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A b ezer éves m agyar nemzet.
Irta VASZARY KOLOS bíboros herczegprirnás.*)

A történetírás czélja: feltámasztani a 
múltat halottaiból, épülésünkre, okulásunkra.

Ezért a történet ismerete életbevágó 
fontos dolog, mert jól mondja egyik jeles 
Írónk, bogy: »a történ lem lehet egyedül a 
nemzeti lelkesedésnek és emelkedésnek, a 
tett- és erőmeritésnek valódi kutlorrása.«

Ki ne emlékeznék tar homlokkal, ősz 
fürtökkel is kegveletesen azon estékre, mi
dőn áhítattal csüngtünk édes anyánk be
szédes ajakán, hallgatva a régi magyar hő
sök vitéz tetteit?

Ki ne emlékeznék élénk hálával azon 
lelkes férfiakra, kik elragadó vonásokkal 
rajzolták elénk hazai történetünk nagy 
alakjait ?

Valamint hogy felbuzdultam magam is 
mindig kedves ani'ványaim meleg érdek
lődésétől, inelylyel magyar történeti előad t 
saimat hallgatták

És most, midőn nemzetem, hazám ezer 
éves történelméhez bevezetésül e sorokat 
irom, bár vérem gyorsan lüktet, szivem 
hangosan dobog, toliam mégis igen gyenge, 
leírni azon erős érzelmeket, melyek egész 
valómat eltölték

*
Ezer éve, bogy Árpád e hazát elfog

lalta. Nagy idő egy nemzet életében is!
$) V a s z а г у Kolos harczagprimái e gyöjyörü czikke 

bevezetés* »A Magyar Nemzat Törlései«« ez. milleniumi 
nagy történelmi m i i n e k ,  melynek e b i  teljes kiadása az 
Athenaeum kiadásában márczius 2 7 - é n  jelent meg

Világrészünkben melyik az a nemzet, 
bármily müveit, bármdy hatalmas volt le
gyen is, mely a mienkhez hasonló ezer 
éves múlttal b ir?!

Hellas, a műveltség hazája, nem élt 
ezer évig.

Hóma, a világ eddigelé leghatalma
sabbnak ismert állama, alig nyolezszáz éves 
fönállásakor Augusztus halála után már 
haldokolni kezdett

Egyes császárai úgy tűnnek föl, mint 
agóniában fellobbanó végső életerő jHen-
sé ^ e i !

É* nemzetünk ?
Az ezer év folyamán nem hogy meg 

nem öregedett, ellenkezőleg ifjú erővel ha
lad a másod к ezredév hajnalán előre!

Ha arról elmélkedem, hogy ily nagy 
idő alatt mennyi és mily hatalmas népek 
züllöttek el, vagy olvadtak más népekbe 
v gy idegen kormányzás alatt élve vesztet
ték el hegemQ jajukat :

ha elgondolom, hogy nemzetünk min
den rokon és testvér nélkül élt és él más 
fajú nép**k közölt »nem ugyan elszigetelve 
valami magas hegyekben, de ki a síkra 
állítva« ;

ha a történelmi könyv lapjain azt ol
vasom, hogy ezer év alatt mily óriási ha
talmak zuditá< fel ellenünk százezreiket, s 
hogy nemcsak ellenük küzdöttünk életre- 
halálra. hanem —  fájdalom —  szakadatla
nul saját magunkkal is :

ha meggondolom, hogy a nemzeti lét 
egyik alapjának, anyai nyelvünknek majd

nem századokon át teljes elhanyagolása 
mellett is föntartottuk nemzetiségünket:

el kel! ismernem, hogy Isten keze tar- 
rott fen bennünket Isten keze vezérelt ki 
bennünket Ázsiából már akkor, midőn a 
lurk népek közt az izlam tömörülni kez
dett, hogy annak egyik ága, a magyar, a 
törzsből elszakadva századok múlva védő
bástyája legyen a keresztény Európának a 
hatalmassá vált izlatn ellen.

Ezer év!
A honfoglalás nagy műve befejezve!
Bár a vitézséggel szerzett haza téréi 

elegendők a nemzet befogadására, eltartá
sára : mégis külföldre tör a harczias, nyug
talan nemzet ; évtizedeken át kalandos had
járataiban sok vért ontva, maga is vérzik : 
és midőn érzi, hogy anyagi veszteségeivel 
életereje is kimerül; midőn tapasztalja, hogy 
legyőzhetetlenségének varázshite eltűnik, 
attól tartva, hogy épugy, mint törzsrokonai: 
a hurmok és magyarok, Európa megtorló 
boszujának eshetik áldozatul, az egyedüli 
mentő eszközt ragadja meg. s ez a mentő
eszköz : a kereszténység felvétele.

Utódai azon ősöknek, kik csatabárd
jaikat villogtatták a honfoglalásért —  a 
sz( nt kereszt jelvényét tűzik ki a hon meg
tartásáért.

In hoc signo!
Katona István, a magyar történetírás 

kiváló művelője, Attillл és Szent-István kö
zött párhuzamot vonva, igy szól:

»Attila amit szerzett, az meg nem ma
radott, amit István kezdett, az mindig fennáll.

Mi ennek az oka?

RÉGI UAL, RÉGI hI.MULT IDŐKRŐL...
Az ember természetében fekszik, hogy nem 

elégszik meg a jelennel, sóvárogva emlékszik 
vissza a múltra és nagy mértékben vágyódik 
jobb jövő után.

Ott borong az én lelkem is a múltban, a 
melynek Írott emlékeinél jól esik olykor-olykor 
időznöm. Lezajlott a »névtelen hősök* harcza, 
a magyar szabadságharcz ; bekövetkeztek az el
nyomatás, az önkénykedés szomorú évei, ame
lyeknél szomorúbbak csakis apáink kedélyei vol
tak. A hatalom mint egy lidércz feküdi a nem 
zet testén és lázas szenvedélylyel elnyomott 
minden örömet, minden vigságet. De végre is 
bekövetkezett egy uj korszaknak hajnala, uj 
élet, uj remények. Egy s z ív , egy lélek lett a 
nemzet újra és meleg érverése érzett minden 
ténykedésében, minden mozdulatában.

Felpezsdült az élet a társadalmi működés 
minden terén; élénkebben dobogott a szív a 
magyar köntös alatt; hegyek és völgyek visz- 
hangzottak a magyar daltól, a magyar zenétől. 
Mindenütt eleven kedv, kicsapongó öröm ; azt 
hitte volna az ember, hogy »sohsem halunk 
meg«, hogy sohasem fogyunk ki a jókedvből, a 
kedélyes együttlétnek örömeiből.

Volt is dolga a czigánynak ! Folyt a bor 
Hencidától Beneidáig, hullott a bankó, mint a 
hópehely. Név- és születésnapok, családi ünne
pek, tciok és lakomák követlek egymást és >a

ha’jlmas bőgő, mint egy óriás torok nyelte el 
az ezüst húszasokat, meg bele sem csuklott!«

S elkel let t ennek is múlnia? A keserű ta
pasztalások, az élet nehéz küzdelmei, a roha
mos fejlődés lesodortak édes emlékeink himpo- 
rát: a kor, az a kíméletet nem ismerő szörnye 

| teg, anyagias irányával, ezudar önzésével rövid 
idő alatt kegyetlen pusztítást vitt veghez társa
dalmi életünkben! A barátságos együtt létet lel
váltotta az elzárkózottság * mig hajdan legalább 
a százrétü atyafiság igyekezett egymásközti jó 
viszonyt fenntartani a patriarchalis vendégsze
retetet, addig ma mindenki visszahúzódik a tar
sas együttlét örömeitől viskójába mint a teknős 
béka pánezéla ala; rideg szellem hatja át az 
embereket; irigység, féltékenység, lenézés, más
részt szükkeblüség korlátolt gondolkozás, elhi
bázott modor elzsibbasztja a társadalmi tevé- 

1 kenységet, meghiúsít minden egyesülésre ezélzó 
I törekvést

A kasziiók, hajdan minden társadalmi 
mozgalomnak, mulatságnak központjai, ma ko- 

! mór filiszterek gyiilhelyei ; a mosolygó arozu 
; menyecskék, vidor leánykák száműzve vannak 
I e csarnokból, a fesztelen társalgást, az élénk 
■ eszim cseréket a «nemzeti biblia« leveleinek 

egyhangú csáppanása, néhány órai kénytelen
kelletlen együttlét váltotta tel és a hét órai 
harangszó könnyebbülést szerző megváltás, mely
nek hallatára mindenki siet a rideggé vált falak 
barátságtalan légköréből.

Napjainkban már csak a mese országába 
tartoznak azok a mulatságokba midőn a fiatalok 
cziganynyal járták be a megyét farsangkor s 
vigségot, eiet«.I hozva mindenüvé, a hol meg

szálltak, felforgatva az úri házakat, falukat, ahol 
mindig tart karokkal, szives vendégszeretettel 
fogadták őket Hát a mostani fiatalság? Az is 
mulat, csakhogy másképpen .
• S ha kérdezzük, mi annak az oka? hu 

kutatjuk az indokát, nem lesz nehéz azt megta
lálnunk. A megélhetés nehéz gooajai, a mai kor 
reális iránya, a más csoportok iránti hajlam 
okozzak, hogy napjainkban sajnáljuk ilynemű 
mulatságra a pénzt : de másrészt a mamák is 
okai annak, hogy a fiatalság mai nap nem mu
lattatja, nem t.mczoltaija leányaikat annyira, 
mint hajdan őket udvarlóik.

Mit tesznek arra nézve, hogy a fiatalságot 
családjuk körébe vonzzák, hogy annak alkalmat 
adjanak barátságosabb, bensőbb érintkezésre? 
A tarsas összejövetelek, házimulatságok, esté
lvek ideje lejárt és csak híréből ismeri a mai 
fiatalság.

Ennek köszönhető, hogy a fiatalok közti 
érintkezés h’deg, az azok közti viszony feszült 
és mesterkélt, társalgásuk merev és szabályok
hoz kötött. Mar pedig ily érintkezés nem szerez 
örömet egyik félnek sem s igy nem csoda, ha 
nem igen keresik egymást, nem mulatnak, nem 
tánczolnak együtt.

Bezzeg máskép volt még csak egy évtized
del is ezelőtt!

Nem úgy van most, mint volt régen ;
Nem az a nap süt az égen,
Nem úgy illatoz a virág,
Kétszínűvé lett a világ



Amaz isten ostora, ez Krissíüs apos
tola volt, amaz a fegyverek raegdönthető 
hatalmán, emez a hit megdönthetien kőszá
lán épített.«

Ezen régi kőszikla védő fala mellett 
emelkedik a fiatal magyar hasa erős 
épülete.

Csodálatos a kereszténységnek megele
veníti, megifjitó hatása a népek életében 
—  csodálatos nemzetünkében is.

A magyar nép homlokáról Iecsurgó 
keresztvíz az erkölcsi újjászületés fürdője; 
a befogadott uj vallás társadalmi és politi
kai léte megizmosodásának leghatékonyabb 
tényezője.

Európa szivében ezentúl nem idegen, 
nem ellenség többé a magyar.

Bölcs okulással nyújt békejobbot szom
szédainak s beáll a nemzet gondviselés- 
szerű küldetésének korszaka; kik azelőtt 
rettenetesek voltak a nyugati népek meg
támadásában, most hosszú időn át rettent
h e tn ek  azok védelmében; oltalmazók a 
keletről rohanó áramlatok ellen, védők még 
fajrokonaik ellen is.

A nemzet ős természete a szent hit 
nemesitő hatása alatt gazdag forrásává le
szen a legszebb erényeknek. Л szilaj har- 
czi kedv bajnoki hévvé tisztul, mely egy 
aránt tud küzdeni és vérzeni Istenért, hon
ért éa embertársaiért; a zsákmányolás me
rész vágyát fékezi a jog tisztelete, nagylel
kűség szedi le a szolgák ezreiről a rabság 
bilincseit, ezáltal hatalmas ébresztőjévé le
szen a közszabadság tudatának.

Midőn a táltosok szavai elnémulnak 
8 az igaz hit szolgáinak ajkain zendül meg 
az oktató ige, a sátrak állandó lakhelyekké, 
a kardok sarlókká, a lándzsák ekevassá 
alakulnak ; ime a békés foglalkozás első 
életnyilvánulása

Hadúr oltárai felett merész alkotásit 
templomok törnek a magasba, épugy, mint a 
hit, melynek kebelében felsarjadozlak ime 
a művészetek kezdete.

A kérészinek bocsárafszava győz a 
sziveken s hajlékot emel Szent Lázár sze* 
gényeinek : ez a könyörület diadala.

A kereszténység szelleméből nyer tar
talmat az élet, merit tiszta tápot a lelke
sedés, erőt a tettvágy, sikert a munkál
kodás.

Ezen nemzeti átalakuláshoz, a keresz
ténységnek benső igazságán, erején kivül, 
nem csekély mérvben hozzájárult azon kö
rülmény, hogy nemzetünket a jó Isten a 
honalapitás első századában világtörténel- 
mileg is kimagasló fejedelmi férfiakkal ál
dotta meg, kik a keresztény és hazafias 
erényeket nemcsak ajkukon hangoztatták, 
nemcsak szivükben ápolták, hanem tetteikben 
is nyilvánították és a nemzet zömének azon 
téves hitét, hogy az ősi vallás megszűnté
vel megdől ősi szabadsága és alkotmánya, 
eloszlatták.

Ilyenek voltak :
Szent-fstván, az apostol és ^honalapító,
Szent-Imre, a szeplőtelen életű hitvalló,
az élelszentséget a harczi bősiséggel 

párosítani tudó Szent László,
a korát műveltségben fölülmúló Kál

mán, a bölcs törvényhozó.
A későbbi idő v ben is történeti múl

túnk egyes fényes korszakai egyes nagy 
férfiak nevéhez fűződnek, kik midőn el 
hunytanak, mint letüntével a napnak, alkony 
áll be, mert a velők s körülöttük pályát 
futók, mint a bolygók, fényüket nem ön
magukban bírták, hanem a naptól kapták 
s ép ezért a kultúra mezején már az Ár
pádok alatt virágzott, utóbb az Anjouk és 
a Hollós Mátyás alatt gyümölcsözővé fej
lődött műveltségünk — nem találván ápoló 
kezekre —  hervadásnak indult

Részben nem is csoda, mert a XIV. 
században megkezdett és a következő há
rom századon át tartott szakadatlan kül-

és belharczok alatt csakis a vitézség pál
mája s nem a béke olajága virult s a nem
zet, mely egyik kezében kardját a haza vé
delmére, másik kezében az ekét földje mű
velésére kényszerittetett tartani, szellemi 
művelődésére gondol nem fordíthatott Mind
ezek daczára azon számosak között, kik 
vagyonukat vagy vérüket és életüket áldo
zatul tevék a haza oltárára, egyeseket, mint 
fénylő, még ma is világitó meteorok tűntek 
fel a kulfura egén.

A viharok után következő, de külö 
nősen a jelen század második felében a 
tudomány, a művészet, az ipar, a gazdá- 
szat, a kereskedelem szóval szellemi és 
anyagi ügyeink oly erős lendületet nyernek, 
milyenhez hasonlói nem találunk fajunk 
múltjában

Évtizedek alatt századokat haladunk 
és csaknem egész külső életünk, gondolko
zásunk, állami és társadalmi viszonyaink 
átalakulnak.

Vájjon e rohamos haladás előnyös 
leend-e reánk nézve ?

Vájjon mélyre lehatolt gyökerei azon 
erős tölgynek, melynek leveleit oly sokszor 
tépdelték meg, ágait oly sokszor tördelték 
le a hosszú idő nagy viharjai, változott ta
lajban meg fogja-e találni azon táperőt, 
mely ezer éven át fentartolta?

«Isten, király, haza«, hármas jelszó 
alatt szerezte és tartotta meg a nemzet ősi 
erényeit; ezen jelszó alatt áztatta elődeink 
vére a haza földjét, ezen jelszó alatt kell 
azt a munka verítékének öntöznie.

É. e nagy, e nemes munkában vegyen 
részt minden honpolgár. Aki helyét becsü
lettel betölti, hazájának, embertársainak bol- 
dogitására törekszik, az nem hiába él, akár 
magas, akár alacsony polezon van, akár 
túléli őt neve, akár nem.

Olvassuk és tanulmányozzuk ezer éves 
múltúnknak történelmét, mely azonban csak 
úgy lesz reánk nézve az élet mestere, a 
jövőnek kalauza, ha m é l y e n  s z i v ü n к b e 
v é s s ü к é s az é l e t b e n  k ö v e t j ü k  
ő s e i n k  e r é n y e i t ,  ha f e l e d j ü k  és  
k e r ü l j ü k  ő s e i n k  b ű n e i t

Urunk ! Istenünk !
Kgy égé z nemzet fiai, milliók és mii 

liók borulnak előtted arezra, hálát adva 
véghe'etlen irgalmadért, hogy bennünket 
örvendetes napokkal boldogítottál, h~gv szo
morú éveinkben el nem hagytál és ezer 
évig kegyelmeddel fcntartottál.

Légy áldva Urunk Istenünk kimond
hatatlan jóságodért !

Oltárod előtt leborulva kérünk, ne vond 
meg tőlünk áldó kezedet, vezess, oltalmazz 
bennünket a jövőben is !

Tiszolcz-Zólyom brezó.
A »budapesti Hírlap« egyik legközelebbi 

száma közgazdasági rovatában erős kritika alá 
veszi ezen vonal szükségességét, a protekezió 
jellegével ruházza fel a tetemes állami hozzájá
rulást, végül pedig azt is mondja, ha már szük
ség van errejajvasutra, miért nem építi ki maga az 
állam, s miért adja egy magánengedményesnek, 
vagy részvénytársaságnak, — amit szintén pro
tekezió jellegével ruház fel, e réven rejtett ér
dekről beszél.

Nem kívánunk mi kormánypolitikát védeni, 
mert nern tartozik ez hivatásunk körébe, hanem 
e részben megelégszünk azzal, hogy nincs csú
fosabb dolog, mint minden kérdésből politikai 
pártkérdést csinálni.

Itt Gömörben még bála az égnek nem 
jutottunk annyira, hogy a kritikát igazán közér
dekű kezdeményezések, dolgok felett a szerint 
gyakorolják, hogy kitől jön az, miféle párthoz 
tartozó férfiú kezdeményez, vagy visz keresztül 
valamely a közügyre nézvést üdvös dolgot.

Hala Isten a hamisítatlan közszellemből 
maradt annyi, hogy a jót dicsérjük bárkitől jöj
jön is, és a közügynek használó férfiú tetteit 
elösmerjük, bármely párthoz tartozzék is.

Vármegyénk közszelleme még nem veszí
tette el < zt a nemes zománezot, ezt a díszt, a 
melyet a partszenvedély más megyékben rég 
lekoptatott, rég összezúzott, nem hagyva mást 
hátra, miül komisz sivárságot-.

Nálunk -  - egy pár ripőköt leszámítva — 
még az ellenfél is tudja tisztelni ellenlábasát, és 
tudja éltetni e’lenzéki képviselő a főispánt és a 
főispán méltányos feje a vármegyének.

Nálunk az ellenzék szereplése tisztelt, és 
a kormánypárté nem el halmozott aljas gyanú
sításokkal.

És ép ezért, a gömörmegyei újabb vasut- 
ügyek is a közérdek szempontjából lettek elbí
rálva, és a mi kivált az újabb időben e téren 
történt, minden oldalról osztatlan elismerésben 
részesült.

Ép ezért, de kivált, mert mindig kiváló 
szószólói voltunk a tiszolez — zólyombrezói vas
útnak, kötelességünk ezen vasút ügyét kellő komoly
védelemben részesíteni.

A vád, mely ezen vasút ellen irányul, hogy 
tetemes az állami hozzájárulás.

A vasutaknak a törvény által előirt 35 
százaléknyi törzsrészvényeit az érdekeltek biz 
tosiiják oly mértékben, a mily mértékben az ér
dekük fennáll, s minthogy a tervezett vonal a 
kincstárnak nagy érdekeivel kapcsolatos, termé
szetes, hogy a kincstár is tetemesebb összeggel 
járul a törzsrészvények jegyzéséhez.

A póstakincstár érdeke a legegyszerűbb, és 
legelőnyösebben igazolható. Ennél a vasútnál ez 
a tétel a törvényes 20 százalék maximumon alul 
marad 1*2 százalékkal.

Az erdőkincslár az állami erdőségek ériási 
forgalma által van indokolva, a bányakincstár a 
zólyombrezói és tiszolezi állami vasmüvek által, 
a melyek jelentőségben azáltal is nyerni fognak, 
hogy össze lesznek kötve egymással, és a Tiszol- 
ezon termelt vas, mely például 1893. évben 
151.670 kgrnot tett ki, a zólyombrezói vasfino- 
mitóba nem 201 kilomét íren, hanem csak 43 
kilométeren fogják vinni, a mi áll a tiszolezi 
mészkőbányákból a zólyombrezói vasgyárba szál
lított nagy mennyiségű mészkőről is

A pénzügyi kincstár érdekeltségét igazolja, 
hogy ezen uj vonal által egy uj kedvezőbb út
irány létesül a Rutka felül Zólyomon át Ti- 
szo.czra, Likérre és tovább Miskolcz felé jövő 
fa, vas, kőszén és egyéb áruknak, ami még ked
vezőbb relatiot létesít a dobsinai, bánréve», ózdi, 
miskolezi vonalak felöl Rutka fele törekvő át
meneti, valamint a zólyomi és gömöri iparmű
vek felé irányuló forgalomnak.

így pl. Andrássy Géza-féle vasművek vas
terményei nagyrészt Zólyombrezó és Bikásra 
kerülnek finomításra, ezek tehát Keledtől meg
futnak például Zólyombrezóig 93 kilométert, 
eddiu megfutottak 102 kilométert, vagyis a rela- 
tió 59 kméterrel kedvezőbb leend. És áll ez 
minden Feled felől Rutkának Tiszolczon át 
menő árura, a fülek i irány nyal szemben.

Most már ha tekintetbe vesszük azt az 
óriási fa<iuan!umot, a mely Gömörből és a 
szomszédos vidékből Rutkának megy és viszont 
Rutka felől Miskolcznak jön, ha tekintetbe vész- 
szűk, hogv a vastermelés mennvisége Gömörben 
158,402 052 kg volt 1893-ban 0,292 332 frt ér
tékkel, hogy más gyáripar is mily sok piaczi 
terméket hoz felszínre, ha tekintetbe vosszük, 
hogy Gömörben 40 030, \44 177 négyszög méter 
területen, Borsodban 27 008 588 109 négyszög 
méter területen művelik a bányaipart, akkor 
képzeletben képet alkothatunk, hogy Gömörben 
minden iparvasut nagy nemzetgazdasági vív
mány az iparnak, és hogyha az a vonal fővona
lakat köt össze, akkor az az általános forga
lomnak is fontos tényezőjévé leend, a melylyel 
szemben személyes érdekek motívumát emlegetni 
oly kicsinyes dolog, а пнly a béka-egérharezra 
emlékeztet.

De maga a boldogult br. Kemény Gábor is 
kimondotta az igazságot, hogy szerencsésebb 
vállalatot nem ösmer a gömöri iparvasutaknál, 
a melyek az ipar felvirágoztatását biztosítják, 
de egyúttal a pénzügyi eredményt is meghoz
zák. Nincs tehát itt szükség valamely a magyar 
állammal kötendő titkos kartelre, hogy a ma
gyar allamvasut megosztja a forgalmat, tényleg 
azonban nem teszi, hanem csak fizeti a há
nyadot.

Ez a vonal megfog élni ily kartell nélkül 
is, ha pedig a forgalom egy része ide utaltatik, 
azt az előnyös rövidebb ut és a fővonal tultö- 
möttsége fogja eredményezni, mi tárgyilagos 
eszközökkel megállapítható, a szubjektív gyanú
sító vélekedés tehát eltörpül.

Vájjon mit szóltunk volna, ha a pelsőcz- 
murányi vasutat is valaki személyes vagy kor- 
mánygyanusitasra husználta volna fel ? Azt egy
szerűen kinevettük volna ! Nos pedig a tiszolcz- 
zólyombrezói vonal még többet fog jelenteni 
Gömörnek, de k ü l ö n ö s e n  Rimaszombatnak, 
— a kinek ez az előny egy krajezárjába sem 
fog kerülni.

Fel lett, sót legszívesebben és legtöbb 
sulylyal hozva, hogy ha az á'lam oly tetemes 
összeggel járul a vasútépítéshez, akkor miért 
nem épiti fel maga ?



Egyszerűen, mert így egy pár százeze fo- j 
rint erejéig vállal el rizikót, ha pedig maga 
épiti fai, több mint 3,200000 írtért, mert ezért 
az összegért felépítik a vállalkozók, de nem az 
állam.

Aztán egész más jellegű egy pár százezer 
frt törzsrészvényt jegyezni, a mely mint a jele í 
esetben biztos kamatozást fog hozni, mint pár 
milliót kérni a parlamenttől egy kis vonal ki
építésére?! Nem hiszem, hogy akadna-e bár- , 
milyen párti minisztérium, aki a mai viszonyok j 
mellett a parlament elé állana azzal, hogy kér 
4 milliócskát a tiszolcz-zólyombrezói vasútra’

Azt a kormányt pozdarjává törnék.
De mivel ez igy van, nem szabad fel

használni igaz tényeket gyenge ferdítéssel csúnya 
gyanusitásra, mert ha a philoxera ronda pusztí
tásokat visz véghez a magyar nemzeti vagyon
ban, a gyanusitás az az erkölcsi métely, a mely 
segélyével demoralizálni lehet legjobban a tár
sadalmat, és amelylyel maris sok pusztítást tet
tek a magyar közéletben.

Mi a tiszolcz-zólyombrezói vasutat, mint a 
közszükséglet művet, a köztudat áltál helyeselt, 
a közvélemény rokonszenve áltál kisert müvet 
tekintettük mindig, s Kubinyi Gézát szr esen 
ünnepeljük mint varmegyei forgalmi és közgaz
dasági fejlődésünk öntudatos és erélyes úttörő
jét, kitartó munkásat és kívánjuk, hogy küzdel
mét győzelem koszoruzza, ami nemcsak a vasút 
létrejötteben fog nyilvánulni, hanem hogy az 
annak mentén levő iparművek fel fognak virá
gozni, a megszűntek feltámadni, s egész uj mü
vek keletkezni.

Mi pedig vasutiigyünkérl harczolunk tovább 
is azzal a nyíltsággal, mint eddig tettük

J ) r .  S z e l e s #  Ö d ö n ,

H Í R E K .
—  Hámos László vármegyénk szeretett fő

ispánja, e hó 6-án В imaszombatba érkezett és 
több napot fog városunkban időzni, hétfőn, 8 au 
pedig elnökölni fog a közigazgatási bizottság 
ülésén. Ó méltósága szokásához híven ittlétét 
felhasználja, hogy a társadalom előkelőségeivel 
sűrűn érintkezzék, miből közéletünkre csak elő
nyök származhatnak.

— Müestély Rimaszombat és Yridéke jóté
kony nőegyesiilete f. hó 19-én a vármegyei köz
gyűlés első napján műestélyt rendez a mely a 
varos és vármegyénk közönségének szine-javát 
fogja összehozni a Három-Rózsa nagytermében. 
A müestély ö vendet#» jelensége lesz kulturális 
életünknek, mert a társadalom jótékonyságának 
nemes zászlaja alatt egyesíti a jótékonyság hí
veit, és összehozza a társadalom erőit a művé
szet, dal és zene szolgálatában. Örvendetes, hogy 
a közreműködők a müveit társadalom köréből 
melléktekintetek mellőzésével lettek a nemes 
ügynek megnyerve, s mig a közönség szórakozni 
fog, a vármegyei gvülés közönsége örvendetes 
tudomást fog venni Rimaszombat székváros kul
turális erejéről, az árvik és elhagyatottak pedig 
áldva fogjak emlegetni a jótékonyság angyalait. 
Első helyen kell etnli’ eni az egyesület elnöknőjét, 
b e r n e m  is z a L á s z 1 ó n ő t és igazgatónőjét 
K e r n  A d ő l  f né  t, kik fáradságot nem ösmerő 
buzgalommal igyekezték a programmot teljessé 
tenni, a sikert biztosító intézkedéseket keresz
tülvinni, s kiváló buzgóságuk, a melyben mel
lettük fáradoztak, M a r t o n  Jánosné, G г о 6 
Vilmosné és R e l i c  zk у Viktorné mindenesetre 
a kivánt eredményt megfogja hozni Az est fé
nyét bizonyára emelni fogja az is, hogy főis
pánunk kedves csaladjából Máriássy Margit ur- 
hölgy is résztvesz a szerep’ők közt. M Ű s о r. 
1.szakasz. 1. » Fa l u  v é g é n  k u r t a  k o r c s m a «  
férfikar Wusch ngtól, előadja a r i m a s z o m 
b a t i  d a l á r d a .  2. a) » M e r e n g é s  a t e n 
g e r n é l «  ábránd Székely Imrétől, zongorán 
előadja S о ó s Irén k. a . ; b) I l t r o v a t o r e «  
Verditől, hegedű szóló, előadja dr V e r e s  Samu 
ur, zongorán kiséri S o ó s  Irén к a. 3. »A 1 e l 
it i is  m e rét «  Hugó Viktortól, ford. Szász Ká
roly, szavalja K o m j á t h y  Gizella к. a 4. 
» N é p d a l - e g y v e l e g «  magándal, énekli Da
n i é  1 is  z Etelka k. a. 5 »A f o n ó h á z b a n «  
élőkép. Közreműködők: Marton Janosné, Szelese 
Ödönné és Szentmiklóssy Istvánné úrnők; Benyó 
Aranka, Kishonthy Anna, Krompecher Anna, 
Madarász Panna, Máriássy Margit, Mihalik Mar
git, Papszász Irén és Zachar Mariska kisasszo
nyok; Baksay Dezső, Diószeghy Zsigmond, Fáy 
Antal, Hámos Aladár, Szabó Elemér, Szeleczky 
Zoltán és Szentmiklóssy Béla urak. II szakasz. 
*LTdv, áldás lengje át« vegyes kar Haendeltől, 
előadják Danielisz Etelka, Rábely Kattcza, Rásky 
Etelka kisasszonyok és Perecz Samu, dr. Veres 
Samu, Huszt Lajos, Rábely Miklós, vezeti Vary 
János, a dalárda karmestere. 2. »Magyar népda
lok«, zongorán előadja Horváth Sarika k. a. 
3. *A bál után« monológ Szécsy Ferencitől,

előadja Angyal Maliid к a. 4. »Magyat dalok«, 
tilinkón előadja Dessewflfy Gizella к. a 5. *A 
tavasz ébredése« élőkép. Közreműködők : Baksay 
Gizella. Farkas Matild, Fáy* Lenke, Hollander 
Margit, Jesko Sárika, Kern Jolán, Máriássy Anna, 
Máriássy Margit, Mihalik Margit, Papszász Irén 
és Bosenauer Olga kisasszonyok: Badiny Jolánka, 
Reliczky Böske, Miskolczy Riza és Szabó Lenke.

— A tavasz kezdetét sok minden jelenti. 
Egy biztos hírnöke, hogy a fürdők megnyílnak. 
Mint levelezőink értesítenek bennünket a csizi, 
vúrgedei, rozsnyói és levárti fürdők május 1-én 
nyílnak meg.

—  Vásár Folyó hó ó én és 6-án Rima 
szombatban meglehetős sikerrel folyt le a vásár. 
Kivált az állatvásár volt nagyon sikerült. Ke
vésbé volt népes az áruvásár, ami azt bizonyítja, 
hogy a tél nagyon hosszú volt, s teljesen kime
rítette a közönség pénzerejét és amit eladásai 
utján kapott, azt a nagyon is szükséges gazda
sági befektetésekre kellett fordítani.

Fürdői congressus volt az elmúlt héten 
Budapesten A nagyérdekü kongres-us a magvar 
fürdők ügyének fejlesztésével foglalkozott Me
gyei lördőink közül Csíz volt legerősebben kép
viselve, ami nagyon is helyes doiog volt, mert 
ideje, hogy ez a fürdő már minél nagyobb kör
ben nyerjen népszerűséget. A congressus egyik 
vívmánya, hogy dr. Ángyán Bela, a tekintélyes 
egyetemi tanár nyíltan lemondotta, hogy a lipiki 
vízben nincsen jód. A csizi fürdő tehát az eg vé
nüli jódvizes fürdő hazánkban és széles más 
vidéken is A csizi fürdő képviselői voltak: Glósz 
Arthur, Molnár .1 zsef, Pazar Gusztáv.

— A magyarság hívei A zólyomi evang. 
egyház a mull héten tartotta autonomikus ülé
sét Thebusz János esperes elnöklete alatt. A 
számvizsgáló bizottság egy javaslatot terjesztett 
be, hogy a számadások, a melyek eddig tót nyel
ven vitettek, eze dúl magyar nyelven vitessenek. 
A többség azonban az elnökséggel együtt hivat
kozott az autonomikus jogra és az indítványt a 
töt nye.v előnyére elejtette. Ide visz az, ha az 
első parancsnok nem a magyar hazafiság, hanem 
az autonómia kívánalmait veszi figyelembe. Ez fog 
ismétlődni Klenóczon is, ha valaha az egyházi 
vezetőségnek magyar nemzetiés irányu újítás 
jutna az eszébe.

— Eljegyzés Marton Gyula perjési okleve
les tanító, eljegyezte Tamásovits András bájos 
és szép leányát, Amáliát.

— Vakmerő támadás. Szeretjük a rendőr
séget szidni, igaz, hogy sokszor reá is szolgál, 
de ezt az elvet nem szabad odáig vinni, hogy a 
rendőrségnek soha sincs igaza, mert ez viszont 
minden rend és fegyelem felbomlására visz. Ott 
a tud a rendőrség törvényes hatáskörében lép 
fel és azt túl nem lépi, tiszteletben tartandó a 
fellépése. Ezt sehogy sem akarta — x nevű szabó
legény megérteni, aki a héten folyt sorozás alatt 
szintén az állításra Rime.szombetban időzött. 
Edd g ugyan a szabólegényekről inkább a polt- 
ronsagot hallottuk vagy szerelmi tragédiák bősei 
szoktak lenni, vagy mekegésüket halljuk csú
folni, de vakmerőséget nem igen Ezt czafolta 
meg említett hősünk A Rózsa élőit ügyeletes 
rendőr a gyalogjáró szabaddá tételét óhajtván 
keresztülvinni, felszólította a hős szabólegényt 
is többek között, hogy hagyja el a gyalogjárót 
és ha ücsörögni akar, menjen a kocsiutra. Több 
sem kellett hősünknek, olyan gorombán válaszolt 
a rendőrnek, hogy az tettleg rendre utasította. 
Több sem kellett a szabónak, torkon fogia a 
rendőrt, hogy annak már a nvi Ive is kilógott. 
Erre egy csendőr kiszabadította a rendőrt, de a 
szubó újból neki kapott a rendőrnek, mire az 
a közönség követelésére oldalfegyveréhez nyúlt 
és kardjával a szabó karján végig sújtott. De ez 
sem volt elég a harczias szabónak, újból a 
rendőr felé kapott, mire az a szabó ezombjába 
szúrt. Ez aztán lef gyverezle a vad szabót és 
bekísérték, s aztán a kórházba szállították. A hős 
szabó azóta bizonyára meggondo'ta, hogy kelle
mesebb a szabó dala, mint a rendőrséggel való 
harcz.

— Országos vásár Rimaszombatban ápril hó 
5-én. (Városi állatorvos tudósítása) Felhajtatott 
szarvasmarha 2846, ló 3150, sertés 785 kecske 
34, összesen 6S15 darab állat. Ezen rendkívül 
magas számú felhajtás tekintettel a kellemetlen 
időre, a sürgős tavaszi munkálatokra, csakis 
abban találja iudokát, hogy gazdáink takarmány- 
szükséget szenvednek Vevők, к »reskedők igen 
szép számmal jelentek meg, kik közül a/onban 
a budapestieket az ottan fennálló forgalmi 
zárlat miatt sajnosán nélkülöznünk kellett. Szar
vasmarha vásárban felette élénk forgalom fejlő
dött ki, mely a tenyésztésre alkalmas bikáknak, 
valamint a szopós borjuknak teljes számú el
adásával, a tavaszi munkálatokhoz szükséges 
igás ökröknek s a levágni való marháknak fo
kozódó keresletével végződött. Eladók kezdetben 
tartották magukat, később az árak némileg csök

kenők, de az irányzat mindvégig szilárd maradt. 
Jegyeztetett: urasági igásökör 340 120 frt, kis
birtokosoknak való 2 í0 310, mtistraökrök 180 
260 írt píronként, javított ökrök élősúly szerint 
29 kr. klgrmként o — 6 százalék levonással. Te
nyészbika; 1 15 220 írtig, fejős tehenek 70 —
130 frt, vágni valók 55 110, szopós borjak 6 -18
Irton darabonként. Lóvásárban közepes forgalom 
mellett a jobb minőségű lovaknál áremelkedést 
észleltem. Főként u katonai hátas s a nehezebb 
hinlóslovak voltak keresettek. Jegyeztetett: hin- 
•ósló 3 8 ) 560 frt, nehezebb igás 260—360,
könnyebb 160 -260 páronként, Remonda 250 — 
320 Írtig, para-ztló 15—160 frtig darabonként. 
Sertéseknél csakis a nevelőkoczák és a legelőre 
való süldők között támadt aránylag élénk forga
lom, mely mindvégig szilárd irányzatot, válto
zatlan átalakulást mutatott. Hízott sértés na
gyon keresett, de. kevés volt. Árak: nevelőko- 
-•y.ak malaczosf ul 20 -45 frt, malacz nélkül 18—30 
írt darabja, 1 és fél éves süldők 34 -40 frt, 
egyévesek 22 -28 frt., félevesek 14— 18 írton 
keltek páronként

A kert», melyet hírneves hazai mag-
kereskedőnk, Mauthner Odón ad ki; április 1-én 
megjeleni 2 ik számával a tartalom változatos, 
sagat illetőleg még érdekesebb s vonzóbb, mint 
a minő az első szama volt, melylyel a magyar 
irodalomban egy csapásra kivívta a polgárjogot. 

Kertészettel foglalkozóink csak most látják be, 
midőn *A Kert« praktikus irányban szerkesztett 
lapjait forgatják, hogy ezideig minő hasznos út
mutató nélkül foglalkoztak tárgyukkal : a ker
tészettel! Mauíhner Ólön hazafias rnissiót tel
jesít, midőn egyrészről fajtisz’ a kitűnő magot 
ad, de másrészről »A Kert«-ben meg is magya
rázza miként tereljük kertészetünket a haladás 
és fellendülés ösvényére? Ne kertészkedjünk, 
mig »A Kert«-et át nem lapoztuk!!! A kiadó- 
hivatal (Andráss1 -ut 23.) mutatványszámot kí
vánatra ingyen küld.

— Az Első Leánykiházasitási Egyesület mint
szövetkezet vasárnap, márczius 31-én tartotta 
harminc».kettedik rendes közgyűlését. Schwarcz 
Armin bankigazgató elnök a nagy számban láto
gatott közgyűlést megnyitván konstatálja a köz
gyűlés határozatképességét, amennyiben erre 122 
tag megjelent, akik 1288 jutalékrészt képvisel
nek. A felolvasott igazgatósági jelentésből és az 
évi mérlegből kitetszik, hogy e folytonosan erős- 
bödő és hatalmas fellendülésben levő intézet a 
lefolyt 1894. évben igen figyelemreméltó ered
ményeket ért el. Kiemelendő, hogy 5071 jutalék- 
rész többnyire a fiatalabb кого ztályokbúl Íratott 
ba újonnan. Az intézet vagyona 218,126 frt 49 
krral szaporodott és tőkéje 1 045,635 frt 78 krra 
mg. A díjtartalék 981,684 frt 78 kr és 154,175 
frt 19 krral emelkedett Ezenkívül a nászjutalék 
felernclési tartaléknak, mely a tagok javára iratik s 
a na 7ju1alék nvemnénveiil szolgál 31,975 frt 50 kr 
és а кiilön tartaléknak 12,790 frt 20 kr. volt utal
ható. E tőkeállomány a teljesen tehermentes in
tézeti épületben, a fővárosi 25 milliós kölcsön- 
kötvényeiben. magyar koronajáradékokban, to
vábbá takarékbetétekben és pénzkészletben vaa 
elhelyezve Az 1894. evben nászjutalékok, feles- 
leghányadék és halálesetek után történt vissza
térítések fejében kifizetett 111.516 frt 16 krnyi 
tekintélyes összeg ezen egyesület nemzetgazda
sági missziójának hivatottságáról legfényesebben 
tanúskodik A felügyelőség elnöke, dr. Alexan
der Bernát. egyetemi tanár a megejtett vizsgá
latról olvasta fel jelentését és a felügyelőbizott
ság nevében indítványozta a felmentvény meg
adását, ami egyhangúlag elfogadtatott. Az igaz- 
gátóság indítványait újabb osztályok életbelép
tetése iránt f a matematikailag felülvizsgált 
táblázatokkal együtt helyeslőleg tudomásul vet
tek és elfogad ak. Vészi .1 ízsef szerkesztő, egye
sületi tar, lélekemelő és meleg szavakban mond 
köszönetét és elism ‘rést az igazgatóságnak, kü
lönösen Schwarz Ármin elnöknek és Kohn 
Arnold vezérgazgatón.tk, továbbá jegyzőkönyvi 
köszönet szavazását indítványozza az összes igaz
gatási és hivatalnoki testületnek Ezt az indít
ványt is, miután Eppinger Lázár és Eckstein 
Bernát elismerőleg nyilatkoztak, élénk éljenzés
sel elfogadtak. Végül a felügyelőbizottságba köz- 
felkiáltással heválasztattak dr. Alexander Ber- 
nat, Simonyi Zsigmond, Leipuiker Gyula, Weil 
Dávid J., Baseli L jós és Heger József bank- 
igazgatók.

p  teljesen újjá alakított rompás félfedeles
I j  Lf у  kocsi jutányos áron eladó. Hol ? meg- 

O J  tudható e lap kiadóhivatalában.

Kiadó zongora.
Kgy igen jó karban levfi 6 octávás

z o n g o r a
jutányos áron ela ló. Hol ? megtudható e 
lap kiadóhivatalában



1229. — 476. szám.
Pályázati hirdetmény.

Szab. Rimaszombat városánál elhalá
lozás folytán megüresedett aladósredői állás 
betöltése végett pályázat nyittatik ; felhivat
nak mindazok, kik ezen 550 frt fizetéssel 
dijjazott kezelő tiszti állást elnyerni kíván 
ják, hogy ez iránti törvényszerűen felszerelt 
kérvényüket április 28-áiff a polgármes
teri hivatalnál adják be.

A választás április 29; ére kitörött kép
viselő-testületi közgyűlésen fog megejtetni.

Kelt szab. Rimaszombat r. t. város 
Tanácsának 1815. évi mlrczius hó 29-én 
tartott üléséből.

Szabó György,
polgármester.

134. - 1895. vli. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulír! kiküldött bírósági végrehajtó, az 
1881 évi LX. t.-cz. 102. $-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budipesti VI. kér. kir. 
Járásbíróság 12389 —1895 számú végzés által 
Wertheimer és Krankl ezég javára, Policzer Sá
muel ellen, 68 frt l l  kr. tőke és járulékai ere
jéig elrenlelt kielégítési végrehajtás foganatosi 
tása alkalrnaval biróilag lefoglalt és 455 frt 23 
krra becsült házi bútorok, bolti áruk és felsze
relések stbből álló ingóságok 68 frt 11 kr. tőke, 
ennek lo94. év április hó 9 napjától járó kama
tai, W frt 25 kr. megállapított eddigi, 1 frt je 
len hirdetményi és az ezutáni költségek erejéig 
nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a rimaszombati kir. járás
bíróság 1001 1895 p. sz. kiküldést rendelő vég
zése folytán Tiszolczon, alperes lakásán leendő 
eszközlésére 1895. év április hó 11-ik napjának 
délelőtt 8 órája batáridőül kitüzetik és ahhoz 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen, az 1881. évi LX, t-ez 107. $-a ér
telmében, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is 
eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881 LX t.-cz 108 $ ában megállapított felté
telek szerint lesz kifizetendő

Kelt Rimaszombat, 1895 évi márczius 29 
Gasko , kir. bir. végrehajtó.

Pályázat.
A Nyustya községi kisdedóvó-f elfigyclő-bi- 

zottsága
kisdedóvónöi állásra

pályázatot hirdet.
fé lté t e lek :

a) Nyári lévén a kisdedóvó, jelen pályázat 
csak folyó évi május 1-től, szeptember 30 ig vi
selendő állás betöltésére szól ;

kJ A * óvónő fizetése havonta 20 írt és kü
lön 8 frt dajkadij ;

c) Okleveles pályázó előnyben részesül.
Felh vatnak a tisztelt pályázni szándéko

zók, hogy folyamodványukat folyó április 2S ig 
Kubinyi Andor (rimaszombati járás főszolgabi- 
rája) kisdedóvó-felügyelő-bizottság elnökéhez — 
Nyustyára — küldjék be

Kelt Nyustyán, (Gömörm) 1895. április 4.
Koíbenheyer József,

kibdedóvó-fclügуJő-bizottság jegyzője

Х Ф Х Х Ф Х Ж Ж Ж Ж И Ж Ж Ж Х Х Ж Ж
1371.

F. 1896. szam’

Hirdetmény.
A rimaszombati kir. Törvényszék közhírré 

teszi, hogy a m. kir. államvasutaknak a bánrévei 
államvasuti állomás kibővítése iránti kisajátítási 
ügyéken a Bánréve község határában fekvő bán
révei 1-sŐ számú telekjegyzőkönyvben 224 hrsz* 
alatti Forgách József tulajdonát képező s a be
mutatott tervrajzban megjelölt ingat lanságra nézve 
a kártalanítási eljárás megkezdése határidejéül 
az 1895. évi április hó 25. napjának  
délelőtti 10 órá ja  Bánréve községházánál ki- 
tözetett, mely határnapra és időre az érdekel
tek oly figyelmeztetéssel idéztetnek meg, hogy 
elmaradásuk a kartalanitás feletti érdemleges 
határozat meghozatalát nem fogja gátolni.

Kir. Törvényszék Rimaszombatban 1895 
marezius 27.
Ня mal i  ár, Kubinyi Aladár,

k. t. jegyző. k. t. elnök.

Klsó rimaszombati gazdasági-gép 
gyári-raktár

Rim aszom batban, Andrassy-ut.

A tavaszi idény beálltával van szerencsém a tisztelt vevők becses figyel

mébe ajánlani, RIMASZOMBATBAN, az Andrássy-uton, a vasút mdl tt levő

gazdasági gépcsarnokot,
ahol mindennemű

g a z d a s á g i  g é p e k
na^y választékban, kitűnő minőségben a legolcsóbban, azaz eredeti gyári árban 
úgy r szlet fizetésre is kaphatók.

Eredeti Gubica-eke kizárólag nálam kapható.
Kiszúmithalatlan nagy előny a t vevőre nézve ha megvizsgálha'ja azt, 

amiéit pénzt ad. Biztosítva van ezáltal attól, hogy esetleg némely ügynök által 
megrendelt uj gép helyett, befedett <kískát kapjon a vasúton vagy esetleg m m 
a megrendeltet.

A gép 'k  jóságáért elvállalok szakszerű kezelés mellett, egy évi jótállást.
Mindennemű gazdasági géprészek gépcsarnokomban kaphatók
Kéiem a gépeket gépcsarnokomban megtekinteni és szükségletét onnan

fedezni.
Kitűnő tisztelettel

KOHN ALBERT,
épület-fakereskedő.

Megrendeléseket bármily gyári gépekre elfogadok.

Nyomatott a kiadó Nára> J Л. gycr.ssajtóján Rimaazombatban.


