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>/ \  v á r m e ^ V P  î ta ,̂in nein ‘s d°bsinai\ hanem valahon- [ azt, hogy Dobsina város közvagyona csalás
y , ^  ann Csaszlauból, vagy Teschenböl került I prédája legyen

ee m e g  v a la m i. oda az Augiász istállójának tisztításáról csak л tendenc.iozus czikk Kubinyi Géza
Holnapután fogja tárgyalni a vármegyei beszélni nem lehet. országos képviselő azon elfogadott inditvá-

bizottság rendkívüli közgyűlése azt a nagy poit És mert már ily hangok emelkedtek nyát támadja meg. hogy egy díszbe öltözött
felvert dobsinai faeladási ügyet, a melynél egy, a múlt csütörtökön megjelentG. K. »Vár- hajdú alkalmaztassák a vármegye házához,
az elkövetett visszaéléseket Kubinyi Géza megye méltósága« czimfl czikkében. mi ezek ki mig egyrészt a feleknek útbaigazítással
országos képviselő vetette fel annak idején ellen, mint iágalom ellen kénytelenek vol- szolgáljon, rnísrészt hivTatva legyen a vár-
a vármegyei közgyűlésen tunk felemelni szavunkat az igazság érdé- megye külső fényének —  a mai korban

Ugyanakkor pedig, midőn a közgyűlé- kében. már nélkülözhetlen külső czifraságnak, sal-
sen részt vett bizottsági tagok megdöbbenése A vármegye méltósága pedig csak mo- hangnak__ emelésére is És midőn ez in-
mellettez ügy a közgyűlésen felszínre kerüli solyog az olyan hitvány erőlködésen, midőn hitványt megtámadja, azt kérdi __  kétség-
Szentiványi Árpád orsz. képviselő bizottsági valaki sárral akarván megdobálni a vár- bevonhatlanul az indítványt tevőre czélozva,
tag azon meggyőződésének adott kifejezést megye méltóságát, mindössze azt nyerte, hogy hát azt n« m kivánja-e a megye mél-
hogy Dobsinán van csaló, de legtöbb a hogy önmaga merült bele egészen nyakig tósága, hogy a közügyek tisztes komolyság
megcsalatott. a sárba, mert nyilvánvalón szemtelen rága- gal, higgadtan, igazságosan ítéltessenek meg?

Az e tárgyban leérkezett, és a folyó hó lom az, hogy a vármegye méltóságának Alább pedig Herkulest említve önzet-
6 -iki közgyűlésen tárgyalandó miniszteri ren- egyik bibéje az, hogy úgy áll a dolog, hogy ínségét, igazságosságát, szive tisztaságát
delet ez ügynek uj fordulatot látszik adni. a vármegye házánál doiogtalan naplopókat gondolkozása” nemességét is kétségbe 
a mennyiben azt mondja, hogy az árverés- (izeinek s hogy olt könnyebb dolog lizetést, "onnT látszik * 8
nél az árverési feltételek benem tartattak, mint munkát kapni. . . .  . . .  .... .., .
a megye hivatalos eljárása késleltette az Ez a rágalom pe lig szóról-szóra— nem . 1 ^  r e mez u a czi e , ig\ r
ügy lebonyobtását s igy nemcsak Dobsina ugyanilyen sorrendben —  de megvan Írva a c mez. e Л, Xе.. ozo^s 8 azon nagy
városánál, de a vármegyénél is történtek »G. К a-nak »A vármegye méltósága« czimű reiiZ! !S’ ! . t í e  m e en V em
hibák és mulasztások. vezércikkében n^uket nytlván.thattak.

No már most, hogy a panaszok közül De, daczára annak, hogy a sárral do- máskép értelmezni a czikket nem
melyiknek van alapja, követtetett-e el hiba báló már a legelső pillanatbau elvette bűn- 's u8Yan azt akarjuk, hogy annak
s ha igen, hol, azt eldönteni a fegyelmi tetését, a mennyiben az igazságosan ítélkező egyáltalán értelme legyen,
vizsgálatnak dolga. azonnal kész volt a lesújtó Ítélettel, nekünk És mert ez igy van, nagyon természe-

És ha az a fegyelmi vizsgálat konsta még tovább is kell foglalkoznunk ez ügy- bogy az egész czikket egy otromba tá-
tálná is azt, hogy hiba, mulasztás lelt el- gyei, mert abban a sárral dobálódzó czikk- madásnak kell tekintenünk,
követve, úgy a városnál mint a vármegye- ben, mely a »G. К « ban a mult csütörtökön S azért szükségünk van nekünk, a
nél, mi abban a meggyőződésben vagyunk. »A v á r m e g y e  m é l t ó s á g a «  czimmel közönségnek s az igaz ügynek arra, hogy
hogy még ebben az esetben sem volna ok megjelent egy valóságos terrorizmus búr- visszautasítsuk azt a terrorizmust, mely gá-
rá, még ebben az esetben sem volna szu- jánjai jelennek meg, midőn egy oly férfiú tat akar vetni gyanúsításával annak, hogy
bad az e g é s z  m e g y é t  é r d e k l ő  pa- szive tisztaságát s gondolkozása nemességét valaki az igazságügy érdekében felléphessen
n a m á k  l e l e p l e z é s é r ő l  beszélni s is igyekszik kétségbevonni, ki tisztán a köz- s mely raffineriájával oly módon szórja rá-
garral kérdezni, hogy ez is a tm gye mél- ügyért az igazság érdekében vállalkozott arra galmait, hogy a büntető bíróság » t ény-
tóságához tartozik-e V a szerepre, hogy fáradságot nem kiméivé ál lad é k o k «  hiányában kénytelen volna

Azért, meri Dobsinán volt egy csaló, megbüntettesse a bűnösöket s megakadályozza I felmenteni akkor, mikor a nagy közönség

• szokott. Hogy várja a kis madár a fészek szélén mikus az, ha várja az if|U ember szabóját, hogyТ Ж Й С Ж Ж .  csőrét tátogatván, a falatka morzsát, férget, me* uj köntösben ma látogatást tegyen s helyette
lyet anyja hoz neki, — s hogyan eped, rózsás belép a hitelező, a számlák özöne, s az összes

\r \ и M ] ajkait nyitva a szerelmes menyasszony vőlegénye holmiját elviszik, még az uj ruhát is, melyet
i 1 1 csókjáért. Az ifjú poéta mint várja első verse éppen hoznak

Irta: B. G. nyomtatását s mint várja a kritikus az első al- Mily boldogan vár kis szobájában egy szép
Ki ne tudná, mit jelent e szó: várni Az kaimat, hogy ledorongolhassa e költeményt. S az asszonyra a szerelmes. Szive telve reménységgel,

ember sorsa ezen szóban rejlik, mert a remény- ifjú poéta is úgy jár, m.nt a kis madár, ki anyja telve szerelemmel, vágygyal. És elgondolja, ha ő
ségnek ikertestvére. Szüléink, midőn első záp- helyett tgyakran a kányát látja közeledni. Az belép, megnémul, karjaiba zárja, nehogy azt a
fogunkat várjak, éppen oly félelemben vannak, ambitiózus katona ott marad sebesülten a csata- rövid időt eltekozolja zavart beszéddel. Oh, hogy
mintha valamely nagy csapás környezné őket, téren; a párbaj-hős ott hagyja orrát s a váró várja, előveszi fcn\képét, megnézi, szemeit meg-
s úgy örülnek, ha veszély nélkül kibújt, pedig menyasszony gyakran levelet kap, melyben gyű- csókolja, lázas öröm tölti be szivét arra a gon-
gyakran éppen a szüléket marja meg, vagy test- rüjét visszaküldik. dolatra, hogy mind fzt a bájt most szemlélheti!
vért az a száj, melynek kár volt harapós fogait A várás reménység! S ha a reménység ki- Oh, szive majd megszakad az édes ölömtől. Itt
lesni. hal, az emberek nagy része öngyilkossá lenne, lesz mindjárt. Százszor felugrik, az ajtóhoz sza-

Hernegve várja a lányka az első bált, a vagy megtébolyodnék. O h! mondjátok meg bár- lad Most lépteket hall, oda rohan, kinyitja ajta*
kérőt, félve megy az ifjú, várakozásteljescn, kinek, hogy soha, semmi vágya be nem teljesü- ját, szeme a boldogságtól könyhe lábad, mert az 
vizsgái elébe; — hencz gve várja ellenfelet a lend és akkor halni vagy. ő ruhája suhogását véli hallani, kitárja karjait,
párviadal terén, ijedve várja segédei bírálatát, A legéltesb embernek, asszonynak van, a pedig a ki jön, az egy vén komorna, a lemondó
váljon jól megállta-e a küzdtért. mire vár. Uj hajtásának remél valamit, gyerme- levéllel Sírni szeretne, meg szeretné verni a

Oh, hogy várják az örökösök a dúsgazdag keinek, unokáinak s ha nincs senkije, úgy ön- rossz hírmondót. De végre, nyugalmat erőltet
rokon halálát, és mily szivszorongva várja a jó magának óhajt johblétet, szeretetet. magára, elolvassa a levelet, s abban az van,
gyermek súlyos beteg anyjának gyógyulását. Mily Mily borzasztó például, midőn egy nő várja várja holnapután! és ő vár. Legyőzi magát. Sze-
idegesen vár a miniszter előszobájában a híva- haza férjét, elébe megy s ott találja édelegni meiből a csalódás a jövő várakozás könyei szí
taira pályázó Lebo(sáttatást, és mily lárad’an más nővel s midőn az hiszi, ez az a vetély- vében. És újra vár, két nap múlva, még türel- 
várja a miniszter az utolsó kérelmezőt. Hogy társnő, kire régen féltékeny, kit gyűlöl, ki oka metlenebbül, kiti.tva mindenkit házából, mert »0« 
várja a tiatal katonatiszt as első csatát, melyben annak, hogy mindig hiába várja az urát, milyen jön, »ő«, kit szeret. S midőn kis szobáját végig 
kitűnhet, előléphet, s mily morozusan indul ut- borzasztó, midőn egy n ás nőt szidalmaz meg s nézi. egész boldogan suttogja: mindjárt itt teszi 
nak a vén, köszvényes hadvezér, ki nyugalomhoz nem azt, ki oka loldogtelanságának. Milyen ко- Pedig megint csalódik, mert a szép, kaczér, mm
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tás«-ról iS A l ju n k , a mely a cdkkezönek változni; azt hiszi, hogv a '•endelet velele uian , a n ik aságok ^k ^  ^  jg mondatik. ,Le|«ls6
Úgy látszik már rögeszméjévé Vált (külön- úgy ^ T k Í ie é g i  E ljá ró k , a népoktatás'"érdé- sorban az iskolaszék s a községi elöljáróság ké
ben nem vezércztkkeznék mar másodízben foRj4*k U:(mi kötelességüket, szóval: zeibe van letéve« rendelkezik az i»-
róla) —  csak azt jegyezzük meg, hogy a nem ,essz ,öbbe jskolamulasztás. Hát én, bár ügy van A z ‘sk?la*Kötelessége az iskola
czikkezö oly » s z e r é n y «  embernek van nagyoJ sajnálom, hogy szép reményében hábor- kólával sét a la' " ’óv*lo 'SQ. a tanrnenetet figye-
elismerve, ki ha tehetné a maga részére is gal0m, mégis ne gsugom hogy: biz az még igen ^ ‘ ^ g 'eteirfd  g felett ítéletet mon-
fogadna e g , pa .aom an io . port*.', b o g , .  Í , T Í  < o "  « 1  flog , ez. I,...ónnal
tudatlanok a portásról számítsák az ö tud g a lanilók яет  az elölj íróságok nem lesznek szükséges, hogy az ügyszereteten és J ^ á M to n
tőságát. megbírságolva A tanüók azért, mert azok eddig felül elegendő képesseggel is blrJ*"akn ‘ “ P“ “ Д
------------------------ ------------------- ----------- js megtették kötelességüket, ezután is megfogják latból mondom, hogy nagyon, de negyon
Várm epvei rendkívüli közgyűlés. ,enoi; hiszen ha rajtok ál'ana. nem volnánk a községben az iskolaszéki tagoknál nemcsa*Varm egyei renanivui B J  | törvény m»gh' 26-ik évében képesség, de még az ügyszeretet és a jóakarat is

A vármegyei bizottság által folyo évi okto- kezdetlegességnél. Az elő,bíróságokat nem bír- hiányzik . . . . . .  .
bér hó 26—27 ik napjain tartott rendes ősz. » * *er, h;U . ; bírságoljak. Az iskolaszék -  tisztelet a kivételeknek -
közgyűlés határozata értelmében a kozianacs..o- Az ilyen »erélyes rendelet« re - mint szokjak mostoha-gyermeknek tekinti az iskolát, a tanítót
zás tárgyát képező sürgős természet« kozugyek _  rH sem hederitiink ; küldtek már pedig ellenségének. Nemcsak hogy nme» segit-
elintézése végett szükséges vármegyei rendkívül másszor is Ivs ebben igazságuk van 1880 »égére a tanítónak, hanem jóakaratu fáradozásait
közgyűlés határidejéül a f. évi november hó b-ik ‘ . 2378 szám alatt, ugyanazon évben 1907. lépten-nyomon hénitja, sőt lehetetlenné teszi,
és esetleg következő napjának délelőtt 9 oraja alaíf t887. évb n pedig 2292 zám alad Ha a tanító a népoktatás fejlodesere hivat* #
Bimaszombat városába tűzetett ki hozattak már ily erélyes ren leletek, de biz azok közi к s ebből kifolyólag felhívja az iskolaszék

Midőn erről a közönség ezennel értesíti*- hogy javítottak volna valamit a nép figyelmét a szükség s építkezésre, vagy tanszerek
tik és a vármegyei bizottság tagjai személyes ükta(ás’ ügyén a félédes fátyolaval lettek leta- beszerzésére, a község rosszakarójának, megron-
megjelenésre hivatalból tisztelettel felkéretnek, Mi ’ tanítók félünk, hogy ezen rendelet. is tójának czimezik, mint aki mindig azen toil tejé ,
egyidejűleg köztudomású hozatik, hegy ez atka- * többiek sorsára jut, felünk, hogy ennek is miképen húzza költségbe a község szegény népet,
lommal a köztanácskozás es elintézés kiválóbb hiányai leszliek, mint a régebbieknek, t. i. vagy t. i ki is mondják egybe: ha nem tetszik
tárgyait, a Dobsma rendezett lanácsu viiro  ̂ és a/. el;enör2éíf és végrehajtás. Hja! megszoktuk Így, a hogy van, elmehet. Azt is tudtára adják,
Glesinger J. Ph. tescheni ezég kozott létrejött mj e2( jjar ne ugv volna! A tanítók azok, hogy ha továbbra is ilyenekkel all elő, kiteszik,
faeladasi ügyben intézett 8402b. számú belugy- legjobban óhajtják, hogy azok az »erélyes igaz, hogy egy önérzetes, köttlességét tudó » lelki-
miniszteri redeletnek, és ugyanazon ügynek ia- ren(je|eU.ek Mjar egyszer ne csak hozassanak, ismeretesen teljesítő tanító az ilyen beszédektől
nulmányozására a folyó évi október hó -0 ‘- '* l hanem kérlelhetetlen szigorral hajtassanak is meg nem ijed, de az ebből származható keile-
napjain megtartott őszi rendes vármegyebizou- ^  óhajtják hogy ne egv forint, hanem metlenségekkel mégis számolnia kell
sAgi közgyűlésből kiküldött bizottság velemunyes ás* sorban 5 másodsorban 10 Irt birsaggal Az iskülaszéki tagok választásánál igen sok
előterjesztésének és munkálatinak érdemleges j( k a rerid(.|,;t ,.ц,.„ vétők. A tanítók községben nem arra vannak figyelemmel, bir-e
tárgyalása, a vármegyebeli községek kozpénztari • |ft|nek valaki annyi képességgel, hogy ezen lontos hiva-
és szegény-alapi költségvetéseinek s számadásai- д (,zikKben az mondatik : »E rendelet tail betölthesse, hanem rendesen azokat szok
nak megvizsgálása, valamint még a közgyűlés killömben a többi hasoniranvu rendelettel ták megválasztani, akik -  mint mondani szokjak:
határnapjáig beérkezhető s halasztást nem túró s/mi)ben azun ^  van hogy a tankötelezett- mag merik mondani az igazat, nemcsak a tamtó- 
surgős ugytk fogják képezni. Hég végrehajtásával* megbizotl községi elöljárókat Iiak, de meg a papnak is Az, hogy az illető

Rimaszombat, 1894. évi október hó 29 én. * ókat büntetéssel sújtja,« stb. Máshelyen: helyesen tud-e Írni, olvasni, vagy egyáltalán tud-i ?
Alispán helyett: , é s e z a f ó ! «  j számba sem jön? . , .

Lukacs íxéia , wn. .18- * gz j^en erps Vad ránk, tanítókra. Ez any- Az ilyen tagokból összeallitatt iskolaszéki
nyit jelent, hogy mi vagyunk okai annak, hogy gyűlésben azután szónokolhat a pap vagy a ta-

Viszzhang «Népoktatás« CZ. c z i k -  az annyira óhajtott nőnevelés országa még min- ■ nitó a népoktatás hasznos voltáról, szükségéről;
künkre. CSHk a távolból igyekszik tudtunkra tehet bármilyen üdvös indítványt : azokat nem

adni, hogy nagy hajlandósága volna nálunk győzi meg. Hisz még időközben megegyeztek
E lapok f évi 41-ik számában hozott »Nép- aj|an’(jú jakltMt venni, pedig hát mi tanítók öröm* abban, hogy semmit, sem fogadnak el. Ki is

oktatás« ezimü czikket mi tanítók részint öröm- mel foga(jnók, de nem vezethetjük be a mi mondja Szavas János uram a megállapított je l 
inél, részint megdöbbenéssel olvassuk, ürömmel, igpn Süj. kelvén -  ronda, bűzös és egy tanító szót: »finis igv tanultam, mégis magelek, a fiam
inert mi a legcsekélyebb mozzanatot is, mely a keze ajall l0() lb0 sőt 200 tanonczczal meg- js majfl megél«
népoktatás körül történik, — tehát, már azt is ц) т 0Н iskoláinkba; annyit jelent, hogy a tanítói i;z ;1 valódi képe egy iskolaszéki gyűlésnek
haladásnak tekintjük, ha egy vegyes tartalmú kar még mainapság sem önérzetes és nem bir» mindannyiszor, valahányszor arról van szó, hogy
hetilap a »Népoktatásiról hoz vezérczikket. ! hivatásának magaslatára emelkedni, hanem bűn- az iskolára áldozni kell A papnak vagy tanítónak
Megdöbbenéssel, .nert olyasmivel gyanúsítja a tetéssej ko|j kötelességének teljesítésére szőri- pedig, hogv a személyeskedést kikerüljék, bele
megyei tanítóságot, amelyre ra nem szolgált. tanj ца %2 JgT volna, csakugyan elmondhatnánk kell nyugodni a dolgok sorának ilyetén rendjébe.

Midón a czikket elolvastam, eszembe ju- a kóltőv^j .Jövőben nincs reménv.« De hála Hogy pedig ez így van. meg nem állhatom,
tolt, hogy véletlenül ugyan, de én is olvastam а 1ч1еппрк nem igy Van! hogy el ne mondjak egy tanítói választáson tör-
községnek járó közigazgatási — vagy mi koz- од; tanítók ezen erős vádat nem is vesszük tént dolgot, egy szaklap leírása után.
lönyből. a vármegyei tek. közigazgatási bizottság ol nagyon zok(m, megemlékezve a molnárról Az öreg tanító meghalt, helyébe egv fiatal
szept. 10-én tartott a »tankötelezettség tárgyában va|ó mindenki által ismert mesére, de uiég embert választottak, kit az a dicséretes hir elő
hozott erélyes rendelet.-ét. Hogy olvashattam, bozzá vagyunk szokva a tanítók kicsinyléséhez, 2ött meg, hogv: jó tanító A díjlevél aláírására
csak a véletlennek köszönhetem, ha ez segítse- üthet minket mindenki, a kinek abban kedve összejött az iskolaszék Daru Mátyás uram —
gemre nem jön, bizony meghozhatták volna én |ftjik akár ért a dologhoz akár nem, hisz annyi mint aki az igazságot ki szokta mondani, — most
tőlem, ha meg egyszer olyan erélyes lett \oina parancsoltuk van, azt sem tudjuk, kinek köszön- js megrázza fejét s igy szólt: Hát emberséges
is. Ls hány tanító van olyan, a kinek a véletlen j imk. Különben. *a türelem rózsát terem.* emberek, én csak amondó vagyok, még stm leez
segítségére nem jött s igy nem tudnak felőle - д va,}at nem is vehetjük nagyon zok<»n, ez 0|y jó tanító, mint a régi volt. fin is az ő
ha pedig a tanítók nem tudnak, hogyan tudjon mer| ]ó véleményeket is hallunk p o. • A haza keze alatt jartam iskolába. A többi tagok htlyes-
mas ■ . szt ligye a néptanítók kezébe van letéve*. Ma- lőleg bólintottak. E közben felszólítja az alnök

Azon erélyes rendelet mint több más — gyarországot másodszor a néptanítók hód.tják í)aru Mátyás uramat, hogy legyen szives a dij- 
anélkül, hogy arról akár az iskolaszék, akar a m'eg , s t j Min(j megannyi mézes madzag, de levelet aláírni Daru Mátyás uram előlép, hanem
fözség lakosai tudomást vennének, a mester- hát mi ezeken lelkesülünk cs - jámborul ké ahelyett, hogy a tollat fogná, felkéri az elnököt,
gerendára kerül, hogy szüksegadia időben túró, rőöziink Az nem zavar, de rie is zavarjon kö- hogy hát csak Írja alá az ő nevét, majd utánna
vagy sialonna-burokká váljék. telességünk teljesítésében, hogy a mézes inadza- teszi a keresztet, mert hát irni nem tud. — íme

----------------  ------------- : -------- gol osztogatok rajonganak a képviselők napidij- egy eleven példája annak, hogy hogyan vagyunk
* jön. ismét levelet küld, hogv más terminust ad- jainak és a tisztviselők fizetésének feleineléseert, i7 iskolaszeki intézménynyel.

jón neki. S már-már kétségbeeMiék. mar ideges ellenben lelkesedésük megcsappan, ha még is Ezekből beláthatja a czikkely Írója, hogy
levelet akar felelni, már azt akarja neki irni, akad valaki, ki a tanítók nyomorúságos helyze- mennyi küzdelme van a tanítónak Még többet
ha eddig bolonddá tett, ne faradjon hozzám! tén is segíteni óhajtana Mondom ez ne zavarjon js mondhatnék Elmondhatnám, mily keserves
de eszébe jut, mily ölömtől fosztaná meg magát, hisz: »Jönni fog, ha jönni kell.. küzdelemmel kaphatjuk meg csekélyke tizetésün-
elgondolja, hogy ez a »várás. n*ki éltető leve- Dtí még azért sem vesszük zokon a vádat, két, d* nem folytatom tovább, hanem inkább
gője, pedig ha tudná, hogy az a várt kaezér mert hat ez talán nem is akart sertés lenni és kérem, hogy csak lelkesedjék továbbra is a nép-
csak mulatja magat fölötte, sohasem szerette, Aix még azt is tekintetben vészük, hogy u czikk oktatás szent ügyéért; igyekezzék masokat is
gúnyt űz belőle s ha maga fog érkezni, nem is írója lelkesül a népoktatásért, meg köszö- megnyerni s ha lehet, odahatni, hogy a törvény
érti, nem is tudná megérten^ mily boldoggá, netet is mondunk. Nekünk tanítóknak óhajtanunk szigora kérlelhet lenül alkalmaztassák ne csak
vagy boldogtalanná tudna tenni megjelenésével kell; bar többen volnának ilyenek, d* lelkesült- azokra, kik az ellen vétenek, hanem azokra is,
vagy elmaradásával ségiiket ne csak szavakkal hanem tettekkel* is aklk arinak végrehajtása és ellenőrzésére vannak

A varásban rejlik egész titka a iét fenn- igazoljak. j hivatva lgv azután nem lessz Írott malaszt a
tartásnak. A gazda azért vet, mert termést vár, Д tanítóknak nagyon is érdekükben áll, törvény betűje, s а XX. század küszöbe, az ezred-
a művész jövőt, babért vár. az anya jó gyermc- hogy a gyermekek rendesen jarjanak az isko- $v fényes napja n^m találja sötétségben a magyart!
keket vár, a lány jó férjet, az ifjú gazuag tele- lába, mert ha magasztos hivatásán túl is tenné /,>/// tanító
aéget, a lösvény nagy tőkét, az öreg .mber magái, ha lelkiismerésének fordulását le is 1 ___
hosszú és egészséges aggságot, a vallásos egy győzné s így kötelességét nem teljesítené, egyet I I  г  Г» гч тт
azep, fényes menyországot, s váljon kinek telje- nem feledhet és ez az eredmény. H I R Г К
aül úgy a várakozása, mint hitte? Igaz, hogy a tanítóknak legtöbb kellemetlen* 11  A 11 l-i I V «

Azonban legszomerubb mégis az az ember, séget okoznak a mulasztási kimaradások. — no — Előléptetés A novemberi előléptetések
aki senkit, semmit sem vár, csak a halált, mely meg a fizetésbeszedés, — meri ha mégis meg- között olvassuk Bodrog köz у Árpád Lajos hadnagy-
megszabaditsa unalmas és egyhangú életétől. S történnék, hogy a községi elöljáróság megbirsá- nak főliadnagygyá történt előléptetését,
van még egy kellemetlen várás, a szedőé, midőn ROlja a mulasztók szülőit, ennek is a tanító adja Birtokváltoráe. Kiskorú Bonis Irma és
nincs kézirat s a szerkesztőnek nincsenek jó ideái meg az arat Az < Hjárósagnak van annyi sütni Elemér csoltói birtokát Kubinyi (Jéza, országos
s ez is, — ő is var . . .  j valója, hogy ilyen csekélységekért nem haragittat képviselő, göinörpariyiti földbirtokos 45500 írtért

----------------  magára. Egyszerűen azt mondja: Menj a tanító- megvette.
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— Öngyilkossági kísérlet Sporka János, hely- 1 
beli pénzügyőr f. hó 1-én reggel szolgálati fegy
verével im glőne magát, sérülése azonban nem 
volt halált hozó. Jelenleg a helybeli közkórház
ban ápolják.

— Tinczestély. Dobsinán, 1894 évi novem
ber hó 10 én a vendéglő nagytermében az ál
lami polgári fiúiskola segélyző egyesülete javára 
zártkörű tánczestély lesz Rendezők: Erhardt 
Henrik, Horváth A. János, Hanvai Kde, Xajzon 
Soma. Helépti-dij: személy-jegy 3 'korona, család- 
jegy 6 kor. Kezdete 8 órakor. Felülfizetés^k к ősz о 
nettel fogadtatnak és hirlapilag nyug'áztatnnk.

— Meghívó A gömörmegyei a taían«is tanító- 
egylet rimaszombati járásköre ez idei őszi köz
gyűlését f. évi november hó 14 ik napján dél 
előtti У órakor a rimaszombati községi liu-iskota 
tanácstermében fogja megtartani, melyre az egy
let tisztelt tagjai és a taniigybarátok ezennel 
tisztelettel meghivatnak. A gyűlés tárgyai: 1. 
Próba-tanítás az irva-olvasásból a leány iskola I. 
osztályában. Tartja Hegedűs Zoltán 2 »Az osz
tatlan népiskola hó lapokra felosztott tanmenete« 
czimü tételnek tárgyalása Előadó: Mikulás János
3. Az egyleti könyvtár ügye. 4 Indítványok, folyó 
ügyek. Tiszolcz, 1894 október hó 31 Járossy 
Endre, jköri elnök.

— Jutalmazott tanítók. A Fáy Gusztáv féle 
alap ez évi 104 frt kamatját az októberi megyei 
közgyűlés Svechla Lajos, klenóczi társulati taní
tónak ítélte, a nemzeti alapból pedig LaíTeura© 
Kde, tiszolezi róm kath. és Nagy Lajos, nagy- 
rőczei ág. ev. tanítókat 50—50 forinttal, Hartal 
Gusztáv pelsüczardói ág. ev. és Jaczko János 
keczegei ág. ev. tanítókat 40—40 írttal, Jókövi 
Emil, kokovai róm. kát. és Dobisz Károly, gócsi 
ág. ev. tanítókat 30—30 forinttal, Benyó János, 
murányhosszuréti róm. kath. és Pazar Gusztáv, 
kövi ág. ev. tanítókat 20 -20 írttal jutalmazza 
a magyarosítás terén kifejtett munkássága ért.

-  Műkedvelői elóauas. Likéren, 1894. no
vember hó 3-án, szombaton, az »Élelmezési in
tézet« dísztermében a gyári tiszti casino könyv 
tára javára adatik: Box és Cox Vígjáték egy 
felvonásban. Irta: M. Maddison János. Rendező 
dr. kSailer Károly ur. Súgó: Aronlly Ernő ur. 
Személyek: Bouvcerné asszony: Kovács Margit
к. а, В \ Janos, nyomdász-segéd: Kishonthy 
Ákos ur, Cox Jakab, kalapos segéd: Füzesi Már
ton ur. Ezt megelőzi: A Balkirálynő. Vígjáték 1 
felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. Hendező dr 
Sailer Károly ur. Súgó Aroniíy Ernő ur. Szemé
lyek : Füleky Belizár \4alyi Kálmán ur. Natália, 
neje dr. Sailer Károlvné úrnő Jozelin, leányuk 
Glózer Ilonka к. a Szabó Elemér Mitske Gusztáv 
ur. Fedor Taszilo Kishonthy Ákos ur. Gemesi 
Laczi Porubszky Imre ur. Gyarmati Pista Glózer 
László ur. Kérész*i Andris Adamszky Géza ur 
Jean Füzesi Márton úr. A kot darab között 
magánjelenet. Előadja: Kovács Margit к a La- 
lépti-dij személvenkint 1 frt Felültizetések ко 
szünettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. 
Kezdete 7 és fél órakor. Az előadást közvacsora 
követi, u'ána tánczmulatság.

— Elsó magyar varrógépgyár részvény
társaság ez év folyamán fél millió forintot meg
haladó részvénytökével Budapesten varrógépgyá
rat létesített mely vállalatot, méltányolván an
nak közgazdasági fontosságát, úgy a kormánv, 
mint Budapest fő- és székváros közönsége jelen
tékeny támogatásban részesítette A vállalat »z 
év tavaszán megkezdvén üzemét, az első nehány 
hónapra terjedt próbaidő elteltével, az e téren 
is hatalmas külföldi iparral most készül verseny re 
lépni, mely küzdelem, tekintve a küitöldi ipar 
előnyösebb helyzetét, az első hazai e nemű ipar- 
vállalatra csak az esetben igérkeziK eredményi
nek, ha ezen, minden tekintetben a technika m i 
színvonalán álló és a legfokozottabb igényeknek 
is megfelelni képes ipartelep úgy a h itóságok, 
mint a közönség támogatásúban reszesitte'ik. 
Ezen vállalatot a miskolezi kereskedelmi és ipar
kamara a közönség figyelmébe ajánlja.

— Villanyvilágítás. Pelsőezön nemsokára be
fejezik a villanyvilágításhoz szükségelt előmun
kálatokat s már a jövő hóban villanynyal vilá
gítják ki a várost. így tehát csakugyan a vár
megye régi székhelye lesz az első megyénk te
rületén. amely életbe lépteti és közczélra érté
kesíti az uj világítási módszert.

— A szekér nyomta agyon. Ifj. Drenko Ist
ván kuntaploczai földmives, Márkuskán járt a 
Király István lakodalmán ; mulatság után elő 
állott, szekerére egy sereg lakodalmas népet sze
dett fel, de amidőn még két menyecske akart a 
szekérre felkapaszkodni, közéje vágott a lovak
nak s kihajtott az udvarból, amint azonban ki
akart fordulni az útra a szekér feldőlt és pedig 
olvan szerencsétlenül, bogy a lovakat hajtó gazda 
került alája, míg a többiek lerepültek arról jobbra- 
balra s nagyobb bajok nem történt. A gazdát a 
szekér alól eszméletlen á'lapotban húzták ki s i 
rövid kínlódás után megszűnt élni A megejtett 
rendi!orvosi vizsgálat szerint koponyarepedes a. 
az agysérülés idézte elő halálát. (К. H.)

Bíciká?. Morvát János nadabulai lakos 
igaz kereszténybe/, illően csendes magába v á l
lassal ünnepelte a múlt vasárnapot, a midőn 
sógora Simko István részeg állapotban állított 
be házához és ott garázdálkodni kezdett A fele
sége rendre utasította a garázdáikodót, mire az 
olyan dühbe jött, hogy belekapott Horvátba s 
azt. a fején, vállán és hátán bicskájával 4 helyen 
megsebezte. A bieskás sógort feljelentették a ha
tóságnak.

KÖZGAZDASÁG.
A búza válsága

Az utóbbi napokban nagyon sokat Írtak és 
beszéltek a romániai búza beözönléséről, vám
rest ituczióról es a nagy malmok visszaéléseiről 
úgy tüntetve föl e dolgokat, mintha ezekben 
rejtenék kizárólagosan a i aj oka.

Természetesen igen könnyű volt ezzel 
szemben a malmok álláspontja és csodálom, hogy 
miért adták ki azt a famdzus nyilatkozatot, mely 
szerint ók egyetlen métermázsa román búzát 
sein vesznek — Homániában, hanem Budapesten 
a gabonacsarnokban

Mennyivel szebb — és fóképen mennyivel 
igazabb — lett volna azt mondani, hogy: janu
ártól szeptemberig bejött az országba 1,076 392 
mm. oláh búza, ebből pedig szeptember hóban 
mindössze 39 244 mm. esik, szerbiai buxa pedig 
bejött ugyancsak szeptember havában 38.000 mm.

' ellenben hazai búza 1 306 050 mm hozatott föl 
a megfelelő hónapban Budapestre. Tehát az 

í összes hazai hozatalnak, — vagyis 1,306050 mm. 
szemben 77,244 mm. — 5f*/#-a volt idegen faj,
Már pedig azt mindenki belátja, hogy 1,306.050 mm 
hazai hazahozatallal szemben a 77 214 mm. ide
gen faj nem bírja az áralakulást lényegében 
befolyásolni - Ez meggyőző is lett volna, meg 
aztán igaz is lett volna.

Kár tehát most annyira fenyegetni a ro
mániai búzát és a malmokat oly téren provo
kálni, hol ők mindenképen erősek. Erősek azért, 
mert most hasonlithatlanul kevesebb román búzát 
importálnak, mint az előző években a mikor 
pedig békében hagyták őket — és erősek azért 
is, mert ebben a kérdésben teljes erővel mellet
tük küzd a kormány.

Tény az, hogy ma a román buza nem be
folyásolja a hazai fajok áralakulását; az is tény 
hogy ha a malmok az utolsó koronáig megfizet
nék az állam .ak azt, a mivel annak — vám- 

, pénzben — tartoznak, még ez sem befolyásolná 
az áralakulást. Mellesleg megjegyezve, ez a kö
rülmény nem menti ugyan legkevésbbé sem azt 
a visszaélést, de hát most nem akarunk ezzel 
behatóbban foglalkozni mert annak megoldása 
tényleg nem birna hatni a buza árara vagy a 
viszonyok javulásának előmozdítására.

A buza világezikk. Volt idő, mikor a ma
gyar búza aut )krata módon uralkodott a világ 
piaczon. de ez az idő végérvényesen megszűnt 
es olyan idők következtek melvben a harmad- 
negyed rangú szerepért is kemény harezot kell 
vívni. A tengerentúli hatalmas verseny megdöb
bentő aranyokban fejlődik; óriási tömegekkel 
lép fö! és távolságokat abszolúte nem ismer

A new-yorki börze diktálja arra az árakat 
és bizony igen szegényes színben tűnik föl az a 
39 ezer mm. romániai buza, mini átalakulási té
nyező, ha tekintetbe vesszük, bogy Amerika ke
leti részének ezer piaczan egy hét alatt 5 487,000 
busheOel szaporodott a látható készlet. A buza 
árát tehát a világpiacz szabja meg. ezt nem le 
bet tagadni.

Hanem a világpiaezi arak és amaz árak 
között, melyet a gazda kap búzájáért, van egy 
igen lényeges különbség. Valamint abban is van 
lényeges különbség, hogy a gazda igen gyakran 
akkor kénytelen eladni búzáját, a mikor a világ- 
r iacznak nincs vótelkedve, a mi többnyire min
dég össze szokott' találkozni.

A kérdés tehát az, hogy a gazda vájjon mes
terséges intézkedés következtében kárt szenved-e ?

E kérdést pedig okvetetlenül tisztázni kell, 
mert az országban cly jelenségek merülnek föl, 
melyek úgy a gazdara, mint a kereskedőre is 
majdnem elviselhetetlenek. A gazda ellenséget 
lát már abban, a ki elmegy hozza búzát venni.

Annyit tálán eddig sikerült megállapíta
nunk hogy ma a román-buza behozatala tény- 

; leg nem befolyásolj i .tz áralakulást. Hiszen 
minek is vennének a malmok román búzát, 
melyben 20 -24'Vo*a rozs van, mikor kapnak 
6.75 frtért 82 kiiogramos fajsúlyú, aczélos, tiszta 
búzát. Az arkülünbuzet mely ma a román és 
magyir-buza között van, nem telei meg és nem 
áll arányban a minődéi ü különbözette!. Saját 
kárukra pedig csak ne . ! gnak a malmok román 
búzát vásárolni

Mi hát az oka annak, hogy ma a buza ára 
oly hallatlan alacsony ? I

Erre már megfeleltünk azzal, hogy a ten
gerentúli óriási verseny és hogy a buza árát 
ma a viiagpiacz szabja meg Egyes államnak nem 
ál! hatalmában dekretálni a buza árát.

De azért mégis fennmarad egy kéidés mely 
nincs tisztázva és ez az, vájjon megkapja-e a 
gazda a búzájáért az* az árat, mely őt a világ 
piaczi ár arányában joggal megilleti. Hát bizony 
erre a kérdésre határozott nemmel kell vála
szolnunk.

Es pedig azért nem, mert a gazda ma tény
leg —  igen к rés kivételied — ki van szolgál
tatva a kereskedőnek. A vidéken igen, de igen 
rosszak, mondhatni válságosak az állapotok. A 
gazda szorultságában kénytelen eladni a búzáját 
a napi árban A kereskedő pedig nem adhatja 
érte a teljes árt, mert hiszen neki is kell élni, 
meg adót is fizetni.

Tehát ha ő nyerészkedik, — a mint hogy
tényleg nyerészkedik a — gazda gabonáján, az az 
ő szempontjából érthető.

Most a buza fölkerül ide Budrpestre vala
mely bizományoshoz, a ki eladja azt a malom
nak Világos, hogy a bizományosnak is kell nyer
nie. Ezt is a gazda fizeti meg.

Hát mikor 10 frt, vagy csak 8 frt a buza 
ára, akkor megjárja, hogy az ára, mielőtt a ter
melőtől a fogyasztóig jut, 3—4 kézen menjen 
keresztül és minden kéz megkapja fáradsága ju
talmát, de mikor, teszem Torontálmegyében 82 
kiló fajsúlyú búzának az ára 5 frt 70 kr, akkor 

í  bizony oda kellene törekedni, hogy a termelő 
, direkt kerüljön a fogyasztóval kontaktusba és 

gabonájáért azt az árt kapja, mely őt megilleti.
Ezt persze lehet elméletben fejtegetni, de 

a gyakorlatba átvinni nem, — fogják mondani.
De igenis lehet, sőt kell is átvinni a gya

korlatba. Lehet pedig akkép, ha mindenütt, de 
még a legkisebb községben is, szövetkezeteket 
állítanak fel A szövetkezet képes arra, amire 
egyes ember nem, mert mig van olyan gazda, 
ki csak 15 -20 mm. búzát adhat el, addig a 
szövetkezet egész kocsirakományokat bocsáthat 
forgalomba Aztán még az az áldása is meg volna 
a szövetkezeteknek, hogy a vidéki uzsora-taka- 
rékpénziárak végzetes nyomása alól is fölszaba
dítaná a népet.

Véleményünk tehat a jelenlegi válságos idő
ben az, hogy a nép — ha akarja, hogy segítve 
legyen rajta — csakis önmaga segíthet magán 
és pedig szövetkezés utján.

A fődolog az, hogy ne akkor legyen kény
telen a gazda áruját a piaczra vinni, midőn nem 
akarja, hanem mikor a viszonyok kényszerítik. 
A szövetkezet, raktárra véve a búzát, segíthet a 
gazdán előleg által.

Épp úgy, mint a malmok és kereskedők, 
épp úgy kartellozhatják magúkat a gazdák is.

A laptulajdonos megbízottja és felelős szerkesztő : 
SZKLESS ÖDÖN.

Segédszerkesztő CSERNAY DÁNIEL.

Piaczi árak.
Rimaszombatban 1894. november 3. tartott heti 

vásáron:
Tisztabuza forint 570—5.00. rozs 4.40— 4.50, árpa

fi 20 fi.30, /.ab fi 10—fi.20 kukoricza 7.-----.—, krumpli
2.20—2.50, bab------. — mm&zsánkint. — Marhahús
ff  kr. Borjúhús fH kr. Sertéshús 48 kr. kilogrammonkiat 

л rkapitányi hivatal.

Rozsnyón 1894. évi október 27-ón tartott heti 
vásáron

Tisztabuza frt 475 , rozs 3.90, árpa 3,70, zab 2 40 
kukoricza 5.f0. bab 5 40., kása 9 20 hektoliterenkia 

Súlyán Sándor, rkapitánv-

Pályázati hirdetmény.
Bimaszécs községben a községi szülésznői 

állás elhalálozás folytán megürülvén, ezen állás
nak választás utján leendő betöltésére ezennel 
pályázat nyittatik. Ennélfogva mindazon o k l e 
ve l e s  szülésznők, kik ezen állást elnyerni óhajt
ják, felhivatnak, hogy erkölcsi viseletűket és kép
zettségüket igazoló okmányokkal felszerelt pályá
zati kérvényüket az aiólirott elöljárósághoz 
f o l y ó  évi  n o v e m b e r  hó 14-éig annál in
kább beadják, mivel a később beérkező kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak

Javadalmazás:
1. Évi rendes fizetés 60 frt a községi pénz

tárból
2 Mindazon szülési eseteknél, melynél a 

megválasztandó községi bába igénybe vétetik, 2 
frt látogatási-dij.

A választás Rimaszécs község közházához
1894. évi novembsr hó !6-ának reggeli 9 órájára
tűzetett ki.

Kelt Rimaszécs, 1894 október 26-án
Kellner l\íl, Süsifc János,

körjegyző. bíró.
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k,h!H'sz Árverési hirdetmény. U

Ж
»Gömör és Kishont« t. e. vármegye tornallyai járás- Ж  

ban f^kvő Máié község volt úrbéreseinek tulajdonát ké- Ж 
pező s a hatóságilag jóváhagyott üzemterv alapján készült Ц  
vázlatrajz b-vel jelölt osztagán lévő összes fáknak és pe- Ж 
dig szakértői becslés szerint mintegy 960 m3 1 0 0 — 1 2 0  £
éves tölgy hagyásfa 40 darab kivételével és 786 m ’ 40— 45 Ж 
éves 0'8  részben tölgy és 0  2  részben erdei fenyőfa el- 
adása a fö!dmi\elésügyi m. kir minisztériumnak 8549—94. X  
I — 8 számú rendeletével s illetve a vármegyei közigaz- 
gatási bizottság erdészeti albizottságának a f. évi 148 és Ж
554 —894. számú határozataival engedélyeztetett.

Midőn e végből a ny Ivános árverést a fo ly ó  é v i Ж  
novem ber hó 28-lk napjáimk <1. e. 9 órá jára  Máié )|  
községébe a község házához kitűzöm, az árverési feltété- Ж  
leket az alábbiakban közlöm a venni szándékozókkal. £

1. A becs, illetve uj kikiáltási ár 4263 frt azaz négyezer W  
kétszázhatvanhárom o. é. írtban állapíttatik meg. м

2 Az árverezni szándékozók az árverés megkezdése előtt £
fenti összeg 10%-át tartoznak bánatpénzül letenni W

3 A letárolás a folyó év telén s illjtve az 1895. év már- м
czius hó 31-ig befejezendő. Я

4. A kivágott fa az erdőterületről 1895. év április hó 20-ig Ж
feltétlenül elszállítandó; ezen időn túl az erdő területén talál- Ж  
ható összes famennyiség eladó község tulajdona marad minden Jf 
kötelezettség nélkül. м

5. A favágatás és fuvarozás által esetleg megrongálható ha- S
tárjelek azonnal kijavitandók. Л

6 A vételár felerésze az árverés befejezte után azonnal, а Ж  
a másik felerésze a kifuvarozás megkezdése előtt lesz alólirott Ж  
kezéhez lefizetendő. W

7. Az erdőben meghagyandó 40 drb makkfát előzetesen w  
a kezelő m kir. erdőtiszt fogja kijelölni. Л

Tornallya, 1894 október 20-án. Ж
S/.ontairh Zoltán, főszolgabíró S

A tornallyai járás fösiolqabirájától.

409/kig. 94. sz
Pályázati hirdetmény.

Gömör-Kishont t. e. vár negye tornallyai 
járásához tarto’ ó, elhalálozás folytán m eg
ürült — ÍELSÖ-SZUH A I körjegyzői állásra 
pályázat hirdettetik.

A választás fo ly  ti évi d ecz e m b e r  h ó  
2 0 -ik  n apidnak' délelőtti 10 ó r á já ra  F.- 
Szuha községébe a község házához kit űzetik : 
a pályázni szándékozók felhivatnak, hogy kel
lően felszerelt kérvényeiket folyó évi deczember 
hó 15-ik napjáig hivatalomhoz adják be.

A körhöz 7 kis község tartozik 3752 lé
lekkel ; egyenes fizetés 454 frt 77 kr, a mel
lékjárulékok 120 frt 04 kr, az összes fizetés 
tehát 574 frt 81 kr és a szabályrendeleti'eg 
megállapított munkadijak.

Tornallya, 1894. október 6-án
SZONTAGH ZOLTÁN, 

főszolgabíró.
Nyomatottá kiadó Náray J. A. gyor sij\V^n 4lma"ombatbv\


