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Gazdacongressus.
Megkaptuk a felhívást. Törekvés ko

molyságát a magyar földmivelésügy érdekéi 
felkarolni, nincs jogunk még ez ideig két- 
ségba vonni, s mindenesetre a gazdaközön 
séget illetékesnek is kell elösmerni, hogy 
saját bajainak ismeretéből alkossa meg azon 
programmot, a melylyel a magyar földmi- 
velésiigy virágzása, viruló fejlődése és ezek 
kapcsán a magyar gazdának jobb sorsa 
biztosítva leend.

Ez mindenesetre csak közgazdasági 
Programm lehet, s ha ebbe a programmba 
politika vegyülhet, nem lehet az több, mint 
nemzetgazdasági politika, nem lebet az több, 
mint zsír a száraz ételhez, a mely nélkül a 
legjobb íalat sem csúszik.

A politikában ezt a határt átlépni, s a 
mezőgazdasági irányz; tra egy egész politi
kai rendszert, vagy pártalakulást alapítani, 
többel keresni az egyéni, társadalmi és ál
lami támogatásnál, többet akarni a magyar 
mezőgazdaságnak az egyéni, társadalmi, ál
lami szervezkedés által való lábraállitásánál, 
annyi volna, mint elérni minden czélt, csak 
azt nem, a mely az igazi, kell hogy legyen, 
a mezőgazdasági válság orvoslása.

A programm megalkotása lesz tehát 
egyúttal ismerve, vájjon a gazdacongressus 
tárgyilagos, maradandó eredményekhez fog-e 
jutni, vagy pedig az agitatio egy nemének 
fog pusztán emléktáblát állítani reális ered
mények nélkül.

De a mig a gazdakongressust komolyan 
vesszük, előre kell gondoskodni, hogy a

! congressus programmji végrehajtható le
gyen. A végrehajtásban szerintünk a követ
kező elemek állanak rendelkezésre : először 
is ki-ki önön maga: mert egy csomó olyan 

I  reform van. a melyet végrehajtani maga a 
: gazda van hivatva. Másodszor ott, a hol 
I az egyes gyenge, a végrehajtás a társadal

mat, s ennek az utján a gazdasági társa
dalmi szervezeteket, vagyis a különféle gaz
dasági egyesületeket illeti. Végre hol ezek is 
gyengéknek bizonyultak a végrehajtás a 
törvényhozást és kormányt közösen illeti.

Ezen végrehajtó közegek közt első sor
ban ki-ki tegye meg a saját hatáskörében 
a maga kötelességét, mert e nélkül minden 
reform meddő A szép hangú beszédek tár
gyalások e nélkül* mit sem érnek, s legfel
jebb politikai ábrándokba sodornak. Ki-ki 
számoljon tehát magával. Mi pedig most a 
másik végrehajtó közeg jel, a gazdasági egye
sülettel számolunk le.

A mennyiben a mezőgazdasági reform 
csak úgy végrehajtható hathatósan, ha a 
gazdasági egyesületek a végrehajtásnak ren 
delkezésére állanak, s az egyesnek is erő- 
támpontul szolgálhatnak, óva intünk utol
jái a, hogy a gazdakongresszus gyümölcseit 
megyénk nem fogja élvezni, ha már azt 
megelőzőleg a gazdasági egyesületet lábra 
nem állíthatjuk teljesen, mert alkotás, vég
rehajtás nélkül nem képzelhető, s vájjon 
azon czéloknál, a melyek az egyes erejét 
felülmúlják, ki lesz a végrehajtó közeg egy 
erőteljes gazdasági egyesület hiányában ? 

I Senki!
1 Mi tehát a gazdacongressust kedvező

mozzanatnak találjuk, hogy gazdasági egye
sületünk ujjáalakitásira lelkesítsen. Sic ilur 
ad astra!

A congressusra a felhívást a követke
zőkben adjuk:

Magyarország ga/alaközönségéhez.
Abban a nagy munkában, mely Szé

chenyi István szavára a Kárpátok bérczei 
s az Adria között megindult, a melynek 
czélja volt egy vagyonban, értelemben s 
munkaszeretetben gazdagabb, érzelmeiben 
nemesebb Magyarországot állít ni az elhunyó 
nemzedékek helyére: a magyar gazdaosz
tály is kivette részét.

Vizjárta rónákat hó ütött meg a kul
túrának, nemesbiti állatállományát, igyeke
zett elsajátítani a mfívelt nyugat fogásait, 
hogy jobbá tegye tökéinek borát, fáinak 
gyümölcsét, jövedelrnesebbé kezének mun
káját. E törekvésekben nem csupán az anyagi 
haszon előnyei, hanem az a tudat is lel
kesíti, hogy a helyzet javítására törve haza
fias munkát végez, olyat, melyért egykor 
emlékét a nemzetnek ma még meg nem 
született milliói áldani fogják.

Mind e mellett a haladó idők a nem
zetnek éppen ezen osztályát nehéz válságba 
sodorták, A gyapjú ára leszállt, hegyeink 
világhírű termését elpusztitá a filloxera, vé
gül a hanyatló búzaárak százezrek, sőt mil
lióik erőteszitéseit tették meddővé. A pa
raszt kunyhóiban s a birtokosok kúriáiban 
a sötét gond, a jövőért való aggódás ütött 
tanyát, megsemmisítve a nemzeti fejlődés-

Т Ж Ш С Ъ Ж .
K É T  S Z O B  A.*)

Két történelmi szoba. Ezekben játszódott ■ 
le az utolsó kormányválság.

Ennek történetét részletezni nem a mi fel
adatunk, se kikutatni, miért, hogyan, ki állal 
bukott el a kormány.

Ezt magok a szereplő államférfiak is in
kább csak sejtik s a kulisszák mögül kiszivárgó 
hírekből kombinálják, mint a gyermekek szók- 
ták mutogatni az ujjaikon a szegény Őzecske 
sorsát :

— Ez meglátta, ez meglőtte, ez megnyuzta, j 
ez megsütötte, ez meg megette.

Akárhogyan volt is, az bizonyos, hogy e 
két szobában, melyet képeink ábrázolnak, dőlt 
el a válság. Persze képeinken a válságból semmi 
se látszik. Ha megszólalhatnának azok a búto
rok I De ők hallgatagok maradnak. S csacska 
fonográf nincsen köztük, mely összefogdosta 
volna az érdekes beszélgetéseket.

A két szoba közül az egyik a királyé. Ebbe 
hozatta fel az ünnepek alatt tanácsra a nagy 
országtarté urakat, az »ország eszeit«, mi 
királyunk ugyancsak komolyan veszi az alkot- | 
mányt, a nemzet akaratát és a saját kötelessé

*) Htrczegh Ferencz, az «1 j Idők« legközelebb
megjelent száma közli ezt az érdekes czikket Mikszáth 
Kálmán tollából. A czikkhez kél szoba képét közli : A 
király fogadótérinél és a miniszterelnöki üléstermet.

geit. Ha az elődje (V. Ferdinand) abban fakadt 
ki egy ízben: »Hiszen uralkodni könnyű lenne, 
csak azok az aláírások ne volnának«, Ő éppen 
megfordítva az aláírásokat tartja könnyüknek 
és az uralkodásnak alulról úgyszólván semmi
ségnek látszó feladataival küzködik vasszorga
lommal és puritán lelkiismeretességgel.

Ebben a szobában voltak a kihallgatások. 
Ide lépkedtek sorba a meghívottak s feleltek a 
király által tett kérdésekre :

— Mit tart ön a fúzióról У
— Mi a véleménye a helyzetre nézve?
— Hogyan gondolja ön a megoldást ?
A király állva fogadta a belépőt s néhány 

lépésre eléje ment, de nem olyan közel, hogy 
kézfogásra kerülhetne a dolog A magyar király 
nagyon nagy ur, s bizonyos irányban ridegen 
fentartja a királyi méltóságot. A belépőt kita
rtották az előszobában, hol kell megállnia a 
király szobájában. Ott aztán megállt és főhaj
tással várta a kérdéseket.

() felsége csak a legbizalmasabb minisz
terit ülteti le, azokat is ritkán. Tisza Kálmán 
szokott volt ülve referálni kormányzása vége 
felé s ez különös nagy kegy volt. A feszesség 
azonban még mindig nagy maradt.

Otthonosan a királynál alattvaló nem le 
bet. Gsak Deák Ferenczczel történt meg, hogy 
a király audienczia közben megbiztatgatta :

— Gyújtson rá kedves Deák.
A király németül szokott beszélni minisz

tereivel, a mely nyelven jobban fejezi ki magát 
s inkább megérti a néha eléggé komplikált elő
terjesztéseket. Az elléle kihallgatások iá németül

I folynak, ez alkalommal először ment a kihall
gatás m a g y a r u l .

Az urak igy egyenkint járulva a felség elé, 
nem öltöztek díszruhába, nem kuruez dolmányt, 
mentét, hanem csak frakkot öltenek. Néha a 
viszonyokhoz képest ketten, hárman is mennek 
egy s ugyanabban a frakkban. Így történt pél
dául a júliusi válságnál, mikor a miniszterel
nöki palotában úgyszólván permanens volt a 
kormányfértiak tanácskozása és a király majd
nem minden félórában áthivatta a szomszédból 
hol Fejérváryt, hol Báoiíyt, hol Wekerlét.

A meghívottak jöltek-mentek a király pa
rancsára, de minthogy frakkja csak Wekerlének 
volt (a többiek mind messze laktak a városban) 
a boldog frakk igen sokszor megfordult napjá
ban a rezidencziában különféle nagy urakon.

A király kérdez az igy meghívott tanácso
soktól, de ö maga nem fejezi ki nézeteit.

Néha tesz egy-egy észrevételt s aztán 
megint beszélni hagyja az illetőt s ha valami 
megragadja a figyelmét abból, a mit mond, ru
ganyos léptekkel siet íróasztalához és följegyzi. 
De mindezt állva, gyorsan.

Ha a kérdés kimerült, könnyed főhajtással 
int, a sarkantyúját összeütve, ez az audienczia 
végét jelenti.

Természetes, hogy e tanácskozások nagy 
része csupa forma. A királynak meg van már a 
maga terve, de megakarja adni az eljárásnak 
az alkotmányos csinyját binját.

Az »ország eszeinek« őrömet okoz, ha ki
beszélhetik magukat e varázslatos szobában, a 
királynak pedig nem kerül semmibe.



nek egyik legelőkelőbb tényezőjét a gazda
osztály elégült nyugalmát.

És a jövő, melytől sokan oly sokat várnak, 
ha a dolgoknak szabad folyást engedünk, 
a jelek bizonysága szerint még sölétebb 
lees a jelennél. Az árak nem fognak javulni, 
a visszavonás, mely a főid urai s a birtok 
nélküliek ezrei közt kitört, önként meg nem 
szűnik. Jöhetnek ugyan évek, midőn a föld 
dusabban terem, de a kalászok dusabb ho- 
zadéka nem lesz öröm a gazda szemében, 
mig az árak esése föltartóztatva nincs.

Annyi küzdelem után, melyet átélt, 
annyi föladat mellett, melyek megoldása reá 
vár, a gyorsan haladó idők egy újnak föl
karolását követelik a magyar gazdaoszlály- 
tól, hogy megmentse magát és így a nem
zetei a jövő szamára, saját magának mun
kája által.

Szervezkedjék úgy, a m in t még eddig 
nem tudott egy életerős organizm ussá és 
az erre irányuló kitartó és szívó s  m u n k á 
ban megnyerje azt, ami még belőle eddig 
hiányzott: az összetartást és a nagy czélok 
szolgálatában eleajátüott fegyelmezettséget, 
mely a sikernek föltétele.

Az első lépés, melyet ez irányban 
tettünk, nem várt eredménynyel jutalmazta 
erőfeszítésein két. A független magyar gaz
dák pártja múlt évi deczember 8 án tar
to tt  ülésén egyhangú és sokat igévő lelke
sedéssel mondotta ki, hogy Magyarország 
gasdái a bajok föltárása és az orvoslás 
módjainak kijelölése végett íz  év tavaszán 
tartsák meg: a Ill ik országos gazdakong- 
resezust (egy országos gazdagyülést) Kz a 
kongresszus Budapesten május 19 — 23 áig 
fog megtartatni s a szervező-bizottság ab
ban a reményben van, hogy munkája bár * 
nehéz, de eredménytelen nem leend.

A lelkiismeretes munka, az önzetlen 
törekvés azonban sikerre vezetni csak ak* 
kor log, ha a kongresszus ugv tagjainak 
számát, valamint ezek részvétét illetőleg is 
azon színvonalon fog áílani, a melyen an
nak a szóban forgó kérdések súlyát cs 
horderejét tekintve, áílani kell.

E végből szavunk egész súlyával, tö
rekvéseink egész komolyságával fordulunk 
a magyar gazdaosztály azon részéhez, mely
nek szive a nagy nemzeti érdekek iránt 
dobogni meg nem szűnt, csatlakozzék azok
hoz, a kik sorsát enyhíteni, vagyoni hely-

S mekkora öröm ez !
A betege« báró Huszár Károly csak egyrt* 

n on  fohászkodott a kihallgatás elölt való napon .
— Istenem, Istenem, csak elő ne fogjon a 

köhögés a király jelenlétében.
Egy marék titkos tanácsos pedig egész 

órákig ostromolta a nagy pillanat előtt PApayt, 
kegy kivegye tőle, mi hát a király szándéka
mart éppen azt sxeretné neki tanácsolni 

** *
A másik szoba a miniszterelnöki palotá

ban van. Éhben folyt le a válság második 
döntő része.

Ez már kedélyes szoba Itt szivaroznak, 
ptr-tu beszélnek és disputáinak.

S • kóválygó kékes füstből bontakoz к ki 
egy darab a történelemhez.

Itt folyt le a nyolezak tanácskozása, a ki
ket a király jelöltje, Khunn-Héderváry hivott 
öieza, hogy a fúzió megcsinálásának megnyerje.

Szegény jó horvát bán ! Júniusban nem 
hitte, hegy a szabadelvű párt haragszik rá és 
elvállalta a kabinetalakitást.

Most pedig nem akarta elhinni, hogy a 
szabadelvű párt szereti és nem vállalta el a 
kabinetalakitást.

Különben volt, a hegy volt, kár firtatni. 
Ami volt elmúlt, a király visszautazott Béc Le, 
a bán elpáiyazott Zágrábba, Wekerle Dánosén 
fiatal csikókat nevel, Széli Kálmán a szimentáli 
tehenei mellett ábrándozik; az akkori eleven 
napokból nem maradt meg más a maga formá
jában. csak ez a két szoba.

ügy értem, hogy a bútoraival egyetemben, 
mert e bútorok, e székek és szekrények állan
dóbbak, nem ©lyag törékenyek, mint a minisz
terek.

. . . Pedig azokat csak egy bikfioz aszta
lom csinálja, emezeket pedig egy király . . .

M. K.

zetét javítani, politikai súlyát emelni s er
kölcseit megtisztítani igyekeznek. Szebb, ne
mesebb, 61 magát közvetlenebbül érintő czé
lok szolgálatába nem álihat soha. És ne 
feledje, hogy a csomóra kötőit vesszőket 
gyönge kéz szét nem töri, a megoldott kéve 
széthulló szál Iáit pedig szétszórja, semmivé 
teszi a gyönge szél is.

Kelt Budapesten, február hóban.
A 111-ik országot gazdakongresszns 

rendező bizottsága nevében
gróf Dessewffy Aurél.

Színre s z in t !
(Végszó a R. H. > Epilog *-jára),

Ha valaki a kártyajátékban tökfilkót ád ki, 
hát elülöm a tökkirálylyal.

A »Rozsnyói Híradó« kiadta ezt a figurát, 
amely oda czéloz, hogy mi mosakodtunk.

Nos hát én kérem dr. M a u r e r  Arthur 
urat, hogy szíveskedjék Krasznai К G. urnák 
megmondani hogy nekünk eszünk ágában sem 
volt mosakodni, hanem mert tentába látta ma
gát bemártva, és udvariasan könyörgött ismé
telten, tehá4. udvariasan és lovagiasan mosdat
tunk és nem mosakodtunk.

Kérem dr Maurer Arthur urat, kit. mi mint 
szerkesztőt és hírlapiról soha nem kerestünk, 
de ő maga fedezte fel magát előttünk, hogy ma
gyarázza meg Krasznai К G. urnák, hogy a 
sajgónak joga és kötelessége van a nyilvánossá
got érdeklő minden ügyben nyilatkozni, ahogy 
jogot vindikált magának Krasznai ur is

Mondja meg dr. Maurer Arthur ur Krasz
nai К G urnák, hogy a lombikunkban csak
ugyan sok mindenféle fő, de ebben nem Krasznai 
tir étvágyat keressük, s azokkal nem törődünk^ 
kik rosszul lesznek tartalmától, sőt nagyon’ 
örülünk, ha azoknak valami nem ízlik.

Mondja meg dr. Maurer Arthur ur, Krasz
nai К G.-nek, hogy mint felelős szerkesztő, élő 
ember bejelentve nincs s csakis Kovács Mihál\ 
nyomdász ur (akit mi, mint munkában megőszült 
iparost nagyrabeosülünk,) mint kiadó van b ‘je 
lentve, 61/1878 szám alatt.

Kérem tehát Krasznai K. G. urat ügyel- 
meztetni, hogy ő nem élő ember, ha pedig élő 
ember, ugv maszk mögé bujt, amelylyel meg
fosztotta magát a jogi és társadalmi felelős
ségtől.

Maszkokat nem érdemesítünk arra, hogy 
velők foglalkozzunk, ha tehát velünk szóba akar 
áílani, le az álarczczal!

Dr. Szelese Ödön,
a »Görnör« fel. szerkesztője.

H Í R E K .
— Előléptetés. Molnár József csendőrhad- 

nagyot, ki rövid ittléte alatt is a társadalom 
o«zt&llan tiszteletét és rokonszenvét vivta ki, 
( lőlép'etés mellett áthelyezték Balassa-Gyai- 
matra, hol szakaszparanesnok és helyettes kerü
leti szárnyparancsnok is lesz. Az e!őlép:eíés 
valóban érdemes férfiút ért, s mig ennek őszin
tén örvendünk, nagyon sajnáljak, hogy távozása 
áltál úgy is kicsi társadalmunk egy kellemes 
férfiút veszített.

— Polgári bál. A polgári olvasókör bálja 
nemcsak a farsang mulatsága, hanem a polgári 
eszme ünnepe is A polgári bal arról hires, 
hogy azon a társadalom minden eleme képvi
selve szokott lenni, s maga a rendezőség is ük
ként alakul meg, hogy tagja annak a fiatalság 
lang és rendkülönb ég nélkül. Olt találjuk a 
rendezőség között a földbirtokos, megyei, városi 
ifjúságot, a diplomás szellemi munkás mellett 
uz iparos és kereskedő ifjúságot. Egy szép har
móniába olvad a társadalom és az e.-zményi vi
lág egy bűvös este megvalósul. Es ez adja meg 
a polgári 1 álnak nzt delejező, vonzó erőt, a 
mely színül!ig teliti a Rózsa nagytermét közön
séggel A folyó hó 2-án megtartott bál sem ma
radt az előzők mögött Volt óriási közönség, а 
melyen ott láttuk intelli^entiánk sok előkelősé
gét, és ott láttuk a városi polgárságot majdnem 
teljes számban A hölgyek öltözékében nem a 
luxus, hanem a csín és ízlés az uralkodó, s a 
polgárság hölgy- és férfi közönsége bálias kül
dőt mutat tulhajtás nélkül: A kép ichát kelle
mes és vonzó Ünnepies mozzanatát képezte a 
bálanya bevonulása. Schulhof Pálné szül. Per 
jéssy Erzsiké urhölgy, vörös selyem franczia 
bársony báli öltön t viselt, mely ízlésével, elő
kelő díszével az amúgy is szép bálanyát festői 
megjelenésben ragyogtatta A rendezőség hosszú 
sorfala közt vonult fel a bálelnök, dr. Kármán 
Aladar karján, ki a belépts előtt a kertészet 
remekét képező katnéüás csokrot nyújtott át a

í rendezőség nevében. A bálanya bevonulása va

lóságos diadalmenet volt. A díszes tribünön helyt 
foglalva, uralkodói jogánál fogva megnyitotta a 
bált. A táncz csakhamar a leglelkesebb hangu
latban kezdődött, s melegségében, hevében percz- 
ről-perczre nyert s nem lankadott még a reg
geli órákban sem A négyeseket 82 pár tán- 
czolta 4 colonneban. A szüneteket a figyelmes 
bálanya arra használta fel, hogy mindenkihez 
legyen pár lekötelező szava. A balanya térje, 
Schulhof Pál állomás-főnök a figyelemben való
ságos versenytársa volt kedves nejének, derült 
s jó  kedvet vitt mindenüvé, mulattatott, szóra 
kozt&tott s mindenkinek szolgáltára állt. A ren 
dezőség tagjait egyenként kellene elősorolnunk, 
ha az érdemekről megemlékezni kívánnánk. A 
rendezői gárda egy pillanatra sem volt tétlen. 
A mulatságot nemcsak előkészítette, hanem ügye
sen rendezte is. Meg is volt ennek a jó hatása, 
mert a bálon nemcsak a közönség volt óriási 
nagy, hanem a kedv is páratlan A párok meg 
reggel is azt énekelték : »Bárcsak ez az éjszaka, 
13 éjjel tartanai«

Kaszinónk egy mindenesetre fontos in
tézménye társadalmunknak. Annál nyugtalani- 
tóbbau hatott a hir hogy a kaszinónak fel akar
ják mondani a barátságo az igen tisztelt vá
rosatyák. Mikor a nyári kaszinót lefoglalták 
kolerakórháznuk, ak or az volt a jelszó, hogy 
oda kell adni a helységet, mert ha a várossal 
ujjat huzunk, akkor majd a város is hasonlóan 
fog eljárni, fel fogji emelni az évi bért, vagy 
fel fogja mondani a lejáratkor a sierződést. — 
Nos, a kaszinó a jóbarátság kedvaért kocz- 
kára tette a város egyetlen üdülőhelyét, hát most 
jön a revanche. Ha a városnak a kaszinó helyi
ségekre csakugyan szüksége van, akkor építés
ben egy egészen uj épületet, a melyben volna 
tánczlerem, színház, szálloda, egy nagyszabású 
étterem, nagy városi kávéház és elegáns helyi
ségek a kaszinó részére. Egy kis Wekerle-tudo- 
mány, és vállalkozási szellem, és az üzlet éppen 
nem fog rosszul kiütni

— Bizottsági tárgyalás volt folyó hó 7-én 
Rimaszombatban, a megyeházán Bornemisza 
László alispán elnöklete alatt. A tárgyalás a me
zőrendőri törvény életbeléptetése folytán meg
kívántaié szabályrendelet alkotását czélozta. A 
tárgyalás alapjául elfogadtatott a minisztérium 
által küldött tezvezet, de a bizottság a helyi v i
szonyok által megkívánt módosításokat eszközölt 
majd minden paragrafusnál, s ily alakban fog a 
javaslat beterjeszteni a közgyűlés elé megvita
tás és elfogadás végett.

Roffi Borbély László gyászos elhunytáról 
múlt számunkban egy nekrológ kíséretében már 
megemlékeztünk. Temetése lapunk megjelentékor 
ment végbe Jánosiban s igy arról csak most 
emlékezhetünk meg, A temetés óriási részvét 
mellett ment végbe, ott voltak a gyászoló csa
ládon kívül a megye notabilitásai, a tisztelők s 
barátok nagy raja, a közeli s távoli vidék képvi
selői, a helybeli gymnasium küldöttjei, Rima
szombat előkelőségei és az egész Jánosi község. 
A gyászszertartást Nagy Pál esperes végezte, ki 
emelkedett szellemű emlékbeszédet tartott az 
elhunyt sirja felett A ravatalt szebbnél-szebb 
koszorúk nagy száma halmozta el. Legyen örök 
álm i csendes és boldog! A családi gyászjelentés 
következően szólt: Roffi Borbély Paulina br Nyáry 
Sándorné mint leánya, férje: br. Nyáry Sándorcs. 
és kir huszárkapitány mint \ő, gyermekei: László, 
Ilona és Kóz^a mint unokák ; úgy a Roffi Borbély 
mint a Szathmáry Király család, valamint Pir- 
mon»i Gróf Waldeck Frigyes és neje Roffi Bor
bély Etelka egész családjával; úgyszintén a szá
mos jó rokonok, barátok nevében fájdalmasan 
jelentik a jó atyának, ipának, nagyatyjoknak, jó 
rokonuknak Roffi Borbély Lászlónak, folyó év 
február hó l én, este fél 8 órakor élete 9 0 -ik, 
bánatos özvegysége 9-ik évében, végelgyengülés 
következtében történt csendes elhunytat. A bol
dogult szelíd lelkülete, emberbaráti szeretote, a 
szükölködök iránti künyörületessége, vallásossága, 
haza iránti szeretete örök id-' kre emléket hagy
tak életére. Földi maradványai az ev ref. egy
ház szertartása szerint, folyó év február 4-én, 
d. u. 3 órakor Jánosiban, a közös sirkertbtn, a 
boldogult neje hamvai mellé lógnak örök ayu- 
galomra tétetni. Áldás és béke hamvaira ! Jánosi, 
1895. február hó 2-án.

Eljftgyzés. Steiner Samu fiatal kereskedő
eljegyez:« Lővy Jakab beszterczebányai keres
kedő kedves leányát Rózsát.

— Tiba-Lekenyen az ev énekkar február hó
9 én az ev. népiskola tantermében jótékonyczélu 
tánczestélyt rendezett, a melyen szépszámú és 
nagy közönség mulatott páratlan jó  kedvvel.

—  A rozenyói fűrdó, mint értesülünk, egy
valóban életi evaló újítással lesz az uj furdő- 
évadra gazdagítva Tervbe van véve ugyanis egy 
nagyoLb szabású hidegvíz gyógy intézet létesítése. 
Ne ennél pompásabb vállalatot képze ni is alig 
lebet. A vidék, a szél ellen védett katlan, az



üde, ozongazdag levegő, a pompás friss termé
szetes hidegségü viz, mind olyan elemek, a me
lyek a tervezeti vállalat sikerét biztosítani fogják 
és országszerte keresett helylyé fogják tenni az 
uj vállalattal a fürdőt.

— A hanyonyvölgyi hadjárat. E hónap ele 
jén nevezetes esemény színhelye volt a Ilangony- 
völgy. Mint tudva van, ezen völgyön egy szűk 
katlan-forma völgyben van Sikátor község, mely
ről az mondják, hogy a ki bemegy csak farral 
jöhet ki, vagyis a községen túl már nem vezet 
kocsi út. Ezen község határában egyik pusztán 
lakik Szép Miska, úgy mondjak hogy gazdag bacsó, 
testvére annak a Szép Pestának, kinek holttestét 
nehány év előtt a Pelsőczi szikiahegy tövében 
összezúzva találták. Ezt a Szép Miskát már több 1 
éveken át foiy-.oi.osan szemmel tartották a csen
dőrök. 1893-ban a kir. törvényszéknek valami 
kérdezni valója lett volna tőle, tehát meghívta 
Miskolczra. de Szép Miska ezen meghívást nem 
fogadta el és nem tette tiszteletét, de ettől a 
naptól a csendőr urak látkörébői is eltűnt, pedig 
hát ő nem ment sehova, hanem végezve az ő 
szokott házi ügyeit, olykor-olykor megzavarták 
ugyan, sőt megtörtént, hogy éjjeli álmából is fel- 
ugrasztottók az udvariatlan csendőrök, de elfogni 
nem tudták. Az ugvan többször megesett, hogy
a csendőrökkel majd a korcsmában, majd az 
utón, vagy pedig a falu között találkozott, bagót 
is kért, sőt útbaigazítást is adott, hogyan kerít
hetik meg Szép Miskát. Végre a felsőbb hatóság 
megunta ezen hosszú és eredménytelen hajszát, 
valóságos hadjáratot indítottak ellene, melyben 
20 csendőr vett részt. Január 3l-én éjjel beke
rítették a völgykatlant s így a Szép Miska ta
nyáját is. Parancsban vöd, hogy a völgykatlan
ból mig Szép Miskát el nem fogják távozni 
senkit sem engednek. A mint a körülzárt terület 
kisebbedni kezdett s a csendőrök közeledtek a 
Szép Miska tanyájához, a kutyák elkezdték a 
nagy ugatást, és pedig oly ugatást, mint mikor 
csendőrt éreznek. Ügy beszélik a sikátoriak, 
hogy Szép Miska a kutya ugatásáról mindig 
megtudta, ha csendőr van közeibe és sohasem 
csalatkoaett. Szép Miska tehát, megfigyelve mely 
irányban ugatnak a kutyák, e ő  elleakező irány
ban indúlt a falunak, a falun átmenve a közel
iévé Szilakszó pusztára sietett, hanem ez egy
szer elhagyta a szerencse, mert a mint egy ut- 
kanyarodónál a biztos menekülés reményében 
ballag, két feketét pillant meg. Azonnal tisztában 
volt magával, de a remény még most sem hagyta 
el, azért egész bátran ment a csendőrök felé. 
Egy dolog azonban bántotta, a nála levő revol 
ver, ezt hát óvatosan eldobta magától, hanem 
épen'ez volt a veszte, mert a csendőrök, bár 
még sötét volt — reggeli három óra — még is 
megsejtették, hogy valamit eldobott. Mikor ta
lálkoztak, a csendőrök megállították s kérdezték, 
hogy hívják ? hová megy? Egy nevet mondott és 
hogy béres itt a szilakszói pusztán, de a csa
ládja még a faluban lakik, így neki minden reg
gel ilyen jókor kell felkelni, hogy az ökröket 
megetethesse, a csendőrök azonban rögtön fegy
ver közé vették és elvezették azon helyre, a hol 
az oldobott tárgy feküdt, és midőn látták, hogy 
egy hatlövetű revolver, megvasalták, de nem is 
ellenkezett, azonnal megvallotta, hogy Ő az a 
keresett Szép M;ska, sőt a kezeit is készségesen 
összetetté, hogy e karpereczet rátehessék, azután 
pedig igy folytatta: Nagyon sajnálom a csendőr 
urakat, hogy ily hideg időben fáradnak, de én 
mór többször találkoztam, sőt bagót is adtak 
már nekem az urak, azt meg csak nem tehettem, 
hogy magam-magamat fogassam el, hanem se
baj I egy pár nap múlva itthon leszek én. Akik 
Szép Miskát személyesen ismerték, azt mondják, 
hogy igen i llemtudó juhász ember. Hogy ez al
kalommal miért van reá a tek. kir törvény
széknek oly nagy szüksége? azt nem tudja senki, 
de az bizonyos, hogy a Hangonyvölgyön kelle
metlenségeket nem csinált, sőt attól félünk, hogy 
távoztával a vagyonbiztosság rosszabb lesz.

— Meghívó. A »Rimaszombati Polgári Ol
vasókör« 1895. február hó 17-én délutáni 3 óra
kor, az egylet helyiségében megtartja rendes 
közgyűlését.

—  Hangverseny. A rozsnyói ág. ev. főgym- 
nasium ifjúsága f. év február hó 2 án a város 
háza nagytermében jótékonyczélu hangversenyt 
rendezett. A hangverseny iránt az érdeklődés 
nemcsak Rozsnyón volt fokozott, hanem a kö
zeli és távoli vidéken is, úgy hogy a hangverseny 
a legválogatottabb és legelőkelőbb közönség je 
lenlétében folyt le, a mely a nagy termet színül 
tig megtöltötte, úgy hogy egy tenyérnyi szabad lv!y 
is alig maradt A hölgyek díszes estély-öltöny* az 
est fényét nagyban emelte, a fényesen kivilágít -ft 
terem csillárjaival versenyt ragyogtak Rozsnyó 
szépeinek szemsugarai. Nagyon kellemc; br - 
nyemást gyakorolt az előzékeny gymnasiumi 
juság figyelmes és előzékeny modora, a ..\3cí 
a rendezés körül tanúsított. A közönség általá
nosan feszült figyelemmel várta a hangverseny

I kezdetét. A sorozatot a gymnasiumi ifjúság kéz- ! 
! dette meg népdalok egyvelegének kellemes elő- 
! adásával, ügy ez a szám, mint az est folyamán 
i az ifjúság összes szamai pompásan sikerültek.
! Ü leség, duzzadó erő, iskolázott könnyedség vol

ta uz énekszámok kellemeinek hordozói. Majd 
megjelent a pódiumon egy karcsú ler net, sze- 

I rényen mosolygó kedves arcz, melynek rózsás 
I pírja élénk ellentétben volt a fehér festői sza

bású ruhává!; G u t l o h n  Boriska kisasszony 
vöd, kit beléptekor valóságos tapsvihar foga
dott. Lisztnek egy »Ábrándját« játszotta, melynek 
motívumai »Mégis hunezut a neme!« czirnü 
dalból vannak véve. Játéka kellemes, gyakorolt 
kézre vallott, s a színezésben, mint a techni
kában minden várakozást felül múlt. Élénk tup 
sok jutalmazták, újra és újra előhívták a lámpák 
elé, niit betétül játszott pár magyar népdallal 
viszonzott Gut lohn kiasszony Utána Katona Jó
zsef »B.mk Bán« jából szavaltak egy részletet 
Hunyor Sándor és Pavlovics István A tehetséggs 
szavallók a tragikus dialogot nemes pathossal, 
szép hanglejtéssel és szívből fakadt érzelemmel 
adták elő. A tepsok őket is bőven jutalmazták 
Majd ismét Bánk-Bán került előadásra, ez ezút
tal zenén, és egy pompásan összeállított egy- j 
veleggel gyönyörködtették a közönséget zongorán 
Tornallyai Évike kisasszony és hegedűn Fiedler 
Imre. Tornallyai ki-asszony azon alakok közé 
tartozik, kik puszta megjelenés által is felsikert 
aratnak. Játéka méltán volt sikereinek к rónája.
A babérokat ügyesen halmozta mellette Fiedler 
Imre, s a sikerekben osztozott Most jött az est 
fénypontja, a »Grand Polonaise« négy kézre 
előadva Marko Tilda és Gutlohn Boriska k isa s 
szonyok által. Marko Tilda kisasszony közéletünk 
kivá’ósaga Dr. Marko Sándor kir. közjegyző 
bájos leanya, megjelenése a pódiumon olyan 
tapsvihart idézett elő, a melyből fokozott erővel 
hangzott ki az őszinte lelkesedés és rokonszenv. 
Képzeljenek egy háborgó tengert s a parton egy 
mosolygó üde rózsái, mily elragadó kép ez! 
Marko Tilda kisasszony a megtestesült báj, a 
mely lebilincselően sugárzik le lényéről. Tekin
tete és finom metszésű arcza is már előkelő fel
fogásra utalnak, s mennyire beigazolva látjuk a 
feltevést, midőn Gutlohn Boriska kisasssony ha
talmas bassus akkordjai mellé a magasabb ré
giók kedves csicsergését tolmácsolta a violin 
finom és előkelő kezelése mellett. Most gyöngéd 
merengésbe ringatott, majd könnyedén magával 
ragadott. Két művészi tehetség a siker valóban 
kiváló fokát produkálta; s midőn a befejező 
akkordok elhangzottak, a tapsvihar ismétlődött ! 
Szépen szavalt az este Pavlovits ismételten, s 
Jnrin ügyesen, vervel adta elő Gabányi mono 
lógjál Petőfi a Hortobágyon melodráma az est 
sikerében kiváló helyet fog! ti el. Hunyor Sándor 
szépen szaval», Fiedler ügyesen hegedült, és Pa- 
zár László kitünően czimbalmozott, ki solo játé
kában is sikert ara'ott Az est a rozsnyóiaknak 
soká szép emlékül fog maradni. Elismeréssel 
kell megjegyezni, hogy a zongora számok arról 
győztek meg bennünket, hogy Rozsnyón nagyon 
jó  zenetanárnő lehet. K ríx-K rax-

Meghívás. A »Gümörmegyei Nép és Ipar
bank« részvényesei 1895 évi február hó 27-en 
délelőtt 9 órakor a »Három Rózsa« vendéglő 
nagytermében tartandó rendes közgyűlésre tisz
telettel ineghivatnak. Tárgyak: 1. Igazgat ósár 
és felügyelő bizottság évi jelentése. 2. Mérleg 
jóváhagyása s ennek folytán az igazgatóság és 
felügyelő bizottság felmentése. 3. Osztalék meg
állapítása 4 Felügyelő bizottság és napibiztosok 
választása. 5. Indítványok. Rimaszombat, 1895. 
február 7-én. Az igazgatóság.

— Meghívó A likéri tiszti kaszinó 1895 
évi február hó 10-án az »élelmezési intéze*« 
dísztermében, a tiszti kaszinó könyvtára javr.rn 
zártkörű álarezos estélyt rendez, melyre t ez. 
és családját tisztelettel meghívja a rendezőség 
Belépti-dij: Személyjegy 2 frt. — Család;egy 4 
frt. Jegyek előre válthatók dr. Bleyer Leó b. b. 
pénztárnok urnái. Felülfizetések köszönettel fo
gadtatnak s hirlapilag nyugtáztatn Kezdete 
este 8 órakor. A vendégek elhelye „érői a ren
dezőség készséggel gondoskodik, na ez irányban 
megkerestetik.

—  Hyman. Lefkcvics Márton dereski bérlő 
szeretetreméltó bányát Erzsikét, e napokban 
jegyezte el B.icz Már on ujvásári kereskedő. 
Boldogság Aisérje e frigyet

A nayy-rőczei takarékpénztár üzleti ki
m ú lá s a  az 1894. évről elég kedvező képet 
nyújt A mérlegszámla 50 000 frt részvénytőkét, 
217 907 frt 20 kr. vagyont és terhet, a forgalmi 
kimutatás 171 521 f t 90 kr. bevétel és kiadást, 
a nyereség és vesztéség számla 20 447 frt 92 
kit tüntet fel. Üzleti eredmény 7.181 frt 55 kr. 
Jótókonyczélra összesen 48 frt 50 krt adott Az 
in ézet igazgatója Prol.upa Károly, pénztárnoka 
Dedinszky Gyula, könyvelője Halasi Kálmán.

I felügyelő bizottsági tagok : Mariányi Antal, Re- 
I menyik Dénes, Halasi Gyula.

— A helybe!' ízr. ifjúság mai bálja, az elő
jelekből Ítélve, igen látogatott és kedélyes leend.

— Loonczi Hírlap czim alatt uj lap indult
meg a szomszédos Losonczon. A lap folyó év 
január 1-ón indu't meg, körül belől olv alakban, 
mint a »Gömör«. A lapról nem akartunk előbb 
kritikát irni, amig meg nem győződtünk annak 
életképessége felett. Egy havi számait látva az 
uj lapnak, Írhatjuk, hogy a «Losonczi Hírlap« a 
vidéki lapok közt első rangú helyet foglal el, a 
mely körül Losoncz és vidéke legkitűnőbb toll- 
forgatói csoportosulnak. A lap rendkívüli élénk 
tartatommal jelenik meg Felelős szerkesztője a 
tehetségesés szellemes tollú Draskóczy Zsigmond 
losonczi ügyvéd és főmunkatársa dr. Honthy 
Liviin fiatal ügyvéd. A lap számról-számra a 
leggazdagabb és legváltozatosabb tartalommal 
jelenik meg.

Hogyan járt a szerelmes czigóny. Királyiban
történt az eset, hogy egy ottani czigánv a hely
beli korcsm áros cselédjéhez járt szombat estén- 
kint udvarolni, mint az falun szokásban van, 
történt egy alkalommal, hogy a korcsmáros a 
czigányt látogatásain rajfa kapta és szigorúan 
kérdőre vonta, sőt 3 szór arczúl ütötte; a czi- 
giny erre nem volt rest, más eszköz hiányában 
a czizmáját lehúzta, s azzal úgy ütötte oldalba 
; korcsmárost, hogy annak oldalbordája betört, 
ezen elkövetett tettéért ült felette törvényt a 
helybeli kir. törvényszék büntető tanácsa, a hol 
a czigány azzal védekezett, hogy mig a korcs- 
máros arczúl nem ütötte »pikulás volt a ban
dában, de mióta ezen sértés elkövettetett rajta, 
azóta már csak mint contrás szerepel«, tehát Ő 
volna jogosítva kártérítést követelni.

Meghívás. A »Nagymezei Takarékpénz
tár« ez évi rendes közgyűlése márczius hó 4 én. 
délután 2 órakor fog a városház termében meg
tartatni, melyre a t. ez részvényesek tisztelettől 
meghivatnak. Tárgyak: 1 Igazgató óh feiügye ö- 
bizottság évi jelentése az intézet állásáról. 2 
Mérleg jóváhagyása s ennek folytán az igazga
tóság es felügyelő bizottság fölmentése. 3 Ősz 
talék megállapítása. 4. Szabályszerinti indítvá
nyok. Keit Nagy-Rőczén, 1896. jannár hó 18-án. 
Az igazgatóság

—  Bor, italok postai szállítja . A posta
hivatalok azon tapasztalatot teszik, hogy folya
dékot. (bort, italodat stb ) tartalmaz ) kosárba 
font palaczkok (dmnyou) útközben sűrűn törnek, 
ennélfogva ajánltatik a szállító közönség figyel
mébe, hogy a folyadékok faládákba, rekeszekbe 
zárt és fagyapot vagy moha közzé helyezett pa- 
laczkokban, vagy 5 10 literes hordócskákban
szállíttatnának, melyeket ha drágább folyadékkal 
tp o. asszúborrai) vannak megtöltve, vászonnal 
vagy bádoggal lehetne bevonni. Ezen körülményt 
a szállító közönség figyelmébe ajánlja a miskolezi 
kereskedelmi és iparkamara.

Szki-sport A sport ez uj nemét már 
több helyen kezdik felkapni, megyénkben gróf 
Andrássy Géza bet tiéri uradalmának tisztjei már 
meghozatták a szán talpához hasonló hosszú fa
talp \kat és szép eredménynyel gyakorolják ma
gokat a két !áboii való szánkázásban.

— Fakeres’tedók figyelmébe. A miskolezi 
kereskedelmi is iparkamara értesíti a fakeres
kedőket é faiparosokst, hogy a magyír korona 
területén 1895. évben eladásra kerülő faanyagok 
kimutatása, — melyből kivehető, hogy kinél, 
hol m:!y s mennyi fa eladó — a kamarai ira- 
dá л megtekinthető.

— Előlegesen tudatjuk olvasóinkká:, hogy 
folyó hó 15-én Kassán megtartandó sajtóügye

esküdtszéki tárgyaláshoz lapunk belmunkatársai 
mind be vannak idézve, ez okból a szokottnál 
későbben fog megjelenni a »Gömör.«

— Felhívás. Miután visszavonhatatlanul 
elha’ ároztatott, hogy a milleniumi kiállítás a jövő 
18% évben megtarlatik s annak sikere érde
keben a bejelentések mielőbb eszközlendők, a 
physikai idő hiányzik, hogy minden egyes gaz
datársunkat külön levélben keressük meg a ki
állítás részvétele érdekében, a legnagyobb nyil
vánosságot választottuk, hogy gazdatársainkat 
a reánk bízott csoport (VI csoport, I. alcsoport, 
B. osztály, trágyaszerek) részvétele iránt tájé
kozzuk és a kiállitandő tárgyakra figyelmüket 
felhívjuk Mindenek előtt kérjük, hogy a szük
séges felvilágosításokért és a bejelentési ivekért 
a főcsoport elnökségéhez (Budapest, II kerület, 
Fő ut 6 szám, III. emelet) forduljanak, valamint 
kiállítási szándékukat a bejelentő iv beküldésé
vel legkésőbb f. év márczius hó 10-ig nyilvá
nítsák. Kiállithatók trágya és kompostelepek 
mintában vagy rajzban leírással és költségve
téssel együtt, valamint a trágya kezelési módja, 
az igv szerz ;tt tapasztalatok es elei eredmé
nyek. Ehhez tartozik, h i a trágyakez dédiez az 
istállóban vagy telepen konzerváló sz uek alkal
maztatnak. Az ezáltal eleit eredmények gr.iphi- 
kai táblázatokban lüntelciidók fel. Az emberi



ürülék alkalmazás módjai. Az ezáltal elért ter
més eredményak graphikai rajzokban állilandók 
ki A marhavér s egyéb városi hulladékok al
kalmazási és kezelési módja és az elért ered
mény graphikai rajzban feltüntetve mutatandók 
be. Szintúgy a konczertralt marha vagy sertés 
trágya alkalmazása és az elért eredmény ugyan 
ily módon. Kiállítható álfalábm minden a trá
gyázással és a műtrágyák alkalmazásával a ga
bonafélék, takarmánynemnek s egyéb kultúrnö
vények termelésében elért eredmények, akár a 
termények egész növényzetben vagy magvaiban, 
fényképészeti felvételekben vagy világosan szem
lélhető graphikai görbékben vagy bármily más 
ábrázolati mód szerint készült oly táblákban, 
melyek az egységesen elfogadott színekkel ábrá
zolják a négy főnövény tápszert úgymint: nit
rogén—fekete, posphorsav—sárga káli—vörös, 
mész —kék színben A magvakból legfeljebb 5 
klgrm, a takarmányfélékből és egyéb növényze
tekből kevés helyet foglaló kévécskék állitandók 
ki. Budapest 1895 február 5*én. Mazafiui üd
vözlettel Herényi Ho!hard Sándor, Baranyay 
István, csopor* biztosok.

N Y I L T T É R .

„K á В á V Ä r
legfelsőbb helyen engedélyezett

o r o s z  t e a - k i v i t e l i  t á r s u l a t
Moszkvában.

Magyarországi telepe:
Budapest, Arang-Jánosutcza 30. szám 

Ausztriai telepe:
Bécs, Lobkowlbz platz 3.

Teánk, mely budapesti telepünk rövid 
fennállása óta, már oly közkedveltségnek 
és általános < Iterjedésnek örvend és mely 
a bécsi néptáplálási kiállításon a nagy arany 
éremmel lett kitüntetve, В u d a p e s t e n 
valamint az e g é s z  o r s z á g  b a n majd
nem minden előkelő fűszer-, csemege-, tea
kereskedésben és droguistánál kapható.

Az orosz hivatalos vám szál tagot ás 
védjegyünket, melylyel eredeti csomag
jaink és ízléses pléhdobozaink el vannak 
látva, különös figyelembe ajánljuk.

Augusztus 15-ike óta csuk u j ter
mésű teát hon in k  forgalom ba.

Főraktár Rimaszombatban :

B r ó d y  Bertalannál .
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Hirdetmény.
A rimaszombati kir. tö vényszék köz

hírré teszi, hogy a m. kir. államvasutak 
Putnoki állomásának kibővítése iránti kisa
játítási ügyében, a Futni к város határában 
fekvő, s a putnöki 710. 190 687. 932 és 
673. számú tlkvjben 1032 1031 1030/b.
1030/a. és 1029. hr&zámu, Klein Jakab, Tá- 
bou Magdolna, dr. Gescheit József, Geshheit 
Zoltán, Turcsányi Antal és neje Groman 
Mária tulajdonát képező, a beterjesztett 
tervrajzban és kisajátítási iratokban megje
lölt ingatlanságra nézve a kártalanítási el
járás megkezdési határidejéül az 1303. évi 
február hó .13-ik napjának délelőtt 10 
őrájcit tűzte ki Vutliok város közházánál, 
amely határnapra és időre az összes érde
keltek oly figyelmeztetéssel idéz* étnek meg. 
hogy elmaradásuk a kártalaiúás fölötti ér
demleges határozat meghozatalát nem fajija 
gátolni.

Rimabzoombatban, a kir. törvényszék
nél, 1885. évi január hó 30-ik napján.
llam aliár, Kubinyi Aladár,

к t. jegyző. k. t. elnök.

Eladó takarmány.
400 métermázsa kitűnő minőségű 

széna eladó. — Értekezhetni Szakáll 
Barnabással Simonyiban.

ad. 151. 
kgy. 1895.

Hirdetmény.
A nagyméltóságú m. kir. Kereskedelem

ügyi Minisztérium 7575.—VI. A. 1895. sz. magas 
rendeletével megengedte, hogy a Rimaszombat

ban 1895. évi január hó 7. és 8. napjain tartatni 

szokott, úgynevezett vizkereszti vásár helyett, 

mely a kedvezőtlen idő miatt meghiúsult

folyó 1895. évi február hó 18. és 19. napjain 
(hétfőn és kedden)

PÓTVÁS ÁE
tartassék.

Midőn ezt hivatalosan közhírré teszem, 

egyszersmind megjegyzem, hogy a vásár feb

ruár 17-én, azaz vasárnap gyűlik, mely napon

b é r v á s á r  is tartatik.
Kelt Rimaszombatban, 1895. február 6-án.

S z a b ó  G y ö r g y ,
polgármester.

Nyomatott a kiadó Náray J Л. gyorssajtóján Rimaszombatban,


