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T Á R S A D A L M I ,  K Ö Z G A Z D A S Á G I  ÉS VEGYES T A R T A L M Ú  HETILAP.
A GÖMÜRMEGYEI GAZDÁSÁGI EGYESÜLET

II I У A T A L 0 S K Ö Z L Ö N Y R E

Hi r d e t é s e k .
О  centime** r. nkéot 2 kr., 
töitlf/.'íriért l l|jj kr. tize- 
tend«!. Rélyegdij minden 
•gyes beiktatásért 30 kr.

A NYI ÉTTÉRBEN

minden 3 hasábos gar- 
mon.l sor dija 15 kr. 
II.nl*v,i rodák , előfizetők 
vagy gyakori hirdetők 
Ittenies dijkedvezményben 

fészeauluek.

A kéziratok a szerkesztőséghez (Jánosi-utcza 8, sz. I, em.) 
küldendők. — Kéziratok vissza :iem adatnak. 

Felelős szerkesztő: SZELESS ÖÍ)ÖN.
Megjelenik hetenkínt egyszer,

vasAknap.
A hirdetések, előfizetések, reklamácziók, 

a kiadóhivatalba (Főtér. 8. szám alá) intézendök. 
T.apiulajdonos DIU3KÓCZY LÁSZLÓ.

I.apunk szamara hirdetéseket elfogad a He, tiler ügynökség és а Мшц/. irodája  Budapest, Granátos-utcza 1 szám.

Két gyűlés.
Két nevezetes és nagyfontosságu gyűlés 

volt tegnap
F.gyik a vármegyeliizottsági közgyűlés, 

másik pedig millenáris bizottság gyiilese.
Mimikéi tö a bízol Isági tagok élénk 

részvétele mellett íolyl.
Nagy és nagyfontösságu viták voltak 

mindkét gyűlésen, mely lény élénk bizony
sága annak, bogy a vármegye közönsége 
mindenekfeleltinek tartja a közügyét, a közjót

Időnkhöz és terünkhöz mérten foglal
kozunk mindkét gyűlés tárgyaival s nagyobb 
vonásokban értésére hozzuk olvasóközönsé
günknek a gyűlések lefolyását — fent a ríva 
azonban magunknak, hogy a vitatott tár
gyakra vonatkozólag máskor kimerítőbben 
tesszük meg megjegyzéseinket.

A várm cfjtjrbizotfsntji küzyijülrs.
A vármegyebizottsági közgyűlést pontban 

10 órakor rövid szavakban megnyitván líámos ; 
László főispán, a közgyűlés első tárgyául Horné- 
misza László alispán számolt be a vármegyének 
hazánk nag» lia Kossuth Lajos temetésén való 
részvételéről következő kivonatozott beszédében : 
Méltóságos főispán űrt Tekintetes vármegyebi
zottsági közgyűlés ! Össze jövetelünk legelső alkal
mát a kegyelat megemlékezésének akarom szen
telni. Jót tudom hogy erőm gyenge arra, hogy 
a Megemlékezést a kegyelet nagyságához teljesen 
méltóan megtehessem, de számitok arra, hogy 
gyengeségemet az érzelem tisztasága ki fogja 
menteni a tek. vármegyebizottsági közgyűlés 
előtt. Márczius 2-ika az egész hazában a leg
nagyobb aggodalmaknak volt szülőforrása, s az 
emberi élet végzetességének szigorú törvénye ez 
aggodalmat jogosulttá tette Nem sokára pedig

tőrszurásként hatolt ál a hazán a TurinbM jövő 
azon liir, hogy Kossuth Lajos nincs többé. A 
történelemnek gyászos, de mégis fényes és nagy 
tettekben gazdag lapjait töltik meg Kossuth 
Lajos tettei s nagy küzdelmei, beszédem szűk 
keretébe épen azért azokat bele nem erőszakol 
hatom. Fényes csillagként tűnt ő fel hazánk egén 
hogy bevilágítsa a borongó« ég homályát. Szűk 
volt neki hazánk egének horizontja, még azon 
túl is messze bevilágito'ta az összes müveit nem
zetek életét Megmaradt mindvégig elvei mellett.

Az esküt, melyet ifjú korában tett szent 
lelkesedésében, egy hosszú életen át véglehelíe- 
léig megtartotta : — s innen van, hogy halála 
gyászhirénél, ravatalánál elnémult a pártviszály, 
és a nemzetiségi tekintetek, s tiszteletet keltett 
még ellenségeinél is a méltóságos gyász. — Vár
megyénk is ott volt a nemzet nagy és méltósá- 
gos gyászán. — A vármegye nevében koszorút 
helyeztem a ravatalra (s itt elfnondja miként 
vett részt vármegyénk a gyászszertartáson, amint 
mi ezt akkor meg is irtuk.) Kebleinkben él azon 
érzet, mely magyar hazaíi keblében kell hogy 
éljen Kossuth Lajos iránt, de tek. vármegyebi
zottsági közgyűlés, nekünk kötelességünk ezen 
érzületünket, a jövő nemzedék szivébe is beese- 
pegtetni. Azért indítványozom : 1) Fejezze ki a 
vármegyebizottsági közgyűlés Kossuth Lajos 
hazánk nagy fia érdemei iránti elismerését jegy
zőkönyvileg, 2) ezen jegyzőkönyvi megörökítést 
fejezze ki az elhunyt idősebb fiának, 3) szavaz
zon meg a Kossuth Lajosnak Budapesten eme
lendő szoborra bOO forintot.

Az alispán e szavait zugó helyeslés követ
vén e szavakkal fejezi be beszédét: És most 
azon őszinte fohászszal zárom be szavaimat, le
gyen a vármegye összessége által összehozott 
hantok alatt neki, a nagynak pihenése, virasszon 
felette a nemzet hálája s legyen köztünk emlé
kezete áldott!

Hárnos László főispán, miután az alispán 
indítványát egyhangúlag elfogadottnak kijelentvén, 
br. Vay Miklós főrendiházi elnök elhunytéról

! emlékezik meg, s indítványozza, hogy emlékét 
hasonlókép jegyzőkönyvileg örösitse meg a köz
gyűlés, mint kinek színién nagy része volt azon 
küzdelmekben és azon vívmányokban, melyeket 
Kossuth Lajos a magyar nemzetnek megszerzett.

Ez indítvány hasonlókép egyhangúlag elfo- 
I gad tatolt.

Ezután a Ludovica akadémia egyik alapit - 
I ványi helyére történi a jelölés. Két pályázó 

volt, egyik (ilauf István, a helybeli ág. ev. espe
res-lelkésznek, ( ílauf Pálnak a lia, a másik pe
dig Szentmiklóssy Sándor.

A titkos szavazás a jelölésre megejtetvén, 
llámos László főispán a szavazatok megszámlá
lására llegyessy Sándor elnöklete alatt llámos 
Zoltán és Kepeczky Andor bizottsági tagokat 
nevezi ki.

Most Dobsina rt. város faeladási szerződése 
keltett élénk s mondhatni szenvedélyes vitát.

Dobsina város mintegy 60 kát. holdnyi er
dőterületéről a fát Slézinger fakereskedőnek adta 
el 25 írtért s most e szerződésnek hatósági jó 
váhagyását kérte. E szerződést egy másik már 
jóváhagyott szerződés kötése előzte meg, mely 
faeladásnál Dobsina város megkárosodott, a 
mennyiben állítólag a fa mérésénél a vevő Slé
zinger hamis mértéket használt volna.

Kubinyi Géza országgyül képviselő bizott
sági tag kezdette meg a vitát.

ívek hosszú során át veszek részt a vár
megyebizottsági közgyűlésen igy kezdette 
beszédét, de ily leikiilettol s ily dologban felszó
lalnom nem kellett még soha, mint most. Nagy 
felelőség bárul reám, de ki kell mondanom,"hogy 
Gömörvármegye területén van egy hely, hol az ad- 
minisztratio nem becsületesen, nem tisztességesen 
megy. Oly visszaélések történlek Dobsinán (főispán 
közbe szól, hogy ilyeneket itt állítani nem lehet) 
bocsánat, de én szavaimért a felelőséget ma
gamra vállalom. Dobsinán eladták a fát méretek 
szerint s 8 ezer méretésért befolyt 6500 frt ekkor 
egy képviselőtestületi tag észre vette, hogy it- 
nagy mérvű csalás történt és vizsgálatiig kon-

т А к « ж ж .

R O Z S N Y Ó I  F Ü R D  ö.
(A »Göraör« eredcli tárczája )

Nagy igazság, sokszor lett már idézve, és 
a benae rejtőző erő egy jottát sem veszített, 
mióta az emberek ajkára került: senki sem lehet 
próféta a maga hazájában.

Gömörmegye is hires arról, hogy a maga 
egészében egy kis Magyarország, meg van benne 
minden kicsiben vagy nagyban, de tényleg 
megvan.

fis az a sok, a mivel ez a szép megye bir, 
mégis oly kevesebbek figyelmét képes egész tel
jében, a maga összeségében lebilincselni.

Csak hányán vannak, a kik midőn a ter
mészet szépségeiről van, szó, gondolnak bárhova 
is, csak saját megyéjük természeti nagyszerűsé
geiről feledkeznek meg.

Vájjon hányán vannak, kik a megye gyógy 
és "üdülő fürdőiben enyhülést találhatnának, és 
ezt a megye határain túl keresik mégis.

Ott van például Csíz ! Mennyi időnek, mennyi ; 
harcznak kellett efolyni, inig a figyelmet, fellehe
tett iránta ébreszteni, nem az idegenben de itthon.

Ott van a bájos Ajnácskő, — nagy hirü 
vasas vizével, egykor a legkeresettebb fürdő
hely, ma már a múlt emlékei közé tartozik, 
hogy egykor volt ott fürdői élet, ma már zárva 
vannak fürdő fülkéi — a részvétlenség miatt.

Ott van a várgedei fürdő, Rimaszombat 
és egy gazdag vidék tőszombzédságában, erő

teljes vasas vízzel, a már-már bekövetkezendett 
enyészettől igyekszik most egy életre-való vállal
kozó megmenteni.

És ezek felsorolása után toliamra veszem a 
rozsnyói vasas fürdőt.

Képzeljenek kedves olvasóim, kik e szép 
helyet még nem Ösmerik, — egy kies kedves 
katlanszert! völgyet, melyet három oldalról zárnak 
körül erdő borította bérezek, karcsú, csúcsban 
végződő hegylánezok, s melyet vígan esörgedőző 
hegyi patakok és csermelyek szakgatnak meg, 
hol a hegyek oldalán megtörik minden erősebb 
szélvész, és kellemetlen szél-fuvalom, s hol csak 
a délről nyitott völgynyiláson lopodzik be a kel
lemes déli szellő.

A természet e kedves otthonát teszi még 
otthonosabbá a nagy fürdőszálloda, a melyben 
mint egy 45 szoba áll a fürdővendégek befoga
dásába.

Az épület modern villaszerű stylben épült, 
a kényelem minden berendezésévé. Ez épülethez 
csatlakozik a nagy étterem, ezentúl egy pompás 
tánezterem, a nagy szálloda előtt és mögött több 
száz méter hosszú virág ágyas terrasz terül el.

Szemben a nagy épülettel a fény -sen és 
nagyvárosiasán berendezett vasas fürdő, melynek 
kádjai márványnyal vannak mind kirakva.

A viz gyógyító erejét biztosítja, hogy a leg
újabb vegyelemzés Dr. Mátrai egyetemi tanártól 
a vastartalom oly nagy menyiségét fedezte fel, 
hogy a rozsnyói fürdő bátran versenyezhet az 
ország és külföld vasban leggazdagabb fórrá- | 
saival, illetve fürdőivel 1

Hogy ennyi sok előnynyel szemben a gyomor 
se panaszkodjék, arról Proschinger, a rozsnyóiak 
hires szállodása gondoskodik, hogy pedig a pénz- 
táreza fel ne lázadjon, no ebben is tapintatosan 
jár el a derék fürdő-tulajdonos Flütsch család és 
a vendéglős egyaránt.

A rozsnyóiak napról napra nagyobb párt - 
fogásban részesítik a fürdőt, s bár kocsin is 20 
pereznyire van a várostól, mégis naponként sokan 
sétálnak ki.

Az embernek itt önkénytelenül jutt eszébe, 
hogy a Rimaszombatiak a város torkában levő 
Széchényi-kertet is fáradságosnak találják felke 
resni.

De ezért a rozsnyói fürdő messze van attól, 
hogy próféta legyen saját hazájában és olyan 
ligyelemben és pártfogásban részesüljön a megye 
közönsége részéről, a melyet méltán megérdemel.

Annyi tény, hogy napról-napra több jelent
kezés jön idegen vidékekről.

Nem szabad azonban soha feledni, hogy a 
! rozsnyói fürdő végre is helyi fürdő első sorban, 

mely vendégeinek egy tetemes contingensét Gömör 
megyéből és a vele szomszédos vidékekből kell, 
hogy nyerje.

A megye fürdőit mindig meleg pártolásban 
részesítvén lapunk, kötelességünknek tartottuk a 
rozsnyói fürdőről is megemlékezni, a melyről a 
megyei <ajló jóformán megfeledkezel!, s úgy véljük 
hogy helyes dolgot mivelünk. ha elfeledettsé- 
géből előrántjuk s mintegy újból felfedezzük.



statálva van, hogy lm becsületesen mérnek, 
befolyt volna 9 ezer forintnál is több. S oly 
hamis mértékkel mértek, mely a vevőé volt. 
Már most kérdem, korrekt eljárás-e, hogy a 
hatóság, mely előtt be van igazolva a csalás, a 
esalóval barátságos egyezségre lépjen. Nemcsak 
magát, de az összes erdőbirtokosokat megká
rosítja Dobsina, ha nála ily hamis mértékkel 
mérnek. Nem első eset ez Dobsinán. lie iudom 
bizonyítani, hogy ez a s Slesinger, kivel Dobsina 
folytonos összeköttetésben van, mennyi fűrészelt 
fát vitt el, mennyiért fizetett, mennyit szállított. 
Ürmérték szerint veszi át a fát és 16 százalék 
erejéig meg károsítja a várost. Azzal a csalóval, 
mely ellen be van igazolva a csalás (közbekiál
tások nincs beigazolva) a hatóság üzletet nem 
köthet. Indítványozom azért, hogy e szerződést 
a közgyűlés ne hagyja jóvá, hanem indítsa meg 
a vizsgálatot ezen egész manipulációra, az egész 
városi hatóságra, mely ezen faüzletnél részt 
vett és a vágatást pedig szüntesse be. Kérek 
ez indítványomra névszerinti szavazást annál is 
inkább, mert hétfőn ez ügyben már a belügymi
niszternél is történt feljelentés.

Szentiványi Árpád: Van Dobsinán csaló, az 
igaz, de az Dobsina városára foltot nem vethet.

Dobsina helytelenül járt el. — Ugyanis 
igaz, hogy az ottani jő mérő elromlott s ekkor 
hoztak agy más mérőt. Itt az is lehetséges, hogy 
valaki a jó mérőt azért rontotta el, hogy csal
hasson. Igaz az is, hogy a külömbözet 6 és 7 
ezer között van, de mindebből nem látom azt, 
hogy több csaló is legyen, hanem inkább hiszem 
azt, hogy a csaló csak egy, a többi pedig meg
csalatott. — A vizsgálatot mindegyikre kiterjesz- 
tendőnek tartja, hogy az igazság kitűnjék, de 
azért a szerződést nem kell visszautasítani, mert 
ebből Dobsinának kára lenne. A jóváhagyott 
szerződés mellett is meg lehet fogni á csalót.

Bornemisza László alispán. Nehéz vád van 
emelve egy intelligens rt. város tanácsa s értel
misége ellen. A vád elhangzott nyilvánosan azért 
nekem, mint a vármegye első tisztviselőjének, 
ki hivatva vagyok felügyeletet gyakorolni, kell 
szólnom e tárgyhoz. A kérdés igen kényes, mert 
a becsületet érinti. Soha — egész tisztviselői 
pályámon nem segédkeztem a bűnt elpalástolni, 
de hogy a visszaélést büntethessem, kell hogy 
konkrét vád legyen emelve, mert állásommal 
összeegyeztethetőnek nem tartom, hogy a váda
kat magam szítom és keresem.

Most, hogy a vád elhangzott, a vizsgálatot 
kötelességszerüleg megindítom s megkövetelem 
a t. bizottsági tag úrtól, hogy mindazon adato
kat, melyeket itt felhozott, a vizsgálat folyamán 
beigazolja, — és én a csaló ellen azzal a kény
szerrel fogok eljárni, melyet a törvény legtelje
sebb szigora megenged és megkövetel. Dobsina 
város üzleti összeköttetésbe bocsátkozott a Slé- 
s inger czéggel — a szerződés jóváhagyatott s 
azért azt felbontani nem lehet, csakis valamelyik 
érdekelt fél felebbezésére. Én tehát ennek ér
vénye ellen mit sem tehetek, daczára, hogy egy 
kisebbségben maradt ajánlattevő ez ellen feleb- 
bezést adott be. Most a kárt polgári utón meg
téríteni nem lehet, mert a jóváhagyott szerződés 
fe! nem bontható s az átadott fa értéké meg 
nem áilapitható.

Dobsina észrevevén, hogy kárt szenvedett, 
kereste a kibontakozást, s a vállalkozó ezég, í 
hogy ezt önmagára is lehetővé tegye, az újabb 
szerződésnél megígérte azt a 25 ezer írt kikiál- ! 
tási árat, melyet 5 fakereskedö magasnak talál
ván, el nem fogadhatott. Kérem azért a szerződés 
jóváhagyását.

A mi a vád másik részét illeti, mely Dob
sina város hatósága ellen hangzott, melyek a 
képviselő ur által a legnagyobb módon pellen
gére állíttatott, — erre nézve a legszigorúbb 
vizsgálatot indítom meg, mert nem tartom Gö- 
mörvármegye méltóságával összeegyeztethetőnek, 
hogy egy hatóság felelt csak egy perczig is a 
csalás vagy sikkasztás vádja lebegjen.

Kubinyi Géza Szentiványi Árpád szavaira 
megjegyzi, hogy lehetetlenség az, hogy ezélzat 
nélkül elromolhassék egy oly város mértéke, — 
melynek еггекге menő jövedelme az erdőből áll, 
s ha elromlott, — nem szabad a resignáló kül
döttségnek jóhiszeinűleg a vevő mértékét kölcsön 
kérni. Az alispán azon szavaira pedig, hogy 
hagyassék jóvá a szerződés, mert az átadott fa 
vissza nem téríthető, azt válaszolja, hogy ha egy
szer be van igazolva, hogy a vevő roszhiszemü- 
leg járt el s csaló módon adatott át neki a fa, 
akkor nem hiszi, hogy volna bíróság, mely a kart 
polgári utón is ne téríttetné vissza. De ezenkívül 
a visszkereseti jog sem marad a resignaliót tel
jesítő kiküldöttek irányában is, mert a küldött
ség, mely nem ingyen teljesiti kiküldetését, ha
nem kijár neki napidij, tiszteletdij s nem tudom 
én még mi más busás jövedelem, nem eszetn- 
iszom végett lett a resignálash >z kiküldve. Ha 
egyezség köttetett a város és Sfezinger közt, a 
történtek után az első a bűnvádi feljelentés, mert 
kferagyonról ily egyezséget kölni annyit jelent,

mint szabad teret engedni a legnagyobb csalások
nak azzal a feltétellel, hogy ha a csalás kisül. 
Görnörvármegye és Dobsina városa a csalóval 
majd kiegyezik. Kéri azért a fegyelmi eljárás 
megindítását, a vizsgálatnál az alispánhoz a tiszti 
ügyész kiküldését és a vizsgálathoz bevárni a 
belügyminisztériumtól lejövő oda felterjesztett 
vádakat. Különben igy fejezi be beszédét 
óhajtanám, ha mindazon vádak, melyeket emelni 
kötelességem volt, nem volnának igazak.

Ezután Dobsina rt. város polgármestere 
szólalt fel. Mint Dobsina város hatóságának feje 
a legnagyobb mérvben meg lettem támadva, azért 
nekem is nyilatkoznom kell. Itt csalásról szó sem 
lehet. A városi fűrésznél találtak egy hamis mé
rőt (Kubinyi Géza közbekiált : melyet évek hosz- 
szu során használtak.) Nem igaz, tagadom, hamis 
mértéket nem használtak. Nekem át adták a ha
mis mértéket, én kimentem a helvszinére, ott 80 
törzset megmértünk, s az erdőnek felsőbb részén 
egy-egy törzsön 2 -8 centiméternyi diferenczia 
mutatkozott. — Ekkor jelentést tettem az erdő 
igazgatósági bizottságnál, mely azt a képviselő 
testülethez lelte át. Kiment egy indiferens 
bizottság, a 480 db. ott levő törzset megmérték 
s az erdőnek sziklás részein 400 dbnál külömb- 
seg csakugyan volt.

Mikor pedig az uj szerződésről volt szó, a 
képviselőtestület elfogadta a megajánlott 25 ezer 
frtnyi árat, melyet más fakereskedő, mint ma
gas árt megadni nem akart.

Marton János azon véleményét fejezi ki, 
hogy e vád miatt Kubinyi Gézának a rágalmazás 
vádját fogják a nyakába akasztani, különben 
mint jogász azt hiszi, hogy nincs bíróság mely 
Slézingert elmarasztalná, mert ő a fát megvette 
s kifizette.

Ezután jogi szempontból még Kubinyi Ala
dár törvényszéki elnök, Bornemisza László al 
ispán, Molnár József, MáriAssy Andor, Gaál Já
nos, Mennyei Kálmán, M i hali к Dezső s ismételten 
Kubinyi Géza s az alispán szólották a tárgyhoz. 
— Mi re elnöklő főispán fölteszi a kérdést, hogy 
elfogadja a közgyűlés az állandó választmány 
azon javaslatát, mely a többi eljárás fentartása 
mellett a 25 frtos szerződést jóváhagyni ajánlja, 
vagy a jóváhagyást megtagadja.

A szavazás felállással döntetvén el, elnöklő 
főispán az állandó választmány javaslatát, mint 
elfogadottat határozatilag kimondja, kimondja 
továbbá, hogy a vizsgálat megindittatik, melynek 
megejtésénél az alispán mellé a tiszti ügyész 
kiküldetik.

A Ludovica akadémia megürült helyére 
levő jelölés szavazatai megszámláltatván: He- 
gyessy Sándor biz. elnök jelenti, — hogy Glauf 
István 50 szavazattal, Szentmiklóssy Sándor 49 
szavazata ellenében 1 szavazattöbbséggel első 
helyen jelöltetik, mire Hámos László főispán a 
gyűlést bezárta.

E szavazás ellen Hubay László azon ala
pon, bogy ezen alapítvány nemes ifjak részére 
van szánva, felebbezését jelentette be.

Szentiványi Árpád e felebbezésre azt vá
laszolja, hogy a 19-ik század második felében 
történt ily felebbezés felett csak sajnálkozását 
fejezheti ki.

Mivel azonban a felebbezés a gyűlés bere
kesztése után történt, az alispán kijelen*i, hogy 
az el nem fogadható és azért ha Hubay feleb- 
bezni akar, felebbezését a törvényes határidőn 
belől írásban tegye meg, bár a szavazás ered
ménye ellen felebbezni épen nem lehet.

A millenáris bizottság ütése.
E gyűlés lefolyásáról most időnk és terünk 

korlátoltsága folytán csak röviden szólhatunk, 
mennyiben azonban a felmerült vita részletei
ben is fontos, még vissza fogunk erre térni.

Felszólaltak Hámos László főispán, Farkas 
Ábrahám, Török Bálint, Bornemisza László al 
ispán, Kubinyi Géza, Kubinyi Aladár, Szentiványi 
Árpád, Máriássy Andor, Sziklay Géza s többen, 
kiknek mindegyiküknek az volt a véleményük, 
hogy Görnörvármegye részvételének a millenáris 
ünnepélyben impozánsnak kell lennie.

Mivel azonban számolni kelleti az anyagi 
eszközökkel is, a megszavazott összeget 86 ezer 
frtban állapították meg, úgy, hogy ez 3 éven át 
2 százalékos pótadóból fedeztessék.

Ez összegből kultur czélra névleg a nem
zeti alapra, melynek közművelődési egyesület is- 
tápolása lesz hivatása, jut 20—25 ezer frt és a 
többi rendelkezési alapra fordittatik.

Blaháné Rimaszombatban.
Kedves vendége van Rimaszombatnak; 

szülöttje, Blaháné, a nemzet csalogánya jött 
falai közé, hogy bemuttassa szülőföldének 
azt a művészetét, mely által 6 a magyar 
nemzet kedvenezévé lett

Rimaszombat lég óhajtotta Blahánét 
falai között fogadni, Blaháné is vágyott e

perezre, mert hisz különben nem mondotta 
volna: «Szülőföldem szép határa, meglátta
lak valahára!»

És most Blaháné itt léte alatt olyan 
műélvezetben gyönyörködhetik Rimaszombat 
és vidékének közönsége, milyenben gyö
nyörködni ritkán van alkalma.

Károlyi társulata magában is a legjobb 
I erőkből van összeállítva, úgy, hogy rég idő 

óta nem volt ily jó társulat városunkban.
És e társulatnál állandó vendégként 

szerepelnek Veres Sándor és Veres Sándorné 
Molnár Erzsi operaházi tagok, most pedig 
mint egy koronájául az egésznek, itt van 
Blaháné négyszeri vendégszereplése.

Ide jött szülővárosába, mikor már egy 
ország koszoruzla meg őt művészétéért.

Dicsőséggel koszoruzva jött szülőváro
sába, melynek szintén részt juttatott az őt 
ért dicsőségből s azért szivünk egész mele
gével üdvözöljük őt körünkben, honnan rö
vid pár napi tartózkodás után bizonyára 
kedves emlékekkel gazdagodva fog vissza
térni dicsőséges pályájára.

Erről a pár napról, melyeket körünkben 
töltött, riporteri toliunk a következőket 
jegyezte fel:

H! a hátié n t eg ér ke zése.
Szerdán, f. hó 28-án elterjedt a liir, hogy 

Blaháné jön, s csak a beavatottak tudták, hogy 
az esti vonallal fog megérkezni, már a déli vo
nat hoz nagv közönség verődött össze, mely várta 
az ország kedvenezét Blaha Luiza asszonyt; de 
ez a közönség hiába várakozott. Esti 9 órára a 
pályaudvar zsúfolásig megtelt, ember-ember hátán 
tolongott, hogy láthassa a várva-vártat, ez azon
ban keveseknek sikerült, mert mig rendezés hiá
nyában olyan nagy volt a tolongás, hogy a fo
gadására a hatóság képviseletében kivonult pol
gármesterünk is alig bírt a művésznőhöz köze
líteni, másrészt a pályaudvaron koromsötétség 
uralgott, — hja, a M. Á. V. nem áldoz a művé
szeiért semmit!

Szabó György kevés szavú, de meleg üd
vözletére a művésznő röviden, kedvesen válaszolt, 
s Jeskó Sárika kisasszony által nyújtott gyönyörű 
virágcsokrot átvéve, Molnár József ügyvéd ko
csiján, Komáromy István lapunk belmunkatársa 
kísérete mellett a »Három Dózsa« szállodában 
berendezett lakására hajtatott.

A fogadó előtt, ismét nagy közönség várta 
a művésznőt, kit megérkezésekor harsány »éljen« 
és Palócz Kálmán bandája a »Kákóczi indulói
val fogadott. Hogy a művésznő e kitüntető fogad
tatással meg volt elégedve, azt bizonyítja a más
nap réggé 1 férjének küldött sürgöny.

Az első előadás.
Másnap, a szinipróbára megjelent művésznőt 

még mindig kisérte a kiváncsiak serege. Az elő
adásra nagy számú és előkelő közönség látoga
tott el a színkörbe.

A művésznő játéka, éneke, kritikán felül 
áll, de meglátszott a többi tagokon is az igye
kezet, a szokatlan melegség, melylyel szerepeiket 
eljátszották. Lehet azonban, hogy ez azon va
rázslat következtében volt igy, melyet a művésznő 
egyénisége okoz. A közönség hálás volt, s egy 
gyönyörű babérkoszorút nyújtottak át a város 
színeit viselő fehér-kék szalaggal.

Látogatás a diák-m ajálison.
A tanári-testület meghívta a művésznőt a 

pénteken tartott tanintézeti ifjúsági majálisra. 
És a művésznő — habár nem volt kedvező az 
idő — délután 8 órakor Komáromy István la
punk belmunkatársa és Barna Imre kíséretében 
kikocsizott a »Szabadkai erdőbe.« — Képzelhetni 
azt az örömrivalgást, mit e látogatás okozott. A 
főgymnázium tanári kara sietett hódolatteljes 
tiszteletét bemutatni a nemzet csalogányának a 
dalos madarak otthonában s midőn a művésznő 
megtudta, hogy Baksav István a legidősebb ta
nár Magyarországon, meleg kézszoritás mellett 
kivanta, hogy «mégsokáig éljen az agg, de teljes 
erejében levő tanlértiu és még sok jeles fiat ne
veljen e szép hazának.»

Majd sorra nézte a tánezoló fiatalságot és 
láthatólag gyönyörködött a szép gyermekek fürge 
mozdulatain

Este a »Nani« előadásánál gyönyörködtünk 
mi, a közönség, a művésznő pompás alakításában 
és énekében.

A látogatások.
Blaháné sem nem tett, sem nem fogadott 

látogatásokat, egyedül néhai Török László volt 
megyei tőszámvevőnk családját látogatta meg 
tegnap délután 6 órakor, mert mint ő mondá 
»elmulaszthatlan kedves kötelesség keresztszülőim



családját felkeresni.« Mintegy fél óráig időzött 
e kedves családi körben, hol a képzelhető leg
nagyobb szívességgel fogadták. A rövid fél óra 
kellemesen telt el s a művésznő érdekkel szem
lélte keresztszülői (Török László és neje Darvas 
Francziska) olajfestésü jól sikerült arczképeit s 
azt jegyezte meg, hogy »szép emberek voltak.«

A szinten Törökéknél időző DessewíTy Gi
zella kisasszony egy gyönyörű virágcsokrot nyúj
tott át a művésznőnek, kit e kitüntető figyelem 
kellemesen lepett meg.

Szívélyes búcsút véve a családtól, a mű
vésznő kérte Komáromy Istvánt, lapunk bel- 
munkatársát, ki szolgálatkészséggei kisérte a mű
vésznőt, hogy szülőházát mutassa meg neki. A 
Deák Ferencz-utcza 1b. számú háznál el mélázva 
állt meg a művésznő s érdekkel szemlélte a ki
csiny hajlék alakját és örömmel jegyezte meg, 
hogy «Tompa, a virágok költője az átellenben levő 
házban született.»

A dalárda tisztelgése.
A «Tót leány» előadasa után, 11 órakor 

este, koszoruzott dalárdánk szerenádot adott a 
művésznőnek. Marom dalt énekelt el művészie
sen. A dalárok tisztelgését a művésznő az ab
lakban hallgatta. Dr. Veres Sam*\ a dalárda 
igazgatója meleg szavakban üdvözölte a művésznőt, 
e város szülöttjét, mire a művésznő feleletében 
»dalos testvéreinek« nevezve a dalárokat, megkö
szönte a kitüntető és nem várt megtiszteltetést.

A  bankett.
Hlaháné tiszteletére ma délben a »Három 

Múzsán« nagyszerű bankettet rendeznek, melyen 
főispánunk és neje ő méltóságaik, valamint vár
megyénk több előkelő notabilitásai nejeikkel 
vesznek részt.

Egyházkerületi közgyűlés.
1891. május 22.

Tekintetes szerkesztő ur!
A »Gömör« máj. 20-iki számában említve 

volt a tiszai ág. ev. egyházkerület f. évi május 
17-én Miskotczon, mélt. Zelenka Mái püspök és 
nsg. Szentiványi Árpád, mint hivatal szerint leg
idősebb esperességi felügyelő elnöklete alatt meg
tartott rendkívüli közgyűlése, felemlittetvén a 
gyűlés fontosabb tárgyai, de a határozatok, az 
eredmény nem, pedig hát erre kiváncsi az ér
deklődő közönség.

A dolog különösen minket, gömör-kishon- 
tiakat érintvén és érdekelvén, közlöm a fonto
sabb határozatokat, az eredményt úgy a hogy 
tudom, remélvén, hogy a tek. szerkesztő ur szí
vesen fogadja ezen soraimat.

A politikai községeknek egyházakba és
missiói körökbe, az egyházaknak és missiói-kö- 
röknek egyházmegyékbe és az egyházmegyéknek 
kerületekbe való uj beosztása képezték a rend. 
kér. gyűlés legelső és legfőbb tárgyait.

Az esperességek uj beosztására vonatkozó, 
Hörk József eperjesi kollég. igazgató által elő
adott s alaposan megindokolt javaslatát, amely
ből kiemeljük azt a részt, mely szerint a kietei, 
baradnai tót és a pádári magyar ajkú egyházak 
a gömöri esperességből a kishonti esperességhez 
csatoltatnának és a gömöri esperesség ketté osz
tatnék, 7 esperesség el és 2 esperesség el nem 
fogadta. A kishonti esperesség is elfogadta e 
javaslatot, kivévén, hogy a kiettei, baradnai és 
pádári egyházak hozzá való kapcsolódását nem 
kivanta. — A pádari magyar ajkú és népes 
egyházat szívesen fogadná ugyan, csak a kiettei 
és baradnai egyházakat min óhajtja. A gömöri 
esperesség ellenben el nem fogadta a javaslatot, 
a három egyház kikebeleztetésére vonatkozó részt 
egyhangúlag, az esperesség ketté osz’asára vo
natkozót pedig 34 egyház szavazatával 7 ellen 
elvetvén.

Ezen esperesség a miskolezi kér gyűlésen 
is minden lehetőt megtett, hogy ketté ne osztas- 
sék, hanem maradjon meg ezentúl is a maga 
egészében nagyszámú intelligentiájával. — De 
miután már 7 esperesség a javaslat mellett sza
vazott, a javaslat és az esperesség sorsa el lett 
volna döntve. Mégis ezen nagy. tekintélyes, jeles 
lelkészekkel és úri hívekkel, de különösen derék 
elnökséggel biró esperesség, Szontagh Pál indít
ványára annyit keresztül bírt vinni a kér. gyű
lésen, hogy az egész javaslat és pedig az egy
házak uj beosztására vonatkozó javaslattal együtt 
közhelyeslés mellett a napirendről levétetett és 
nem tárgyaltatott, hanem az egyházak és espe
rességek újból fognak rá szavazni azért, mert 
az első szavazáskor az idő meglehetősen rövid 
volt s az esperességek egymás véleményét és in
dokait ki nem cserélhették.

A kerületek uj beosztására vonatkozó, Dia- 
niska által előadott javaslat mellett, a melynek 
egyik fő czélja a dunáninneni kerületi pánszláv 
part, a mely ott most dominál, meggyengítése 
artalmatlanna tétele és a magyar part, mely ott

kisebbségben van, megerősítése s a többség biz
tosítása, szavazott 7 esperesség, ellene pedig 2 
esperesség, még pedig a hazafias czélu javaslat 
ellen szavazott a kishonti esperesség is.

Pénzügyi tekintetben nem kisebb fontos
ságú tárgya volt a kér. gyűlésnek a Glauf Pál 
kishonti főesperes és kerületi pénztárnok által 
előadott s erősen védett pénzügyi, háztartási 
szabályrendelet javaslat. — E javaslat szerint 
minden kerületi, tehát a papi, tanítói, özvegy
árva nyugdij.n^ézeti pénztár egyesittetik. E ja
vaslat 6 esperesség szavazatával 3 ellenében el
fogadtatott. — A kerületi pénztárnoknak lesz 
tehát dolga elég, de gondoskodva is van róla 
alaposan. A már elfogadott javaslat szerint 600 
frt és irodai segéd részére 120 frt. Pénztárnoki 

| évi fizetés nem épen megvetendő dolog. Csak 
aztán az egyesítendő tőkék, milyenek a kerületi 
nyugdijintezeti és az árvaházi intézetiek, amelyek 
most meglehetősen jövedelmeznek s ScheiFer és 
Justh rozsnyói tanárok által ezideig is kifogás
talanul kezeltetnek, meghozzák a kívánt kamatot 
s ki fussa a jövendőbeli pénztárnok, ki lesz, nem 
tudjuk még — fizetése.

E fontos, lelkészeket, tanárokat, tanítókat 
özvegyeiket és árváikat közelebbről érdeklő ja
vaslathoz többen szóltak pro et contra, ellene 
leginkább a gömöri egyházmegyei képviselők. 
Hozzá szóltak : Markó Sándor, Radványi István, 
Hammersborg Leo abauj tornamegyei főjegyző. 
Tanay Gyula főesperes, Hartholomaidesz Gyula 
dobsinai, Vitéz Lajos pádári és Materny debre- j 
czeni lelkészek. — Ezek közt Vitéz Lajos pá
dári lelkész azt a részt kifogásolta, bogy a nyug
díj intézeti pénztár is egyesittetik s határozott 
és világos szavakkal kívánta, hogy e nyugdijinté- 
zeti pénztár ne oentrálizáltassék.

A rend birságról szóló szabályrendelet javas
lat is némi módosítással elfogadtatott.

Ezekben kívántam a kér. gyűlésről refe
rálni.

Most még néhány észrevételt teszek.
Hörk Jói séf referens jelentéséből kitűnt, 

hogy a kiettei, baradnai és pádári egyházaknak 
a kishonti esperesség hozzá való csatolását nem 
kívánja. Hizonyára csak azért nem, mert talán 
Kiettével és Haradnával nem akarja az ottani 

; nemzetiségi bajokat még szaporítani. — Ám de 
j ebből nem következik az, hogy nem kellett volna 

másképen gondoskodni s a létező bajokat, ha 
vannak, elenyésztetni. — Gondoskodni kellett 
volna arról, hogy a kishonti pánszláv pártot 
meggyengitsék, örökre ártalmatlanná tegyék és 
a magyar pártot állandóan megerősítsék.

Erre két mód volt: vagy a gömöri esperes
ségből, ha mar ennek ketté osztása czéloztatik 
s valószínűleg ketté is fog osztatni, kellett né
hány hazafias egyházat Kishonthoz csatolni, vagy 
pedig, ha másképen nem megy, magából a kis
honti esperességből, ha kicsi is, kellett volna a 
tiszolezi és fürészi egyházakat valamelyik szom
széd és hazafias esperességbe kikebelezni, oda, 
a hol maga Tiszolcz nem tudna soha felől kere
kedni Ha már kormánybiztost akarnak küldeni 
Tiszolczra, úgy Kishontban már sehogy sem áll 
jól a dolog. De ha már eddig hiba történt, ezt 
lehet még jóvá tenni. Még lesz alkalom. Mint 
említettem, az esperességek uj beosztására vo
natkozó bizottsági javaslat újból fog tárgyaltatni, 
az egyházak, esperességek újból fognak szavazni.

Reméljük, hogy Glauf Pál főesperes ur meg 
fogja ragadni az alkalmat most, amikor az egy
házak, esperességek, kerületek mindenütt lehet 

századokra rendeztetnek, vagy találkozni fog 
akár a rima-szombati intelligens előkelő egyház
ban vagy másutt az esperességben egy okos és 
hazafias lutheránus ember, aki ily értelmű javas
latot tesz az esperességi gyűlésen vagy ha a ke
rületin is. — Ez a leghelyesebb és legbiztosabb 
mód a kis-honti pánszlávok szétugrasztására.

Ha nem tetszik és a pánszlávok még job
ban a nyakunkra nőnek, akkor mondjuk: mea 
culpa. Göm ör- Kishonti.

H Í R E K .
—  Kinevezés. Unterer Mihály péterfalai plé

bánost az áthelyezés folytán megürült dobóczai 
plébániára nevezte ki a rozsnyói püspök.

—  A csetnekvöigyi vasút építése serényen 
felyik az egész vonalon.

Czáfoiat. Lapunk múlt számában irtuk 
hogy megyénk főispánja Tiszolczra kormánybiz
tos kinevezését kérte; ugyanezt irta a *B H.« 
is f. hó 19-iki számában. E hirt megczáfolja a 
»B. H.« f. hó 20-iki számában Hámos László, 
megyénk főispánja. Midőn e czáíolatot közöljük, 
újólag azon véleményünknek adunk kifejezést, 
hogy a leszámolást a vakmerő pánszlávokkal el 
kell végeznünk s ha hüzaliatlan izgatásuk meg 
nem szűnnék, a legszigorúbb eszközöket kell ve
lük szemben alkalmazni, mert a mint Erdélyben 
és Árvamegyében nem sikerült a kéznél levő ha

talommal elnyomni a honáruló románokat és 
pánszlávokat, úgy a mi pánszlávjainkat sem egy 
könnyen lehet elh illgattatni. Legalább eddigi vi
seletűk teljesen erre vall.

—  Az ágost. evang. egyházkerületnek szán
dékolt felosztása alkalmából, a losonczi ev. egy
ház tanácsa egy javaslatot dolgozott ki, a melyet 
jegyzőkönyv alakjában terjeszt a nógrádi ev. es- 
perességnek Balassa-Gyarmaton tartandó legkö
zelebbi gyűlése elé.

— Habozás. »Hanvay József, Maliid, László, 
István testvérek; özv. Ragályi Ábrahámné, nagy
anyja, Farkas Ábrahámné, szül. Ragályi Etelka 
mint nagynénje csu ádjával. — Ragályi Béla, 
mint nagybátyja családjával. — Ragályi Miklós
nak gyermekei Maliid és Ida, mint unokatestvé
rek, Somogyi Lászlóné, Harnos Jolán, mint az 
elhalt szenvedéseiben önfeláldozó rokon, Hevessy 
László, mint nagybátyja és gyám s végre a szá
mos rokonok nevében is fájdalomtól megtört szív
vel jelentik a felejthetetlen szeretett testvér, uno
kának, illetőleg huguk és kedves rokonnak han- 
vai és gömör szkárosi H a n v a y  I l o n á n a k  f. 
hó 20-án reggeli 4 órakor, élete 22-iк évében, 
hosszas szenvedés után bekövetkezett elhalálozá
sát. A megboldogult hamvai folyó hó 21-én dél
után 4 órakor lógnak Miskolczon, Szemere-utcza 
l í  szám alatti halottas házból llanvára szállít
tatni és 22-én délelőtt 10 órakor a családi sír
boltba örök nyugalomra tétetni Miskolcz, 1894. 
évi május 20-án. Isten irgalmából nyugodjék bé
kében !«

—  Űrnapját f. hó 24-én a megszokott nagy 
fénynyel ü népéit ék meg Rozsnyón. A körmeneten 
maga a rozsnyói püspök celebrált.

Végzetes kirándulás. Rozsnyón a kát lí. 
gymnásium három felső osztályának ifjúsága í. 
hó 21-én kirándulást tarlóit tanárainak veze
tése alatt a Posaló hegyre. Az ifjúság haj
nalban indult. Dél felé a hegyek között megcsípte 
őket a zivatar és zápor és estig verte őket, mig 
a rozsnyói fürdőben nem találtak menekvést. Az 
ifjak teljesen megázva, és elázva érkeztek vissza.

— Ritka hangverseny. A »R. II.« írja, hogy 
Rozsnyónak rendkívüli érdekes művészi estélyre 
van e hő vége felé kilátása. Ábrányi Emilné a 
m. kir. opera első énekesnője, Bürger Zsigmond 
világhírű gordonkaművész és Poldini Géza zon
goraművész (kinek »Észak fénye« czimü hallett
jét múlt héten adták először az operában) ké
szülnek Rozsnyóra. Az estélynek különös érdeket 
fog kölcsönözni Ábrányi Emil hírneves költőnk 
felolvasása és szavalata, ki első sorban egyik 
nagyhatású elégiáját fogja szavalni. A minden 
tekintetben fényesnek Ígérkező hangverseny ren
dezésével Falvy Jenő könyvkereskedő lett meg
hízva, a ki a jegyekre nézve már most elfogadja 
az előjegyzéseket.

—• Az országos muzeum- és könyvtár-bizott
ság nevében Széli Kálmán elnök és Porzsolt Kál- 

I mán titkár már emlékiratot terjesztettek a kép- 
! viselőház elé. Az emlékirat azt kívánja, hogy kü- 
I lönös előjogok biztosíttassanak a tudományos 

gyűjteményeknek és pedig első sorban a nemzeti 
múzeumnak s ezután annak a vidéki múzeumnak, 
melynek területén találták a leletet. A nyomtat
ványokra nézve azt javasolja a bizottság, hogy 
minden vármegyei törvényhatóság területén meg
jelenő nyomtatvány egy köteles példánya a nem
zeti múzeumnak kívül küldessék be a törvényha
tóság székhelyére s ott megöriztessök. A hol már 
valamely hatósági, egyesületi vagy nagyobb is- 

! kólái gyűjtemény van, ott az Őrizze meg a pél- 
! dányokat, a hol nincs, ideiglenesen a levéltárban 

őriznék. Ily módon azt hiszi a bizottság, bogy 
az önként keletkező gyűjtemények a törvényha
tóságokat arra serkentik, hogy bizonyos évi do
táció megszavazásával megvessék alapját egy-egy 
vidéki könyvtárnak, esetleg múzeumnak, a mely
ből aztán közelebb jutnánk a községi könyvtárak 
létesítéséhez. A bizottság bízik abban, hogy a 
törvényhozás fölkarolja a kérelmet, mert a szel
lemi világosságnak az a túlságos centralizációja, 
mely Magyarországon van, sötétségben hagyta a 
vidéket, ezért akarja az ország különböző vidé
kein a tudományosság méoseseit meggyujtani.

—  Am . klr. honvédség 1895. évi lábbeli 
szükségletét 50 százalékát vagyis 11410 pár b̂a
kancsot és 1590 pár könnyű czipőt (barna pamut 
vitorla szövetből) a kisiparosok által szándékszik 
a honvédelmi miniszter ur készíttetni s pedig a 
bakancsokat 4 frt 92 kr a könnyű czipöket 4 
frt 16 kr. egységárban és ezek f. évi deczember 
végéig beszállitandók. Az ajánlatok benyújtására 
vonatkozó részletes iatézkedéseket legközelebb 
tesszük közzé s addig is azzal figyelmeztetjük az 
érdekelt kisiparosokat, hogy a kisiparra nézve 
ezen kedvező szállítás ügyével behatóan foglal
kozzanak.

A 1 iptulajdonos megbízottja és felelős szerkesztő: 
SZELESS ÖD0\.

Sagédsze kesztö: CSKHNAY DÁNIEL.
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Pályázati hirdetmény
Dr. Hampel József lemondása folytán 

rimaszécsi közegészségügyi korban szerveze 
kororvosi állás meg ürülvén, annak választó 
utján leendő betöltése végett pályázat nyittatil 

A  választás határidejéül jollfó  189  j .  ét 
ju n iu s  18. n a p já n a k  cl. e. 1 0  érá já t  
kor székhelyére Rimaszécsre a midőn kitűzői 
felhívom a pályázókat, miként emez állási 
pályázati kérvényeiket az 1886. évi X X II. t.-c 
74. §. illetve az 1883. évi I. t. ez. 9 §. I. és s 
1876. évi XIV . t.-cz.. 148. §-ának megfelelőle 
felszerelten hivatalomhoz f. évi junius hó \ 
napjáig bezárólag adják be, mert a későbbe 
érkezettek figyelembe vétetni nem fognak.

A  körorvos fizetése a körbe osztott közsé 
gektől 2500 (kétezer ötszáz) korona mely évne 
gyedi előleges részletekben fizettetik, mellé! 
járulék élvezetére a körorvos igényt ner 
tarthat.

A  körhöz Martonfalva, Czakó, Iványi, Ri 
maszécs, Zádorháza, Susa, Jéne, Harmacz, Csíz 
R adnót, Zsip, Dulháza, Újfalu, Dobócza, llanv 
Uraj és Lénárt falva községek tartoznak. 

Feled, 1894. május 10~

Drásktfczy Lúszlrt,
főszolgabíró.

xxxxxxxxxxxxxxxxx*
Ügyfeleim ás a jogkereső közönséggel 

tisztelettel tudatom, hogy

tt g у 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.

Instilórisz Endre,
ügyvéd.
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