
Második évfolyam. 35. szám Rimaszombat, 1893. augusztus 20.
Előfizetési feltételek.

j;<rész évre . ő frt — kr. 
Kelévre 2 frt 60 kr
Hivatalok, községek, köz
ségi jegyzők és tanítók 
részére egész évre H frt. 
Italmérök és korcsrnáro- 
vük részére a/. »Italmérök 

Közlönyé«-vei együtt 
egész évre 4 frt.

\fXJL/
Az elölizetések 

po^iautalványnyal
e.>/.közlendök. ys

l'gyes számok Í O  krjával 
Kaphatok a kiaiiólnv. TÁRSADALMI. KÖZGAZDÁSZGI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

H i r d e t é s e k
Háromliasábos petit-sor 
egyszeri közléséért 7 kr. 
kétszeriért fi kr , több
szöriért 5 kr. fizetendő. 
Bélyegdíj minden egyes 

beiktatásért 30 kr.

A NYÍLTTÉRIJÉN:

minden 3 hasábos gar- 
rnond sor dija 15 kr. 
Ilirdetöirodák. előfizetők 
vagy gyakori hirdetők 
tetemes díjkedvezmény

ben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez (Jánosi-utcza 8. sz. 1. cm.) I М«*г’
küldendők. — Kéziratok vissza nem adatnak. ! 1

Felelős szerkesztő : SZEL ESS ÖDÖN.
-----------------------------------------------------—  .....  *

Lapunk számara hirdetéseket elfogad a I te i i t e r  ügynökség é

.k hetink int egyezer,
VASÄRNAP. :z—

A hirdetések, előfizetések, reklamácziók, 
a kiadóhivatalba (Főtér 8. szátn alá) intézendök. 

Laptulajdonos: DRASKOCZY LÁSZLÓ.

a M<t(J!J. 'íáuir. iroda hirdetési irodája Budapest, Granátos-uteza 1 szám.

M e g y e i  é l e t ü n k .
Egy általánosabb jellegű, az egész me

gyére ki terjeszkedő, az egész megyei köz
életet felkaroló lapnak tartván magunkat, 

jellegnek minden alkatommal lapunk köz
leményeivel megfelelni kötelességünknek 
tartjuk.

Ezzel elérni véljük azt a ezétt is, hogy 
a megye közügyéi iránti érdeklődést fen- 
tarjuk, s ezzel egyúttal ápoljuk a megyei 
közszellemet is, melynek jelentősége el nem 
mosódott, sőt a legközelebbi reformtörek
vések ismét felszínre hozták azt az igaz
ságot. bogy maga a parlament, a kormány 
és különféle pártok erőt merítettek e köz- 
szellemből. s álláspontjukat a megyék nyi
latkozataival igyekeztek megerősíteni.

A parlamentáris intézmény tagádhat- 
lanul inkább eiedményezi az országos köz- 
s/.ellem megnyilatkozását a parlamentben 
concentrált képviselet utján, de kizárva lé
vén a modern képviseleti rendszerből a kö
vetnek utasítása és esetleges visszahívása, 
egyedül a megyei közszellejn lehet az, mely 
a megyeszerinti képviselőket még erkölcsi
leg is kötelezi, mert eljárásukban mindig 
tekintettel lenni lesznek kénytelenek a me
gyei kö/szellemre.

Élénk és helyes megyei közszellem a 
választási szabadságot és a politikai egész
séges pártalakulást is egyedül irányíthatja, 
mert a parlamenti és az országos központ
ban lefolyó küzdelem inspirálhatja egyes 
esetekben a megyei törekvéseket, mégis a 
megyei szellem a megyei szükségletekből 
teremti meg irányát, s a megyék szerint 
ekként felmerülő törekvések megteremthetik 
viszont sok esetben az országos irányt, 
melyből parlament, kormány s pártok egy
aránt merítenek politikai és társadalmi irány
zatokra tápot

A megyei közszellem pedig nemcsak 
azt kívánja, bogy politikai és társadalmi 
küzdelmeké* vázoljunk, —  az első különben 
körünkön kiviil is esik, —  hanem bogy a 
megye viszonyait is apróra ismertessük

Ezen kötelességünknek teszünk eleget 
midőn a következőkben ismertetjük vár
megyénk közigazgatási áilapotát az elmúlt 
félévre vonatkozólag:

Az alispán félévi jelentése.
A lefolyt féléven át Gömörvármegyében a 

közigazgatás rendes medrében haladott, oly ese
mény, mely ennek egyenletes menetét teltartóz- 
tatta vagy akadályozta volna, elő nem fordult.

A tisztikar törvényszerinti kötelességének 
mindenképen eleget tett! s a törvényhatósági 
közigazgatás hatáskörébe utalt ügyek törvény
szerű elintézést nyertek.

A vagyon- és személybiztonság a szokott
nál nagyobi) mérvben nem zavartatott, rend
kívüli intézkedés szüksége sehol sem mutatkozott.

A közegészségi állapot nem lehetett kie
légítő. .. , I л

A hasznos háziállatok egézségiiRye kedvező 
vala; a mutatkozó nyavalyák nagyobb kart az 
állattartó gazdaköz.önségnek nem okozlak.

A rendelt vizsgálat eredtnenye megnyugtató 
volt, a takonykor gyauuja nem vált bizonyossá.

Gazdasági kilátásaink a május havában be
következett szaporább és kiadóbb esőzés követ
keztében tetemesen javultak.

Nem csak az ujonezozást előkészítő mun
kálatok, de maga az ujonezozás is, maga idejé
ben felakadás nélkül, legjobb rendben befejez
tetett. 3869 felhívott korosztály beli hadkötele
sekből besoroztatott a hadsereghez 605, a hon
védséghez 140 ujoncz, tehát 20 százalék

Az útadó egyéni kivetésének munkája be
végeztetett, kezdetét vette a felszólamlások tár
gyalása és elintézése. A folyó évi útiköltség elő
irányzat jóváhagyással visszaérkezvén, az út fen- 
tartási munkálatok és építések is megkezdhetők 
lettek ; és tétetett az iránt is intézkedés, hogy a j 
felszólamlással meg nem támadott útadó-kivetési 
tételek szolgáltatása meginduljon.

Az ebtartási szabályrendelet végrehajtása 
czéljából az adó tárgyát képezendő ebek a vár
megye egész területén összeirattak, az összeirási 
munkálat feldolgozás végett a számvevőséghez 
utaltatott.

A vármegyei különböző alapok és pénztárak 
gyümölcsözőleg takarékpénztári betétben kezelt 
tóke-vagyona értékpapírok vásárlására forditta- 
totl; beszereztetett 100,000 frt ára 4 százalékos 
koronajáradék kötvény, 70,000 Irt ára 4 ,/ 2 szaz- 
I ól it kamatozó regále к irtalanitási kötvény.

A vármegyei kezeles alatt álló pénztárak 
havonkint rendesen megvizsgáltattak. Á kezelés 
minden pénztárban teljes rendben találtatott.

Az árvaszók elnökének félévi jelentése.
A vármegyei központi árvaszék ügyköré

ben a folyó évben az ügymenet rendes folyamat
ban volt.

Számadásra kötelezett gyámok az 1892-re 
szóló számadásaikat legnagyobb részben önként 
idejében beterjesztették, nehányan annak záros 
batáridő alatt beadására megsürgettettek. Felhí
vási kereset nem indíttatott.

A vármegyei központi gyámpénztár havon
ként váratlanul megvizsgáltatott, ilyenkor a zár
lat által kimutatott elméleti eredmény a pénztár 
ténvWges állapotával teljesen megegyezőnek ta
láltatott.

Kezelés alatt volt, vagy azon czélra idő
köziién befolyt árvapénzek lehetőleg kamatozó 
értékpapírok vásárlásara fordittatott, kisebb része 
a királyi adóhivatalnál, vagy takarékpénztárban 
helyeztetett el. A vásárolt papírok egyharmad 
része koronajáradék és földteliermentesitési köt
vény, kétharmad része pedig regálekártalanitási 
kötvény volt.

A magánkötvényen kihelyezett tőkék után 
esedékes kamatok nem a legpontosabban fizet
tetnek ugyan, sürgetésekre van szükség, hogy 
beszolgáltassanak, mindamellett tőke femonda- 
sok kikerülhetők voltak.

A királyi adóhivatalnál elhelyezett árva
pénzekről az adóhivatali bevételi s kiadási napló- 
másolatok a királyi pénzügyminisztériumhoz időn- 
kint rendesen felterjesztettek.

Hagyatéki ügy elintézés alá került a fél év 
folyamán, számszerint 179. Ezek közül ingó és 
ingatlan vagyont twozott kezelés 159. 30704 frt 
И kr. értékkel, 7378 frt 40 krral terhelve, va
gyon nélküli árvákat gyámhatósági felügyelet alá
20 haláleset. W1 . . JA

Tűz állal ezen félévben csekély károsodás 
történt, a kár értékét az illető tüzkárbiztositó- 
társula’t gyorsan és legcsekélyebb nehézség nél
kül megtérítette. A tüzkárbiztosilási dijak is ne
hézség nélkül beszolgáltattak.

A kimutatás szerint a gyámság alatt állott 
12406 kiskorú. A félév folyamán volt a szaporo
dás 448, a fogyaték 436 (meghalt 13). A követ
kező félévre gyámhatóság alatt maradt 12419 
kiskoiú. Gondnokság alá került 15 személy, gond

nokság alól felmentetett 2 és gondnokság alatt 
maradt 272.

A gyámpénztár állása a következő volt : 
Készpénz volt 4107 frt 45 kr.. 

bevétetett 46813 frt 84 kr., 
kiadás volt 47529 frt 98 kr.,
marad . . ......................  3391 frt 30V* kr

Magánkötvény volt 81724 frt 
891 9 kr., bevétetett 21564 fr*
42 kr., kiadatott 3232 frt 
16 kr. maradt . . .  100057 frt 15 kr.

Értékpapír volt 263.996 frt 83 
kr be vétetett 45572 frt 27 
kr., kiadatott 56959 frt 40
kr., m a r a d t ............................ 252609 frt 73 kr.

Drágaság volt 326 frt 41 kr., 
be vétetett 3 frt. kiadatott 27 

.. frt 70 kr., maradt . . . .  301 frt 71 kr.
Összes érték volt 350155 frt 61 

kr., bevétetett 113953 frt 53 
kr., kiadatott 107749 frt 24!/e 
kr., m a r a d t ............................  356359 frt 90 kr.

A gyám- és gondnokhatósági felügyelet alól 
felszabadult 437 személy közül vagyonnal birt 
378, vagyontalan volt 59 személy.

A dobsinai városi gyám- és gondnokhatóság 
felügyelete alatt 897 23 923 kiskorú, kik
közül szabadult 45, (meghalt 6) maradt a máso
dik félévre 878. gondnokollak létszáma 5, nem 
változott.

A gyámpénztár kezelt készpénzt 5436 frt 
92 krt, a félév végével maradt 1084 frt 19 kr. 
Magánkötvényt 5155 frt, maradt kezelés alatt 
5017 frt 08 kr. értékpapírban 20543 frt 42 krt, 

i maradt 20543 frt 42 kr , drágaságban semmit, 
összesen értéket 31135 frt 34 krt, kezelés alatt 
maradt 26644 frt 69 kr.

A felügyelet alól szabadultak közül vagyon
nal birt 37, vagyontalan volt 8 személy.

A rimaszombati városi gyám- és gondnok- 
hatóság felügyelete alatt állott 442 kiskorú kö
zül szabadult a lefolyt fél év alatt 8, (l elhalt) 
kiskorú, felügyelet alatt maradt tovább is 434; 
a gondnokoltak száma nem szaporodott és nem 
fogyott.

A gyámpénztár állásáról adott kimutatás 
szerint kezelt a pénztár készpénzben 50385 frt 
7 4 és fél krt, maradványt 31049 frt 35 kr., folyó 
bevételt: kiadást 23400 frt 90 krt és a követ
kező félév kezelésébe átviszen 58025 frt 19 és 
fél krt. (a mi mellesleg mondva nem valószínű, 
mert ily nagy összeget gyümölcsüzetlenül kezelni 
nagy felelősséggel járna). Magánzót vén yen kezelt 
2354 frt 63 krból kiadott 42 frt 79 krt, értékpa
pírban keze.t 9583 Írtból kiadott 300 forintot, 
drágaságban átvett és átvisz a következő félévre 
4 42 forint 15 krt, a kezelt érték főösszege volt 
93815 frt 19 és fél kr., a maradvány pedig tesz 
70062 frt 50 es fél krt.

A felügyelet alól szabadultak közül 4 volt 
vagyontalan.

A jolsvai városi gyámgondnokhatóság fel
ügyelet alatt állott 281 kiskorú közül (az évi 
szaporulat 32 volt) 4 kiskorú (1 elhalt) szaba
dulván, továbbra is felügyelet alatt maradt 277 
kiskorú, gondnokolt 2.

Pénztári kezelésben a múlt évről áthozott 
1 4075 frt 67 kr., összérték a félév folyamán sza
porodott 6939 frt 71 krral. fogyott 3555 frt 99 
krral, kezelés alatt maradt 17458 frt 89 kr„ mely
ből magánfelek kötvényén 1168 frt 55 kr., érték
papír stb. 16248 frt 64 kr, drágaság 41 frt 70 kr.

Rozsnyóról, Nagy-Kőczéről a kimutatás a 
félévi jelentés elkészítéséig be nem érkezeit.

A vármegyei főorvos félévi jelentése.
A közegészségi állapot a lefolyt félévben a 

vármegye egész területén kedvező volt, mennyi
ben aránylag kevés volt ugv a betegedési, mint 
a halálozási esetek száma A félév első 5 hónap-
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jában a légző szervek hurutos bántaiinai ural- vasszerkezettel váltatik fel 3071 írt előirányzott közül különben Királyi minden intézkedést meg-
kodtak, az utolsó hónapban hozzájárultak az árban és kivitelének biztosítása a junius hó ll-ére tett arra nézve, hogy tankötelesei az 1893—4.
emésztő szervek hurutos bántalmai. kitűzött árlejtésen eszközöltetett. évi tanévtől kezdve helyben, a már felépült ref.

Trachomás szembeteg sem ujonczállitáskor A kath. vallásalap kegyurasága alá tartozó jellegű iskolában oktatást nyerhessenek, mig
az elővezetett hadkötelesek közt, sem alkalmi várgedei, antalfali. ragályi templomok és papla- Jolsván egy állami polgári leányiskola engedé-
vizsgálatok alkalmával az iskolákban nem ta- koknál szükséges helyreállítási munkálatok foga- lyezése iránt a városi képviselőtestület kérvényét
láltatott. natositás alatt állanak. és ajánlatát a vallás- és közoktatásügyi magyar

A himlőoltás az egész területen bevégez- Posta- és távirda ügyekre vonatkozólag: kir. minisztériumnál be is nyújtotta,
tetett. A vendéglők, korcsmák, kávéházak, egyéb A lefolyt félévben Gömörmegye területén Az említett Királyin kívül épül uj iskola
nyilvános helyek ellen tisztaság tekintetében 45 posta, 11 posta- és táviróhivatal működött. Himaszécsen, az eddig egy helyett két tanterem
panasz nem fordult elő; mészárszékek tisztán Uj hivatal nem lett felállítva; ellenben agömör- és tanítói lakkal. Rimaszombatban és Dobsina
tartattak. pusztamezei postahivatal véglegesen beszüntet- városokban a községi polgári leányiskola s illetve

Jég, annak idején mindenütt a kellő meny- tetett. állami polgári fiúiskola számára szükséges és
nyiségben elvermeltetett. д posta- és távirószolgálat rendes lebonyo- 1891. évben íelépitendő 30 *0000 Írtba kerülő

Az ivóvíz jó volt odáig, mig a gyakoribb litása elé a lefolyt évben jelentékenyebb akadá- iskolaépületek felemelése iránt a szükséges in
esőzések miatt rövid időre meg nem romlott. iy0k nem gördültek. tézkedések már folyamatban vannak, ép úgy,

Dajkaságban havonkint változólag 8 — 14 д közúti járatok körül érdemlegesebb vál- mint Murányban, hol az eddigi mar fulnépes
gyermek tartatott felügyelet alatt. tozás nem történt. Több helyütt azonban intéz- tanterem helyett a jövő évben kei új tanterem

Élelmi szerek időnként vizsgálat alá vé- kedés történt, hogy e közönséges postaanyag oly építtetik s mint Himaszécsen, új tanítói állomás
tettek; tisztán kezelve élvezetre alkalmasnak, helyekre, hol postahivatal nem működik, az arra *s rendszeresitteiik. .
az egészségre ártalmas szerekkel nem romlottak- átvonuló postajárat útján, zárt táskában leadás A megyében eddig egyetlen állami iskolánk,
nak találtattak. által gyorsítva továbbittassék. a tiszolezi részére 3 tanterem, egy óvodai, munka-

Törvényszéki bonczolás eszközöltetett 27, A kézbesítési teendők ellátása rendes me- és játszóterem, továbbá 2 tanítói lakás lehetőleg
rendőri hullabonezolás 29 ; vizsgálat alá hoza- derben folyt, csupán az express küldemények már a lolyo evnen epiueiiK ki.
tott súlyos testi sértés 41, könnyű testi sértés kézbesítésénél történt a közönség érdekében mő- A tankotele^k létszáma az 1Н.Ю. nepszám-
128 esetben. dositás. Megemlítendő, hogy még sok község —  lálaskor falait 3206o-ot, kerekszamban 2 ezerrel

A vármegyei közkórházban ápoltatott (152 hol posta nincs —  nem tart rendes küldönezöt. meghaladta ..
beteg, kik közt 310 férfi, 217 nő, 47 gyermek. A lávirdavonalok üzemképessége a rendki- . A tankotelezettseg végrehajtása ügyében
Gyógyult 478, úgymint 2(52 férfi, 181 nő, 31 vüli s növekvő forgalomnak általában megfelelt. ismételve tett mtezkedeseknek kívánt sikerét mu- 
gyermek. Javultan elbocsáttatott 49, ezek közül Az általános vonaljavitási munkálatok folyamat- !a ja’ .*l0 ,fr, krban kivetett es ebből 21+ frt 
27 férfi, 22 nő. Gyógyulatlanul elbocsáttatott ban vannak: tervbe, vagy munkába véve is már 2o krban behajtott bírságpénznek az elózó évek-
10; 5 férfi. 4 nő, 1 gyermek. Meghalt 27, vagyis van több új vonal. hf  képest tetemes emelkedese. A tankutelezett-
lti férfi, 10 nő, 1 gyermek. Ápolás alatt maradt A növekvő forgalom eredménye, a jövedék *ég kívánatos teljes végrehajtását népünk kedve-
43 férfi, 39 nő, fi gyermek, öszszesen 88 beteg. Az arányos növekedése, még mindig nagy azonban z6tlfin anyagi viszonyai, nemkülönben az újabban 
ápolási napok száma 179Г.8 volt. az oly hivatalok száma, melyek a fentartási költ- örvényemre emelkedett s minden szülőre kote-

r ségeket nem fedezik. Iező ' ;) *íros nyugdijilletek behajtása rendkívül
A tiszti főügyész félévi jelentése. Nagyobb mérvű panasz egyesek, vagy ható- nehezítik.

A lefolyt félévben a tiszti főügyész 4 fegyelmi j súgok részéről nem merült fel. Ott, hol a panasz- Az 1891. évi XV.. t.-cz. életbeléptetése előtt
ügyben adott véleményt; kettő ezek közül az lót tárgyilagosság szólaltatta meg, szükség esetén H óvoda, о állandó és 42 nyári gyermekmen-
alispáni hivatalnál találta végmegoldását, külön- helyszíni vizsgálat útján a tényállásnak megfelelő. helylyel bírtunk, s megyénkben olyan község már
ben a közigazgatási bizottság hozza meg az el- gyors intézkedéssel s a jogos igények méltányos nincs, mely óvoda vezetésére kötelezhető volna,
járást beszüntető, illetve marasztaló határozatát. kielégítésével szolgáltatott elégtétel. A nyári gyermekmenhelyek száma a folyó

A törvényhatósági gyógyalap pénztárából A Lir nán,rtn%t|па, па#Л fúiűvi évben az ed,ligi jeIe,ltések szerint J 4‘ re eme,ke-
előlegezett, érdekeltektől ingó vagyon hiányában P АУ 9 0 j • dett. Az ezekben szükséges vezető dajkák kiké-
közigazgatási utón be nem hajtható tartozások A Pénza8yi közigazgatás kedvező volt ; ál- peztetéso czéljábó! 8 hétig tartó tanfolyamok ren-
biztositása czéljából elrendelt dologi végrehajtás *am‘ végrehajtó nom alkalmaztatott, a végrehaj- dezésére és képesítő bizonyítványok kiállítására
körüli mozgalom a következő tételek számjaiban ,ás ái,a,Aban szünetelt, csakis Rohorellán és a a rimaszombati, tamásfalvi, sajő-gömöri, putnoki,
mutatkozik: a végrehajtásnak telekkönyvi feljegy- belpai körjegyzőségben vétetett alkalmazásba. rozsnyói és n.-rőczei kisdedóvodák nyertek jogot,
zése kéretett 24 esetben, elrendeltetett 15 eset Fizetési halasztás kéretett 31 esetben, meg- Mint szomorú s községeink csekély népes-
foganatositandó volt 22 esetben, 2 esetben fize- adatott 20 esetben, a többi tárgyalástól maradt ségéböl, főleg pedig szegénységéből származó 
téssel az eljárás beszüntetve lett.~ függőben. jelenséget kell itt felemlítenünk, hogy tanítói

Adó illeték é4 rabélelmezési hátralékok Az ad(,'kive,ési munkálat nagyobbrészt be- hiány miatt ezen félévben 19 elemi iskola 2 - 5
\  f  n n T n  I n c  fejeztetett. hónapig szünetelt. Énnek tulajdonítható az is,

!d™n \éo*Vn "ífvhen a vélrphiT?* ^  Má^czius havában a királyi tornallyai adó- hogy megyénk területén a nem képesített tanítók
elrendeli végrehajtás, ugybena végrehajtás te- hivatal|Ul| meg,artoll r„ Vancsolás alkalmával ta- száma 77-re emelkedett.
(bitóiéit1 г,ч'*eaßiVSR f ' * anaiósitiTiMii" ä’ Ы 'Г< 1  2 fi t hiány kérdése már elintéztetett, azon- A tanitői közszellem ápolása s a gyakorlati
7és f»4 esetben árverés Méretett 3«  elrendihe- ban sulyosabb «»bálytalanságok gyanújából az továbbképzés érdekében megyénkben egy megyei
fett ^,7oganatota,atott l i z e . ü  t e s z í ^ -  ut6n a fe^ e,nii vé,e' ctt 3 M o^ e,Í je,,C|' 0 ,ani,6i e^ stt-

39eeseIbeBn felfÜggesz,eteU' Ше‘ Уе elhalaszta'0*' °  ^ 7  lefolyt félévben az összes adónemekre "  " ‘ Á kV nem szolgáltatott tanítói fizetések iránt
befolyt 301852 frt, a múlt év ezen időszakához mindössze egy esetben kellett intézkedni.

A királyi ügyész félévi jelentése. viszonyítva, 20930 frttal több. A lefolyt félév vé- _________________________________  __________________
A r , . . ... . , 4. 4 . . , .  t . I gével hátralék maradt 262097 frt; szaporodott а ж . . .

, ь- báz-épuletek tisztaság és biztonság há(ra|ék 9755 (rtla| A ,efolyl félév kezdelén A  l e g ú j a b b  v a s u t u g y .
tekintetében k,togas alá nein eshettek. volt a hátralék 171340 frt, szaporodott 90757 A gölnicz- és felső-garamvölgyi helyi ér-A fegyelem úgy az őrség, mint a letartoz f -nMo, , , „ h ' . K‘Haui\u.gyi uny» fi

égéw+ii Ílbimi /í' l" ' ly4í!erii; ay Aí adókönyvelés és adóbehajtás kezelése- \ lepén IH'j;| évi ang.Lms 'h ó  «-ón ineglarleli

i S r a ? » - * .  vál- -  • S S t Ü S t í .  adóelóiras hévé,év,a-,., ! ....................... .....tozás nem történt. . . .  f, ••? , ! ?  adóelőirasbevégezteett, Vértessy Xavér Ferenc* előmunkálati enge-
Feltételes szabadsággal elboosátta.ott 1 fi; >fil 17 tiÄ "IS' ! dé,yes- kimerítően ismertetvén a vasuttervet, az

elszállitatott: lllavára t fi. Munkácsra 1 fi, Má- 6 -.| t 7 ö̂p,r, a(jÓ7(-, frt 71 és fél 1 er<,ek<!,ts 8̂ jelen volt tagjai beható tanácskozás
n a * , « » , »  2 Aszódva, a „v lló  .nléz.lb, Ä Ä Ä Ä  М Ь Г й

A rabmunka-erőból ingyenesen 1466 nap- «anatosittatotl járási főszoUabirák аОаГзГв eset- ' '’a|es‘‘ bl,,| kiindulva a Tescbner-Grundon at a 
szám szolgáltatott a kir. ügyészségnél és a fog- ,)en. bjr(ok „lärvereztetetMO az adózók által i óP.ata,kl vasba,,vák érintésével a szlraczenai 
ház helyiségeiben; 1575 napszám szolgáltatott a közbevetett felebbezés folvián táriívalt esetek völgyön keresztül, 1‘uszlamezó, Telgárt, Vöröskő, 
kir. járásbíróságoknál; 443 napszám a kosár- A _ t , . ' J ^  1 ohorella, Polomka és Rrcznóbanyán át Zólyoin-
kötésnél; díjazás midlett a kurinczi földmives Az 1893g évi kirovás első félévi összegei brézőig, —  és ezen fővonalból a hollópataki
iskolánál 513, a rabélelmezési vállalkozónál 216, f . .*  in  fn» vasbányáknál kiágazólag mint első mellékvonal
„é l,é v , „ b „ „ „ k .  kerésmény K.O «  kv. f  t . V - ' ^ y *  i f Ä  c ' I . S  “ Ж  és Svvdlé, év,■ « + , , ,

Habélelmezés czirnén kiadatott 1512 frt osztályú kereseti adó 61238 frt 70 kr., III., IV-ik Golniezlwnyaig. • « « • « -
54 kr osztályú kereseti adó 32972 frt 3 és fél kr!, nyil- Verl? t  L  Pré„ Л ' 7 , V '  mf llékvonal

A rablétszám változásaira való tekintettel vános számadásra kötelezettek adója 7652 frt 3 ' д , ut t.unoczig vezelne
a forgalom eredménye szerint a kővetkezőkben kr, bányaadó 12723 frt 84 és fél kr„ tőke ka- ,n i l í ‘ , m ! ■  megközelítő hossza 80 kilo-
mutathatók ki: matadó 8571 frl j kr„ vadaszati fegyveradó 865 ’ ,* “ Ü k  i T i  erdekelt. « e r . n t  kelI
a) vizsgálat alatti az előző félévről frt, ái,a!anos jövedelmi pótadó 66560 frt 83 kr . a gomon érdekeltség

A tvH elett....................................... fi férfi 0 nő. pótelöirásból 14513 frt 73 kr., összesen 397138 frt , ^  l n П  olomká'g o0 km_-nyi és
a félév folyamán szaporodás . 31 . 6 • 74 kr. és a muU év hátraléka 171340 frt 77 W  szakaszf a 1P“lomka 61 L \

.  fogyaték . . 25 . fi - krral együtt a félévi tartozás 568479 frt 51 és vtO к -nyi hosszban. Az еЬД mellékvonal
marad a következő félévre . . 12 • 1 » fél kr. Töröltetett pedig elemi csapások folytán ко8ь2а (Sz.-Kcmeteig) +3 km . a másodiké 2o km.
b) elitéit átvétetett előző félévről 60 » 8 » 1731 frt 91 és fél kr, felebbezés folytán 1783 Az érdekeltség hozzávetőleges, de alapos
a félév folyamán szaporodás . 154 * 34 » frl 65 és fél kr., behajthatatlanság következtében ám ítások  alapján az építési költséget kilométe-

’  * fogyaték . . 155 > 31 » 1014 frt 35 kr., összesen 4529 frt 92 kr. és ezek venként átlag 35.000 forintban helyesnek elfo-
a következő félévre fogságban levonása után tényleg előírásban maradt 563994 «adja, s ebhez képest —  addig is amig a traci-

m arad ........................................... 59 » 11 • frt 59 és fél kr. rozás megejtése után a pontos számítás lehetővé
A királyi ftmérnök jelentése. A kir. tanfelügyelőnek félévi jelentése. k7  “ afővo" al éP.itési költségét 2.800.000

. . .  .....................  . , ,, , u  . „  J torintban, az alsó golmczvolgyi mellékvonalét
A kir. építészeti hivatalban és alárendelt A lefolyt félévben uj iskola nem keletkezett 1.500,000 frtban és a gánóezi mellékvonalét

közegeknél személyes változás nem történt. s az eddig szervezetlek működésűket folytatván, (tekintettel a Popova hegyi nehézségekre) egv
Az utak állapota általában véve kielégítő volt. a helyben iskolával biró 252 és a helyben isko- millió frtban megállapít ja
A törvényhatósági úthálózat különböző sza- Iával nem bíró 31 község számában változás nem 4. Az építési költségből levonva az állami

kaszai» teljes,lemlő mimkálaiok közül meg. miit történt. hozzájárulás czirnén várható minimális 10»/B-ot
hetó a veszverés-dobsina, ulon Ib nczkó község A csailakc./ott községek mindegyik alig 3 - 4  a fővonal építési költségeinek törzsrészvényekkel
alatt 'evő nagy bajo-hid ujbó'epitese, me ynek kilométernyi távolságra esik az iskolával biró fedezendő részét kerek összegben 900000 frtban
jelenlelegi faszerkezete Állandó jellegű kő- illetve községtől. Az iskolailag csatlakozott községek Állapítja meg az érdekeltség a mely összegből az



érd ek e ltség  arányában a gömöri érdekeltség sza- 
kaszára 560.01)0 Irt esik, a zólyomi érdekeltség 
v/а  к asz ara pedig :U0 000 frt. —  A mellékvonalak
,.}t 4*si költségének törzsrészvényekkel fedezendő 
része hasonlóképen levonva az állami hozzá
járulás ezimén várható 10% -ot - -  az alsó göl- 
niczvölgyi vonalnál 472.500 írtra és a puszta- 
mező-gánóezi útvonalnál 315.000 írtra ug.

5. Hogy az építési költségnek törzsrészvé
nyekkel fedezendő és az előző pontban megálla
pított részösszegéhez az érdekeltek vonalszaka
szon ként mily arányban járuljanak, annak meg- 
állapitását az összérdekeltség a vonalszakaszon- 
k* i,i való érdekeltség hatarozási körébe utalja,

.j;y is szükségesnek tartván, hogy egyes vo- 
n:il>zakaszok érdekeltsége a vasutterv egésze és 
ir.-'/letei fölött saját körében is tanácskozzék és 
halarozzon. A fővonal gömöri szakaszának érde
keltsége a reá eső és törzsrészvényekkel fede
zendő 560,000 frtnyi összeget akként véli repar- 
tkilandonak, bogy a megfelelő építési költséghez 
1 lob-ma városa 140.000 írttal, a Coburg herczegi 
uradalom pedig 5-00.000 írttal járuljon.

6. Az érdekeltség kimondja, hory a kisa- 
jatiiáH területet, amennyiben az ő tulajdonát ké
pezi. ingyen, az építési nyersanyagot (fa. kő, föld 
stb pedig önköltségi árakon a törzsrészvényekbe 
va beszámítás mellett engedi át a vállalatnak,

7 Az érdekeltség kimondja, bogy a terve
zett vasútvonalak jövedelmezőségét már a most 
mrjevo forgalom alapján is biztosítottnak látja 
es hogy ehhez képest a fő- és mellékvonalak 
kiepitését egyaránt szükségesnek tartja. Mégis ha 
eh »ív nem látható okokból az egész vasuttervet 
egyszerre megvalósitani nem lehetne, kimondja 
az érdekeltség, hogy első sorban a dobsina-po- 
lonkai-. esetleg a dobsina-zólyom-brézói vonal 
létesítendő, másodsorban pedig a mellékvonalak.

3. A szoros értelemben vett traeirozási 
к»*lt.-egeket az érdekeltség kilométerenként 100 
írtban állapítja meg. a melyeket az érdekeltség 
vonalszakaszok szerint és az érdekeltség ará
nyában fedez és ezenfelül a tracirozás költsé
geihez természetben is (fuvar, napszám, lakás 
-tb.I hozzájárul, a minek fejében a traue-mun
kaiatok tulajdonjoga vonalanként az érdekelt- 
-ejje marad. Az érdekeltség a tracirozás megej- 
té-evei az előmunkálati engedélyest bízta meg. 
Л további előmunkálatok költségeit az érdekelt
i g  kilométerenként szintén 100 írtban állapítja 
meg. :i közigazgatási bejáras előtt az engedélyes 
rendelkezésére bocsátván a megfelelő összeget.
\ tarcirozas költségei a törzsrészvényekbe betu- 
dandók és a szorosan vett traee-munkálatok 
költségeit kivéve, elszámolandók.

0 tizen megállapodások a megjelent érde
keitek részéről csak elvileg, ad referendum léte- 
iiltek, azzal, hogy e megállapodások fölött az 
ö- - /.es érdekeltek f. évi szeptember bó 1-ig Kö- 
teiez«»leg határozzanak és határozataikról az elő
munkálati engedélyest Vértessv Xavér Ferencz 
be iapesti ügyvédet (IV. kér., Szép-utcza 5. sz.)

‘ « korán értesítsék, valamint igenlő határozás 
« '• eben a tracirozás költségösszegét is nevezett
nek rendelkezésére bocsássák, bogy a tracirozás 
k: munkálatai még ez őszön megejtethessenek.

Végül az érdekeltség a további tanácsko
zz "k es a végrehajtás czéljából Scliréder Gyula 
' bnrg herczegi vasgyári igazgató elnöklete alatt 
Kubinyi Géza orsz. képviselő és Vértessy Xavér 

■гене/, tagokból álló végrehajtó bizottságot vá
lasztott.

Éljen a k ir á ly !
A leglmh sebb és legs/.eretettebb király, 

• ui/.etéii(‘k jóságos atyja, kit népeinek mii* 
ja áM, s az ég áldását népeinek javáért

ágoskodó ősz fejére buzgó imával esdi 
Leesdi mindig s legtöbb áhítattal augusz*
18-án. a jó király születésnapján.
t) Felsége születésnapján bálaadó ünnepé-
istenliszlelet volt az összes felekezetek 

nplomaihan. A hivatalos istentisztelet a rom. 
di. templomban folyt le, hol ezúttal a polgári 
katonai hatóságok itt levő fejei s tagjai és 

ügyszámú közönség jelent meg, s a templom a 
ralyra áldást kérő imától és daltól viszbangzott. 

Az ünnep napján az összes hatóságok és hiva- 
alok épületein a nemzeti lobogó diszlett. Mi is 

kiáltjuk olvasóinkkal: fiijen a király!

Bárdosy Ilona, férj. Szilágyi Lajosné a na-
I 'kban utazott városunkon keresztül Budapestre, 
t14*gv az új opera-igazgató, Nikils úr bemutat á-

uial jelen legyen. A szeretetre méltó müvérznőt 
férje kísérte. lapunk szerkesztője tisztelgett a 
művésznőnél, kinek budapesti ismerőse, lérje 
mutatta be. Szerkesztőnk mindjárt azzal kezdte, 
hogy megyénk közönsége valóban sajnálja, hogy
II kitűnő művésznő énekét i t t h o n  nem élvez
e ti. pedig a vidéki, különösen a honi közönség 
sokkal halasabb tud lenni, mint a fővárosi, t 
a megyei közönség körében így s sokszor le e

hallani, hogy örömmel veszi még azt a körül
ményt is, hogy egy gömörmegyei úrnő arat az 
első országos müintézet deszkáin oly sok tapsot 
és babért. A kedves művésznőre és férjére nagyon 
kellemesen hatott a szives megemlékezés я mi
dőn lapunk szerkesztője erre felkérte a művész
nőt, hogy az őszszel egy hangversenyen, vagy 
műkedvelői előadáson fellépni kegyes volna, a 
művésznő a legszivélyesebb mosoly kíséretében 
ígérte meg, hogy okvetlenül el fog jönni. A mű
vésznő még azt is kegyes volt megengedni, hogy 
ezen Ígéretét a nyilvánosság elé hozhatjuk. La
punk szerkesztője egyébként lépéseket tett, hogy 
az őszre más kitűnő művészi erőket is megnyerjen 
Isten hozza az olympusi gárdát minél előbb !

h í r e  k.
— Tanitöválasztás volt f. hó 17-én a rima- 

szombati polgári és elemi iskolánál. A polgári 
iskolába Kurzbek Ernő lett megválasztva a 3 és 
az elemibe Matolczy Gyula a 32 pályázó közül.

—  A vármegyei tisztviselők f. hó 17-én 
kapták meg a megállapított fizetési többletet. A 
minisztérium az 5800 írtnak a vármegye által 
tervezett felosztását helybenhagyta, némely 2 — 3 
fitos összegnek kikerekitésével. A felebbezők 
közül Bólb Lajos lajstromozó fizetése 25 írttal, 
Zehery László alszámvevőé pedig 7 írttal lett 
emelve.

— A »gömörmegyei általános tanító-egylet«
1803. évi augusztus hó 21. és 22-ik napjain tartja 
Bozsnyó városában XX-ik közgyűlését. A köz
gyűlés sorrendje: 1. Augusztus hó 20-án: a) 
Este 6 órakor: előértekezlet. b) Este nyolez óra- 
kvr: jótékonyozélu előadás az Eötvös-, árvaházi 
és segélyalapok javára ; előadás után tánezmu- 
latság. 2. Augusztus hó 21-én : a) Beggel 6 -  9-ig : 
A tanszerkiáilitás megtekintése s az előértekez- 
letből kiküldött bizottságok működése, b) délelőtt 
9 órakor közgyűlés, c) délután 1 órakor közebéd.

—  A Kossuth-asztaltársaság f. év augusz
tus hó 24-én esteli 8 órakor a Három Kózsá«- 
hoz czimzett vendéglő éttermében Kossuth Lajos 
hazánk nagy fiának névestélye alkalmából ba
rátságos összejövetelt tart ; az asztaltársaság 
törzs- és kültagjai felhivatnak, hogy a kitűzött 
helyen és órában mennél számosabban megje
lenni szíveskedjenek.

— Díszoklevél. Andrássy Dénes grófot, a 
Kraszna-lmrka-várallyai uradalom jelenlegi urát, 
Bozsnyó város díszpolgárrá választotta azon sok 
rendbeli érdemeiért melyeket a város javára tett. 
A díszpolgári oklevelet f. hó 13-án a városi pol
gármester vezetése alatt, egy bárom tagú bizott
ság nyújtotta át Hodinka Mihály urad. főügyész 
és jószágkormányzónak, a ki majd a külföldön 
tartózkodó főurnak kezeihez juttatja. A díszpol
gári oklevél kiállítása igen fényes és ízléses, mi 
a kiállító Posner К. L. ezég jóizlését dicséri.

A »gömörmegyei agaráez-egylet« folyó 
évi szeptember hó 10-én a tornallyai casinó- 
helyiségébe költségvetési előirányzat, a folyó évi 
versenyek iránti előintézkedések, két igazgatósági 
tagnak szokásos kisorsolása és esetleges indítvá
nyok előterjesztése tárgyában megtartandó ren
des közgyűlésre van szerencsém tisztelettel meg
hívni. Feled, 1893. augusztus hő 16 Elnöki meg
bízásból: gr. Almássy, e. titkár.

— ítélet. Hogy t. olvasóinkat perczig sem 
hagyjuk kétségben, a Landau-Löfkovics ügyről 
van szó, melyben a f. hó 14. és 16-án megtar
tott folytatólagos tárgyalások után Ítélkezett Cseh 
István aljárásbiró ur. A tárgyalásokat a közönség 
még osztatlanabb, még feszültebb figyelemmel 
kisérte, s ha azok egész menetéről nem nyújt
hatunk tisztelt olvasóinknak kimerítő tudósítást, 
mentsen ki a közlemények rögtönösen felmerült 
anyaghalmaza: mindenesetre azonban fentarljuk 
magunknak az ügyre, mely akár jogi, akár lélek
tani szempontból a legérdekesebbek egyike, rö
vid idő a.att visszatérhetni. Hgy a vád, mint a 
védelem részéről számtalan tanút hallgatott ki 
a bíróság, kik legnagyobb részben a védelem 
érdekében tettek vallomást; voltak azonban a 
vádnak is ténytanui. Ha esküdtszékre lett volna 
bízva az ítélethozatal, a már három év óta az 
elitéltetés nyűgét vállain hordó Löfkovics fel 
van mentve, mert ha voltak is, kik még idege
nül viselkedtek vele szemben, azokat is maga 
részére nyerte meg fellépésével, midőn a bizo
nyítási eljárás befejeztével a bíróság sorompói 
előtt, tehát a legnyilvánosabb helyen, minden je
lenlevőt mélyen megindító szavak kíséretében 
bocsánatot kért panaszostól. Panaszos azonban 
a bocsánatkérésre nem válaszolt. A bíróság 
—  némi engedmények mellet —  a régi Ítéletet 
egész hatályúban fentartotta.

_  Gyászhir Súlyos csapás érte dr. Löche- 
ver Tamás közkórházi igazgató-főorvost. A for
rón szeretett és szerető nőt, példás hitvestársat 
veszítette e). A tehetséges orvos iránt, ki társa

dalmunknak gentleman gondolkozása és modora 
által egyik legrokonszenvesebb tagja, széles kör
ben a legmeghatóbb részvét nyilvánult. Az el
hunytat nagyszámu rokonság is gvászolja. A te
metési szertartáson óriási közönség jelent meg, 
a társadalom minden előkelősége ott volt, az 
emberek valósággal versenyeztek a részvét ki
mutatásával. Az elhunytat délszaki növények 
közül emelték az egyházi szertartás után a négy
lovas gyászkocsira, a koszorúk roppant száma 
külön kocsit foglalt el. Künn a temetőben sokak 
ajka rebegte: Nyugodjék békében!

— Az első magyar biztositó-tássaság itt 
bolyh n Tibély S. A. által képviselt ügynökség
gel és Simko Nándor által képviselt főügynök
séggel bírt eddig. Simkó Nándor ezen kettéosz
tott állapotot nem tartván eléggé szerencsésnek, 
az igazgatóságnál odadolgozott, hogy a két ügy
nökség egyesittessék. Az igazgatóság küldötte a 
napokban itt is járt, és sikerült az egyesítést 
szerződésileg létrehozni, melyhez az igazgatóság 
távirati jóváhagyását is megadta. Ilyenformán a 
főügynökség Simko Nándor vezetése alatt to
vábbra is megmarad, az ügynökséget azonban 
kelten folytatják, közös üzleti helyiségben. A 
nagyközönség bizonyára az újjászervezett főügy
nökséget továbbra is bizalmával fogja megtisztelni.

— Járvány. Az egészségtelenség »bacillusai« 
úgy látszik rendkívül jó világot élnek, mert 
egyre nagyobb és nagyobb mérvben terjed
nek. Bozsnyó vidékéről kapjuk a hirt, hogy ott 
egész vidéken járvány képen lépett fel a vérlias, 
gyomorhurut, kolerin s a gyomorbaj számtalan 
neme. Mindeneseire a legnagyobb óvintézkedésre 
van »zükség, s tartózkodnunk kell az éretlen 
gyümölcstől.

Véres koszorú. Mikor az Isten meghozta 
az áldást, learatnak. A munkás nép régi divó 
szokás szerint a mező aranykalászaiból, tarka 
vadvirágaiból koszorút köt s pántlikás leányok 
ártatlan vállai kon viszik — talán hódolatuk gya
nánt a földesúr elé. A bevégzett munka után jön 
az áldomás. . .  Bor. azaz pálinka, czigány, táncz. 
A kr.-h.-várallyai uradalmi aratók is bevitték a 
koszorút f. hó 12-én s utánna lakták a végsőt. 
Bukovics Jánosnak azonban. — a k i már az öt
venesben jár — a pálinka mellett a Kolozsár 
János ifjú térti makra pipájára is kiterjedt á fi
gyelme s egy alkalmasnak látszó pillanatban azt 
zsebre vágta. Kolozsár reá jött mulató eszköze 
hiányára s kutatta hollétét. S mivel mindeneket 
lát, nem csak az Úristen, hanem a szemfüles 
ember is, akadt olyan, a ki megsugla, hogy je
lenleg hol lapul a bojtos«. Követeli is Buko- 
vieson s hogy ez semmitsem akar róla tudni, 
bagatei útra tér, s torkon ragadja pipa-tüntető 
ellenfelét. Ez tiltakozni készül, de az erős marok 
nyomása alatt csak nyelvét öltheti ki érthetlen 
morgással. ,A kékiilő ajk és dülledő szem lát
tára Bukovics legény (iát Bélát, szőllitju elő az 
eresz alól egy gyorsposta, a ki is apját ily kriti
kus helyzetben látva, felhívja a nyakszoritót, 
hogy: »Bocsájtsd el az apámat*. »Majd ha meg
döglik«, rikolt ez vissza. »Akkor inkább te, mint 
ő«, s kétszer hátába szúrt. Kolozsár megérezve 
a meleg vért hátán, kivesztette markából az erőt 
s ismerőseinek karjai közé hanyatlott, kik haza
szállították- Az orvos megvizsgálta a sebet, nem 
igen veszedelmes, 2 —3 heti pihenés kell a javu
láshoz, —  a pipás apa s bieskás fiúval még ez 
ügyről majd a törvény beszél.

—  Ember-állat. Sirill András a neve, Uhor- 
nán lakik és tótul beszél. F. hó 9-én annyi sok 
rvuháh szülovkával (pálinka) torkig lakva, haza
ment, s czivódni kezdett feleségével. Az asszony 
ismerte férje vad indulatait gyakorlatból, mert 
hisz nem egyszer hagyott testén véres nyomokat, 
azért menekülni akart. A férj azonban elfogta, 
s kézzel, majd bottal iszonyatosan elverte. Az 
asszony végre összeesett, de a vad ember nem 
érte be eddigi kegyellenségével, végig taposott a 
vonagló asszonyon. Másnap a szenvedett sérü
lések következtében meghalt. A bűnös esemény
ről az ép ott levő Horváth Ferencz körjegyző 
értesítette a rozsnyói kir. járásbíróságot. A nyo- 
mozat megtételénél a bíróságot Bákosy, kir. al
járásbiró képviselte, a bonczolást pedig dr. Rúber 
rózsnyói és Weiner Károly dernői orvosok esz
közölték. A halál okául ütés által okozott belső 
elvérzést s táposás által okozott hashártya repe
dést constatáltak. Sirillának, ki még fiatal ember 
ez második felesége volt, s mondják, hogy az el
sőn is ilyen módon adott túl, de az nem lett 
teljesen nyilvánvalóvá. A megindított nyomozat 
—  lehet —  a múltra is vet világosságot,

—  Eladó zongora. Egy kitűnő hangú, jó 
karban levő zongora eladó. Hol ? megmondja a 
kiadóhivatal.

— »A Honvéd« czimű mai napon megin
duló politikai napilap programját tárgyaló mu
tatvány példányát csatoljuk mai lapunkhoz Kö
zelebb bővebben megemlékezünk az új vállalatról.



—  Meghívó a Gömör-Kishont törv. egy. 
vármegyei községi körjegyzői egylet által a 
folyó évi szeptember hó 1-én délelőtt 10 óra
kor Bánréve községben megtartandó rendes évi 
közgyűlésre. Tárgysorozat : 1. Elnöki megnyitó
2. Elnöki jelentés az egylet évi működéséről és 
a nyugdíjintézet állásáról. 3. Az 1892/3-ik évi 
számadás megvizsgálása, —  és a felmentvény 
megadása. 4. Az 1893—4. évi költségelőirái yzat 
felülvizsgálása és jóváhagyása. 5. Az országos 
központi egyesület közgyűlésére kiküldendö kép
viselő megválasztása. 0. Az országos központból 
kiküldött, s a közgyűlésig beadandó indítványok 
tárgyalása. A hátralékban levő tagsági dijak be
szedése kéretvén, elnök azon reménynek ad ki
fejezést, hogy a közgyűlésről a tagok közül senki 
el nem maradand. Pelsücz, 1893. augusztus 12-én. 
Üdvözlettel, Fridrik Vilmos, elnök.

Nagy-Rőcze és a pánszlávok.
A túrocz-szent-mártoni »Národnie Noviny«- 

nek, a nemzetiségi túlzók e hírhedt lapjának 94. 
számában nyilatkozik végre Botto Gyula ügyvéd 
is, ki a nagy-szebeni román gyűlésen Nagy-Bőcze 
város elöljáróságának és közönségének méltó 
megbotránkoztatására résztvett. Indignálódva til
takozik az ellen, hogy a város tanácsa a magyar 
lapokban meghurczoíva. megbélyegezte. Czikke 
az elferdítéseknek, az öndicséreteknek lánczolata, 
nyíltan bevallja benne, hogy ö »nemzetéért«, a 
tótok egyenjogositásáért küzd; lelkületének leg
tisztább tükrét saját maga mutatja be, hogy 
azokat aljas renegátoknak nevezi, kik a magyar 
állameszme megszilárdításán dolgoznak, a kik a 
magyar polgári és középkereskedelmi iskolát —  
mit támadni soha el nem feled — szilárdítani 
és erősíteni óhajtják.

Nagy-Bőcze város közönsége hazafias volt 
a múltban. A szabadságharcz idején vért és pénzt 
áldozott a nemzet igaz ügyéért, segített szét
verni Húrban fellázadt tótjait, honvédeket szerelt 
fel, lovakat adott az ágyúk elé. A lovagias ma
gyar nemzet a tótoknak is középiskolát óhajtott 
adni. Javarészben magyar pénzen alapittatott a 
nagy-rőczei szláv gymnasium, Zsedényi, Szent- 
iványi, Czékus püspök stb. is alapítói voltak.

A város örömmel fogadta, nem gondolván, I 
hogy a trójai lovat czipelik be általa. De midőn 
látták, hogy kígyót táplálnak keblükön, midőn 
tapasztalták, hogy a fiatal nemzedékbe a magyar 
elleni gyűlölet fanaticus erővel oltatik be, mikor 
a mindenfelől összegyűlt tanársereg a pánszlá

vizmus szolgálatába állt, felébredt a hazafiúi 
szellem s Mihalik Dezső kitartó és erélyes ve
zetése alatt erős küzdelem után megtörte az im
portált i d e g e n  szellemet. Ez volt Nagy-Rőcze 
város történetének legsötétebb, de egyszersmind 
legfényesebb mozzanata. Ez idegen szellem ezután 
csak néha-néha vette fel a harczot, de mind
annyiszor eredménytelenül.

Nagy-Bőcze váró* közönsége hazafias a je
lenben is. Otthagyta minden józan gondolkozó 
azt a zászlót, mit az ideális gondolkozás a szláv 
gymnasium létesítése által oly szép ezéllal kitű
zött, de a mit a pánszlávizmus o ly  rútul bepisz- 
kolt, csak ilyen Botto-féle emberek mutogatják 
feltűnési viszketegükben ott, hol árnyat és zavart 
találnak, máskülönben a sötétség leple alatt buj
kálva dolgoznak. Nagy-Bőcze közönsége utálattal 
fordul el e fajzattól és a hazafias czélokért tesz, 
küzd, polgári- és középkereskedelmi iskoláját 
szeretettel ápolja, óvóját, iskoláit magyarosítja, 
kiűzi azon utolsó helyről is, a kölcsönsegélyző- 
egyesület kebeléből e csúnya szellemet, melyben 
még idáig megjavulás reményében türetett.

Botto Gyula a Narodnie Noviny«-ben a 
maga védelmére ezeket Írja, mit e lap szerkesz
tője is csak a nyilttérben tesz közzé :

Tisztelt Nagy-Röcze városi tanácsnak !
Szebeni utam miatt, jónak látta a tisztelt tanács 

az augusztus 1-én tartott tanács ülésében, ellenem mint 
lázitó és megférbetetlen ember ellen rosszalását kifejezni, 
és erre vonatkozó határozatát a magyar hírlapokban közzé 
tenni. Minthogy ezen határozat a »Budapesti Hírlapiban 
augusztus 4-én már megjelent, kényszerítve vagyok nyi
latkozni.

Hogy engem a tanács az ö határozatában lázitó 
és megférhetlen embernek nyilvánít, ezen minősítését, 
mint igazságtalan rágalmat határozottan visszautasítom, 
fin csendes, békeszerető (r'> ember vagyok ; azon 2.4 év 

I óta, a mióta Nagy-Rőczén lakom, s e n k i b e  s e m  
I ü t к ő z t e in. ámbár gyakran fe f o r r t  b e n n e m  a 

vér, midőn a t ó t  üg y e t  bukni engedték azok. a kik 
annak hűséget esküdtek Hogy ha azonban a tanács en- 

1 gém megférbetetlen és lázitónak nyilvánít azért, hogy 
n e m z e t e m  i gaz  ü g y é é r t  dolgozom, akkor tehát 

I vegye tudomásul, hogy a mint eddig úgy ezentúl is ha- ' 
I zánk üdvéért, s a t ó t n e mz e t  i g a z s á g o s  ügye -  ; 
; ért  a törvény keretén belül és törvényes módon nem 

lazítani, hanem szakadatlanul dolgozni fogok.
A mennyiben a t tanács határozatában bizonyos 

megvetéssel állítja, hogy nem vagyok röczei szülött, de 
jolsvai, no hát ezen örömét is elrontom, mert nem szü
lettem Jolsván sem, hanem Rozlozsnyá í és igy a jolsvai- 
akra nem eshetik az a gyanú, hogy ők adták Bottot Bö
rzének. De nincs oka Nagy-Börzének szégyenkezni 
miattam, igyekeztem mindig tiszteségesen élni. bántalmat 
senkinek sem okozni s az igaz barátságot sok nemzetim 
(pánszláv1! családdal fentartani, mi annak a bizonyítéka, 
hogy ezek barátságát meg is érdemeltein.

Eladó ház és külsőség.
Jolsván, a ffiulczán egy emeletes ház 

a földszinten bollhelyiséggi I, az emeleten 
tágas lakással, s egy 12 holdból álló kül
sőség

szabadkézből eladó.
Értekezhetni Kuna Aurél főszolga

bíró úrral J o l s v á n  ős Molnár József 
iigyvéd úrral R i m a s z o  m h a l b  an.

Eladó varrógép.
Egy egészen uj, valódi

Singer-fele varrógép,
családi körülmények miatt jutányos áron eladó. 
A vételár részletekben is lefizethető.

Levélheli megkeresésekre is szívesen nyújt 
értesítést Szvetniciky Ferenci Rimaszombatban.

Uj-Concert-Zongora
kitűnő hanggal, blcti gyárból eladó.

Czim a kiadóhivatalban.

Egy jó  házból való fiú

tanulóul elfogadtatik,
előnyös feliételek mellett

FR IE D L G Y Ö R G Y
v a s  é s  f ű s z e r - k e r e s k e d é s é b e n  

PUTN0K0N.

A jogi fogalmak absolut hiányára mutat az, midöu
engem a t tanács, az opporlunitás bármely indokából 
szjbeni utam miatt nyilvánosan meghurczol.

Honnan ez a .jog? Szabad független polgár va
gyok, jogom van menni, a hová nekem tetszik, azért fe
lelősségre vonni engem senkinek sem szabad

A szebeui román conferentia a magyar kormány 
által volt engedélyezve és minthogy azon az tárgyaltatott, 
h »gy a nem magyai-ajkú nemzetiségak kielégítése által 
hazánk belbékéje vissz «állíttassák, joga volt minden füg
getlen. a haza szükségletei iránt fogalommal biró haza
finak azon részt venni.

Végül még ajánlom a t. tanácsnak, hogy a nem
zeti szellemet Nagy-Böczén nem én hívtam ki, de erösi- 
te‘ ték és terjesztették azt, polpármester úr, jegyző úr és 
két tanácsnok úr, a kik csak rövid idő előtt mint a tót 
Maticza alapitói. a nagy-rőczei gymnasiuuinak anyagi 
és szellemi pártolói oda hatottak, hogy a nemzeti érzü
let Nagy-Röczén vissza ne essék, hanem terjesztessék és 
emelkedjék Most, igaz, hogy a hivatalokban megmarad
janak, az általuk szított tüzet oltják. No megv az ! Az 
valóban satyra — de igaz, hogy mindéi »• .nz**ii érzelmű 
városba a kormány hivatalokat és iskol к u ad

Erősen meg vagyok győződve, hogy a mi.it az én 
jövetelem elölt \agy-Röczén uralkodott ncm'e'i szellem 
úgy fog uralkodni ezután is, akár én itt leszek, akár nem. 
Gondoskodni fog arról a tót nemzet géniusza (?)

No szégyen és gyalázat ez reánk tótokra, hogy 
tisztán tót város, az első tót gymnasium székhelye, a 
tótot azért, hogy az egyenjogúságért küzd, hogy » t ó 
t o k n a k  j o g o t  s z e r e z n i  i g y e k s z i k ,  a vi
lág előtt gyaláztatlk és üldöztetik. Bizony szégyenkeznie 
kell az embernek, hogy találkoznak benne aljas renegátok, 
kik a nemzet becsületét ilyen imfámis módon kompro
mittálják. Nagy-Böczén, 1894. augusztus 9. Botto Gyula.

Piaczi árak.
Rimaszombatban 1893. augusztus 12-én tarto tt heti 

vásáron:
Tisztabuza forint 7.—.— 7.05, rozs f>.70—5.80, árpa 

5 80 — 6.— zab 7.50—7.00 kukoricza 5 50 5.60, krumpli
1.25—1.40, bab-------- .------ mmázsánkint. — Marhahús
5 2 kr. Borjúhús 52 kr. Sertéshús 48 kr. kilogrammonkint.

A rkapitányi hivatal.
Rozsnyón 1893. évi augusztus 12-én tarto tt heti 

vásáron:
Tisztabuza frt 610., rozs 4 70. árpa 4,10, zab .4.50 

kukoricza 5.10, hab 5 00., kása 9.20 hektoliterenkint 
Súlyán Sándor, rkapitány.

Egy teljesen jó karban levő 13 soros 
I Juli-rendszerű

ШЯШЯф SO RVETÖ G ÉP • ■ ■ ■
nagyobb gép beszerzése következtében fö
löslegessé válván

jutányos áron eladó.
Értekezhetni a tulajdonos Fáy István 

urral Puszta-Szemszurón. (U. p. Bátka.)

Ny orra tolt a kiadó Náray J .  A . gyorssajtóján Rimaszombatban.


