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Katonai kérdések.
A lefolyt héten Rimaszombatot katonai 

várossá tették az itt öszpontositott hadosz
tály, a bevonuló és kivonuló csapatok

Emlékül maradhatnak meg a városban 
lezajlott piaczi, kerti hangversenyek, s a kö
zeli vidéken végbement katonai fegyverté
nyek. Ezekről a napi hírrovat van hivatva 
beszámolni; de sokkal okosabbnak tartjuk 
azt rövidebbre szabni, hogy más reminis- 
tentiáknak annál több tér jusson.

A katonaság tömegesebb itt léte fel- 
rázla dermedtségéből székvárosunk publi
kumát. Jól eső ténykényt iktatjuk ezt ide, 
mert embeigyűlöletbe ejtő az aa élettelen 
sivárság, mely utczáinkat és tereinket egyéb
ként uralja. Egy török temető csendélete vi- 
gabb, mint Rimaszombat nyilvános utczai 
élete. —

Érzi is az ember, hogy itt nem élő 
társadalom él. hanem egyes emberek lak
nak, ki-ki magának, s ha a férfi világ még 
egy más helyen kaszinóban, sörcsarnokban 
összejön, a nöközönség ki van minden nyil
vános életből zárva és visszaszorítva az 
otthoni sutba

Egy bál, egy-egy szini előadás tesz 
kivételt Ehhez járul az egyszerűbb de va
gyonos polgárság elnyomása, lenézése egy 
pár hatalmastól, olyan elemek vezetése, kik 
társadalmi életet teremteni nem hídnak, sőt 
csak elősegítik azt, hogy az emberek egy
mást kerüljék és az emberek között a fesz
telen könnyed érintkezés megszűnjék, akkor 
ezzel a sivár képpel szemben öröm sugár-

Т к & С Ъ Ж .

VENEZIA.
— Ira:  R A I S Z  D E Z S Ő .  —

(A »Gömör« eredeti tárczAja.)
A miskolczi kereskedelmi iskola tanárai a 

felsőbb növendékekkel s egy kedves kis kompá
niával megtoldva, világot látni indult el a húsvéti 
ünnepek alatt. Mikor erről értesültem, bennem 
is felbuzdult az utazási vágy, s siettem Bátyiból 
Miekolczra, hogy a társasághoz szegődhessem. 
Jókor érkezvén, s diákiárczámat egy gondolha- 
tóan legkedvesebb keresztpapa (Radvány) által 
alaposan reparállatván, ápril 7-én megindultunk 
mindazok közt az izgalmak között, melyek a 
jámbor szárazföldi halandót elfogják, ha olyan 
nagy útra kél, amelyben a vitorlás tengeri ha
jók bullámvcrte utjai képezik a kirándulás egyik 
részletét. S mivel az igen hosszú ut alatt meg 
is lehet halni, társaságunkat nagy búcsúzó kö- 
zöiség kísérte ki a pályaudvarhoz, hol a mig 
mi vágytelve néztünk a távolba, ők könyezve 
néztek utánunk

Mivel pedig fiatal asszonyok ilyen könyeket 
elfojtani nem tudnak s azok őket könnyen meg
ölik, hogy a veszedelemtől meneküljenek, inkább 
a tenger czápáival kívánva szembe nézni, nem 
maradtak otthon, hanam férje kkel jöttek a fiatal 
feleségek R  A társaság tehát élénk és sokoldalú 
volt, s mikor a vonat lüt у ül ve megindult, 30 to
lókból harsan t »a kedves viszont látásra!« Persze,

' zik le az arczról, —  ha az ember észre 
! veszi, hogy ezt a széttagolt társadalmat 

mégis együvé tudja hozni — egy katona- 
: banda nagy dobja.

Azonnal meg is győződtünk a nagy 
dob kulturális missiójáról. De nem akarunk 
gunyulódni, csak a kijelentés fullánkját kí
vántuk igénybe venni, hogy egész komoly
sággal hangsúlyozzunk egy kétségbevonhat- 
lan igazságot, hogy t. i. a hadsereg ott, a 
hol a polgári elemmel jó viszonyban van 
és jelentősebb számmal van képviselve, a 
társadalmi élet fejlesztésére nagyon sokat 
tehet, sőt nem egy helyen, mint Losonczon 
is, a katonaság a nyilvános társasélet köz
pontja, ez rendezvén a legtöbb olyan nyil
vános összejövetelt, ahol a társadalom min
den eleme rang és rend nélkül, amennyi
ben a műveltségre jof.czimet tarthat, össze
jönni szokott

Mint egy közömbös elem, roppant al
kalmas a jegeczedéáre s a társadalom amai- 
gisatiójára, mert mindenesetre áll az, hogy 
azok az emberek, akik egy tiszti mulatsá
gon megjelenhetnek együtt, egymást többé 
le nem nézhetik. Az emberek érintkezése 
általánosabb és fesztelenebb lesz,

Ez egy kétségbevonhatlan tapasztalati 
tény, s ha erre mindent nem is — mert 
ez is egyoldalú lenne — de nagyon sokat 
lehet építeni kivált ott, hol ifjúság nagyon 
gyéren van.

De a kulturális reministentia mellett 
még hathatósabban lép fel az anyagi érdek.

Azt hisszük, hogy nem igen kell nagy 
bizonyításokba bocsátkozni. Iparosaink, ke-

ha a hegyelmes vasutasok egy kis karambolt 
nem rendeznek, a sirocco pedig hajónkat fel nem 
forgatja, a czápák nagy lakomája s örömére.

De e félelmes gondolat nem igen zavart 
kedélyt, mert a robogó vonat minden perezben 
közelebb vitt bennünket igazi czélpontjainkhoz, s 
a társalgás egészen e tárgy körül forgott.

Az egyik kívánsága netovábbját Fiume a 
tengerrel, a másiknak Abbázia, Miramaré, a har
madiknak Velencze képezte, volt ki folyton a 
gondolázásról ábrándozott, — egyszóval hecz- 
czeltük egymást, ahogy lehetett. Az élénk cseve
gés között a vonat rohanását figyelmen kívül 
hagyvi, az esti félhomályból egy nagy síkról 
előtörő bűbájos fény gloire s fénycsillagok mil
liója tört a szem felé, s ez a titokzatos fény
halmaz megdobogtatta a szivet s a szív elárulta, 
hogy ez a nagy fény hazánk fővárosának dicső
ségét, nagyságát hirdeti, mert e fény alatt fek
szik a hömpölygő Duna partjai mellett Budapest.

Mennyi büverő e szóban, amely minden jó 
magyart leköt; de társaságunk ismerős lévén a 
nagy várossal, ez egyszer — czélunk külföldi 
tanulmányút lévén — a megérkezés után félóra 
múlva fájdalmasan ke’ 1 bucsuzást mondanunk. 
De mielőtt e búcsú teljes lelt volna, vonatunk 
a dunai vashídon átDbugolt s a fénykáprázat, 
amely a Duna vizében megtörött s a víztükre 
által szétszóratoit, volt a legszebb felelet a mi 
buosuüdvözletünkre.

S ahogy Budapest eltűnt mögöttünk, s a 
vidékre az éj leple leszállt, ajkunk elnémult, 
csendesen ültünk eg) máa mellett, a vidékből nem

I reskedőink, gazdáink bizonyára megérezték 
a héten a katonai kincstár pénzáradatának 
sok ezerféle ceatornákon való átszürődését. 
Érezhették azt a nagy előnyt, hogy a had
sereg nagyobb számú elhelyezése egy-egy 
vidéken mit jelent.

És akkor, amikor a kaszárnya politika 
legegyszerűbb, legvilágosabb magaslatára a 
műveltség nagyon alacsony fokán álló vi
dékek is eljutottak, akkor bizonyos megle
petéssel kell kérdeznünk, vájjon mi az oka, 
liogy Rimaszombat és Gömörmegye egyál
talában olyan mostoha elbánásban részesült 
a katonaság elhelyezése tekintetében.

Jolsván van egy honvéd zászlóalj és 
Rimaszombatban néhány tü^ér battéria. Ez 
jutott ki az egész megyének a hadseregből 
és annak előnyeiből.

Pedig a megye és székvárosának fek
vése az elhelyezést éppen nem nagyon aka
dályozta.

Ezeket az állapotokat az ezen kérdések 
' iránti érdeklődés hiánya okozta, amely mel

lett eljutottunk oda, hogy innen-onnan a 
tüzérek is odább vonulnak anélkül, hogy 
helyük betöltsse biztosítva lenne.

E mellett bizonyít az is, hogy a leány
iskola felépítését is azért halasztják, mert 
arra az esetre, ha a tüzérek után más csa
patokat biztosítani nem lehet, úgy a hu
szártéri kaszárnyát fogják leányiskolává 
tenni. —

És ha a múltakért nem kívánunk rek- 
riminátiókbE* bocsátkozni, bár kétségbevon
hatlan inforraátiót nyertünk az iránt, hogy 
Rimaszombat a múltban elnyerhette volna

látva semmit, a képzelet merész képeibe merülve 
addig, mig az álom szemeinkre lopódzott.

§ midőn a napsugarak coupenkba betörtek 
s bennünket felköltöttek, Zágráb horvátjai üd
vözöltek a »dobre zdrave« kívánsággal, de csak 
addig, a mig meg nem tudták, hogy magyarok 
vagyunk. Ezek a horvátok úgy félnek tőlünk, 
mint az ördög a szentelt víztől, pedig még azt a 
vasutat is nekünk köszönhetik, a melyen a világ- 
forgalomnak kis ojszáguk megnyílt. Nem is érez
tünk nagy vágyat ebbe a sovinista városba be
menni, inkább tova siettünk a mi kedves Fiu- 
ménk felé, s a ki hazánkból oda törekszik, el 
nem kerülheti Fume előőrseit, a Karst hegyeket. 
Egykor ezek is valószínűleg, mint a mi legtöbb 
hegyeink dús erdőkkel ékeskedtek, de azok kí
méletlen letárolása után elsöprötte az itt gyak
ran uralkodó Bora és a zápor annak termő ta
laját a Quarnero öböl medrébe s a mi imitt- 
amott megmaradt, most az emberi kéz gonddal 
ápolja, körülkeritgeti a sziklák törmelékeivel mint 
egy kertet, hogy a benne felváltva burgonyát, 
szőlőt, fügét termeszthessen. Még a lúgos szőlők 
alját is felhasználja alkalmas kerti növények 
termelésére.

Itt az utazó szemei elé szebbnél szebb fes- 
tőiesebb képek tűnnek e lő ; az a kopár föld- és 
frt nélküli orom oly csúnya, oly rideg és mégis 
olyan érdekes és mégis . . .  . olyan gyönyörű.

Midőn a nap utolsó sugaraival csókolta e 
tájat, hallatszott az igazgató felkiáltása: »ten
ger i . . . «  Ez a szó mint egy villámcsapás ütött 
meg minket, mindnyájan rohantunk az ablakhoz 
és csakugyan otj volt aa a .alami, az a tenger,



a 16 ik hon vég gyalogezredet az összes 
zászlóaljakkal, ha szemes lett volna és a 
város határán túl is vizsgálta volna a dol
gok fejlődéséi, akkor a jövőért szólalunk 
fel, hogy a város és polgárság anyagi f j- 
lödésének előbbre hozatala, épp úgy a tár 
sadahr.i előnyöké,l is kezdjen nagyobb akttót, 
hogy minél nagyobbszárriu katonaságot biz
tosítson Rimaszombatnak, ehhez a törek
véshez bizonyára a megye is meg fogja 
adni a lámogat-st.

Felhasználhatja Rimaszombat e törek
vésben azokat a jó  benyomásokat is, —  a 
melyeket a hadsereg intézői innen és a me
gyéből magukkal visznek.

Ezek a tanulságok voltak azok, ame
lyeket levontunk a hadsereg egy jelentős 
részének itt tartózkodásából, s ha ezeket 
felszínre hozni komolyabb feladatunknak is
mertük, tettük, mert a közügyről sehol és 
semmi esetnél meg nein feledkezhetünk.

Felhívás
az ország kereskedőihez, kereskedelmi vállala
taihoz, pénzintézeteihez és biztosit ó-társaságai hoz.

Az 1896-iki ezredéves országos kiállítás 
kereskedelem , pénz- és hitelügyi csoportjának 
előmunkálatai immár annyira előre haladtak, 
hogy rövid időn a szükséges terület megállapí
tása s az épületek tervezése fog sorra kerülni.
Ez azonban nem lehetséges mindaddig, míg a 
csoport programmjának keresztülvitelével meg
bízott végrehajtó-bizottság nem ismeri azokat az 
anyagi eszközöket, melyek a költségek fedezése 
tekintetében rendelkezésére állanak.

Fölkérjük ennélfogva mindazokat, akikhez 
a csoport-bizottságnak 1893. évi deczember hó
30-án tartott összüléséből kifolyólag felhívást in
téztünk az iránt, hogy a csoport kiállítása költ
ségeinek fedezéséhez járuljanak, valamint álta
lán mindazokat, akik a kereskedelem-, pénz- és 
hitelügyi csoport által közvetlenül érdekelve van
nak, az ország kereskedőit, kereskedelmi válla
latait, pénzintézeteit és biztosító-társaságait, szí
veskedjenek hozzájárulásuk iránti nyilatkozatu
kat folyó évi szeptember hó végéig az ezredéves 
országos kiállítás igazgatóságához (Akadémia-utcza 
3. s z ) beküldeni, ahová ugyancsak a felajánlott 
összegek is beküldendők lesznek

Budapesten, 189к évi szeptember hó l*én. 
Az 1896 ezredéves orsz. kiállítás kereskedelem-, 

pénz- és hitelügyi csoportjának elnökei:
Dr. Fűik- Miksa, Luk'ács Antal,

orsz. képviselő főrendiházi tâ  a magyar
földhitelintézet igazatója.

Vidéki központok.
(A kereskedelmi és iparkamara évi jelentése.)
A székes főváros és vidéki városaink ősz- ; 

szes fejlődésében nagy aránytalanság van, olyan, I 
melyet a mindnyájunk által rajongásig szeretett I 
magyar birodalmi központunk egyébkénti termé- j 
szeles helyzete nemcsak nem kíván, de amely 1

ott volt az a végtelen tenger . . . .  ott ringott
csendesen, mint a bölcső, a nap pedig veie együtt 
látszott bóbiskolni, mint az almos gyermek, 
mint a ki . . .  . aludni akar menni a bölcsőjébe.

A vonat ezalatt mindig lejebb rohant az 
irtózatos magasságról, csak keiülgette azt a nagy 
kőszirteket, mint a macska v forró kását; mig 
▼égre az utolsó pillanatban, midőn már a hegyek 
tövéhez értünk, tűnt elünkbe az a rég óhajtott 
s várva-várt Fiume, szép tengerpartjával (K sa 
játságoi városban, hol a régi ódonszeríi építke
zésű szűk utczáival és erődített falaival ölelkezni 
látszik az uj ízlés és építészettel.)

Két .lapot időztünk, megtekintve a petró
leum, rizshántoló és dohánygyárakat. Továbbá a 
tengerészeti akadémiát, melyben, hogy eleget te
gyen a magyar állam nagy Széchényink óhajá
nak : »tengerre magyar« neveltetnek ifjaiuk, szép 
impozáns épületben.

Megtekintettük a Tersató vár romjait is, 
melynek falai egy részét rég megemésztette már 
az idő; a hajdani vig életit most csak a mo
gorva falakon zöldelő óriási rozmarin bokrok 
hirdetik, melyek az egykori várkertet disziték.

Távolabb látjuk Abbáziát gyönyörű parkja és 
nyaralóival. Ott mar érik a narancs, czitrom, da
tolya, ott már zöldéinek a kúpalakú cyprusok és 
magnóliák, a melyek mindanytan eddig ösmeret- 
lan növényzet remekeivel gyönyörködtették sze
meinket.

(Vége következik)

nag» hátrányára szolgát vidéki városainknak. A 
kormánynak tevékenységi irányzatában a vidék 
arányos fejlesztése mulhatlanul s erélyesen fel
veendő, nehogy az aránytalanság úgy gazdasági, 
mint politikai és kulturális viszonyainkra bénító 
hatással, sót a jövőben veszedelemmel járjon, 
hogy a fej mellett erőtlen tagok, szóval egészség
telen szervezet alkottassék.

Nem a különben is könnyen megbocsátható 
lokálpatriotizmus mondatja ezt velünk, hanem 
hazánk jól fogott minden érdeke, mert a székes 
főváros természetes s hőn óhajtott emelkedése 
mellett a vidéki városok haladása is előmozdít
ható és elérhető

Az ellentét e kettő között már is igen je
lentékeny, de még helyrehozható, az arány meg
teremthető.

Nyilvánvaló, hogy ennél közgazdasági tevé
kenységünk adhatja meg a valódi alapot. Esért 
első leendő, hogy iparvállalatok, gyárak ne csu
pán a székes főváros területén létesittessenek, 
hanem az erre nem kevésbé alkalmas vidéki vá
rosokban is.

Hisz ha csak oly vállalatokról volna szó, 
melyek fogyasztója kizárólag vagy nagy részben 
Budapest közönsége, még érthető a központosí
tási tendentiója, de nem akkor, midőn a vállalat 
létfeltételei, közledés stb épp ugv rendelkezésre j 
állanak vidéken, hol a munkások ellátása, allan- 
dősitása sokkal kisebb áldozatot igényel.

A kormánynak eddig is sikerült néhány nagy 
gyárnak vidéken való létesítését kieszközölni, ez 
eljárást jövőre következetesen és tervszerűig 
folytatni kell.

A vidék nem féltékeny a székes főváros fej
lődésére, szívesen tesz és hoz áldozatot, öröm
mel fogadja emelkedésének újabb és újabb jeleit 
s készséggel veszi, ha ennek érdekében a nemzet 
anyagi megterhelésével is intézkedések tétetnek, 
de méltán elvárhatja, hogv felszívó és vonzó erő 
természetes hatása ne fokoztassék, ezáltal a vi
dék sokban kedvezőtlen helyzete még terhesebbé 
ne tétessék.

Oda kell törekednünk, hegy hazánkban Bu
dapesten kívül is legyen valamelyes szellemi, tár
sadalmi és anyagi érdek.

Ez a magyarság elvitázhatlan létérdeke, a 
mit nemcsak statisztikai adatok, de napról-napra 
előtűnő jelenségek igazolnak. Nekünk tehát vi
déki központokra égető szükségünk van Ilyene
ket mielőbb, mig megvan a természetes, propa- 
gativ életerő, meg kell teremteni.

Meg különösen mielőtt az állami közigaz
gatás erősen központosító hatalma nyilvánul.

Ezek figyelembe vételével kell összes élet
viszonyainkat berendezni E nagy czél érdekében 
— a székes főváros jellege szem előtt tartásá
val kell közlekedési hálózatunkat kiegészíteni, 
a vonatok menetrendjét, a szállítási dijakat meg
szabni, bizonyos, a viszonyok által engedett de 
ezentralizátiót létesíteni.

Intézményeink, hivatalaink ma sokban szét- 
rzórvák, ezek alkalmas vidéki városokban egye- 
sitendők.

De másfelől azt várjuk a vidéki városoktól, 
hogy jól felfogott érdekükben elmenjenek az ál
dozatok legvégső határáig, hisz ezek idővel úgyis 
megtérülnek.

Hogy iparuk, kereskedelmük fejlesztése iránt 
nemcsak kiváló előzékeny* ggel viseltetnek, de 
készek azt pozitív intézkedésekkel támogatni

Ha czéltudatos városi politikát űznek, ha 
nem folytatnak valóságos védvám politikát saját 
fogyasztásuk megdrágítására, a városi lét kelle
metlenné tételére, ha a fogyasztók számának 
emelése mellett gondot viselnek a termelés s el
látás arányosságára, szóval czéltudatos, rendsze
res külső és belső fejlődésük méltó gondjukat 
fogja képezni, akkor remélhető a vidéki városok 
állandó jellegű emelkedése, erős vidéki központ 
kiképződése, ami a közel jövő egyik legfontosabb 
feladata

H Í R E K .
— Hámoe László vármegyénk főispánja f. 

hó 14-én Rimaszombatba érkezett, hogy a kö
vetkező napon a balashii-gyarmati Királyíogadásra 
induljon Főispánunk egy párját ritkító gyönyörű 
négyes fogaton fog Balassa-Gyarmatra érkezni, 
hol a gömörmegyei deputátiót fogja a király 
elé vezetni.

— Eljegyzés. Dráskóczy László földbirtokos» 
löszolgabiró, egyházfciiigyelö és a gömörraegyei 
agarászegylet alelnöke, folyó hó 15-én jegyezte 
el a pestmegyei Domony községben Segesváry 
Jenő pestmegyei földbirtokos és néha. Únody 
Izabellának az ifjúság tavaszának minden szép
ségével tündöklő, előkelő szellemű leányát, Se
gesváry Irén urhölgyet Dráskóczy László vár
megyei életünk egyik legrokonszenvesebb s gent
leman szellemben legelőkelőbb intéző tagja, ki a 
tisztelők és jóbarálok olyan rajával dicsekedhe

tik, hogy e hírünk széles körben fog örömet 
szerezni, s mi, kiket a boldog vőlegényhez, mint 
laptulajdonoshoz, benső kötelék is fűz, fokozott 
örömmel csatlakozunk a gratulálók sorába, kí
vánva, hogy az ifjú pár kötendő frigyét az ég 
áldása és tartós boldogság övezze!

— Kir. kormánybiztos. Az őszi nagy gya
korlatok egészen azon keretben folynak le, 
mintha valóban hadjárat lenne. Épp azért a 
fennálló szabályzat s törvények értelmében szük
séges, hogy minden hadtestnél egy kir kormány- 
biztos legyen jelen A 14-én városunkba érkezett
6-ik hadtestparancsnokság körébe ily minőségben 
Gorgei miniszteri tanácsos volt beosztva és a 
hadtesttel ő is be- s másnap elvonult.

— Katonai térzenék. A katonaság itt idő
ző, se alatt hétfőn, kedden és szerdán a piaczon 
naponként délután térzenét rendezett, mindég 
nagy számú közönség jelenlétében. Egész nagy- 
városias külsőt öltött a piacz. Csütörtökön pedig 
a helybeli szegények java a 30 kr belépti dij 
mellett hangverseny volt a .Széchenyi kertben, a 
mely alkalommal díszes és előkelő közönség gyűlt 
együvé a város kies parkjában. A hangverseny 
viszonzás kívánt lenni a hadsereg részéről a ta
pasztalt szives fogadtatásért.

Eljegyzés Neumann Adolf kereskedő Ko- 
kován, f. hó 11-én jegyezte el Zeidner Matild 
kisasszonyt, Zeidner Bertát vagyonos kereskedő 
es a Gróf Forgách-féle iparrnűveletek bérlőjének 
bájos leányát.

— Hangverseny Putnokon. Folyó hó 16-an 
Putnokon a rimaszombati dalárda közreműködése 
mellett a gömörmegyei közművelődési egyesölet 
javára nagyobbszabásu hangverseny lesz. Komo- 
röczy Miklós tanár ezúttal palócz imitátiókkal 
fogja a nagyközönséget mulattatni.

— Gömörmegye közgazdasági helyzete. A
miskolezi kereskedelmi s iparkamara a területét 
képező Borsod, Heves és Gömörmegyék közgaz
dasági helyzetét atapssan ismertető jelentését az 
1893-iк évről lapunk szerkesztőségének is meg- 
kiildötte. A terjedelmes jelentés a földmivelés, 
ipar és kereskedelem állapotát úgy a hogy van, 
a tapasztalható hiányokat, ezek okait, az orvos
szereket stb statisztikai tanulmánynyal kapcso
latosan targyazza A nagy alapossággal összeál
lított terjedelmes munkát ismertetni fogjuk rész
letesen

— 50 éve9 tanítói jubileum. A kisbonti ág.
ev. esperesség kerületébe tartozó Alsó-Szkálnok 
község derék tanítója Faluba Lajos ma tölti be 
néptanítói működésének 50-dik évét. A 70 éves 
derék férliu életerejének teljességében van s nem 
látszik n.eg rögös pályájának fáradalma rajta. 
Érdemül tudható be neki, hogy községe minden 
lakója tisztán beszél és érez magyarul. A mai 
ünneplesre sokan gyűlnek össze : az egyház ré
szérni küldöttség fogja üdvözölni a jubilánst, pá
lyatársai pedig egy disz. s albumba gyűjtött fény
képeiket fogják atnyujani Az ünnepélyt az egy
ház rendezi, a küldöttségi tagok a lelkész házánál, 
a kartársak és más tisztelgők pedig az ünnepelt 
házánál ürítenek poharat a derek néptanitó egész
ségére. —

Tábori élet Mull számunkban részlete- 
en megírtuk a Klobus altábornagy parancsnok
sága alatt volt hadosztály bevonulását. A had
osztály kedden és szerdán nagyobb szabású had
gyakorlatokat végzett Jánosi illetve Belléoy vidé
kén Folyó hó U-én ismét kivonult, és ez alka
lommal Jánosi, Bellény, Pálfala vidékét tartotta 
megszállva, bogy a Miskolcz felől felvonuló Mádi 
Kovács György altábornagy hadtestparancsnok 
vezénylete alatt levő hadosztállyal megütközzék. 
Az ütközet egy kis meglepetéssel járt, a meny
nyiben a honvéd hadosztály nem a várt helyen 
vonult fel és támadott így hát a védelem is rö
vid volt, s csakhamar átment a visszavonulásba. 
Az ütközet után a 27 ik hadosztály egy része 
Rimaszombatot megkerülve Osgyánnak vonult, a 
másik része egyesülve a 39-ik honvéd hadosz
tállyal bevonult Hiniaszombatba. Az ütközetnél 
szerepelt csapatok körülbelül 18 000 embert tet
tek ki A bevonuló csapatok Mádi Kovács György 
hadtest parancsnok, Kronenbolt, Holla, Pápái és 
Jablonszky tábornokok vezetése alatt állottak. 
Teljes két óráig tartott, mig a roppant hosszú 
katonai oszlopok Rimaszombatba bevoultak. El
sőknek jöttek az 5-ik honvéd huszárezred és a 
13-ik közös huszárok, kik között ott láttuk Put- 
noky Mór országgyűlési képviselőt és tartalékos 
huszár hadnagyot. Majd a 85-ik és 34 ik gyalog
ezredek utánuk a 9, 10, 11., 12. honvéd ezredrk 
es a 16-ik honvédezred egy zászlóalja, 2 tüzér
ezred és a 13-ik pionier zászlóalj vonultak be 
A mene'et a podgyász-kocsik hosszú sora és 
hajóhid-vonat zárta be. Ez utóbbi vascsolnakok- 
ból áll, melyek szekerekre vannak rakva s szük
ség esetében vízre bocsáthatók, hogy a katona
ságnak az átkelésnél hajóhidul szolgaijának A 
bevonuló hadosztályok, minthogy a propositiok



szertn az ellenseget К imaszombatból ösgyánba Aki ösmeri Gömori Edének mindenre kiterjedő í Rimaszéesen: nov. 3-án Velkenve és hamronv
8 А?|Г1-|,Ма v,?S7a’ a v*rost minden előkészület figyelmét és gondoskodását, valamint azt a szi- 1 körjegyzőségek, nov. 4-én a rimaszécsi körieirv-
» u-U r ak PQnek daczára sem volt a gorú pontosságot, melylyel üzletét vezeti, az zőség; Feleden : nov. 5-én almáevi és sőrééi knr-
leg i«eb ) fennakadás sem és rövid idő múlva könnyen elgondolhatja, hogy a nagyigényü ka- ! jegyzőségek, nov. 6-án jánoáii és várgedei kör-
minden szál ember es lo el vo.t szállásolva. A tonatisztikar meg is lehetett elégedve. Jól esik jegyzőségek, nov. 7-én Simonyi köritevzőséff • Ri- 
katonasag kiuézése elárulta, lmgy nemcsak nagy ; feljegyeznünk, hogy akadt, városunkban egy ily maszombatban nov. 8-án tamásfalvi és varbórti
porban vegezte gyakorlatát, hanem a fáradság üzletember, aki a jelen alkalmat nem használta körjegyzőségek, nov. 9-én osgyáni körieevző^éa
egy kissé meg is viselte. De minden fáradságot ki kapzsian és városunk jóhirnevét a messze nov. 10-én Rimaszombat r. t. v. Nvustván • nov
•lfelejtettek, hogy honvédek győztek. A honvéd- idegenbe is terjesztettel U-én Kokova nagyközség és a ’ forgácsfalvi kör-
ség tóparancsnokának Holla Kálmán altábornagy • jegvzőséiz nov 12 én Tinóin* п*™1̂ 0а а °Г
lakAsän mindjárt megérkezése után kitűzték l  . ..Meghívó. Gömör-Kmhont I. e. vármegye Jh8ussói tórjegyzőség IS án nvúftv^ i ?  rfm»“
fekete sárga lobogót, a parancsnoki jelző zászlót. kozf « '  f  körjegyzőt egyletének rendes évi köz- U  j körjeírfleeeéefk nov u T  ЮрплД  n.
Ez az a zászló, a mely miatt a parlamentben ма\Ьье folyó évi szeptember 24-én délelőtt 10 közsYéd népfeikélei 8 ’ ' U  é Klenócz na*T-
egyszer olyan n-gy vita volt, a monon zászló 6rakor Murányban fogván megtartatni, arra az
affair idejében, mikor a Monoron a honvédpa- ^Kylbt tagjai tisztelettel meghivatnak. A közgyü- A jopalóczvezetók Aggteleken. A magyar-
rancsnok laku-áról a fekete-sárga lobogót letép- megelőzőleg szeptember 24-én d e. 9 óra- országi »Kárpát-egyesület« gondozása alatt álló
ték. Fehérváry miniszter meg is magvarázta, kor a központi választmány tart gyűlést, melyre aggteleki barlang nemcsak arról nevezetes hogy
hogy ez csak jelző lobogó es a közvélemény eh- a választmány tagjai és az egylet tisztviselői meg- a világhírű csepkő alakzataiban gyönyörködhetik
ben meg is nyugodott. A főparancsnok kapujában kéretnek. A közgyűlés tárgysorozata : 1. a tourista, hanem a specziális, jó izü mondókák-
ezuttal disz- és kapuőrség volt felállítva, a mit I Elnöki megnyitó és jelentés az egylet évi miikö- ban gazdag palócz vezetőiről is. Mig Mikszáth
a közös altábornagy Klobus megspórolt. Szómba- j déséről s a nyugdíjintézet állásáról. 2. Az 1893--4 Kálmán elbeszéléseiben a jó palóczokat tótnak
ton reggel az összes csapatok Osgyán, illetve B.- ^Vl számadásának megvizsgálása s a felment- mondja, ezt mindjárt megczáfolja az aggteleki
Gyarmat felé elvonultak. mény megadása. 3 Az 189*— o. évi kültségelő- barlang magyar születésű palóez vezetői, kik a

irányzat megállapítása. *. Az ügyrend értelmében paraszt észjárásukkal, különös megjegyzésükkel
— A helybeli íógimnázmmban az ifjúsági j a közgyűlésig beadandó indítványok és értekezé- és magyarázataikkal óriási folytonos derültség-

körök már megalakultak. Az önképzőkör alakuló sek felolvasása és tárgyalása. 5. Az egylet tiszt- ben tartják a barlang látogatóit Ez a nevezetes
ülése f. hó 13-án' tartatott meg, a hol a tisztvi- ; viselőinek leköszönése és újak választása Azon két férfiú Kompektor Jóska és nálánál fiatalabb
selői kar következőkép alakult meg: ifjúsági el- j reménynek adok kifejezést, hogy az egylet tagjai Czoki Miska. Kompektor Jóska mint Aggtelek
nők Korsós Zoltán, titkár Wiesinger Frigyes. kivétel nélkül meg fognak a közgyűlésen jelenni, általános komája, a háromlábú’székhez hűtlenné
jegyző Sramko Lóránt, pénztárnok Karner Árpád egyszersmind kérem, hogy a tagdijhátralékot ez lelt csizmadia mester. A dikics mustár miatta
Vili. osztályú tanulok, ellenőr Groó Béla, aljegy- alkalommal kifizetni szíveskedjenek. — Közebéd már otthon heverhet, mert szerződéses vezetője
ző Sárkány Józset VII. oszt. tanulók. A gyors- után a történelmi nevezezességü murányi várba a barlangnak Nines rá nézve kellemesebb dolog
irókör f. hó 15-ik napján tartotta ujraalakuló kirándulás lesz. Pelsücz, 1894. szeptember 4-én mint a barlang bejárása. Ilyenkor a kiránduló
közgyűlését. Tisztviselőkké választattak: Ifjúsági Fridrik Vilmos, elnök. társaság élén haladva büszkén egyetemi kátéd-
elnök Wiesinger Frigyes, titkár Korsós Zoltán, _  , A rozsnvó-eavhímnemei ™ba beillő magyarázatokba ereszkedve, erősen
főjegyző Glatter liela, pénztáros Sramko I.orant, , , oeszanju|a® * rozsnyo egynazmegyei emlegeti Jnniter lunó 7en« о1,лг,пДп «.ithnUkRnvvtürus s „ i , »  Tiv,<t»r piipnOr in.iitftri ,  róm. kath. tanító-egyesület XII. évi közgyűlésé- , , p‘ Jun0- *eus elsőrendű mitholó-
Endre VOl ősz tanulók0'másod e"fenőr Törkölí ' nek alkal'nábó1 f hó 4-én rendezett szmi-eló- j 8‘1‘ 1 С0т 0г т «8У« kö*-
József V i s aliezvzó Rúszkav Isívun V nsz adás jövedelmének kimutatása. Bevétel: 18fi frt " I hp Lk и S,ja; “ f f  “ “ 7" »  M *
íanu'ók A g y o r s é  előadói ez idén Wiesin/er 10 kr elárusitüU jegyekből. Adományból és felül- ™rle a hűtlen mithológiát, hogy Kom-

és PJánkaMi lánVII I g 7T  tRmilók^A/ fizetésből: Bahéry József 20 kr, Bobák Béla 1 Pektor Joek i csak recwtálja Minerva, Merkurs
fr  gyes és Ivanka Milan \I1 oszt. tanulok A« Hoffmann Vendel 2 frt Juraske Jakab 60 egyeb llyen пУи8аЬтЬа helyezett család és le-
onképzőkörnek a tanárikar által megbízott elnöke * Kalocsay Cyu*a 2 frt fj’ KorenPál l  frt 60 származá3Í történetet. Most legutóbb történt,
íanároT" ’ a gy0rsir0k° ré Sarkany Imre kr, Mészáros Bálint 1 frt, МгаГсГк J ^ t f  20kr j !‘ogy a Mark* Miklós által v e te tt  kiránduló

Szvetniczky Ferencz 60 kr. Unterer Mihály 1 frt, ‘ rsaí* g ®вУ[к taK)a >gen gyengének mutatta be
— Halálozás A következő gyászjelentést többen 11 frt 50 kr, összesen 21 frt 70 кr. Ősz *па8а » m> hologiai ismeretekben. Nioberől volt szó,

vettük: Szerényi János ügyvéd fájdalommal je- sz^s bevétel 207 frt 80 kr, kiadás 9 3 frt 40 kr. a 1Г j - ka’ am*d^n e?7 ur* ember
lenti szeretett nejének szül. Jénei Irmának éle- maradt tehát 114 frt 40 kr. tiszta jövedelem a na ŷon г ezőskodott volna, emigy referált: 
54-ik, házasságának 37-ik évében hosszas szén- tanitó-egyesület alaptőkéjének és a rimaszombati * od me8̂ ovetem becses személyét, bántódás
védés után 1894. évi szeptember 11-én, esteli kath. olvasó-egylet könyvtárának javára. Fényes . efneRne esék’ mo“ csak ki mondom a szavaza-
8 órakor történt gyászos elhuny tűt. A drága ha- eredmény! De mennyivel fényesebb tredmény ‘). * ,I0n .^У^еа nem nagy foganatval van
lottnak hült tetemei 1894. szeptember hő 13-án lett volna, ha az úgynevezett *R H.« szerint az J yo ogia ir«tnt nézést. Ha még Niobe duráczió- 
d u. 4 órakor fognak az ev. ref egyház szertar- intelligentia nem késik az éji homályban. Nem se. u"^a- J sírva született könyvezve halt,
tása szerint a helybeli sirkertben örök nyuga- merném föltételezni hogy az igen tisztelt czik- i°^y jjn a inagzatyait úgy e hányták mint kutya
lomra helyeztetni. Legyen áldott drága emléke! kező ur ezzel Ítéletet akarna mondani a rima- a 0 • * * UP er a ki nagy Isten vaut, a tette
Rimaszombat, 1894. évi szeptember hó 12-én. szombati intelligentia felett, amely nem érdeklő- ,n.  ̂ ve e a па8У tempót hogy a magzatyait

, , dik kellőleg a tanügy és a közm űvelődés iránt, ’ ho/ tra szónta a motozával együtt« Bion Niobe
— Szóllossy Manó ismert nevű táneztani- mert az eirogyolt Jet?ve • száma bizonyítja, hogy csak asszony v61’ gyenge Perszóna  ̂ neki a nW

tónk a helybeli főgymnasium tanári kara részé- intelligentia vala elegendő jelen Hanem valószi- siráncsnak, azóta mindig könyvezésben van. Itt
ról a következő jegyzőkönyvi kivonatot kapta: nú]^  az jgen tiszfelt czjkkező urnak az intelíi- bát a tisztét Urak és aszonyságok, látják fájnul
»Kivonat a rimaszombati egyesült protestáns fő- gentjáról más fogalma van Talán valami jelző- kl van csePel?ve» bio sirdogál. Ez a »Mityologia.«
gymnasium tanári karának 1894. szeptember hó ve| közelebbről meghatározhatná Különben egyéni (:?fokl Miska егжг,е büszkén csak annyit mond:
5-én tartott gyűlése jegyzőkönyvéből. Igazgató fogalmaihoz semmi közöm, csak az igazság ked- »Mióta mirk a Mityológia iránt nagy részveitvel
előterjeszti, hogy városunkban két tanezmester veérf kinyilvánítom e tényt, hogy a 207 frt 80 vaí?yunk, nagy bejnőnk a tudomás, mert daczára
óhajt folyó évi szeptember és október hóban kl!nvi bevételt a taniígv s a közművelődés iránt a mindeneknek, a nagytisztelettí urunk úgy belénk
táneztanitási tanfolyamot nyitni, u. m. Szőllőssy érdekiöfj ö rimaszombati intelligentiának köszön- Vrtrte akar a vadasz a znskába a folytást.« Fő-
Manó ur Losonczról és Dobránszky János hely- hetjük legnagyobbrészt Tények beszélnek és nem vezető: Kompektor Józska. Alvezető: Czoki Miska.
beli táneztanitó ur s mindkettő kér. a tanári üres szavak (Beadatott.) ‘ ' _  Grnf Kreifh Béla a fővárosi 184Я 49 kikar pártfogását. A tanári kar Szőllőssy Manó v ' urnr КГе’ТП Beta a tóvárosi 1848—49-kl
urat fogja a tanuló-ifjuságnak ajanlani, mint a —  Am . kir. honvédelmi minszt;r folyó évi !n!lz.ei!lJ &’A 1 P  nyomatott az
kit régebben ismer mint kiváló táneztanitót. A 4431 ein. számú rendeletével a katonailag kiké- «Colákba leendő szétoszthatás végett. E képek a
jegyzőkönyvből kiirta Sárkány Imre, a tanári pezett népfölkelés 1-sö és 2-ik osztályának je- ^badságharcz dicsőséges momentumait és e
kar jegyzője.« Szőllőssy Manó a be.ratásokat la- lentkezését rendelte el. ezen jelentkezéshez Gö- ko"szAak Jeteinek arczképeit ábrázolják. A sza-
kásán, Kossulh-utcza 20-ik sz. a. (az emeleten) mörvármegye területén boniitletőséggel biró, va- ,a( ' iarcz> ere ' ye muzeum a hazafiasabb vá-
eszközli. larnint más megye területéről állandóan itt tar- n>soka községeket és egyleteket kérte föl, hogy

. Ä t . tozkodó azon népfölkelők tartoznak jelentkezni, " ‘1 1 / R>megesen a honfiúi erényekre buzdító
— A hadgyakorlatok beteyei Az elmúlt hé- kik rné a 42-,k életévet túl nem haladták. -  képeket, a melyeken leszakítható sze vények is

ten a vidékünkön tartott hadgyakorlatok alatt Ezen je,eu,kezések Gömörmegye területén az " an“ ak,és ezekkel a ivarosba rándnlók megte-
több betegedés, sőt egy haláleset is történt. A alább nevezetl napokon, állomásokon; rendezett k,nthel,k a na«ybecsu ereklye múzeumot,
jobblétre szenderültet itt 1»imaszombatban te- tanácsú városok, nagyközségek és körjegyzőségek ----------------—---------------------------

r r  ж м  * .. — "
reservisták sorából ki. dezettanácsú város. 2-án kövii és lubenyiki kör-

—  Tanügy Dobsinán. A három  év óta fenn- jegyzőségek : P atk ón : október 4 -én  Rafkó nagy- Segédszerkesztő CSER NAY DÁNIEL,
álló dobsinai állami polgári fiúiskola nagy virág- község, Ploszkó és ujvásári körjegyzőségek ; N -
zásnak indult. A jelen iskolai év elején az első Rőczén. október 6-án Nagy-Kőcze r. t. v. és a N v i l t t á r ^
osztályba 80 tanuló iratkozott be, ennélfogva p .r- murányi körjegyzőség; Pohorellái vasgyár: okt. у  * * * i, о  ж. /
huzamos osztályok létesítése vált szükségessé. 8~an Sumjácz körjegyzőség, 9-én Helpa körj., —
Rőczey István igazgató e tárgyban járt már a 10-к én Pohorella és Polomka nagyközségek; H elyreiga zítá s.
minisztériumban, ahol a szükséges előterjesztése- Dobsmán: okt. 12-én Dobsma r. L v 13-án F.- Uev a fővárosi lanok némelyike mint a
Irpt mpotpvén ‘i'/iiti b í / 1 <44 í i/é rp t p t nvprte hotfv bajó-i korjegvzóség; Rozsnyón: okt. 15-én Rozs-  ̂ и8У a tóvárosi трок nemeiyiae, mini akét raegte én, azon íztos igére У •» gy nvó r t v 16-án Bet'ér és dernői küriecvzősé- Gomörmegyei lapok**) által is azon téves állítás a párhuzamos osztály létesítése következtében n>o r i v. io an r̂ ei er es aernoi korjegyzose  ̂ / c
wiionriil» nvplvtnrtpiiplmi »япчтАкгр nébánv пап 8®k, l/-éü berzetei es k.-h-várallj ti korj ; Lset- teteiven Közzé, nogy engem nam, usizi bajosmegürült nyelv történelmi tanszékre néha у i p ® k okt nj-én gcczelfalvi és naizv-szlabosi szándékosan meglőtt volna. Szükségesnek látom
múlva uj tanár fog kineveztetm Erhardt Henrik 0Kl;  \J en g‘ cze,la,vlt e.s " а8У hZlaD0Sl kinviHtko*iatni hngv p közlések a valósáffnaktiteli illetőségű okleveles polgári iskolai tanár körjegyzőségek, okt. 20-nn Csetnek, Felette* nagy- kinyilatkoztatni, hogy e köztesek a vaiosagnaallieil llieiosogu и к .eve еь poigai i iskuiöi auai községek és knntanlóe/ai köripy vyőséi/ • Tornait- meg nem felelnek S a téves közleményre okotszemélyében Ezenkívül a miniszter a nyáron когьеьек еь kuntapu czai körjegyzőség, I ornaii f AU tó cspkélv 8ériilésera az én vicvázatlan-
két lanerüt nevezett k, a dobsinai állam, polgári J*J> = okt. 224a .Unok lornallja nagykő*» éa ^ o m  elídSénve v.gytoatlan

I IxLn. „ n.,rVA,u I x Ae NoMva» ЬМр lekenyei körjegyzőség 23-an a sajó-gomori kor- sagom ereamenye. iskolához u. ra. Horváth J. A. és Hanvai Ede jegyzó?ség és a V  szuba. körjegyzsőségből Hűhó, Kelt Lénártfalán, 1894. szeptember 14.
anáro a . Naprágy és Roszoba községek, 24-én Bánréve és C sizy László.

— Az átvonuló katonaság tisztikara kiváló felső-vályi körjegyzőségek, 25 én Méhi és Runyai Előttünk:
kitüntetésben részesítette Gümöri Ede szálloda- körjegyzőségek: Ragályon: okt. 27-én ragályi C sizy G yörgy.
tulajdonost városunkban, a mennyiben elismerő- körjegyzőség és a f -s uhui körjegyzőségből Alsó- M o ln á r  István.
süket fejezték ki Gömöri urnák a szállodájában Szulfa, F.-Szuha, Кек :;ог és Zádorfalva közsé*
sörcsarnokában éttermében és kavébázaban ío- I gei; llarkácson: okt 29-én Gicze és felfalusi {£zen rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-
gyasztott italok és étkek jósága, a figyelmes és | körjegyzőségek; Ritkán; okt. 31-én FelsŐ-Balogi ; lösseget a Stark,
pontos kiszolgalat felett, melyet itt tapasztallak, t körjegyzőség, november 1-én bátkai körjegyzőség, i ♦* Ezen bírt mi nem közöltük. Stark.



Piaczi árak.
Rimaszombatban 1894. szeptember 15 tartott heti 

vásáron:
Tisztabuza forint 5 50-0.50, rozs 5,40—5.50, árpa 

5 80—6.—, zab 880—4.— kukoricza 4*50—5.—, krumpli
1/25.__1.40, bab--------- .------mmázsánkinf. — Marhahús
44 кr. Borjúhús № kr. Sertéshús 48 kr. kilogrammonkinl 

a rkapilányi hivatal,

REISZ JÓZSEF
ф  női és férfi divatáru-kereskedése % 

RIMASZOMBATBAN.
Van szerencsém a nagyérdemű vevő

közönség tudomására hozni, hogy az őszi 

és téli idény divatcikkeinek bevásárlásait 

Bécsben és Budapesten magam eszközöltem- 

Miért is ez alkalomra vásárolt c ik 

keimre bátorkodom a n é. közönség ügyei

mét (elhivni, u. m: női-, leány- és gyermek- 

kalapokra. a legújabb párisi modellek, tiu- 

és leányka-ruhácskák, női hlonsok, Jáger- 

féle alsóruhák. Pichler és Hess féle kalapok, 

fé fi és női ruhakeiméimre stb, sth. Külö

nösen lelhivom a n é. közönség figyelmét 

nagy czipöraktáramra.
A  nagyérdemű közönség becses pártfogá

sát kérve tiszteiéi tel

REISZ JÓZSEF.

Logbiztosabb óvszer a kolera, hagymáz /  
ét egyéb fertőző betegségek ellen ' / & * , I

Tökéletes fertőtlenítés legesen szagtalan / aw ^ Y/  >  у /
Önműködő tózogszóró-closettek.

Belföldi s külföldi szabadal-^ V  < 9 /p er_ 
mák ! Szobai árnyékszékek tőllenitő
mindenféle tetszetős / Д » 7  szagtaia . 
alakban. Árnyékszék yWj>%tőzegpor!
berendezések, kór-y ^ V V T ő z e g a lo m  ! Min- 
házak l a k t a n y á k /  dennemü (<(2eg.
isko ák, gyártmány raktára,
vállalatok,Y ^  ^ Y  ic ü .ia».iegr*seégr:

4 szállodák /& # /  embe s városi hulladékok ipari I 
«tu ^  btY gazdasági értékesítése. Várostisz-Y £  ^f^^titási. elfuvarozási vállalat szervezése 

Y Műtrágyagyártás Részletes tervekkel. 
Y '^ r^ Y  költségvetésekkel s eredeti bizonyitvá- 

$*Y nyokkal sziveden szolgál az igazgatóság. \*Y Az orsz közegészségügyi tánács által ajánlva.

С  • О О О Х Х Ф Х Х Ф Х Х О О О М
Megvételre keresek egy  jö k a r ban  l é v ő

j á r g á n y t
#  egy v a g y k é t  l ó e r őr e ,  ф

Tudakozódni a kiadóhivatalnál.

М О О О Х Х Ф Х Х Ф Х Х О О О Э З

Х Ш Х Х Х И Х Х Х О Ш

Van szerencsém a jogsegélyt kereső 
közönséget érlesiteni, hogy

. ügyvédi irodámat
helyben. Ferenczy-utcza 12. szám 
alatt (a Förster — régi Marion — 
f*le házban) megnj Itottam.

Riinas/omh.tl, 1894. szeptember 1. 

Tisztelettel

Dr. Krausz Gyula,
ügyvéd.
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