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о  centimeter, nként 2 kr.,
КИЛ ' »riért 1Ц* kr. fize
tett Héiyegdij minden 
tg^es beik látásért 30 kr

A NYII/ITÉRRF.N

mindern И hasábos gar
nieret sor dija 15 kr. 
Hirih* «: rodák , előfizetők 
vagy gyakori hirdetők 
tetemes dijkedvezménében 

részesülnek.
▲ GÖMŐRMEGYKI GAZDASÁGI EGYESÜLET

Lapunk számára hirdetéseket elfogad a liewt^r ügynökség es a iá  ta r. iroda  h irdetési irod á ja  Budapest, Granátos-utcza 1 szám.

Kedélyesen.
A delegatiok legközelebbi ülést i ismét 

napirendre tűzték a nemzetiségi üzelmeket.
Ezúttal a külföldről, név! g Romania 

felüt jövő irredenta képezte a megbeszélés 
tárgyát Bár nem képezi a magas, plane kül
politika a mi feladatunk it, de ott a hol a 
nemzeti érdekekről van, ott megszűnik műi
den politikai tekintet, ott a »satus reipublicae 
suprema lex esto« elve érvényesül, s a kö jó a 
nemzet közkincse, mint ahogy a del-gatiókum 
és nem páitok szempontjából, de pari tekin
tet nélkül szólaltak fel a kormánypárti Fáik 
és Berzeviczy, ép úgy mint az ellenzéki 
Apponyi Albert.

És a nemzeti eszméért lelkesülő sajtó 
sietett és sietni fog köszönetét és báláját 
párt különbség nélkül kifejezni A megnyug
tatás, melyet a belügvministei tői nyertünk, 
tulajdenkép nem más, mint az aggodalmak 
megerősítése, beismerése annak, — hogy 
izgatások folynak, hogy román pénzzel 
táplálják az erdélyi román iskolákat és egy
házakat, hogy e czélra fél millió frank van 
a román költségvetésbe felvéve, — hogy a 
román kormány a román alkotmány sza 
badsága folytán csak kévéiét tehet, de azért 
legyünk megnyugodva, mert a román kor
mány előzékenyen megígért mindent, mert 
a román kormány komolyan fogja fel a 
dolgot Kedélyesen mondva, ez úgy hang
zik, segíts magadon és megsegít az Isten.

Hisz, a hogy a delegatió jajgat keser
vesen most a román izgatások miatt, ép úgy 
lamentálunk mi ilt vármegyénkben a tói

panslávok gyalázató^ izgatásai miatt. Es 
tudvalevő dolog az is. hogy ezek az izgatá ok 
is egy jórészükben külföldről, Csehország
ból (közjogilag ez nekü ík c>ak külföld) jön
nek és az osztrák miniszterek kormány 
interventiokra szinlón csak azt felelik, bogy 
minden lehetőt megtesznek. És hogyha sem
mit sem tesznek a cseh izgatások ellen, eb
ből \< azt kővetkező hetjük, hogy vagy él
jünk tovább igy kedélyesen, vagy segítsünk 
magunkon és megsegít az isten.

És ez az igazi, hogy segítsünk magun
kon' Ne nézzük azt, hogy táplálják kívülről 

- a nemzetiségi izgatásokat, de vessük ma
gunkat reá azon emberekre és azon viszo
nyokra, a kiktől és melyekből az izgatások 
itt hazánk földjén jönnek. A közigazgatás 
legyen éber. Л rendőri és büntető hatalom 
oly erkölcsi és fisikii erővel rendelkezik, 
hogy a haza ellenség *il. a közönséges kifelé 
gravitáló hunárulók. * * gfékezheti.

De nem kedélyes, n folynak-e akkor a 
dolgok, midőn a nemzetiségi ízgatók a leg
nagyobb vakmerőséggel, sőt egy idő óta 
nyíltsággal lépnek fel, az államhatalom meg
torló kezét pe ig csak ritkán erezik, az elől 
megmenekülnek ?!

Vegyük csak saját magunkat.
A sajtó, jobban mondva a közvélemény 

a sajtó utján egész aparátussal lép fel a 
> panslavok tizeiméi ellen, valóságos dühön

gés az, a mely egy egy oldalról a sértett 
nemzeti becsület védelmében megnyilatko
zik, a panslavok pedig markukba nevetnek, 
mert évek óta leplezik le dolgaikat, de még 

i egy sem került a rendőri hatóság vagy bün

tető bíróság vádpadjára Vájjon miért ne 
folytassák gálád mesterségüket, akkor, mi
dőn a dolgaikat ilyen kedélyesen végezhetik?

De nem akarunk nemzeti eszméinkért 
folytatott küzdelmünkben a nyers erőre ap- 
pelálni. a kezünkben levő hatalommal meg
lelem ütést gyakorolni, csak a honárulás 
sokszor csalfa sokszor ravasz, máskor vak
merő, de mindig a nemzeti egység szétbon
tására gondoló törekvését óhajtják megté- 
kezve látni.

De magunknak is vannak kötelessége
ink, az első és legfőbb a nemzeti cultura 
terjesztése, s mert ezt alulról kell felépíteni, 
meri csak akkor lesz az szilárd, hangoztat
juk s kérve kérjük polgártársainkat, hogy 
vegyenek fel itt, mint másutt is megfogják 
tenni, egy újabb törekvést, mely nemcsak 
liberális, de nemzeti is, hogy tudniillik küzd
jenek a jövő azon eszméjéért, mely a néf- 
és középiskolákat az államnak fogja kiszol
gáltatni, vessék el az egyházak az iskolai 
autonómiát s ajánlják fel azt az államnak. 
A felekezeti féltékenység törpüljön el, tűn
jék el, — mert csak ez utón sikerülend 
a tót, szerb, román és egyéb idegen iskolá
kat a magyar nemzeti cultura forrásaivá 
tenni, a nemzetellenes melegágyakat elpusz
títani és helyibük a magyar állami nemzeti 
iskolákat tenni A közigazgatás államosítása 
után ez lesz a leghathatósabb óvszer. Ha akar
juk a czélt, akarnunk kell az eszközöket is, 
nemzeti ujjáalkotásunk fegyvereit, mert kü
lönben csak jajgatni fogunk, ellenségeink 
pedig alattunk vágni fogják a fát kedélyesen.

t A e c z ä .

V E NE ZI A .
— Ir a : R A I S Z D E Z S Ő .—

(A »Gömör« eredeti tárczája 
(Folyta ás.)

Bármennyire is lekolöU és elbájolt min
ket mindez, rövidre szabott időnk parancsára 
távozni kellett Trieszt felé. Sajnos, az erősen 
hullámzó tenger és az uralkodó szél miatt oda 
ismét csak vasúton juthattunk el, s nem mint 
többen óhajtottuk: hajón.

Triesztnél a tenger már sokkal tágasabb 
képet nyújt, kikötője is élénkebb a Phűméinél. 
Érdekes volt az ott látottak között a Loyd-tár- 
társulat hajógyára, az Arzenál, hol közelről lát
tunk nagyméietü tengeri hajókat. Szerencsések 
voltunk iiieu egy nagyszerű múzeumot is meg
tekinthetni. hói festményeket, szobrokat, tényeseo 
bebu torozott értékes tárgyakkal elhalmozott ter
meket láttunk, melynek falait gazdag selyem tapé
ták fedik. E szép varos némely hazai tetején élő 
kertek is ékeskednek; építési stvljén s berendezé
sén pedig meglátszik a kereskedelmi gazdag vá
rosok jellege. Vagy négyen összebeszéltünk és 
kirándultunk a világhírű Miramaréba, melyet a 
tragikus veget ért Miksa főherczeg (később mexikói 
császár) annyi költséggel s fáradsággal varázsolt 
elő, termőföldet messziről összehordana a kopár 
hegyoklulív, melynek lábát az Adria hűi láma 
mossa. Ma e szép növényzetet, szép lúgos és la
borokat, Ion'Los sétányokat a szökókutakkal lát-

1 juk, szinte hihetetlen, hogy ez még néhány év- I 
1 tized előtt sziklás pusztaság volt. Fájdalom, a j 

sokak altul annyira magasztalt a csupa trieszti 
mesterek altul készített fejedelmi palota belsejét 
Erzsébet királynénk ott időzése miatt nem láthattuk.

Másnap kora reggel elrobogott a vonat 
végczélunk — a világon csak egyetlen tengeren 
épült — Veiencze felé; hová csak e?>te 6 óra 
tájban érkeztünk meg Oly visszás fogalom 
»vonat a tengeren,€ pedig úgy volt, mert egy 
fél mértföldet megy a vonat a tengeri hídon be 
Velenczébe. Aztán gondolákra ültünk s beevez
tünk a vízzel telt utczákba, ahol se ló se kocsi.

Este volt s mi kifáradva hajtottuk fejünket j 
egy kis pihenésre, lmgy a következő napokon 
erőnk legyen e város páratlanságával megmérkőzni.

Mindjárt a Dógek regi palotájába mentünk, 
a melv minden képzeletünket felülmúlta

Oldalfalak és tetők szebbnél szebb freskó 
festményekkel diszitvék : mennyi pénz és vagyon 
állhatott a velenozei köztársaság rendelkezésére, 
ha a fényes palota rácsozatát az ablakokon is 
aranyból készítetté. A csarnokok és folyosók 
életnagyságban tüntetik fel a dogék szobrait fe
hér carrarai márványból. Azután átmentünk a 
sóhajok hídjára; ez egy szűk sötét hely, hol ol 
dalt apró nyílások vannak és ezek mindmegany- 
nyi börtönökbe vezetnek, hol a levegő is olyan 
fulladt, olyan büzhöd'. Ma elgondoljuk, hány ár
tatlan áldozat ontott « i t vérét, borzadva sietünk 
e helyről, a mely sötét ellentétét képezi a sok 
műremeknek, melyet V^lencze felmutathat.

A Szt.-Магк templom a róla elnevezett tér 
egyik oldalát elfoglalva, a dogék palotája szom

széd épületét képazi; itt, mint amott üvegből 
alkotott mozaik szent képek diszitik a falakat. 
A műfaragványok és oszlopok — mint mondják 
— nagyrészben Görögországból és Aegyptomból 
kerüllek ide. Kívülről 4 ió áll óriási nagyságban 
bronzból készítve, ezek egy régi császáréi voltak.

Igen szép még a Vittorio Emanuel és Ga
ribaldi emléksz >bra. Az előbbi lovon ül, alatt i 
egy oroszlány, mely bilincseit széttöri s más ol
dalon pedig Velenze védasszonya, ki Róma felé 
int balkezével, előtte zászló. A másik, a Gari
baldié, egy kőszirt, melynek tetején áll a hős, 
ki egyik főtényezője és harezosa volt az egysé
ges Olaszországnak.

Délután kimentünk a Lidora; ez egy ten
geri fürdő, mi egy szigeten fekszik, de szépsége 
korántsem hasonlít az Abbázia szépségéhez, mind
azonáltal a velenczeieknek kedves kiránduló he
lyül szolgál, mert a szem szép fákkal találkozik, 
inig a napontai zene és frissítők, szinte kelle
mesen hatnak a szórakozást kereső közönségre.

Örökre felejthetetlen lesz előttem azon lát
vány, melyet ez utolsó sötét este láttunk gondo
lákon közeledve a nagy tengeri hajóhoz. Az egész 
Velenczét tündén pazar fénynyel kivilágítva látni, 
messziről a tengerről: nagyszerű. Néztük meg- 
megindult hajónkról még egy ideig, de nem so
kára eltűnt szemeink elől, hanem helyébe jött a 
végtelennek látsz » tenger és a számtalan csillag 
az égen Hátunk mögött egy helyen különösen 
sok c-illag ragyogott egy csomóba, vagy tán az 

I nem is csillag volt! ? . . . .  talán a galambok vá- 
1 rosának villanylámpái?!



Tau ügy link.
(Tanfelügyelő félévi .jelenlése szerint 1

Tanügyünk az elmúlt félévben is fokoza
tosan haladt. Vigtelken és Királyiban egy-egy 
tanítóval bitó ref. jellegű iskolák szerveztelek. 
Mindkét iskola részére czélszerii uj iskolaépület 
emeltetett

Uj ev. népiskola nyittatott Lekenyén a szin
tén nem nagy népességű ref. iskola mellett, me
lyet eddig a két prot. hilfelekezethez tartozó la
kosok közösen tartottak fenn.

A millenium alkalmából Szervezendő 400 
állami iskolából engedélyeztetett megyénkben 
kettő, még pedig: Redován egyelőre két tanerő
vel s Klenóczon 4 tanítóval.

A tiszolczi állami nép, a dobsinai állami 
polgári, rimaszombati községi elemi és polgári 
leányiskolák épületei iránti tárgyalások, eddigelé 
nem vezettek kedvező eredményre, ellenben a 
rozsnyói rom. kath. fiúiskola, a kokovai evang. 
iskola már október havában czélszerü uj épü
letbe költöznek s Rozsnyó városa is felterjesztette 
már az állami népiskola épülettervét. Uj iskolai i 
épületek terveztetnek Kánrévén, Nagy Szobán és 
Murányban, mely utóbbi helyen második tanítói 
állomás is szerveztetik Uj tanítói állomás rend- 
szeresittetett a nagymezei és a negyedik osztály 
megnyitása következtében a dobsinai állami pol
gári iskoláknál.

Az ovoda- és tanköteleseknek a közigaz
gatási bizottság által elrendelt összeírása alkal
mával ismételve tapasztaltakat, hogy a végered
mény messze marad az 1890 évben foganato
sított országos népszámlálás adataitól. Miért is 
valahányszor a beérkezett adatokból kitűnt, hogy 
a különbözet felülhaladja a megengedett 5 szá
zalékot, közigazgatási bizottság utján pót összeírás 
eszközlése rendeltetett el. A közig, bizottság múlt 
évi határozatának azon rendelkezése, melylyel a 
büntetési birság kivetésének joga a községi elöl
járóságtól elvéteteft s az iskolaszékre ruháztatott 
át, üdvösnek bizonyult be.

A tankötelezettség végrehajtása tekintetében 
fokozatos javulás konstatálható ugyan, de népünk 
szegénysége azt nagy mérvben nehezíti, ép úgy 
mint a végrehajtásra hivatott községi elöljárók 
gyakori változása és ebből származó járatlansága.

A tanítás eredményét hátráltatja általában 
a nem képesített tanítóknak mindig 74-re menő 
nagy szá.na s bár az egyházmegyei főhatóságok 
utján az illetők utasittattak a tanképesitő ok
mánynak záros határidő alatt leendő megszerzé
sére, ezen gyökeres baj megszüntetése csakis a 
tanítói állomások hiányos fizetésének kiegészítése 
után remélhető

A fokozatos haladás általában valamint kü
lönösen a magvar nyelvtanításnál örvendetesen 
tapasztalható. Mutatkozik ez különösen abban, 
hogy tanítóink a magyar nyelvet nem csak mint 
tantárgyat tanítják, hanem a magyar L szédgya- 
korlat fokozása czéljából más tantárgyaknál is 
kizárólagos tannyelvül használják.

A 800 frtnyi minimális fizetésnek a feleke
zeti tanítókra való kiterjesztése s az 50 frtos

Olyan keservesen esett megválni ettől a 
a várostól, hogy azt leírnom nem lehet; de egy 
kiolthatatlan vágy mégis égett szivünkben, hogy 
visszamegyünk, . . . vissza a <-zép Magyarországba.

»Átjönni egy eltávozott ш igyárnak hazája 
határszélén . .« ezt elképzelni mindenki tudja és 
.............még sem tudja. (Vége.)

B U D A P E S T I  L E V E L
(A »Gömör« levelezőjétől)

Tekintetes Szerkesztő ur!
Méltóztatik ismerni a Kir.ily-utczát ugyebár? 

Az eddigi nevezetessége az volt, hogy párhuza
mos a Szeretseny- és Dob-utczákkal. A króniká
sok részéről meg onnan nevezetes, hogy a bib
liai Sem utódai, a Sémiták, kiket Titus császár 
Kr. u. 70-ben zavart szét a világ minden tájára, 
igen nagy tömegekben telepedtek ide. A barma 
dik nevezetességét meg a következő lakonikus 
mondata örökitette meg:

— Muszka! Merre van a Király-utcza? Ez 
oly helyiérdekű élez, aminek az értel

mét senki sem tudja, de azért ha postakocsist 
lát és utána kiáltja, bát az az ostorának a bol
dog végivel kergeti keresztül az I—IX kerüle
ten. Az sem tudja miért, csak kergeti, mert — 
szokás. Ez volt a Király-utcza eddigi nevezetes
sége. Azonban Budapest világváros rettenetesen 
halad. Gondoskodó atyai szeretettel emelte a 
Király-utczát ügy buzgó X grófunk, aki több nép
szerű társával gyermek-leányletelepitéseket esz
közölt és megvetette alapját az első hazai bün- 
barlangnak A basáskodó rendőrség páratlan bru
talitással döntötte romba a nagy müvet s az in
tézet »mamájátt ny^rs erőszakkal hurczolta az 
ügyészség börtönének mélvséges fenekére. A ren
dőrség még asonkivüi kompromittált egy batalion

korpótlékoknak a fizetés mérvére való tekintet 
nélküli behozatala oly hathatós intézkedés a kul
turális haladás terén, mely népoktatásügyünk 
legégetőbb baján segíteni s annak egységesebb 
fejlesztését biztosítani fogja. Kétszeres jelentő
sége van ezen törvénynek megyénkre nézve, hol 
a tanítói állomások 25 százaléka a törvényes 
minimális fizetésen alól áll s csekély népességű 
községeink e hiányon saját erejükből a legna
gyobb áldozatkészség mellett sem segíthettek.

Az ezen törvény végrehajtása iránti elő
munkálatok folyamatban vannak s mig a hiányos 
tanítói fizetést 4 iskolafentartó hitközség egészí
tette ki saját erejéből, az államsegély igénybe
vétele iránt eddig 67 jelentkezett.

A törvény értelmében ovoda szervezésre 
kötelezett városain* s községeink bírnak már 
ilyen intézettel, az állandó gyermekmenhely szer
vezésére kötelezett Tiszolcz, Klcnócz és Koková- 
val folyamatban vannak a tárgyalások állami 
ovodák szervezése ügyében, mig a nyári gyer
mek menhely fentartására kötelezett 188 község 
közül eddig 110 felelt meg

H Í R E K .
—  Ö Felsége előtt A gömörmegyei depu- 

tátió f. hó 17-én tisztelgett Balassa Gyarmaton 
Ö Felségénél Nógrád és a többi szomszédos vár
megyék küldöttségével együtt. Nem helyeselhet
jük semmiesetre sem azt a gyakorlatot, bogy a 
törvényhatóságokat csak úgy tuczatszámra jelen
tetik meg Ö Felsége előtt. Minden megyének, vi
déknek megvannak a specziális vonatkozásai, a 
melyek ilyen ritka alkalmakkor Ö Felsége e őtt 
nyerhetnek kifejezést, s viszont Ö Felsége a ma
gas trónról tehet döntő hatású kijelentéseket. 
Így hát be kell érnünk a nógrádi főispán job
bágyi hódolatnyilvánitásával« és arra kapott ál
talános jellegű felelettel, amely Nógrádnak, Zó
lyomnak, Gömörnek, Hevesnek egyaránt szólt. 
Folyó hó 18-án azonban megyénket különös ki
tüntetés érte, amennyiben 0 Felsége udvari ebéd
jén hivatalosak voltak Ilámos László főispán és 
Bornemisza László alispán, kiket Ö Felsége az 
ebéd után megszólítással is kitüntetett.

—  Hymen. Dr. Löcherer Tamás kórházi fő
orvos f. hó 24-én esküszik örök hűséget bájos 
jegyesének, Marton Anna urhölgynek, néhai Mar
ton Rudolf volt törvényszéki elnök leányának.

—  Szent-lványi Árpád orsz. gy. képviselő, 
esperességi felügyelő, tiszakerületi ev. gyámin- 
tézet elnökévé választatott, mely alkalommal a 
gyámintézet részére 500 frtnyi alapítványt tett.

—  Lorencz Bernát a helybeli tüzér üteg
osztály egyik rokonszenves kapitányát f hó 15-én 
a Keresztur melletti nagy hadgyakorlaion bal
eset érte. A mikor ugyanis lováról leszállt, az a 
karját oly súlyosan megrugta, hogy a gyakorlat
ról visszakellet» térnie Rimaszombatba gyógy
kezelés végett.

—  Papazentelós Méltóságos s főtisztelendő 
Zelenka Pál tiszakerületi püspök ur szeptember
18-án a kér. gyűlést megelőzőleg két hitjelöltet

szünteti fel segéillelkészszé, kik közül ettyik Hajsó 
Gusztáv Körmöczbányára, a másik Moór Bélá 
Dehreczeuben nyert alkalmazást.

_ Eljegyzés. Makovics bajos helybeli tö
rekvő asztalos a napokban váltott jegyet Di- 
deczky János helybeli iparos bájos leányával 
Gizellával.

—  Főispán buktatás. Borsodvármegyében 
ismét megindult a heczcz. Maholnap megérjük, 
hogy Borsodvármegye felveszi uj névül Heczcz- 
vármegve nevét. A mindenkitől szeretett és tisz
telt báró Vay Béla főispán ur, aki a megyénk- 
beli Hámos-családdal is atyafiságban van, — alig 
hogy hírlapok utján szárnyra kelt a hir, hogy a 
főrendiház másodelnökének van legfelsőbb helyen 
kiszemelve, — már is egy másik hir is nyomába 
szállt, hogy utódául Miklós Gyula dr. van com- 
binátióba Erre aztán megindult a mozgalom az 
ellenzék táborában, meg kell Miklós Gyulát buk
tatni, — jelöltségét lehetetlenné kell tenni. A 
miskolezi ellenzéki lapok hirdetik is, hogy még 
a kormánypárti körök is ellene vannak Miklós 
jelöltségének. Egyúttal egy értekezletet hívtak 
együvé, a mely hivatva lesz Miklós ellen nyilat 
kozni. Mindenesetre nem a legtapintatosabb el
járás, akkor, mikor a br. Vay Béla még se le 
nem mondott, se felmentve nincsen, már is utó
dáról tanácskozni. Másodszor pedig, ha ez a 
mozgalom báró Vayra sérfő, Miklós Gyulával 
szemben jogosulatlan is. Mert végre is, a fő- 
ispáni állás úgy tudjuk, hogy a kormány bizalmi 
állása, s abba a székbe a kormány olyan férfiul 
fog ültetni, aki neki tetszik, és nem pedig olyant, 
aki az ellenz knek tetszik. A megye közönsége 
politikai befolyását érvényesítheti az alispán és 
többi tisztviselőinek megválasztásában, de éppen 
az a körülmény, hogy ezeknél a megye választ, 
teszi indokolttá, hogy a főispánt a kormány vá
lasztja meg, mert az állam kormányt és nem a 
megye közönségét van hivatva képviselni. A 
megye közönsége túllépi hatáskörét, mikor fő
ispánokat akar creálni. s főispánokat akar buk
tatni. Ha a kormány kinevezése nem nyugtatja 
meg a megye bizonyos köreit, — a kormány 
minden tettéért felelős lé én, — a parlamentben 
felelősségre vonható, meginterpellálható, az olyan 
eljárást azonban, mint az Hontban is történt, 
hogy a főispánjelölt ellen tüntetésszerü moz
galmat indítsanak és terrorismust kíséreljenek 
meg, nem helyeselhetjük, mert nem a megye 
közönsége van hivatva főispánt választani, hanem 
a kormány. Ha egy főispán helyét megállani nem 
tudja, a kormány arról úgyis tudomást vesz, s 
az illetőt a felmentés kérelmezésére utasítja, de 
hogy a kormánynak receptet írjanak, az nem 
alkotmányos dolog. Nem vagyunk ebben a kér
désben kormánypárti orgánumok, minthogy mi 
pártpolitikával nem is foglalkozunk, hanem a 
megyék nyugalmára veszedelmesnek tartjuk, hogy
ha Horváth Béla országgyűlési képviselőnek hont- 
mogyei főispán jelöltségének sikerült, megbukta
tásából rendszert óhajtanának tenni a megyék
ben, és a megyékbe beviunének egy uj küzdelrni 
teret, a jelölt és már kinevezett főispánok meg
buktatására irányuló küzdelmeket Áz alkotmá-

12—14 éves gyermek-leányt, akiknek ízléses 
fényképeik »minta« czimén lefoglaltattak. Ez a 
borzalmas históriácska a Király-utcza negyedik 
nevezetessége. Történt vala az Ur jelen eszten
dejének e hava első harmadrészén, hogy sok úri 
ember gázolta a Király*utczát. Akadt köztük el
vétve egy egy alak, aki titokteljesen suhant tova, 
kisimított köcsögkalappal, kurta megy'abottal, 
botanikával és rendőri igazolványnyal felsze
relve. Az alakok néha összetalálkoztak :

— Nos?
— Nyomba vagyok!
— Corpus delicti?
— Kovácsáénál*
A detektívek tova osontak. Az említett 

Kovácsné a Király-utczában lakott, Gábor férjé
től »Gáborné« nevei viselt, fekete kendőbe járt, 
jeruzsálemi olvasót használt, gyűlölte a gomba
levest, migraines »mama« volt és nagyúri kö
rökben »ismeretes.« A budapesti rendőrség meg 
régen keresi azokat a nemeslelkü emberbará
tokat, akik felkarolnak 12—14 éves leányokat, 
hogy megköszönje eme buzgóságot. így került 
össze a rendőrség Kovácsnéval. Összebeszéltek 
néhányan és elléptettek Kovács Gábornéboz:

— Nini nagysám! önt kerestük!
Kovácsné nem lehetett valami jó launéban,

mert hebegett, zavart volt, menlegetődzötl és 
mivel még nem takarított, hát szeretett volna 
egyetmást eltakarítani. Hanem azt mondták neki:

— Soh’se fáradjon, mi otthon vagyunk.
Es elkezdtek fesztelenül kutatni.
Mialatt egyik ur epedő hévvel szorongatta 

Kovácsné kezeit, hogy el ne kergesse a szemé
rem, az alatt az urak bámulatos dolgokat élvez
tek. Egy csomó arczképet nézegettek, szőke, 
barna, fekete hajfürtű, fitos orrú, piros ajkú, 
gödrös állu, hókcblü gyermek-leányok képmásait, 
mindannyi alig 12 - 13—14 éves. Olyanok, mint

az áldozati bárányok, tudata nélkül a bűnnek, 
rosszul utánzott kaczér mosolylyal, hiányos öl
tönyökben, mintha azt mondanák :

Nézd ! Kngem ! Sok pénz ezer forint ?
Nekem elég, hogy ne éhezzünk !

A kép alatt ott volt a lakezim, mintha 
azután is tudakozódott volna »valaki « Azután 
a »listában« az ár. Több helyen határozott 
»megrendelés« a kép eredetijére. Több elsőrangú 
lőur kézírása került felszínre, többek között B. 
egy tnagasrangu államhivatalnoké és X. grófé, 
aki ugylátszik »nagymestere« volt a különös pá
holynak. Miután a rendőrség jól kimulatta ma
gát, zsebre rakta a fitos orrú, piros ajkú bakfis 
»eladó« angyalkákat, a kéziratokat magához vette 
és most már kérte Kovácsnét, adja vissza a 
vizittet. Az kénytelen kelletlen engedett és ma 
ott ül az ügyészség börtönében ama biztos tu
dattal, hogy az ügy »elsimitódik.«

Tehát Budapest vilgváros! Nem hiányzik 
semmi, semmi Sardanapal kejenezsége, Caligula 
kicsapongása, Neró kegyetlenkedése, Domitián 
lélekgyilkossága, Pompadour romlottsága, ártatlan 
lelkek megfertőzése, semmi, semmi! Egyesült 
minden A sajtó megírja a maga száraz jelen
tését, a mint a rendőrségtől kapta, — azután 
közönyösen tér felette napirendre Úgy gondol
kozik hogy: ítéljen a nemzet!

És ezek az urak ott gukkeroztak a túrion, 
a kaszinóban, к közéletben, vittek hatalmas 
szerepet, mindenki az ó lépteiket követte, a fel
cseperedett boltos őket utánozta, róla vett pél
dát, — egész a mai napig s ha ennek páratlan 
szigorral és példás büntetesse! elejét nem veszik 
úgy Budapest világváros romba dűl mint egy
kor Róma. Mentsen meg minket tőle az irgal
masság Istene! Mély tisztelettel maradtam,

Budapest, 1894. szept. hó 17-én.
GBLSEl BÍRÓ ZOLTÁN.



Hiányosság alapfeltétele, hogy mm len alkotmányra I 
tényei Int/nköre tiszteletben tartassak, az 
ellen csak alku inányos eszközökkel védekezzünk.
De soha alkotmányosnak nem fogjuk elösmerni 
ezt az eljárást, hogyha egy főispán kinevezés 
csak mint kétes eshetőség к *ni! napin.-: Ire, ez 
a legféKtelenebb agitatio tárgyáva letessék. A 
főispán a kormány bizalma i. a kormány i 
nevezi ki. a megye közönsége csak eljárásának 
törvényességét ellenőrizheti, s ha a törvény ellen 
vét, elégtételt vehet, többet nem tehet : semmi- 
esetre sem csinálhat személyes kérdési egy fő
ispán kinevezésből. Avást emelünk az incidens
ből kifolyólag, mert nem szeretnek, ha hasonló 
küzdelmek megyénk békéjét feldúlnak

— Tik ereink itthon. A helyben állomásozó 
tüzérezred Rosenauer József ezredes parancs
noksága és vezetése alait f. hó 22-én érkezett 
vissza a b.-gyarmati nagy gyakorlatokról, üdvö
zöljük őket, mert bizonyára derekasan hozzá- ! 
járultak а IV. hadtest megver séluz. Isten j 
hozta a győzőket.

— Öngyilkosság. Schwarcz Mária turdosini 1 
(Árvamegye) illetőségű 23 éves cselédleány, aki ■ 
Ugrik Mihály vasúti mérnöknél szolgált, szerdán 
folyó hó 19-én viradóra hihetőleg szerelmi 
bánat miatt gyufaoldaifal nn gmérgezte ma
gát s még az nap meg is halt. Tegnap temették i 
a közkórház hullaházából

— Dalárdánk Putno'm. A rimaszombati da- j 
lárda f. hó 16-nn a gömörmegyei közművelődési 
egylet javára hangversenyt rendezett a putnoki 
fürdőben Pufnok és v déke intelligencziája ez 
alkatomból teljesen те*,!öltötte a kies fürdő nyári 1 
helyiségét A hangversenyt bankett követte, mely
nek csak a hajnali órak vetettek véget. Kár, 
hogy dalárdánk nem ér rá itthon is ily sikerült 
hangversenyt rendezni.

— Szőhössi .Vianó, ismert nevű taneztanitó, 
a táneztanitási órákat holnap hétfőn k ẑdi rm
a »Három Rózsa dísztermében Az első tánez- 
óra hétfőn d. u. 5 órakor veszi kezdetét

Újságolvasóknak! Az <> .i ős téli saisen 
beáltával minden magyar csalid előfizet vala
melyik fővárosi napilapra, hogy szabad idejét 
hasznos és tanulságos szórakozással tölthesse 
el. Azonban a lap megválasztása vajmi ritkán 
történik czélirányosan. Es ez n-*m is csoda, ha 
figyelembe vesszük hog' a fővárosban 21 napi
lap jelenik meg. melyek közül a legjobbat 
kiválasztani még a szakembernek is nehezére 
esik. Azért jó szolgálatot vélünk a nagyközön
ségnek tenni, midőn az előfizetendő lap óvatos 
megválasztására figyelmeztetjük Kgy jó lap 
főkellékei: Részletes és előítélettől ment tár 
gyalása az összes napiesemén mknek, alapos tá
jékozottság minden irányban, feltétlen rm gb z- 
hatóság, a szabadeszmék és szabadelvű irány 
egyenes és nyílt támogatás t stb. Mint oly lapot, 
mely mind e kellékeknek teljesen megfelel 
ajánlhatjuk a dr Fenyvessy Ferenc/ ország- ; 
gyűl. képviselő főszerkesztése alatt megjelenő ! 
„Magyar Újság“ politikai és közgazdasági napi
lapot. (Kiadóhivala Budap* * t IV. Gránátos- j 
utcza 1.) Ez a lap mely naponként legalább 
16 oldaton jelenik meg, a mellett, hogy bél
tartalmára nézve minden igény *ki *k meg*. 1 1. 
még rendkívüli kedvezményekben is részesíti 
előfizetőit. Ugyanis minden - lőfizető i igyen V ip 
annyi kötet kitűnő regényt a hány hóra tény
leg előfizetett; ingyen kap egy d /esen illus- 
trált havi folyóiratot és minden f<! és eg z 
éves előfizető játszik a lap sorsjegyeire, melyek
nek évi főnyereményei 7 millió irtot képvis 1- 
nek. Nem csekély előnye még e lapnak, hogy 
az elősoroltak daczára a legolc óbb valamennyi 
fővárosi napilap között, a mennyiben előfizetési 
ára egy évre 12 frt, félévre 6 fit, negyedévre 
3 frt. Egy hóra 1 frt.

—  A napisajtó fejlődése hazánkban már igazán
bámulatos. A Pesti Hírlap, melv eddig in napon' inti 
mellékleteivel s vasár- és iir.nepnpi к»■•fö, ámaival 
tartalomböség tekintetében megelőJe val ó ennyi bpiar
cát, most arról értesít bennünket, bogy rn.t a ji»vö hó- 
tól kezdve oly tökéletesbiiett gépen nyomják, mely М2 
oldalas lapot is egyszerre állít elő, vagyi a 0 . —:8 --Я2
oldalra terjedő lapszám is, minden külön melléklet r éi- 
kül — egybefüggő egészet fog képezni Szóval a Pesti 
Hírlap ismét egyedül és első helyen fog állani belső tár
taiéin és külső kiállítás tekintetében a napilapok közt. 
Azt már mondani sem kell, hogy a Pesti Hírlap a leg
több mulattató közleményt és a hgkimeritőbb ország
gyűlési tudósításokat hozza s hogy ma a legliberálisabb 
szellemű lap. A közönség rendkívüli pártolását pedig — , 
mert hogy legtöbb példáayban jelenik meg ez országban
a napilapok közt, az ma már kétségbevonhat.Jan dolog - - 
azzal igyekszik meghálálni, hogy előfizetőinek a tiszta 
nyereség egy jelantékeny részének feláldozásával már 
évek óla karácsonyi ajándékot küld, egy pompás kiálli 
tásu, dús larlalimi nagy naptár alakjában Kz igazán 
oly kedvezmény, melylyei semmiféle miimeiléklet, vagy 
etniékalbum föl nem ér, mert a naptárnak égé /. éven át 
hasznát veheti az előlizető s valósággal megtakarít egy ; 
ft tot És ezt A kedvezményt megkaphatja minden uj elő
fizető is, aki havi 1 frt 20 ktrai vagy negyedévi 3 frt 
60 krral a lapot megrendeli, ügy jó lapot s ráadásul 
nagy képes naptárt ily csekély áron v.erezb • ni. valóban 
a napisajtó csodálatos felvirágzásának kétségieteu és •'» - 
vendetes bizonvitéka — A Pes'i Hírlap részletes pro^- 
rammját lapunk mai számához mellékelve kapják hely- 
beli «tölizeiöink 1

KÖZGAZDASÁG.
Mezö(j< t z < tanán i bér menyek

(A iniskolc/.i kereskedelmi és iparkamara jelentéséből.i
A múlt évi termés általánosságban kielé

gítőnek tartható, ha azt az előző évi aratási 
eredményekkel hasonlítjuk össze A nyert meny- 
nviség kivált buziban jelentékenyen nagyobb 
volt, mint 1892. évben, a minőségre azonban ezt 
nem állíthatni

A rendkívüli szigorú, zord s hosszan fartó 
telet* kedvezőtlen tavaszi idő követte, eső, csa
padék nélkül. Az ijesztő szárazságot csak későn 
enyhítette a beállott esőzés, mely sokat helyre
hozott ugyan, de másfelől visszahatott termé
sünk minőségi alakulására.

Szerencsére a nagy erős fagyokkal telitett 
téli időt Őszi vetéseink hótakaró alatt elvisel
hették s igy jelentékenyebb károkat nem, vagy 
csak némely vidéken szenvedtek S ha a tavaszi 
időjárás éghajlatunk normális viszonyainak meg
felel, gazdáinknak kevesebb panaszra nyílt volna 
alkalmuk.

Főként a tavaszi szeles, száraz idő hatott 
ennélfogva leginkább termésünk alakulására és 
kivált minőségére. A szemek kifejlése szabályta
lan, hiányos, miért is első minőségű áru — ki
vált árpában — nem fordul bőven elő.

A nehezen várt eső későn és bő mennyi 
ségben köszöntött be, kitűnő hatással kapás nö 
vényeinkre, de annál zavaróbban magtermé
sünkre, melynek az aratását késleltette, hát
ráltatta

Kerület fink egyes vidékei ez évben nagyon 
is eltérő termést Iöntetnek fel. aszerint, amint 
földrajzi helyzete az időjárási viszonyokkal egye
zett-e vagy nem. Az el<érő eredményre hatott a 
helyenkint pusztított felhőszakadásszerü zápor, 
a rozsda. Jégveréstől az idén megvoltunk kiméivé.

Gömör-Kishont varmegye 227,094 métermá
zsa búzát termelt (ebből 25829 mm. tavaszi). 
Átlagtermés kát. holdanként (őszi búza; 8 40 
métermázsa.

Az utóbbi években Gömör vármegyében a 
búzatermése a következő volt:

1890. évben 281,384 métermázsa
1891. » 257887
1892. » 239,238
1893 » 327,594

A learatott búzaterület emelkedett, 1Я92. 
évben volt Gömör Kishonéban 35,420, ezzel szem
ben 1893-ban Gömör-Kishonlban 39,549. Emel
kedés tehát Gömör ben 4123 holddal, a mi ál
lagban tiz százalékos emelkedésnél több. Világos 
jeléül annak hogy a búzatermésre oly kiváló 
hazái termelési s éghajlati viszonyok melle* t 

daczára a csökkenő búzaáraknak — gazdáink 
előszeretete a búza iráni igen nagy, a mi más 
termelési ágak (kereskedelmi növények; rová
sára megy.

A rozslermés kevésbé volt kielégítő, és 
pedig akár mennyiség, akár minőség szempont
jából. Gömörmegyében, a rozsátlag 50 százalékát 
képezi a gabna termésnek Termett őszi s ta
vaszi rozs együtt Gömörben 133,555 mm. (ta
vaszi 11,178 mm.) Az átlagos termés kát. hol
danként 544 mm.

S jellemző, hogy a rozs’eriiletnél nem úgy, 
mint előbb a búzánál, emelkedés, hanem stag- 
náczió, sőt visszaesés mutatkozik.

A legutóbbi évek rozstermésének össze
hasonlítására idézzük a termési mennyiséget, 
mely Gömör varmegyében tett méterrnázsákban

1890. évben 214,574.
1391. » 111,147.
1892 » 102,192.
1893. » 133,555,

A kétszeres nálunk nagyobb jelentőséggel 
nem bir, Gömöré 10 347 métermázsát tett ki.

Árpa termésünk nem sikerült. A külíöldön 
kedvelt sörarpi minősége egyáltalán nem volt 
kielégítő s elsőrendű áruval, melyre a sörfőzdék 
rellektáloak nem kerülhettünk piaczra. Pedig 
óhajtandó, hogy e czikk termelése emelkedjék, 
mivel ennél átlag elégge kielégítő árak érhetők 
el, versenynyel kevésbé kelletvén megküzdeni.
1893. évben Gömör 81888 mm. árpát termelt, a 
nálunk dívó gazdasági rendszer szerint, ellentét
ben a búzával és rozszsal, nagyobbrészt tavaszit. 
A kát. holdanként! átlagtermés volt 6 59 mm.

Az arpatermés legutóbb 4 év alatti alakul
tát a következő számok mulatjuk:

1890 évi termés 69.397 mm.
1891. * » 69,222 »
1892. * » 74,097 *
1893 » > 81,888 »

A zabtermés sem mennyiségben, sem minő
ségben nem felelt me r A termett quantum kü
lönben sem szó >п пи.'у lenni, kivéve a talaj- 
viszoLyainál fogva sokban zabtermelésre utalt 
Gömör-Kishontvármegyét, melyet tehát a kedve
zőtlen eredmény érzéke lyen sújt.

A zabtermés 1890. év ó'a következő:
1890 évben 139,463 mtn.
1891. » 115,672 *
1892. » 115,672 »
1893. * 167,762 *

Gabna kereskedelmünk múlt évi állapotáról 
mi újat sem mondhatunk. Ez évre is ugyanazon 
jelzőt, alkalmazhatjuk, mint az elsőre t. i. gabna 
kereskedelmünkre kedvezőtlen volt. A lefolyt év 
legnagyobb részben az üzlettelenség bélyegét 
viseli, az ezzel t irmészetesen együtt járó ár- 
hanyatlással együtt, a mi a kivitelt bénítja meg 
súlyos kárára termelőnek és kereskedőnek. *

Az 1892. . vet befejező üzlettelenség foly
tatódott 1893 év tavaszán is. Csak midőn az 
abnoi mis időjárás fenyegette az aratási ered
ményeket s midőn az előző évről maradt kész
letek lassanként tünedeztek, állott be áremel
kedés Rövid idő után azonban ez is letűnt, hogy 
annál nagyobb hanyatlásnak adjon helyet.’

Meglepő jelenséget a konjunktúrák ez ala
kulásában nem láthatunk. Oly állam, mely gabna- 
felesle, gél bir, mit önmaga felhasználni nem 
képes s igy kivitelre van utalva, merőben a 
kiviteli viszonyok játékszere. Mindaz iránt tehát, 
ami az exportot érin!i szerfelett érzékeny az ország.’

Kivitelünk és igy az árak alakulására ható 
általánosan ismert, jelentéseinkben évről-évre 
bőven kifejteit okok ismétlésétől eltekintünk. Mit 
is mondhatnánk egyebet, minthogy az amerikai 
és orosz, nemkülönben az oláh s szerb verseny 
ez idén legalább is oly mértékben nyilvánult, 
mini eddig. Hogy e versenynyel megküzdeni nem 
bírunk, mivel nálunk a termelés drágább, mint 
ez államokban. Hogy nem állanak azon nagy
szabású berendezések és eszközök rendelkezé
sünkre. mint Amerikának, melynek búzatermelő 
államai rohamosan emelkednek.

Ez évben is csak úgy szólhatunk a vámok
ról, mint a mull évben, hogv a Németország által 
engedélyezett vámmérséklés hatálvtalan. S ez év 
tanúsága is megerősít bennünket’ abban, hogy a 
vámok leszállítása egyedül nem alkalmasak a 
kivitel emelésére, mire a vámleszállitás vérmes 
hívei számítottak. A Németbirodalomoak Orosz
országgal szemben aug. 1-én »örtént 50 száza
lékos vámemelése kimutatható hatással alig volt, 
pedig a szerződéses vámtételek felényire rúgtak!

Ez általánosan ható régi keletű okok mel
lett fontos szerepet játszó't az európai gabna- 
szükséglő államok kedvezőbb aratása, nemkülön
ben az, hogy aratásunkkal elkéstünk, mivel az 
ez időpontra jutott esőzés a takarítási munkála
tokat hátráltatta. Ugyancsak nagy hátrányunkra 
volt, hogv termésünk minősége nem volt meg
felelő, holott versenyünk sikeressége s főeszköze 
épen a magyar czikkek kitűnő minőségében áll.

A belföldi üzlet a kivitel hatásától eltekintve 
7 a malmok vételkedvétől függ. Midőn aratási 

kilátásaink a kora tavaszi hónapokban kedvezőt
lenek voltak, malmaink sürgősen fedezték szük
ségleteiket, utóbb azonban az árak csökkenvén, 
a vételkedv a veszteségek nyomása alatt — 
erősen csappant. A belföldi szükséglet feltehető
leg erősebben emelkedik, i szerint, a mint gyá
raink munkástömege, városaink népessége szapo
rodik s reméljük, hogy pár év alatt döntő ténye
zővé válik. Ekkor talán meg fog szűnni az, hogy 
árainkat merőben a kivitel szabja meg.

De e fordula'tól mást is remélünk, a vidéki 
gabnakereskedelem fellendülését. A vidéki gabna- 
kereskedelem helyzete siralmas. A közlekedési 
eszközök kiépítése, az üzletnek a tőzsdén való 
központosítása, de általán a viszonyok átalaku
lása a vidéki üzleti viszonyokat alapjában fel- 
forgalta. Ónálló üzletről szó alig lehet, jobba
dán bizományosi és ügynöki tevékenység az, a 
mi a vidéki gabnakereskedő számára fenmaradt. 
Tőke nélkül, alig is tehet mást, mikor a vidék 
legelrejtettebb zugában is megjelen a külföldi 
vagy fővárosi ezég megbízottja. Ä tulajdonképem 
terménykereskedők száma évről évre csökken. De 
hát mindez a fejlődésben levő viszonyoknak szük
ségképi folyománya. S inig a kereskedő merőben 
exportra lesz utalva, alig lehet másként, ezért 
reméljük a belföldi szükségletek emelkedésétől 
vidéki gabnakereskedeimünk helyzetének jobbra 
fordultát.

A vidéki he*i s országos vásárok megszűn
tek tényezők lenni a terményüzlet szempontjá
ból is Mindenütt van terménykereskedő vagy 
ügynök, ki a terményt kis mennyiségben hely
ben is megvásárolja s igy a piaczra hozott meny
nyiig évről-évre kevesebb. De a keveset is 
nyomja a legtöbb városoknak — múlt évben is 
felpanaszlott eljárása — a felcsigázott kövezet
vám, a helypénz s különösen azon számos visz- 
száság, mely ennek szedése körül nyilvánul. A 
vásári visszaélések a terményátvétele körül las- 
san-lassan megszűnnek, a kisgazda értelmisége 
is emelkedvén.

A laptulajdonos megbízottja és felelő s szerkesztő • 
SZELESS ÖDÖN

Segédszerkesztő: CSEKNAY DÁNIEL.
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Rimaszombat, 1894. szeptember 1 ektdbep Ь Ш  bérbeadandó
Tisztelettel özv MÉSZÁROS KÁLMÁNNÉNÁL

Dr. Krausz Gyufa, rimaszombatban.
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