
A z  e z r e d é v e s  ü n n e p é l y .
Hivatkozva lapunk múlt számának ez 

ügyre vonatkozó kijelentésére, vármegyénk
nek az ezredéves ünnepélyekre való készii 
lödésével akarunk röviden foglalkozni, —  
habár fóbb vonásokban már megelőzőleg 
kifejtettük e tekintetben véleményünket.

F.z ügygyei legküzelébb múlt hó 20-án 
tartott ülésen foglalkozott a millenáris bi
zottság is; és a bizottság megállapodása — 
ba nem is mindenben, de lényegében a mi 
felfogásunknak kedvez.

Három propozició volt a bizottság elé 
adva u m : a Tompa könyviár s megyei 
muzeum alapítása, a közművelődési egye
sület anyagi segélyezése, és a Tompa-szo
bor alapnak adandó dolátio.

К hármas indilványt annak idején Bor
nemisza László alispán telte a megyrbizott- 
sági közgyűlésen, támaszkodva indítványá
ban a közművelődési egyesület és llanvay 
Zoltán kérvényére is.

Akkor tett indítványát ő maga is mó
dosította most már, a mennyiben az azóta 
történtek után az indítványnak a megyei 
múzeumra vonatkozó része a megindult or
szágos mozgalom folytán tárgytalanná vált.

Ma megyei múzeumot és könyvtárat 
a millenáris ünnepség alkalmából s na
gyobb költséggel létesíteni czélszerütlen s 
fölösleges volna, mert a megindult országos 
mozgalom után először is ez nem volna 
méltó nagy alkotás a vármegye részéről, s 
másodszor sok költségbe is kerülne.

A mi a Tompa-szobor ügyét illeti, —  
erre is megmondottuk már régebben véle
ményünket.

A Tompa-szobor e zméje nem illetékes 
helyről indult ki s a Tompa-szobor ügye 
ma sines illetékes kezekben.

Ha azt akarjuk, hogy Gomürvármegye 
szülöttjének, Tompának a nagy költőhöz és 
önmagához méltó emléke állíttassék, a vár
megye azt nem teheti, bogy a jelenlegi szo
bor alaphoz adjon segélyt, s a szobrot a 
jelenlegi Tompa szobor alap-bizottság al
kossa meg, — mert éppen megfordítva a 
vármegye méltósága azt követeli, hogy a 
Tompa szobrot, ba azt létesíteni akarjuk, 
a vármegye maga állítsa fel s ehhez mint j 
adományt ő fogadja el a szobor alap meg
levő készletét; vagyis hogy a vármegye 
maga legyen az intéző.

Tekintve azonban a mai időket, mikor 
számolni kell a szílk г ivagi eszközökkel is 
—  annak eldöntését, legyen-e most, vagy 
ne Tompa szobor, mi a vármegyére bízzuk 
s a döntések ilyen vagy olyan módozatá
hoz előlegesen nem szólunk, megelégedve 
annak kijelentésével, hogy ba lesz Tompa 
szobor, akkor annak felállítását a várme
gyének magának kell kezébe vennie.

Egyelőre különben e tárgyat a mille
náris bizottság is mellőzte, — sebbe maga 
indítványtevő alispánunk is beleegyezett

Kulturczélokra azonban, mely a köz
művelődési egyesület segélyezését tartja 
szem előtt, 4*5 ezer forintot szavazott meg 
a bizottság olyképen, hogy a nemzeti alap

mintegy 23 ezer forintnyi tőkéje 2 száza
lékos póladóból ily összegre egészittessék ki 

Ennek helyességét s szükségességét 
úgy hisszük —  bizonyítani teljes fölösleges.

Szükséges volt a rendelkezési alap 
megteremtése is, mert e nélkül a nap nap 
után fellépő dolgoknál a vármegye méltó
ságához képest valamit tenni teljesen le
hetetlen.

fis ezekben a millenáris bizottság ha
tározata a mi felfogásunkkal teljesen egyezi к 

A mi azonban az összegnek 36 ezer 
forintban történt megállapítását s csak a 
megállapított két czél kivitelét illeti, — 
ebben már mitöbbet várunk a vármegyétől 

Gömörvármegye részvételének az ez
redéves ünnepélyen impozánsnak, alkotásai
nak nagyoknak s maradandóknak kell 
lenniök.

E czélra pedig 36 ezer forint nyomo
rúságosán kevés, —  ha e czélra 100 ezer 
forintot mondunk, legkevésbbé sem túlozunk.

Gazdasági, földművelési, ipari, keres
kedelmi czéljainknak a kulturális czéllal 
együtt kell haladniok, s a 36 ezer forint 
ezek közül csak a kulturális czélt karolja fel.

E czélok egyikét sem szabad mellőz
nünk, annál inkább, mert az ezekre költött 
összeg bőségesen meghozza kamatjait

Az ezredévnek pedig nemcsak kultu
rális alkotásokat kell magában felölelnie.

A 100 ezer forint előteremtése pedig 
eszközöltessék pénzügyi művelettel s akkor 
a pótadó sem lesz oly terhes az adófizető 
polgároknak.

T&BCZJL
В L A H A N É

(A »Gümör« eredeti tárczája.)

Van-e szebb és kellemesebb szaka az év
nek, mint a tavasz? I,ehet-e kellemesebb érzése 
az embernek, ha a rideg egyhangú tél dermesztő 
hidegét betölti a meleg napsugár, ha megolvasztja 
a fold fagyos kérgét és bearanyozza a láthatárt ? 
Nincsen !

E hatalmas természeti erő uj életet önt az 
ember szivébe, leikébe és kedélyébe ! Fölcseréli 
a nagy természetet s annak egy kedvesebb képe 
jelenik meg előttünk. Előcsalja a bársony pázsi
tot; elő azt a piczi ibolyát, mely félve dugja ki 
kis koronáját, hogy a goromba tél meg ne iri
gyelje tőle; — előhívja a föld legparányibb fér
gét ; — megezüstözi a folyócska babjait, s végre 
bekopogtat ablakunkon is és a szabadba szóllit 
bennünket . . .

Haza hívja dallosainkat más világból, — 
más országból, — más környékről; hangot ád a 
pacsirtának, a mely nótára tanítja a fülemülét 
és többi énekes társait, — fölzendiil az ének, 
hangos lesz a csalit; dicséri a nagy természet 
Alkotóját a dallos kis sereg! . . . .  Óh! ti bohó 
kis madarak ! ti azt hiszitek, hogy csak ti tud- 
lok énekelni, csak ti néktek adott hangot a ter
mészet Ura és bogy csak ti Örültök ! Nagyon 
csalódtok ! . . .  Nekünk is van pacsirtánk, ki éde
sebben csicsereg, mini a tiétek; nekünk is van

fülemilénk, ki szebb és több nótát tud, mint 
a ti énekesnőtök, Ő is csalogány, még pedig a 
leghatalmasabb, a »nemzet csalogánya* !

Haza varázsolta őt is ez év boldog tavasza! 
Haza a honvágy, mert már régen költözködött 
el innét és a rósz emberek lebilincselték őtet 
idegen vidéken, kalitba zárták, nem engedték 
haza repülni; nem engedték, hogy szülő fészké
ben gyönyörködhessünk bájos dalában, varázs 
játékában! Még az átkozott természet is ellő
nünk küzdött, ha haza akart repülni, bérczeink 
szele más irányt adott szárnyainak, vagy pedig 
édes csengő hangját fátyolozta el a kíméletlen 
hideg levegő

Győzött végre hívogató szózatunk,
Váratlanul repült haza galambunk ! *)

Váratlanul, hogy már egyszer megizlelje szülő
földjének is mézes búzáját: de ezzel nem ked
veskedhetünk, mert meglepett bennünket. Jöjjön 
el aratás után és megszoktatjuk örökre! Nem 
volt más, mivel fogadhattuk, mint a tavasz vi
rága hódolatunk jelvénye, őszinte szívből jövő ; 
szó és lélekből emelkedő dali.*)

Remegve röppent le a vasúti kocsiról a 
nemzet csalogánya, a magyar népdal legnagyobb 
Istennője, a hol büszke városunk érdemekben 
megőszült polgármestere és az ezer számra menő 
embertömeg lelkes »éljen «-nel üdvözölte a nagy 
művésznőt.

Toliam szavakat nem talál, hogy a lelke-» 
sedést leírjam, — mindenkinek megmozdult szive

*) Falusi népdalból.
*) A  dalárda &ítitx.áde>.

és önkénytelenül hangzott el mindenkinek ajká
r ó l : R I a h á n é ! . . .

A felkesült tömeg határt és akadályt nem 
ismert, jól esett ha csak ruháját érinthették. A 
fiatalabb nemzedék pedig sajátkezüleg akarta be
vonni kocsiját és midőn ez nem sikerült, két ol
dalt futottak a kocsi mellett s úgy éltették a 
leghazafiasabb művésznőt.

Nem jött magában, elhozta édes rokonát a 
kedves I d u к á t is, kivel megosztja szellemes 
csevegéseit, — el az öreg Kánya czimbalmost 
L á n y i  Gé z át ,  ki segít neki érezni a magyar 
nótában. Csak tiétek a boldogság, kik osztozhat
tok örömeiben is, mi pedig csak a második bol
dogságban — csicsergésében és játékában!...

Büszkén mondhatjuk, hogy boldognak érezte 
közöttünk magát, minden érdekelte,^minden meg
ragadta figyelmét; mintha csak szeretett volna 
megismerkedni az egész várossal. Hiszen nem 
idegen. Itt született, városunk gyermeke, közü
lünk való!

Az az öröm, melyet megjelenésével előidé
zett, leírhatatlan, megyénk я városunk intelligen- 
liája rajongással kereste társaságát, az utczán 
léte alkalmával pedig folytonosan kisérte a k i
váncsi tömeg.

Játékáról lapjaink nem tudtak kritikát írni, 
de mi gyengék is vagyunk arra, hogy az egy
szerű, keresetlen és naiv sváb N a n c s e d l i r ő l  
még csak merészelnénk is Írni valamit, meghó
dította J ó z s it ,  s meg bennünket. En láttam 
könnyed mozdulatait, hallottam édes szavát, de 
az nekem úgy tűnik fel, mint egy röpke álom
kép. Voltl N incs!«.. Még ezelőtt egy héttel



Ily ezé lók mellett ;t szükuUirküságnak I 
helye nincs.

Arra, hogy szobrokkal, monumenlális 
épületekkel töltsük meg megyénk neveze- I 
tesebb városai», arra az igaz, szegények va
gyunk, de annyira szegényekti к nem sza
bad lennünk, hogy jövő vagyonosodásunk 
alapját megvessük.

A W ekerle korm ány bukása.
A péntek esti lapok a Wekerle kor

mány lemondását jelentették és már akkor 
jelezték azt is. hogy a Felség az uj kor
mány alakításával Khuen Héderváry Károly 
gróf horvát bánt bízta meg

Nem vagyunk politikai lap, politikával 
nem foglalkozunk, de mégis kijelentjük e 
helyen, hogy Wekerle Sándor bukása káros 
az országra

Wekerle volt az egyedüli népszerű 
finánczminisztere az országnak s e népsze
rűség biztos alapokon, a nagy alkotásokon 
alapult.

Munkás és szabadelvű ember s a vég
zet tragikuma épen a szabadelvüség érde
kében kifejlett küzdelmében buktatta meg.

Szabadelvű eszméi azonban nem buk
hattak el, az egyházpolitikai reformnak, mely
nek kezdettől hívei voltunk, nincs megásva 
sírja. —

Felfogja emelni magasan lobogtatni azt 
az uj kormány, K h u e n  H ed er vár  у 
K á r o l y  gróf is, ki hogy a reformoknak 
hive, megmutatta a főrendiházban a polgári 
házasság melleit tartott beszédével s azon 
tényével, hogy a törvényjavaslatot elfogadta.

A polgári házasságról larlott beszédé
ből közöljük a következő részletet:

Midőn ezeknek előre bocsátása után kije
lentem, hogy a magam részéről elfogadom a tár
gyalásra utalt törvényjavaslatot, és pedig daczára, 
hogy nem zárkozhatom el azon aggodalom elől, 
hogy a reformoknak minden átmenet nélküli fo
ganatosítása bizonyos megrázkodással van egy
bekötve: engem sem késztet erre semmikép csak 
egyedül azon körülmény, hogy a képviselőház 
azt egy igen nagy többséggel fogadta el, hanem 
az e téreni reformok szükségén kiviil késztet, 
erre azon körülmény is, hogy már több idő óta 
és, ha nem csalódom fokozódó mértékben, egy
némely eléggé aggályos mellék és kisérő jelensé
get észlelek közéletünkben, melyek azt sugall
ják nekem, miszerint korántsem volna tanácsos, 
hogy ilyetén viszonyok között alteráltassék a 
törvényhozás alkotásra hivatott faktorának mű
ködése, mert ettől semmi jót nem remélhettek, sőt 
inkább egy ideges állapot meghosszabbítását lát
nám ezáltal elősegítve, (Helyeslés balfelől.) mely 
mint minden beteges állapot, újabb kórtüneteket 
hozhatna felszínre, mig ellenkezőleg a reformok
nak a főrendiház általi elfogadásától igenis azt 
a pozitív jót is várom, hogy ez lesz az útja és 
talán egyedüli módja, hogy közéletünkben rendes

gyönyörű szemei második napként ragyogtak le 
reám! És most,? A keserű valóság!.. Mint az 
összes tökélynek egyesített alakján csöggött a 
varázs hatalom alatt megalázott tekintetem, — 
ma már csak azok az emlékek sorvasztják gyenge 
keblemet, melyek az ifjú kor első szerelmének 
csiráit plántálták el szivemben !

Megjelenésével képes meghódítani minden
kit, tekintetével vakon engedelmeskedő rabszol
gává leigázni és dalával bámuló bálványá vál
toztatni.

Társalgása a legiinomabb és szellemesebb, 
gondolatai, humora a találékonyság nyilatkozatai, 
nemes szive pedig az önzetlen igazi magyar nőt 
árulja el. Elbeszélek tehát egy pár szellemes 
mondását, hogy ezt igazolhassam, melyek elejté
sénél, mint szem- és fültanu voltain jelen, s ezt 
6 meg is fogja nekem engedni:

Minden tárgyról szívesen beszélt minden
kivel! minden kérdésre készségesen felelt, csak 
a politikát és katholikus papot kerülte. Ha az 
előbbiről kértük véleményét, egyszerűen okada
tolás nélkül azt válaszolta: »Mindenről szívesen 
csak erről nem; ha pedig pappal találkozott, 
mosolyogva mondá: »Megint csak pappal! — a 
fejem fog fájni már ma is!«

A legnagyobb mértékben leereszkedő volt 
kivétel nélkül, — jól állott neki, midőn Thália 
papjait gyermekeinek nevezte és őszinte szívvel 
fogadta el — ittléte alkalmával - az öl ven- 
egyedik gyermeknek keresztmamaságát, megje- 
gyesvén: »No Isten neki, még ennek ax egynek!«

és normális utón újra visszatérjünk azon politi
kai alapelvre, melyet beszédem elején említettem, 
(Helyeslés a baloldalon.) t. i. a fokozatos fejlődés 
és lépésről-lépésre való haladás politikai elvére 
és ennek alkalmazására, mely a mint a múltban 
annyi jó gymölcsöt hozott, bizonnyára rn :g fogja 
teremni a gyümölcsét a jövőben is. (Helyeslés.) 
És ezt tartom Jaz ország és nemzet legfőbb és 
legvitálisabb érdekének, ezt szeretném szavaza- | 
tómmal szintén és leg nkább előmozdítani.

Kossuth Ferencz levele.
Kossuth Ferencz К imaszombat rt. város 

részvétnyilatkozatára e napokban a következő 
köszönő levelet küldötte:

Turin, 2И. május 1894.
Rimaszombat város t. közönségének !
Elkésve bár, de annál melegebben köszö

nöm (öcsém nevében is) azon részvétet, melylyel 
! e város t. közönsége minket megtisztelni — ke

gyes volt.
Késedelmemet, a nagy csapásból eredő kö

rülmények okozták.
Ezen csapás lesújtott, mert a nagy halott, 

nekünk mindenünk volt; — én úgy is mint fiú, 
úgy is mint magyar, édes atyámat vesztettem : a 
polgárosodott világ pedig a szabadság eltűnt apos
tolát gyászolja.

Dicsősége volt ő hazájának : — a jelen szá
zad ragyog nevétől, melynek fényét mindig ha
zájára irányi tá.

Egész élete, a honfi szolgálatok, a honfi 
érdemek óriási halmaza volt : halála pedig, honti 
érzelmekben és nagy eszménye iránt lelkesedés
ben egyesité az egész hazát.

ö  ébreszté fel a nemzetet.
Ö tette életerőssé, a nép miliőit befogadva 

az alkotmány sánczaiba.
Ö adott öntudatot a nemzetnek, ő vezette 

önvédelmét, ő mutatta meg, hogy a magyar tud 
is, akar is, szabad és önálló lenni.

ö  tartotta fel az elnyomatás korszakában 
a nemzet létjogát, és ő emelte fel a magyar 
kérdést az európai kérdések szinvonalára.

Ö fenyegette az elnyomókat, mindig és 
mindenütt, mig végre belé rettentek az okulásba; 
és midőn ?. kényuralom okult, s a nemzet biz
tosit hat ;4 jelenét, ő őrködött a távolból, Ő in
tett, ő buzdított, Ő remélt, ő bízott, ö képviselt 
egy nagy jövőt — —: — mindaddig mig meg 
nem halt — — hontalanul!

Ez volt az ő élettörténete: ezt tanultam a 
a külföldön a külföldtől, én, kedves halottunk
nak hü lia: és ezt fogja róla feljegyezni egykor 
a magyar történelem !

Mély tisztelettel: 
K o s s u t h  F e r e n c z .

A m illenáris bizottság ülése.
Időnk és terünk rövidsége lolytán lapunk 

múlt számának az ülésről szóló rövid jelentését 
ma a következőkben pótoljuk ki

E kipótlást szükségesnek tartjuk azért, hogy 
az egyes bizottsági tagoknak ez ügyben való fel
fogásáról bővebben tájékozhassa magát olvasó 
közönségünk.

Hátnos La zz ló főispán a bizottsági tagokat 
üdvözölve, kéri felolvasni a bizottsági tagok ki-

I Valóban csak a kellem és báj hangján tudott 
szólani szülőföldjének gyermekeivel : — tisztelgő 
dalárjamkat »dallos collegáinak«, Marna bácsit, 
hü kísérőjét, mint rendőrkapitányt szintén col- 
legájának szólította Csak nekem nem adott ne
vet ! Miért is nem lehetett ő egykoron profesor- 
jaim egyike, hogy boldogan szívelhettem volna 
el az engem illető titulusokat?...

Hja! Mindhiába való már az en törekvé
sem, hogy magasztos alakjával tovább foglalkoz- 
hassam. Egy hét is nagyon sok az ujabbkori 
históriában, nekem már csak azzal kell megelé 
gednein boldogtalan boldogságomat teljessé téve 
befejezni, hogy ez utolsó gyarló szavakban lábai 
elé helyezzem a hódolat koszorúját! — Midőn 
pedig ezeket mondom mindenki vetem érez, 
mindjnki boldog, ki csak láthatta!... és a tá
volban azt súgom neki, hogy neki is velünk do- 

j bogott a szivecskéje, midőn közénk repülve azt 
: monda:

«Szülftföldein szép halára.
Megláttalak valahára.»

Megláthattunk mi is bájos kis fülemile, 
szülőfölded szerény kis színpadján röpködni, - 
ide haza halhattuk varázsszavu csicsergéseidet, 
— ide haza, — a hol édesebb a szó, szerelrae- 
sebb a dal, tisztább a levegő és regényesebb a 
vidék!

Tégy minket még boldogabbá! Jöjj el minél 
4‘lőbb és légy örökre a mi kedves testvérünk! ..

KÓSZA.

у ■

küldésére vonatkozó közgyűlési határozatot, mi 
megtörténvén, Bornemisza László alispán ismer
tette a közgyűlésen beadott indítványokat és sa
ját indítványát, mely szerint az általa tervezett 
három czél megvalósítására НО ezer forint meg
szavazását kéri

Szentiványi Árpád a gazdaközönség mai 
nyomasztó helyzetére hivatkozva, а НО ezer irtot 
megszavazni nem hajlandó és a közművelődési 
egylet segélyezésére és a kiállításban való rész
vételre 80 ezer frtot elégnek tart.

Farkas Abrahám elismeri, hogy a gazdakö
zönség túlságosan meg van terhelve csekély jö 
vedelme mellett, mégis az ezredéves ünnepély 
fényéhez s a vármegye méltóságához viszonyítva, 
a 60 ezer frtot nem sokalja.

Török Bálint a közművelődési egylet érde
kében szólalt fel, hogy a vármegye e czélra na
gyobb összeget szavazzon meg, mert mihelyt egy 
összeget kap a közművelődési egyesület, a kö
zönség támogatására már többé oly mértékben, 
mint azelőtt, nem számíthat.

Kubinyi Géza azt mondja, hogy már ő maga 
is tett egy ízben indítványt pótadó kivetésére, 
hogy a pótadóból befolyó összeg kulturczélokra 
forditlassék. A pót adó kivetése ellen a millená
ris ünnepség alkalmából neki sincs kifogása, de 
az árvák, szegények filléreit szobrokra, múzeu
mokra megszavazni soha nem fogja. Láttunk 
úgymond - szobrokat emelni, de azokat mindig 
más alapból emelték. Ezeknek forrása mindig 
vagy a győző zsákmánya, vagy a zsarnok vér- 
könyeket fakasztó kényuralma volt. A kiállítási 
kiadásokra s a közművelődési egyesületnek szí
vesen ad, de más czélra egy krt sem.

Bornemisza László alispán azt mondja, — 
hogy mikor indítványát megtette, — nem akart 
sallangokat, sőt azt sem kívánta, bogy indítvá
nyának minden pontja, úgy amint az meg volt 
téve létesittessék. Ö legjobb meggyőződése sze
rint csak egy keretet állított fel, melynek elfo- 
gádása vagy módosítása a bizottság dolga. Nem 
akar vérkönyeket facsarni ki az adózó polgárok 
már is nagy megterhelletésének sulyosbbitásával 
annál is inkább, mert a pótadó úgyis a vagyo
nosabb osztályra nehezül nagyobb mértékben. 
Különben is a muzeum felállítása a megindult 
országos mozgalom következtében s mert annak 
ügyét a közművelődési egylet vállalja magara, 
tárgytalanná vált. A Tompa-szobor a vármegyére 
nézve a kegyelet ténye, melylyel egy ország mu
lasztását akarta pótolni s legalább egy lépéssel 
előbbre vinni Erre azért ha nem is 10 ezer frtot, 
hát kevesebbet, de mégis adjon a vármegye. A 
közművelődési egylet segélyezését úgy véli el
érendőnek, ha e czélra használtatik fel a Fáy 
és nemzeti alap s ezt a vármegye 45 ezer frtig 
kiegészíti. Bendelktzési alapra, melyből a Kos- 
suth-szoborra adandó 500 Irt is fedezendő, kér 
12 ezer frtot.

Kubinyi Aladár a Tompa szobor érdekében 
szólal fel és e czélra 2 — 4 ezer frt megszavazá
sát véleményezi. A Tompa-könyvtárat pedig ugv 
véli létesítendőnek, hogy a levéltár meg levő 
könyvei a most meghozatott Jókai-féle művekkel 
elkülönítve, Tompa-könyvtár néven kezeltetik.

Szentiványi Árpád már említett indokainál 
fogva 80 ezer forintnál többet nem szavaz meg. 
Ebből 20 ezer írt lenne a közművelődési egylet
nek, 10 ezer frt pedig a kiállításban való rész
vétel költségeinek fedezésére és a rendelkezési 
alapra.

EMLÉKKÖNYVÉBE IRMÁNAK.

Az édes emlék s bűbájos álom,
Karolja lelkem hozzád — büv alak,
Egem világa, édes mindene s 
Dicsfénye leltél, hogy megláttalak.

Veled vagyok, örökre csak veled,
Eped lelkem ajakad csókjáért,
Szerelmet esd; forró hű szerelmet 
Kába szivem vágyva boldogságért.

Itt ringatlak édes képzeletben 
Suttogva hozzád lágyan csendesen,
Lelkem azt hiszi, lelked hogy szeret . . . s 
Almán csendben, boldogan pihen.

Nyújts hát neki ébren is oly üdvöt 
Ne űzz el a karhozat mélyébe 
A boldogság kezedbe van téve 

azért esdék adja nékem 
Kezed rendelése.

MENYHÁRT SÁNDOR.



Hámos László főispán méltunylandónak 
tarlja n/ mi óhajt, — hogy minél kissebb összeg 
vétessek igénybe és azért hajlandó elfogadni a 
30 ezer frt megállapítását 3 éven át kivetendő 
2 százalékos pótadóval.

Mariássv Andor szerint a bizottság nagyon 
szűk keretben mozog. A közművelődési egyesü
let mindig a központja a vitának, — pedig 
vármegyénknek gazdasági és ipari érdekei is 
vannak. A kötelező tűzbiztosítás, a hitelszövet
kezet, ipariskolák, mind hálás tárgyai volnának 
a bizottság munkájának. Póladóhoz szerinte is 
csak igazolt szükség esetén szabad nyúlni Ren- 
delkezési alapra legalább 20 ezer irtot kíván, a 
közművelődési egyesület segélyezését pedig úgy 
akarja, hogy a megszavazandó összeg a vármegye 
kezelése alatt álljon és esak annak évi kamatai 
adassanak ki az egyletnek.

Sziklay Géza rozsnyói polgármester az em
berbaráti intézmények érdekében szólal fel s a 
bizottsági tagok derültségei között a «futó bolon
dokat» veszi védelmébe, kérve számukra az ez
redéves ünnepély alkalmából a vármegye által 
építendő bolondokházát. К mellett szegények há
zának építését is javasolja.

Kzután még Bornemisza László alispán 
szólalt fel, mely után következett a múlt szá
munkban közölt szavazási eredmény, mely sze
rint 36 ezer frt összeg lett megszavazva 3 even 
át kivetendő 2 százalékos pótadóból.

A bizottság e megállapodása közgyűlés elé 
lóg kerülni s még a nyári közgyűlés fog e tárgy
ban véglegesen dönteni.

H Í R E K .
—  A helybeli egyesült prot. főgvnasiumi 

vizsgálatok folyó hó lí-tő l 29-ig tartatnak. Az 
érettségi vizsgálat 25, 2f> és 27 én lesz.

—  Közgyűlés. A gömörmegyei orvos-gyógy
szerész egylet múlt hó 2S-an lenallásanak 2o ik 
évfordulója alkalmából közgyűlést tartott lóriik 
János egyleti elnök elnöklete alatt A közgyűlés 
a tisztikar újbóli választásával kezdődött. Kí
nokká dr. Török János, titkárrá dr. Löcherer 
Tamás, pénztárnokká Kishonthy J zsef. könyv
tárnokká dr. Kármán Aladár újból megválasz- 
tatfak, a lemondott dr. Huber József helyére 
pedig másodtitkárrá Ormi Gyula csetneki gyógy
szerészt választotta a közgyűlés. Kzután dr Kár
mán Aladar olvasott fel néhai dr. Marikovszki 
Gusztáv volt elnökről egy hosszabb felolvasást, 
majd dr. Löcherer Tamás az egylet 25 éves fen- 
áílását, működését ismertette szépen kidolgozott 
beszédében. A jövő évi közgyűlés helyéül Tor- 
nallya lett megállapítva. A közgyűlést kedélyes 
bankett követte.

—  Tekepálya megnyitás. Május hó 27-én d. 
u. tartották a feledi kaszinóban ujonan épült 
teke-pálya megnyitását. Szép társaság jött össze , 
e kedves falusi ünnepélyre és a Jánosi czigány 
hallgató nótái mellett sok szép dobást ismételtek 
az érzéketlen fabábok ellen. Dráskóezy László 
főszolgabíró ur, hogy még kellemesebbe legye az 
ünnepélyt s érdeklődést, kél versenydijat is j 
tűzött kí és tárgyat ajándékozott reá, melyeknek 
elsejét egy művészies kivitelben készült dohányzó 
készletet Lovcsányi Béla közszeretetben álló kör
jegyző ur, a másodikat pedig, egy díszes órát, 
maga a főszolgabíró ur nyerte el A társaság 
csak a késő éjjeli órákban tért nyugalomra.

A nagyróczei polgári- es középkereske- 
deimi iskolában f. hó 12 én kezdődnek az iskolai 
vizsgálatok s í. hó 23-án végződnek, 26-án dél
előtt pedig a vendéglő nagytermében zarünne- 
pély lesz.

— Halálozások. Uamaliár Károly, városunk 
áldozatkész polgárának anyósa özv. Nyíri Nagy 
Ferenezné szül. Zatrogh Julia, élete 92. évében, 
május L8-án elhunyt városunkban — Oiolicsá- 
nyi Gyula osgyáni körjegyző, élete 59-ik, hiva- 
taloskodasának 22-ik évében, május 29-én agy- 
szélhüdés következtében, hirtelen elhunyt. Béke 
poraikra!

—  A múlt heti óriási záporoknak vidékün
kön is é eztük káros hatását, sőt még emberál
dozatot is követelt magának a zivatar. A váro
sunkon keresztül folyó Bima egy körülbelül 2 
éves kis gyermek hulláját hozta magával, melyet 
Jánosi községben sikerült kifogni a vízből.

Lesz-e polgári házassáy és mikor? Ez
most a kérdések kérdése. A főrendiház a képvi- 
selöház által nagy többséggel elfogadott kötelező 
polgári házasságot elvetette s most a garancziá- 
kat nem nyert kormány e kérdésben megbukott. 
Az elv, melyet az egész magyar társadalom fel
ölelt, elbukott nem lehet, mert hiszen az eszme 
temessek bar sirba és üljön bár sírján így kővé 
kem ényedéit világ, harmadnapon felkel halálából, 
Nálunk pedig — mondhatjuk nincs senki, a 
ki a polgári házasságot illetve annak vala
mely formáját -  oe óhajtana. Ez oly szükség,

mely felett eltekintem niin lehet, s azért a pol
gári házasság valamely formájában — alakulja
nak bármi ni a politikai viszonyok — mégis 
csak érvényre lép, mert ez nem politikai kérdés, 
hanem közszükségleí.

—  Lányi Géza czimbalom művész a nép
színház elsőrendű czimbatmosa a Blaháné itt 

j szereplése alkalmával szintén városunkban idő
zött és játékával — úgy a színpadon, mint a 
nagy művésznő tiszteletére rendezett, vacsorán 
— a legnagyobb sikert érte el. E helyen esak 
magas elismeréssel emlékezhetünk meg a salon- 
művészről, s sok sikert kívánunk neki művészi 
szerepléseihez.

Vállalkozás. Folyó hó 1-én árlejtés volt a 
helybeli kir. államépitészeti hivatalban. A sodo
rna-hid gyalogjáróval való kiegészítésére, vamint 
egyéb, a vácz-kassai állami úton való’ javításokra 
vállalkozott Varga Lajos 1132 írt 49 krért. A j 
rozsnyó-lőcsei útvonalon való javításokat flénetz 
András vállalta el 546 frt 47 krért. Az egri úton 
hidakat javít Visnyai Pál 959 frt 54 krért.

3etörés. Alig egy hónapja annak, hogy 
Svanda János rozsnyói illetőségű kertész legény 
kiszabadult a helybeli fogházból - hol lopás 
miatt 2 és fé) évet töltött — f. é. május 19-én 
már is újabb betörést követett el. A naptárból 
megtudta, hogy ekkor vásár lesz Tiszolczon, te
hát elment oda directe lopni. Az alkalom ked
vező volt. Ugyanis észrevette, hogy egy házból 
a lakék eltávoznak, a lakást bezárják. Bement a 
magányos udvarba, a gyenge ház ajtót vállaival 
sarkából kiemelte, majd a szobába hatolva az 
olt talált szekrényt egy fejszével fel feszi t ette és 
abból 20 frt 20 kr. készpénzt elemeit.

Hu<]íl|H‘?li Icvól.
Tekintetes szerkesztő ur!

Kezembe tartom épp a kolozsvári esküdt
szék verdiktjét, illetve a bíróság Ítéletét, a mely 
szerint »Hátin János és társai biróilag is vét
keseknek mondatnak ki a btk. 173. £-ába ütköző 
s a 171. íj-ban körülirt, nyomtatvány utján elkö
vetett izgatás vétségében« s ezért Hátin János 
egy évi, társai pedig különböző időtartalmú ál
lamfogházra ítéltettek, a melyek közül leghosz- 
szabb fogságot, öt évet Lukácsiu László, legrö
videbb fogságot, két hónapot Barbu Patriczius, 
nyolc/, hónapot Christea Miklós és Bomán Dénes, 
két és íél év körüli fogházbüntetést Mihali Ti
vadar, В Sétia Rubin, Domide Gexasrim és Bar- 
czianu Dániel kaptak. A számra tizennégy darab 
deliquens leforrázva hagyta el a vádlottak pad
ját, mert ilyen kijózanító zuhanyt nem mertek 
gyanítani oly sok évi türelem után. Az utczákon 
csinos román nők koszorúkkal és virágokkal do
bálták kihivólag a vádlottakat, azok azonban 
rájuk sem hederitettek. Általánosan csodálkoz
tunk, h gy a vádlottakat szabad lábra helyezték, 
annyival is inkább mert erdélyi levelezőnk olyas
mit rebesget, hogy a dicső martyrok Bukarestbe, 
onnan Amerikába óhajtják magukat titokban 
internálni, olyképpen mint két elődjük azt már 
tette, hogy a bíróság kezében hagyva kaueziót 
és becsületszót, a büntetés elől — Amerikába 
szöktek! Lukácsiu még mindig nem fér a bő
rébe. Bizonyosan bepálinkázott ama román szent
ségből mit mi prózai barbárok »spiritusz«-nak 
hívunk, mert józan észszel csak nem tehette, 
hogy utczára menve, elkezdjen kiabálni : »Ab- 
ezug a király! Éljen a császár!« A hatóság rög
tön kiadta ellene az elfogatási parancsol. A 
»Vulturul« czimii szenylap, daczára a sok elkob
zásnak, egyre izgat к azzal fenyegetődzik, hogy 
a román nép testén fogjak csak hőseiket bör
tönbe vinni. — Kg у fanatikus pópa imát is 
készített a mit a hatóság kutatás utján eddig 
kétszáz példányban kobzott el. Ha sokáig igy 
tart ez a fejetlen állapot, utóbb is furcsa vilá
gunk lesz, mert az olasz parlamentben már is 
akadt egy háj fejű tálján képviselő, a ki Imbriani 
névre hallgat s Crispi miniszterelnökhöz igy szólt: 

— Szándékozik-e akcziót indítani az Ausz 
tria-magyarországi latin népek elnyomott nem
zetiségi jogainak megóvására?

S midőn Crispi erre kijelentette, hogy erre 
a kérdésre nem válaszolhat (?) Imbriani igy 
kiáltott:

Kolozsvárról jajkiáltás hangzik át hozzánk ! 
Az olasz parlamentnek föl kell emelnie büszke 
tiltakozó szavát és ki kell fejeznie rokonszenvét 
ama népek iránt, a melyek függetlenségükért (!) 
barczolnak !

A háj fejű tálján e big koponyára valló for- 
medvényére az ülést bezárták.

.. Kutya világ lesz nálunk . . . akárki meg
látja .. . kutyavilág . . . !

A Barczellonában kivégzett hat anarkista 
halotti fényképfelvételét várjuk. A kivégzettek, 
névszerint Bernal, Cerezuel, Sogas, Orchos, Sobol 
és Coldina dinamit bombamerényletet követtek 
el Martiner Campos spanyol tábornagy ellen. A 
héten hullottak el a barczellónai vesztőhelyen

az anarkia éltetése mellett, rettentő nyugalom
mal, vad halál megvetéssel, még a papot, és fe
születet is durván lökve el maguktól. Érdekes, 
hogy Coldinát tizenhárom golyó találta s még 
sem bírták leteriteni Ott állt szidva a zsarnok
ságot, testében tizenhárom golyóval, még egész 
közelről agyát szét nem repítették. — Hewey 
anarkista bolt testét, kil Deibler párizsi hóhér 
nyaktilózott a másvilágra, LaborJe tanár bonezo- 
lás alá vette. Labordét e műtétében a legkivá
lóbb szaktudósok fogják körülvenni, annak£meg- 
állapítására, valljon az ideális lelkű ifjú merénylő 
ép elméjű volt-e vagy öröklött őrült. Agyáról 
gipsHenyomv  >t készítettek s akármibe fogadok 
hogy a legközelebbi rimaszombati vásáron már 
kintorna mellett lesz kiállítva a panoptikum elé 
csalogatóuak viaszkban.

A merénylők egyre szaporodnak. Rómában 
a Via Bői if in egy dinamitbomba robbant fel a 
mely egy kert falát hosszában felvetette. A me
rénylő egy tizenhárom éves gyerek, Rosier római 
angol főkonsul fia A kis bűnös makacsul taga
dóit meg minden felvilágosítást, — egyelőre 
szabadlábra helyezték — A fő és székváros is 
keresztül kínlódott egy bomba parádét A mág
nás kaszinó kapujába bombát találtak kanócz- 
czal felszerelve. Menekült tőle a sok frakkos 

1 szolga szanaszét, csak a Kossuth Lajos-utczai 
rendőr volt bátor nyakon csípni és igazolás vé
gett a főkapitányságra vinni. Ott aztán kisütöt
ték, hogy a belseje fürészporral van töltve, a 
fürészpor glyozerinnel van leöntve s igen békés 
természetű jószág a mit fel nem robbant senki 
ezen az árnyékvilágon. A tettest..? No a tet
test persze, hogy — nyomozzák !

A mitleniumnak egyik legcsodásabb látvá
nya lesz a már látható Feszti-féle körkép »A 
magyarok bejövetele.« Bámulatosan nagyszerű 
csoportozatok vannak ott őseink életéből, — 
bej . . .  de sokat is könnyezhetünk ott . . .  de 
sokan is nem tudják mi könnyezni való van ott, 
ha az ezüst Tiszát látjuk csendesen kanyarodni, 
a kéklő begyeket, az ős rengetegeket, a csótáros. 
bogiáros méneket, a harczi rohamot, a sok bu- 
zogányos, kelevéres ősöket a mint kipattanó nyi
lakkal rohannak bőszükén a szláv ellenre, elfog
lalni a hazát, az unokáknak . . . a hálátlanoknak!

GELSEI BÍRÓ ZOLTÁN.

A laplulajdonos megbízottja és felelős szerkesztő : 
SZELESS ÖDÖN.

Segédsze-kesztő : CSEHNAY DÁNIEL.

1176 — 1894 sz

Pályázati hirdetmény.
Dr. Ilampel József lemondása folytán a 

rimaszécsi közegészségügyi korben szervezett 
körorvosi állás meg ürülvén, annak választás 
u*ján leendő betöltése végett pályázat nyittatik.

A választás határidejéül jolyd 189 évi 
ja n im  18. napjának d. r. 10 órá já t  a 
kör székhelyére ^imaszécsre a midőn kitűzőm 
felhívom a pályázókat, miként emez állásra 
pályázati kérvényeiket az 1886. évi XXII. t.-cz. 
74. §. illetve az 1883. évi I. t.-cz. 9 §. I. és az 
1876. évi XIV. t.-cz.. 143. §-ának megfelelóleg 
el szerelten hivatalomhoz f évi junius hó 9. 
napjáig bezárólag adják be, mert a későbben 
érkezettek figyelembe vétetni nem fognak.

A körorvos fizetése a körbe osztott közsé
gektől 2500 (kétezer ötszáz) korona mely évne- 
gyedi elöleges részletekben fizettetik, mellék 
járulék élvezetére a körorvos igényt nem 
tarthat.

A körhöz Marton falva, Czakó, Iványi, Ri- 
maszécs, Zádorhaza, Susa, Jéne, Harmacz, Csíz, 
Radnót, Zsip, Dulháza, Újfalu, Dobócza, Hanva 
Uraj és Lénártfalva községek tartoznak.

Feled, 1894. május 10.
Dráskdczy László.

főszolgabíró.

Ügyfeleim és a jogkereső közönséggel 
tisztelettel luditom, hogy

ü g y v é d i
i r o d á m a t

ф  Andrássy-ut 3-ik  szám alatti §
(kir. törvényszék mellett) 

házamba tettem át.
Rimaszombat, 1894. május 23.

Instil órisz Endre,
ügyvéd.



Vernár község telekkönyve birtokszabályo- 
zás következtében átalakíttatott és ezzel egyide
jűleg azokra az ingatlanokra nézve, a melyekre 
az 1886. XXIX, az 1889. XXXVIII. t. czikkek a 
tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését 
rendelik, az 1892. évi XXIX. t. cz.-ben szabá
lyozott eljárás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések 
helyesbítésével kapcsolatosan foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé :
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t.- 

cz. 15. és 17. §§-ai alapján — ideértve e íj-ok
ban az 1889 XXXVIII. t.-cz. 5. és 6 §-aban és 
az 1891. XVI. t.-cz. 15. $ a) pontjában foglalt 
kiegészítéseit is — valamint az 1889. XXXVIII. 
t.-cz. 7. íja és az 1891. XVI. t.-cz. 15. §. Ы 
pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy az 
1886. XXIX. t.-cz. 22. §-a alapján történt törlé
sek érvénytelenségét kimutathatják, e végből 
törlési keresetüket hat hónap alatt vagyis az 
1894. évi november hó 28-ik napjáig bezárólag 
a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő el
telte után indított törlési kereset, annak a har
madik személynek, a ki időközben nyilvánkönyvi 
jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat;

2. hogy mindazok, a kik az 1886. XXIX. 
t.-ez. 16. és 18. íj-ának eseteiben — ideértve az 
utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5. és 6. 
f  aiban foglalt kiegészítéseit is — tényleges bir
tokol tulajdonjogának bejegyzése ellenében el
lentmondással élni kívánnak, írásbeli ellentmon
dásukat hat hónap alatt, vagyis 1894 évi no
vember hó 28-ik napjáig bezárólag a tkvi ható
sághoz benyújtsák, mert ezen meg nem hosszab
bítható záros határidő letelte után ellentmondá
suk többé figyelembe vétetni nem fog ;

8. hogy mindazok, a kik a tkv. átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által, nemkülümben 
ások, a kik az 1. és 2. pontban körülirt eseteken 
kifül az 1892. XXIX. t.-cz. szerinti eljárás és az 
ennek folyamán történt bejegyzések által előbb 
nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban 
sértve vélik — ide értve azokat is, a kik a tu
lajdonjog arányának az 1889. XXXVIII. t.-cz.
16-ik íj a alapján történt bejegyzését sérelmes
nek találják — e tekintetben felszólalásukat tar
talmazó kérvényüket a tkvi hatósághoz hat hónap 
alatt, vagyis 1894. éri november hó 28-ik nap
jáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem 
hosszabbítható záros határidő elmúlta után az 
átalakításkor közbejött téves bevezetésből szár
mazó bárminemű igényeiket jóhiszemű harmadik 
személyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény 
rendes utján és csak az időközben nyilvánkönyvi 
jogokat szerzett harmadik személyek jogainak 
sérelme nélkül támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik 
a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat ad
tak át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind 
egyszerű másolatokat is csatoltak vagy ilyeneket 
pótlólag benyújtanak az eredetieket a tkvi ható
ságnál átvehetik.

Kir. Járásbíróság mint tkvi hatóság Nagy- 
Hőczén 1894. máj. 28 án.

Molitórisz, kir. jbiró.

Erdélyi János
B i r t o k e l a d á s .

őöinörváriiicgyébeii, a riniaszécsl vasúti iHIoiiiúk- 
lioz félórányira

1- Su«a község határában szántóföld-, rét- és erdőből 
álló tagositolt birtok 5 7 3  hold.

2 . Csobánka pusztán föld, rét, kerülő-lak 3 5  bold
3 Harmacz község határában rét egy tagban 78 hold,

Összesen « 8 6  hold
épületekkel, marhával és teljes gazdasági felszereléssel, 
—  esetleg a folyó évi összes terméssel is — szabad- 

kézből eladó.

Értekezni lehet Bronts István tulajdonossal 

----- R i m a s z o m b a t b a n .  =

Nyomatott a kiadó Náray J. A . gyonbajtójáu Mmaaiombatbas.


