
Ez ;i gyalázatos röpirat be lett csem
pészve hozzánk is Görnörmegyébe, s Dras- 
kóczy László feledi főszolgabíró tartóztatta 
le az első példányokai és tetl azokról je
lentést.

Egy példányt szerkesztőségünk is ka 
poll — Siettünk azt egész terjedelmében 
magyar fordításban közölni. — A fordítást 
megküldöltük a fővárosi lapoknak is, —  és 
a röpirat nemcsak általános felháborodást 1 
szült, de eredményezte, bogy a felvidéki 
megyékben éber vizsgálatot indítottak, a 
példányokat lehetőleg lefoglalták, s terjesz
tői ellen pedig a bűnt tő eljárást több he
lyen megindították.

Л rózsahegyi kir. törvényszék ügyésze 
még e hóban a töt pánszlávok fejére fogja 
dörögni az állam érdekében a honárulókat 
megillető vádat.

Ez a két leszámolás a kolozsvári és 
rózsahegyi arra indít bennünket, hogy ki
mondjuk, miszerint ili az idő, hogy a me- 
gyénkbeli pánszlávokkal mi is leszámoljunk 
a legrövidebb idő alatt.

Az első feltétel, hogy csendőrség, köz- 
igazgatás éberen őrködjék az ösmert pánszlá
vok minden tettére, s minden mozzanatot 
mi alkalmas az ellenük emelendő vád meg- 
okolására, szorgosan jegyezzék és a bizo
nyítékokkal ellátva az ügyészség kezéhez 
juttassák.

Ebben a szorgos munkában segédke
zet nyújtani köteles minden egyes polgár 
is, mert magasabb állami elv az, hogy 
végrehajtó közege az államnak első sorban 
minden egyes polgára is, ki a saját hatás

körükben kötelesek a törvény rendelkezé
seinek végrehajtását eszközölni, egyúttal őr
ködni, hogy mások is hasonlóan járjanak 
el. de kivált szemmel tartan!, hogy a nem
zeti alkotmány, a hazafiság és hűség senki 
által meg ne sértessék, s a hol büntetendő 
sértésről van szó, ezt a közhatóságnak 
azonnal jelentsék.

Senki sem vállal ez által denuntianua 
szerepet, hanem csak a haza iránti köteles
ségét teljesiti a haza ellenségeivel szemben/ 
kiknek ravaszsága és gazsága indokolttá 
teszi az ilyen szervezkedést és eljárást.

Legyenek a pánszlávok egy élő ezer 
fejű és szemű gyűrűvel körülvéve, hogy a 
nép ámítása és izgatása czéljából mégpisz- 
szenni se merjenek, —  és hogy ha mer
nének, azonnal érezzék a hatalom sujté 
kezét.

Így eljuthatunk oda, hogy a megyebeli 
hazaellenes pánszláv ámító vezérekkel ia 
leszámolhassunk, és iia büobánólag meg 
nem adják magukat, ellenük is dörögni fog 
az ügyész sújtó vádja, rájuk is nehezedni 
fog a sértett haza sújtó keze.

Nobtel SÍ.
így nevezte el egy fővárosi napilap a 

főrendiház klerikális ellenzékének 21 szónyi 
többséggel aratott pythusi győzedelmét a 
polgári házasság ügyében.

Ezzel a hazard játékkal meg nyert, 
osztrák katonák, udvari méltóságok, bukott 
államférfiak, oláh, szerb püspökök, verseny- 
istállók tulajdonosai — és végül a nem-

Számoljunk le!
A minap egy újságban ellenünk egy 

tücsök prücskölte: számoljunk le.
Ilyen nagy dologba most nem fogunk, 

ezt elvégezhetjük a zöld porondon is, hol 
a prücskölő tücsköket agyon-tapossuk

Sokkal komolyabb a felhívás, a mely 
a leszámolásra szól

Ezt a leszámolást, a melyet mi értünk, 
Kolozsvárott már megkezdette a nemzeti 
erejében megerősödött ifjú Magyarország a 
túlsó román izgatókkal, kik hazaáruló gaz
ságukkal a magyar nemzet politikai egysé
gét megbontani, alkotmányát kerületi és
politikai integritását aláásni kívánják, és 
ezen gálád munkájukban oly kihívó módon 
viselik magukat, hogy a töredelmes bünbá- 
nat helyett még a koronás királyhoz is
merészelnek újból is fordulni

Mindezek a momentumok csak meg
fogják erősítem az állam érdekeit képviselő 
kir. ügyész vádját, ki reá fogja dörögni a 
bonárulókra a méltó passusokat, kívánni 
fogja fejűkre a méltó büntetést, s hisszük, 
hogy a kolozsvári esküdtek és törvényszék 
a kellő bűnösséget megállapítani, a kellő bün
tetést alkalmazni fogja.

Egy másik leszámolás Árvamegyében 
lesz szintén e hó folyamán, hol a tót pán- 
szlávokat fogják megszámoltatni hazaellenes 
tetteikért. — E gálád tettek közt van an
nak az ocsmány röpiratnak a terjesztése, a 
melyben az árvamegyei tót gyermekeknek az 
alföldön való elhelyezéséért vannak a magya
rok a legocsmánvabb módon megtámadva.

T Í B S 2 & .
C A S T O R  ES P O L L U X .

(A »iiömftr« eredeti iárczája.)
Mesterségére jogász mindkét jó barát, az 

egyiket i—nek nevezik Es a másik? Szintén az 
abc kis i betűjével van anyakönyvelve. Bizonyo
san a véletlen vagy a szülők visiója okozta, 
hogy ilyenformán lett légyen nekik a keresztség 
szentsége kiszolgáltatva. Egyet is értettek ők 
mindenben s ha hosszabbra is szabták volna a 
comsináló tudósok a föld tengelyét, ők bizonyára 
akkor is minden naplemente után találkoznának 
a «Czentrálban*, ahol nem jogi problémák meg
oldása képezi beszédük tárgyat, hanem az alap 
nélküli nagyot mondások.

Kedvvel űzik a sport minden ágát, különö
sen a tekézést, klasszikusan karambolásznak, — ; 
mert már a gymnasiumban alaposan tanulták a 
rugalmasság törvényét. A nemzetközi «csendes* 
és «klabriasz* egyleteknek gyakorló és levelező 
tagjai, mely tagsagra semmiféle tagdii, csakis a 
személyi képesség qualilikálja az embert. Együtt 
osztoznak jó  és roszban, ha Castornak nincs 
pénze, Pollux is okvetlenül eme fogyatkozásban 
szenved. Es ilyenkor mit csinálnak ? Megkeresik 
a Minoriták társházában engedélyezett záloghá
zat, hol biztos gyógyforrásra találnak. A frakkot 
— kivéve a farsangi saisont — örökösen ott 
tartják letétben, mert luxusnak tartják azt min
den Léten kiporoltatni. A téli felöltő már már- >

eziusban nyári helyére vándorol, hogy felcserélje 
a tavaszi, mely utóbbi kisebb értéket képvisel
vén, egy nyári kalap árunak megfelelő összeggel 
egészittetvén ki a zalogházas állal a téli felöltő 
ellenértékére.

Ha a hitel megszűnik és a pénzforrások 
teljesen kiapadnak, akkor örökösen sétálnak és 
folytonosan a valuta rendezés eszméjével üldözik 
egymást, mely tárgy ugyannyira kedvencz thémá- 
juk, hogy még egy fél éves kollégiumot is hall
gatnak belőle, illetve csak be vannak iratkozva, 
mert az előadásokat Castor az akadémia szögle
tén, Pollux pedig szemben a bájos Ulrike ablaka 
alatt hallgatja végig.

Szóval olyan e két jóbarát, mint a siámi 
ikrek, s daczára önzetlen barátságuknak, ha csak 
lehetséges, minden alkalommal alaposan felülte
tik egymást.

A közel-multban történt meg velük a kö
vetkező mulatságos kis história is, mert ez is 
csak rajtok eshetik meg.

Örömmel hallották T ...  plébános meghívá
sát a «Czentrálban* hol hónap utolja lévén, ki- 
biczkedéssel foglalkoztak.

Elhatároztak tehat, hogy csinálnak egy jó 
napot, — kirándulnak és szert tesznek egy kis 
stóla pénzre.

Azonban Castor egyet gondol, Pollux a múlt
kor felültetett, mert ö a «Disznófőben* úgy járt, 
mint Noé, én pedig gyengélkedő lévén, nem vol
tam annyira képes élvezni a hegy levét, most 
tehát megboszulom és én fogok a papnál jól 
mulatni.

Kedves Pol luxom engedj meg, én nem r i n-

dulhatok ki, mert reggel Ilonkát kell az iparis
kolába kisérnem, — amiről majdnem megfe^ 
ledkeztem.

Polluxnak tetszik a figyelmes Castor.
Nagyon helyesen barátom, nekem pedig 

colloquiumom van, tehát most nem megyünk?
— Nem !
A furfangos Castor nagyot nevet, no most 

az egyszer én ültetem fel. Kocsira ül, az indó- 
házhoz hajtat és kizónázik T . . .  plébánoshoz.

Ez a megbeszélés még ebéd előtt történt s 
ebéd után a szokott helyre találkát adtak egy
másnak egy barátságos «pikolőra*. Pollux híven 
el is kényelmeteskedik a «Czentrálban* s várja 
Castort. Már fél három és még sincs ittl Dör- 
mögi magában, — ez alatt belép a Pista és a 
Béla jogász, szintén törzsvendégek.

Nem láttátok Castort?
Éppen most hajtatott erre, azt kiáltotta, 

hogy a «Disznófőbe» kocsizik.
Valóban ?
Jogasz szavunkra!
No ez már a soknál is több!
Pollux kirohan. Fiakker!
A papnak kitűnő «visontajia* van, meg

bosszulom Castort. T . . .  plébános úrhoz !
Hajts!
Uramtia! megérkezve a paphoz, Castornak 

a szeme felakad, midőn meglátja felüítetni vélt 
baratjat. Pollux pedig majd hanyatt vágódik bá*í 
mulatában, midőn az átkozott Castor jön fogadni, 
inig az öreg páteren — megértvén a tréfát — 
annyira erőt vesz a derültség, hogy egyet ereszt 
vörös czingulusán:



zeti karakterből kivetkőzött, Rómával szö
vetkezett katholikus püspökökkel megspé
kelt többséggel letiportatoit a szabadelvii- 
ség zászlaja május hő 10 én a fő. end i- 
házban.

Mi vár a főrendiházra, azt múlt vezér
cikkünkben megmondottuk, e helyütt csak 
a miniszterelnök ur szavát idézzük hogy a 
bebocsáttatásért szerényen kopogtatók be 
nem bocsáttatván, nemsokára megsokszo
rozva fognak visszajönni s döngetni fogják 
a kaput.

A kormány, a képviselőház meg fogja 
tenni a magáét, tegye meg Gömörmegye is, 
döngesse, s ha kell törje be a kaput s küzd
jön még lelkesebben, kitartóbban a szabad- 
elvüség diadalára.

KÖZGAZDASÁG
A m ezőyazdu , a yazdasáiji eyijesi'det vs 

a /// ezöyazdák szövetkezete.
A létérti küzdelemben a mezőgazda fela

data földbirtokából — mentül nagyobb hasznot 
teremteni.

De mentül előbbre halad a czivilizáczió és 
a világkereskedelem, annál nehezebb lesz az 
agráriusok küzdelme különösen Kurópában.

Nem elég többé a mesebeli áldott magyar 
földet búzával bevetni, a mezőgazdának gondol
kodnia kell, hogy földje termőképességét, ha kell 
mesterségesen is fokozza, számítania kell, mily 
növények termesztéséből, mily állatok tenyész
téséből hajthat na 'yobb jövedelmet, honnan 
szerzi be a mezőgazdaságához szükséges megbíz
ható gazdasági üzemi czikkeket, hol fogja majd 
terményeit legjobban értékesíthetni.

Mindezt jól elvégezni egy oly ember szá
mára, ki nem ismerheti minden tekintetben a 
kereskedelem furfangját, bizonyára nehéz dolog.

Szükségből alakultak és alakulnak igy a 
kölcsönös védelem szempontjából egyesületek és 
szövetkezetek, melyekkel úgyszólván a gazda 
egyet képez.

Az egyesületnek feladata mindennemű gaz
dasági kérdést megvitatni, a gazdasági téren a 
gazdaközönséget az uj találmányokkal, uj vív
mányokkal megismertetni, nemcsak lapok és fel
olvasások utján, hanem ide tartozó szakszerű 
kiállítások rendezése által is.

A szövetkezetek másrészről a kereskede
lemmel szemben védelem szempontjából alakul
tak. Feladata a gazdát meghízható, kifogástalan 
vetőmagvakkal, műtrágyákkal, gazdasági üzem- 
czikkekkel, mezőgazdasági gépekkel sl I bi vei el
látni. Viszont a terményeknek lehetőleg jó pia- 
ezot szerezni.

Ama feladatot az országos magyar gazda
sági egyesület a vidéki gazdasági egyesületekkel 
egyetemben végzi, emezt ezideig egyedül a «Ma
gyar mezőgazdák szövetkezete.«

Megvédelmezi a gazdát á szintén létért — 
küzdő kereskedővel szemben, ki bizony azon 
tárgyak megválasztásában. melyeket a gazdá
nak szállít nem mindig lelkiismeretesen jár el.

No domiui, ha itt vannak mindkettőjüknek 
kölcsönöstn ki kell békiilniök! Es hogy én is 
szívesen lássam önöket sokat kell inniok !

Be is következett az szóról-szóra, mit a jó 
pap mondott. Heggel, midőn hozzájok benyitott 
az öreg páter, s kérdezte: Mit csinálnak jurátiV 
Castor a visontai hatása« következtében éjjel a 
földre kerülvén, keservesen feleié: Kisérem 
Ilonkát !

Uólux pedig, ugyancsak mélyen talalva a 
bóditó ital által, fájdalmasan nyögé: Collog- 
válok!

KÓSZA.

— A várgedei gyógyfürdőt uj birtokosa a 
múlt vasárnap, folyó hó 6-án nyitotta meg Az 
idő nem kedvezett a megnyitási ünnepélynek, 
mert Őszi hideg szél fújt, s igy a közönség is 
csak kevés számban jelent meg. de a kik olt 
voltak, azok mind a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkoztak az újítások és átalakítások felől 
Hát bizony a volt ronda várgedei fürdő nincs 
többé! annak helyen egy csinos és tiszta uj 
fürdő all. — A fürdő és lakószobák díszesen ki
festve, fürdőkádak újak, étel- és italnemüek igen 
jók és olcsó áron szolgáltatnak ki. Egyszóval a 
várgedei fürdő a modern fogalmaknak megfelelő 
átalakuláson ment keresztül s az uj birtokos, ha 
jövőben is mindent el fog követni a közönség 
érdakéban, ezen egyetlen kiránduló kedves he
lyünk eléggé látogatott fog lenni.

A szövetkezet vegyelemezteti a gépolajakab 
vegyelemezteti a kocsikenőcsöl, szóval szakszerű 
utón megvizsgáltat minden tárgyát, mielőtt, kö
tést csinál, a magvakat megrostáltatja, államilag 
plomboztatja, mielőtt forgalomba hozza, csakis 
jónak bizonyult gazdasági gépeket ajánl tagjai
nak, szóval tagjainak számára mindig a lehető 
legjobbat szerzi be.

Az áruk beszerzésénél nem annyira az ol
csóságra, mint inkább azok megbízható, kifo
gástalan minőségére tekint Hiszen tudjuk, hogy 
éppen a fentemlitett tárgyaknai óriási a vissza
élés és kénytelenek vagyunk — számos esetben 
sokkal olcsóbb ajánlatokat mellőzni, mert éppen 
a szakszerű vizsgálat eredménye nem felel meg 
a szövetkezet kívánalmainak.

A szövetkezet főelve: ami tőle ered, annak 
jónak kell lennie.

A gabonák eladásánál ismét nagy a visz- 
szaelés. A kereskedő, hogy a gazda bizalmát 
megnyerje, megveszi például a tengeri termést a 
piaczi árnál H0 krral is drágábban, csupán azért, 
hogy búzatermését annál olcsóbban megvehesse 
s az összeredmény mérlege bizonyára mindig a 
gazda hátrányára fog el tolni.

íme e rövid példákból is látható, mily nagy 
I szüksége van a gazdanak egy minden Ukintet- 
' ben megbízható közegre, ki öt a kereskedelmi 

piaczon megvédelmezni van hivatva
fis a magyar mezőgazdák szövetkezete ezt 

a szép feladatot lelkiismeretesen végezi és tag
jai naponkint örvendetesen szaporodnak és men
tül hatalmasabb lesz a szövetkezet, mentül ál
talánosabbá fog válni, annal nagyobb eredményt 
lesz képes a mezőgazdák érdekében elérni.

(L B.

S z ín é s z e t .
Múlt szombaton Bihary Béla jutalom játékául Her- 

czeg Ferencz kitűnő uj bohózatát, a «Három testőr» t 
adták. A darab teljes sikert aratott Biliary, mint Kátky, 
a «Vihar* felelős szerkesztője, egy lapszerkesztő élőthii 
alakítása volt, mellette Donátit, mint a «Vihar belső 
munkatársa. Csernay (mely helyett figyelemből úgy a 
szinlapon, mint a darabban Cserey név szerepelt szin
tén jó volt kis szerepében, midőn a henczegö, de poltron 
lirkancznak úgy adott elégtételt, hogy egynéhány arczul- 
iitéssel és kirúgással figyelmeztette a tisztességre Do- 
náthné örsi A s llevesyné Nagy Ida kitűnő alakításaik
kal ma is kinyerték a közönség zajos tetszését Hevesy 
Bollacsek borkereskedő szerepében mindvégig jó volt és 
lekötötte a közönség figyelmét. Jó volt Nagy Dezső Kos- 
niezky és Károlyt Horto ay szerepében.

Vasárnap «A szép zsidó leány» került szinre. mely 
azonban maga is t j s z  darab lévén, a színészek legjobb 
igyekezete mellett sem tudta az előadást arra a színvo
nalra. melyet a Károlyi társulatánál már megszoktunk

Jobb volt ennél hétfőn a «Két süket*, melyben 
Nagy Dezső egészséges komikai tehetsége nyert alkal
mas teret és az ezt követő «Szevillai borbély*, melyben 
Vtresné Molnár Krzsl mellett llavyné és Nagy Dezső 
aratták az elismerés tapsait.

Kedden az előre hirdetett Czigánybáró« helyett a 
«Nebántsvirág»-ot adták. Az előadás rosznak éppen nem 
volt mondható s F.rős Antónia igazán jól játszott, mégis 
úgy gondoljuk, hogy e darabot rni itt már azelőtt jobb 
előadásban láttuk.

Szerdán Schakhespeare kitűnő trageodiáia «Romeo 
és Julia« lett bemutatva Hevesyné jutalomjátékául. Sike
rült előadás volt. Hevesyné fulia szerepében igazi drámai 
erőt fejtett ki s kivívta magának a közönség osztatlan 
elismerését, Bihary mint Romeo hasonlóan jó volt, Nagy 
Imre is jól adta Lőrinc/, barát szerepét, de mégis meg
látszott az egészen, hogy nagyobb elszerelés s a színé
szeknek is nagyobb gyakorlat szükséges ily nagyszabású 
darab előadásához.

«Felhő Klári« előadása csütörtökön minden részé
ben sikerült volt s talán nern csalódunk, ha azt állítjuk, 
hogy eddig ez volt a Ká olyi társulatának itt a legjobb 
előállása. Bihary, Dónálhné. llevesyné erős drámai voná
sokat mutattak, Havyné ma is jól játszott. Veres Sándor 
mint Fátyol Ferkó szintén jó volt. Nagy Dezső, id. és 
ifj. Nagy Imre, Károlyi Lajos, sőt a kisebb szereppel bi- 
rók is mindnyájan megállták helyüket s közreműködtek 
abban, hogy oly élvezetes estében részesüljünk.

h í r e k .
Tutti-frutti. Ilyen czimen egy tréfás bo- 

hókás időközi rovatot nyitottunk. Nem kívánunk 
ezzel többet, minthogy tréfás modorban a nagy- 
közönséget mulattassuk, legkevésbé pedig, hogy 
valakit tneghurczolunk. Úgy tapasztaljuk azonban, 
hogy egyes esetekben, akkor, mikor mi neveket 
nem is említünk, a közönség körében nagyon is 
hangosan emlegettek neveket. így történt ez a 
városkerti humoros megjegyzéssel is, a midőn 
mindenáron olyan szereplőt kívánták annak ré
vén felléptetni, ; ki az érintett megjegyzésben 
szerepeltetve nincs sem névben, sem felismer
hető körülmények állal. S hogy ezen szerinlÜAk

artatlan tréfa ily komoly félreértésre is adhatot 
okot, azt sajnáljuk, s kijelentjük, hogy azon köz
lemény a humor esz к világba való bocsájtatása 
által egy kis megtréfáltatást, de a közleményben 
nem említett személy ellen sértést semmi szin 
alatt sem szándékolt s ilyféle magyarázat ellen 
tiltakozunk.

—  Esküvő. Urékopa Adolf, hisnyóvizi vas
gyári tiszt folyó hó 2-án esküdött örök hűséget 
a jolsvai ágost. evang. templomban Kajaba Ma
liid kisasszonynak, Kajaba András, volt városi 
pénztárnok özvegye leányának.

Hymen. Ifj. Czékus István berzétei kör
jegyző, a kuntaploczai egykor nagytekintélyű 
— Czékus családnak reményteljes fiatal sarja, a 
lefolyt bélen váltott jegyet LangholTer Marginal, 
Langholter Samu kuntaploczai birtokosnak az ez 
idei farsangon Kozsnyón is feltűnést keltő szép 
és kedves leányával.

—  Anarchisták megyénkben. Folyó hó 10-én 
a bánrévei vasúti állomáson két Iádika adatott 
fel gyorsáruként, egyik Vadna, másik Barczika 
állomásokra. L/.ek a ládák pokolgépeket tartal
maztak. Az egyik pokolgép Vadna állomáson 
explodált, de sem emberben, sem vagyonban kárt 
nem tett. Szerkezete nagyon primitiv, s valamely 
gyári vagy bányász munkás fabrikácziója lehet. 
A csendőrség a legszélesebb körű nyomozatol 
indította meg a feladó kipuhatolása végett.

—  Halálozás Súlyos csapás érte Bánik 
György tiszolezi erdőtisztet, alig 4 hó előtt ve 
szitette el 4 éves kis liát, utána pár hétre kis 
leányát, folyó hó 2-án pedig szép fiatal nejét, 
kivel 5 év óta élt boldog házasságban. A mélyen 
sújtott férfin óriási fájdalmát enyhítse a köz 
részvét, mely iránta széleskörben nyilvánul.

A helybeli fógymnáziumban az érettségi 
vizsgálatok már e héten megkezdődnek. Az 
ifjúság szokásos tavaszi mulatsága hihetőleg c 
hó végén fog megtartatni.

Az újra alakulandó önkéntes tűzoltó- 
egylet f. hó 20-án, vasárnap tartja közgyűlését 
a városháza tanácstermében Az alapszabály és 
szolgálati szabályzat tervezetét az e ezélból ki
küldött bizottság már elkészítette s a működő 
tagokat toborzo bizottsági tagoknál megtekint
hető. Adja Isten, hogy az üdvös terv megva
lósuljon ’

Kossuth-szava Rimaszombatban. Meg
boldogult saját szavait fonográf utján hallhatja 
közönségünk néhány nap múlva Ugyanis a fő
városban, a Magyar Király« szállodában hallj 
ható fonográfot, mely Kossuth Lajos azon be 
széd|ét reprodukálja, melyet a megboldogult az 
arad. honvédemlék leleplezése alkalmából tit
kárjának a nemzethez írott levelében tollba 
mondott, elhozza tulajdonosa hozzánk is. Lapunk 
kiadójához levelet intézett a fonográf tulajdo
nosa, hogy azon esetre, ha 300 hallgatója akadna 
Rimaszombatban, egy-egv személy után 50 krt 
(1 korona) számítva, el jönne ide, s a »Három 
Rózsa« egyik helyiségében gyönyörködhetne lel
kesedhetne közönségünk a bűvös erejű szónok
latban. Megyénk egyik ismert földbirtokosa halI- 
lotta Budapesten ezen fonográfot és csodás dol
gokat beszél a hatásról, melyet annak hallása 
előidéz. Tehát csak az érdeklődés mérvétől függ 
hogy holta után hallhassuk a halhatatlant. Je
lentkezéseket elfogad kiadóhivatalunk.

Mibe került Kossuth temetése. A Kossuth e 
temetésének rendezésére kiküldött fővárosi bi
zottság e napokban Gerlóczy Károly polgármes
ter elnöklete alatt ülést tartott, melyben elkezd
ték a számadások felülvizsgálatát. Eddig közel 
40000 frlot számoltak el. Ilaberhauer János ta
nácsnok h. bizottsági elnök számítása szerint az 
összes költségek közel 70000 frtot fognak tenni. 
Ebben az összegben nincs ben az a 20000 frl, 
mit a tanács a szobor és a mauzóleum költsé
geire a főváros járulékaképen hoz javaslatba, úgy, 
hogy Kossuth Lajos halála a fővárosnak össze
sen 90000 írtjába fog kerülni.

— Betörés. IIrajon május hó 2-án vira- 
dóra ismeretlen tettesek betörtek Hangonyi Ist
ván bíró házaba és a biróné külön pénzét mint
egy 300 Irtot elvitték. Csodálatos, hogy a községi 
pénztárt a tettesek nem bántották: a betörést a 
helyi viszonyokkal ismerősnek kellett elkövetnie.

— Sakk az egyforintosnak. Az 1892-ik év 
nyarán hozott törvények szerint az aranybevá
sárlása után most mar az allamjegyek egyrészé- 
nek bevonása következik. Az osztrák pénzügy- 
miniszter a reichsrat ban kijelentette, hogy az 
osztrák és a magyar kormány között a tárgya
lások ez év folyamán annyira előrehaladtak, — 
hogy a közös megegyezés az államjegyek bevo
nása kérdésében megtörténtnek tekinthető. Első 
sorban az egyforintosok lesznek bevonandók Az 
osztrák pénzügyminiszter csudálkozik azon elten-



szenv fölött, mely a piszkos, gyűrött papirforin- ! 
fosokut, a betegségek eme mindennapos terjesz
tőit bizonyos népszerűséghez juttatta E rósz, fé
lig s ■ é! rongyollot t. piszkos, papirosforintok épen 
a köznép, a vidék földmivelő népe kezében fo- | 
rognak, ami által ez a nép veszteségei is kény- j 
leien leggyakrabban elszenvedni, holott az érez- , 
pénz mellett sem veszteségnek, sem annak nincs 
kitéve, hogy épp a pénz, a jólét egyik alapköve 
hurc7olja he a legveszedelmesebb betegségeket.

—  Öngyilkos jogász Csetneki levelezőnk 
írja: Nagy feltűnést keltett városunkban Szo- 
bonya Lajos első éves jogász öngyilkossága. Szo- 
bonya, ki a budapesti egyetemnek volt hallga
tója, május elsején Oetneken nagyobb társaság 
körében jól mulatott. A mulatság u'án bement 
Matolay ügyvéd irodájába, hol rendesen dolgoz
gatott és ott az ajtó kilincsére felakasztotta ma
gát. Mire észrevették, már kiszenvedett. Édes 
atyja, ki Rozsnyón ;árisbirósági végrehajtó, haza 
szállíttatta holtteslét, hol nagy részvét mellett j 
temették el.

Uj bankjegyek Az osztrák-magyar bank
nak a korouaérték behozatala következtében 
megállapított uj alapszabálytervezetét a napok- 1 
ban küldték meg a magyar és az osztrák kor
mányoknak. Az uj privilégium tartalma annyi 
időre terveztetik, a meddi' az osztrák-magyar 
péiiAtígyezmény tart, t. i 1910-ig, illetve 1912-ig 
A tervezet szerint az uj bankjegyek legkisebbike 
25 koronáról fog szólani. Kzen kívül 100 500 és 
1000 koronás bankjegyek is fognak kibocsát
tatni. A magyar és osztrák kormányok, valamint 
a bank képviselői legközelebb fogjak a terveze
tet tárgyalni s nem lehetetlen, a mi kívánatos 
is, hogy 25 koronánál csekélyebb értékű bank
jegyek kiadását is fogják elhatározni.

—  Nyilvános számadás és köszönet. A likéri- 
kohótelepi kasinó dísztermében folyó május hó 
5-én rendezett és úgy a szellemi élvezet, mint 
az anyagi siker szempontjából a legfényesebben 
sikerült hangverseny valóságos aldásforrássá lett 
a it у ust у a i községi kisdedóvóra nézve. Bizo- 
nyitja ezt a rendkívüli bevétel, a mi összesen 
248 forint volt. Mivel pedig az összes kiadás 
70 frt 70 krra rúgott, maradt a tiszta jövede
lem 160 forint 80 k r , mely a nyustyai községi 
kisdedóvó fenntartására fordittalik. Nem e 
sorok hivatottak arra, hogy a dicséretre méltó 
közreműködőknek egyenként és összevéve a ne
mes czél ilyetén támogatásáért a legőszintébb | 
köszönetét nyilvánítsák, hálaköszönot es ritka 
elismerés volt részükre az a fel-feltörö éljenzés 
es taps, melylyel a hallgatóság minden egyes 
szereplő s/.ép játékát általánosan kisérte. Kö
szönetét kell nyilvánítanunk azonban e helyen 
is a hangverseny-rendező bizottság egyes tagjai
nak fáradtságot nem ismerő buzgólkndásukérl.

Mély köszönet illeti a likéri kohó telep ne
mes gondolkozást] igazgatóját és a kaszinó vá
lasztmányát, a miért a ritka sikert előre bizto
sitó dísztermét és üsses mellékszobáit e czélra 
készségesen átengedte. Végül úgy a hangver
seny-rendező, mint a nyustyai kisdedóvó fel
ügyelő bizottsága hálás köszönetét fejezi ki 
mindazon lelkes műkedvelőknek és nem s em
berbarátoknak, a kik a hazafias czélra való te
kintettel áldozatkészen még felül is űzettek. 
Ezek : Schmidt Bernát ur 2 frt, Mirka Károly 
ur 1 frt, Máriássy Andorne őnagysága 4 frt, 
Ruthényi Béla ur 6 frt, Kubiuyi Kalmánné 
őnagysága 10 frt, Klaniczay László ur 2 frt, 
Molnár Lajos ur 2 frt. Molnár József ur 1 frt, 
Basztóczky Bál ur 1 frt, Szomolnoky Antal ur 
2 frt, Solcz Miksa ur 5 Irt, Okolicsányi Gáspár 
ur 3 frt, Institórisz Endre ur 3 frt, Terrav Ist
ván ur 2 frt, Selcsik Ipoly ur 3 frt, Káy Lenke 
őnagysága 2 frt. Összesen 49 frt. Kiváló tiszte
lettel maradtam Nyustyán, 1894. május 10-én. 
Dr. Bleier Leo, mint a hangverseny pénztárnoka 
s я nyustyai óvoda penztárnoka.

—  Rozsnyón május elsején reggel a hely
beli népzenekar régi szokás szerint sorba járta 
az úri hazakat, egy-egy nótával kedveskedvén a 
szép nap örömére. Este a zenekar a főtéri kis 
sétatéren játszott s nagy közönség gyűlt oda 
hallgatására. A Kossuth-nóta eljátszása után a 
diákság hangosan követelte annak megismétlé
sét, amit azonban a zenekar nem teljesített, ha 
nem tovább játszotta a megkezdett valezert, mire 
a liatalság olyan fütyülést vitt véghez, hogy a 
zenekar kénytelen volt abbanhagyni a zenélést 
és nem is folytatta azt többé Iliabavalósag volt 
a zenekarnak alkalmat adni erre a tüntetésre, 
egy jóakarattal megelőzhette volna azt, sőt 
kötelessége is lett volna azt megelőzni így az ő 
makacskodásukat kárhoztatja mindenki.

— Májusi kirándulás. Mint а «R H * írja, 
Rozsnyó szép számú tanintézeteinek csaknem 
iniiidegvike kirándulásokkal ünnepelte meg a 
hivatalos tavasz első napját, mely gyönyörű idő
vel köszöntött be. — A katholikus fógymuasiuui

négy felső osztálya is már délelőtt kivonult kato
nás rendben Kornoróczy és Strache tanárok ve
zetése mellett Gombaszögre, hol azután egy-egy 
tanár vezetése alatt* két részre oszlottak. Mig 
ugyanis а VII. és Vili osztály a délutáni vonat
tal a horkai cellulose gyár megtekintésére indult, 
addig az V. és VI. osztály a gombaszögi ménte
lep megtekintése után a vigtelki vasgyárt és an
nak sodrony pályáját nézték meg. Az ifjúságot 
mindenütt a legnagyobb szívességgel fogadták s 
készséggel kalauzolták, még frissítőkkel is ked
veskedtek, sőt Horkán. egy a vendégszeretetéről 
hires földbirtokos, terített asztalokkal várta az 
ifjakat, kik a pompás ozsonna jóizü elköltése 
után újra egyesülve, ép erővel és j > kedvvel 
az esti vonattal érkeztek vissza a nagy útról. A 
tanintézet igazgatósága és tanári kara csak ked
ves kötelességét teljesiti, midőn a vendégszerető 
horkai földbirtokosnak, a gombaszögi uradalmi 
igazgatónak és pénztarosnak, a vigtelkei vasgyári | 
igazgatónak és pénztárosnak, valamint a horkai : 
gyári igazgatóságnak a maga és az ifjúság ne
vében hálás köszönetét mond a kirándulás si
kerének előmozdításáért s a szives vendégszere- j 
letért, melyben az ifjakat részesítették.

— Az uj trón. Magyarországnak nemsokára 
uj trónja lesz; az eddigi osztrák trón helyett 
magyar királyi szék lesz Budavárában. Eddig az 
volt ugfanis a szokás, hogy ha a királynak itt ! 
Budapesten valami ünnepi aktusnál szüksége 
volt a trónra, Becsből hozták az ad hoc királyi 
széket, Most a király maga rendelte el, hogy hu- ! 
dai palotájában az ő költségére készítsenek tró- j 
mist, még pedig a Mária Terézia korabeli min- ( 
tájára, Hohenlohe herezeg főudvarmestert azon- ! 
ban figyelmeztették, hogy ez a trón nem illenék 
a trónterem egyéb bútoraihoz és igy valószínű, 
hogy az eredeii tervet elejtik s magyar miivész- 
szel magyar stylü királyi széket készíttetnek.

A milleniumi kiállítás érmei. A kiállítási 
érmek külalakja már meg van állapítva. A mil
leniumi nagyérem egyik oldalún a teljes magyar 
czimer ezzel a körirattal: »1896-iki ezredéves 
országos kiállítás« foglaltatik, a másik oldalon a 
közepén allegorikus alakok, a felső részen »Mil
leniumi nagyérem kiváló érdemekért«, az alsó 
részen a kiállító nevét és lakhelyét tartalmazó 
körirat alkalmaztalik. A kiállítási érem egyik 
oldalán a díszítés azonos lesz a milleniumi nagy 
érem díszítésével, a másik oldalon, a középén 
allegorikus alakok, я felső részen »Kiállítási czitn 
az érdem jutalmául«, az alsó részen a kiállító 
nevét ёч lakhelyét tart.nlinzó körirat alkalmazta 
tik Az állatni érmek külalakját később fogja a 
kereskedelemügyi miniszer megállapítani.

— Lélekemelő ünnepély folyt le a buda
pesti első leánykiházasitó egyesület uj palotájá
ban a folyó hó első napjaiban. A zárkövet tet
ték le azon épülethez, melyet az egylet a Teréz- 
köruton három utczára néző homlokzattal emel
tetett Az egylet előkeld állását és kipróbált köz
hasznú voltát eléggé bizonyítja az a körülmény, 
hogy az ünnepélyen a székesfőváros vezérférliai, 
Gerlóczy Károly és Márkus József polgármes‘e- 
rek, a Lipót és Erzsébet-város országgyűlési 
képviselői: Mezei Mór és dr. Morzsányi Károly 
számos más kitűnőséggel együtt megjelentek. Az 
ünnepélyt dr. Reich József igazgató nyitotta meg, 
kinek bevezető szavai után küldöttség hozta a 
terembe Schwartz Ármin elnököt s dr. Wittmann 
Mór tartott az egyesület 3t évi folyton erósbödő 
működéséről felette érdekes beszédet. Az ember- 
szeretet nemes érzelme a legerősebb védbástya 
a század végének fenyegető rémei, a szoczializ- 
mus és anarchizmus ellen. Az első budapesti 
leánykiházasitó egylet e nemes czél szolgálatá
ban, a boldogság terjesztésében futotta meg ed
digi pályáját s gazdag múltja kezeskedni fog egy 
még szebb jövőért Az ünnepi beszéd után beil
lesztették a Róna József szobrász által készített 
művészi zárkövet az épületbe és ekkor általános 
nagy érdeklődés közt a székesfőváros polgármes
tere, Gerlóczy Károly kir. tanácsos emelt szót 
A polgármester köszönetét mondott az egyesü
letnek a főváros nevében ezen kiváló közhasznú 
intézet létesítéséért, amelynek párját nem leljük 
a hazában. A közszulgulatba.i eltöltött hosszas s 
sokoldalú tevékenységének emlékei közt örömmel 
őriz egy kis emléket, azt t. i., hogy ó v lt az, 
aki 30 évvel ezelőtt, mint Pest város hatóságá
nak egyik jegyzője, az első budapesti leánykiha- 
zasitási egyesület alapszabálytervezetét felülvizs
gálta és a város hatóságának jóváhagyás végett 
előterjesztette Örömmel emlékszik erre, mert az 
akkor elvetett mag kikelt, az ö szemei előtt nőtt 
a fa nagygyá, s árasztot a jótékony gyümölcsét 
ezrekre es ezrekre. Az egylet saját ereje, saját 
munkássága által évtizedről-évtizedre nagyobb 
sikereket ért el és jól esik szólónak konsta
tálni, hogy megelégedéssel tekinthetnek vissza 
az egylet vezetői a megfutott pályára és ama 
közgazdasági misszióra, amelyet az egylel betöl
tött s betölteni a jövőben is hivatva van. A pol

gármester szavai általános lelkesedést keltettek. 
Reich József köszönetét mondván úgy Gerlóczy 
polgármester urnák, mint a többi jelenvolt elő
kelőségnek a szives megjelenésért, a minden te
kintetben sikerült ünnepély véget ért, Az egye
sület, mely első volt a magyar hazában, mely a 
kölcsönösség elvén alapult, igen szilárd helyzet
nek örvend és midőn az elnök és igazgató kö
szönetét érdemel működéséért, az egyesület a 
nagyközönség ügyeimét is a legnagyobb mérték
ben megérdemli.

Lapunk olvasóinak és barátainak bol
dog ünnepeket kívánunk.

Piaczi árak.
Rimaszombatban 1894. május \2. tartott hiti 

vásáron:
Tiszlabuza forint 6.30—6.50, rozs 5.30—5.50, árpa 

5 80—fi.—, zab 5.80—6.— kukoricza 5-50—5.60, krumpl
1.25. —1.40, bab---------.------mmázsánkint. — Marhahús
52 kr, Rorjuhús 62 kr. Sertéshús 48 kr. kilogrammonkint

H rkapitányi hivatal,

Rozsnyón 1894. évi május 12. tartott heti 
vásáron:

Tis/.tabuza frl 5.20., rozs 3 40, árpa 3,60, zab 3.SÖ 
kukoricza ЗЛ0, bah 5(H)., kása 6.И0 hektoliterenkint 

Súlyán Sándor, rkapitány,

Л laptulajctonos megbízottja és felelős szerkesztő 
SZELF.SS <W)N.

Segédsze kesztő : CSRRNAY DÁNIEL.

1077 1894. szám.

Hirdetmény.
Vernár község telekkönyve birtokszabá

lyozás következtében az 1869. évi 2579. számú 
szabályrendelethez képest átalakittatik és ezzel 
egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve a 
melyekre az 1889. XXXVIII és az 1891. XVI. 
t -czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogá
nak beleegyezését rendelik, az 1892. XXIX-ik 
t.-czikkben szabályozott eljárás, a tjkvi bejegy
zések helyesbítésével kapcsolatosan foganato- 
sittatik.

E czélból az átalakítási előmunkálat hi
telesítése és a helys7.ini eljárás a nevezett köz
ségben f. lS9Jf ik (*vi m áju s hő 16-án fog
kezdődni.

Ennélfogva felhivatnak
1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesí

tési tárgyaláson személyesen vagy meghatal
mazott által jelenjenek meg és az új telek
könyvi tervezet ellen netaláni észrevételeiket 
annál bizonyosabban adják elő, mert a régi 
telekkönyv végleges átalakítása után a tévea 
átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem ér
vényesíthetik e :

2. mindazok, akik a telekjegyzőkönyvek
ben előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt 
előterjesztést kívánnak tenni, hogy a telek
könyvi hatóság kiküldöttje a kitűzött határna 
pon kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek 
meg és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat 
mutassák fel;

3. mindazok, kik valamely ingatlanhoz tu
lajdonjogot ta tanak, de ahhoz telekkönyvi be- 
bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek, 
hogy az átírásra az 1886. XXIX. törvényezikk 
15— 18. és az 1889, XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és
9. §§-ai értelmében szükséges adatokat meg
szerezni iparkodjanak és azzal igényeiket a ki
küldött előtt igazolják, avagy oda hassanak, 
hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos az át
ruházás létrejöttét a kiküldött előtt szóval is
merje el és a tulajdonjog bekebelezésére enge
délyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen 
az utón nem érvényesíthetik s á bélyeg- és il
letékelengedési kedvezménytől is elesnek ; és

4. azok, kiknek javára tényleg már meg
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel ter
heit ingatlanok tulajdonosai, hog> a bejegy
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy 
törlési engedély nyilvánítása végett a kikül
dött előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a 
bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.

Királyi járásbíróság, mint telekkönyvi ha
tóság Nagy-Ч őezén, 1894-ik évi április hó 
10 ik napján.

MolitőrigZy
királyi járátbiró.




