
Vallásosság és felekezetiség.
Most, hogy a néppárt országosan szer

vezkedik és országos aktióra, agitátióra 
készül: nem látszik helyén kívüli dolog
nak egyetinást a vallásosságról és a íele- 
kezetiségröl elmondani

A néppárt még csak alighogy megala
kult. Még szervezve sincs. De ha szervez
kedése befejeztetik: sok zavart, sok hajt 
okozhat, mert kortesei: papok, kik a temp
lomok fölött rendelkeznek, a képviselője
lölttől programmbeszéd helyett keresztle
velet követelnek és azonosítván a feleke- 
tiséget a vallásossággal, ez által izgatják, 
fanatizálják a népet.

A vallásosság pedig egészen más, mint 
a felekezetiség. Én szeretem a kettőt egy
mástól megkülönböztetni.

A vallásosság követi saját hitét s ra
gaszkodik ennek közösségéhez, egyházához. 
De Gszíeli a mások hitbeli meggyőződését 
is, és elismeri az egyházak egyenjogúságát 

A felekezetiség ellenben gyűlöli a má
sok hitét s tagadja, vagy legalább is két
ségbe vonja a többi egyházak egyenjogú
ságát, viszonosságát.

Világosság szelleme lakik a vallásos
ságban, sötétség szelleme a íelekezetiségben. 

Erős hit és vallásosság szülte az em
beri nem szabadságát, ápolta a tudomá
nyokat és művészeteket, szervezte a ke
resztény társadalmat és gyakorolta a leg
nemesebb humanizmust.

Ellenben az erős felekezetist g bebör
tönözte a gondolatszabadságot, elatkozta

a tudományt, megveti a művészetet, szét
tépi az emberiséget és mártírom halállal 
bünteti magát az istenben való hitéért. 
Máglyákat épit, melyeken a felebaráti sze
retet és az emberiség legszentebb javai el- 
hamvasztafnak.

A vallásosság nem feszegeti mások hi
tét, nem kutatja mások mennyei üdvös
ségét, hogy ezáltal viszályt keltsen és 
hogy az atyafiakat és hazafiakat elválassza 
egymástól és pokollá tegye a földet.

De a felekezetiség megtámadja a val
lásszabadságot, a békét nyugtalanságra és 
a szeretetet türelmetlenségre változtatja át 
az állampolgárok között Ha már fölébred 
aztán a f a n a t i z m u s ,  mely szenvedé- 
lyességgel, szélsőséggel jár, a szikrából, a 
kis lángból nagy tüzet gyulaszt, felgyu- 
laszlja a gyűlölet tüzét, melyet nem lesz 
majd könnyű, nehéz leend majd eloltani.

Elég volt már a felekezetiségböl; de 
elég volt a vallástalanságból is, mely a hit
ből gúnyt űz s az államot a vallások el
nyomására kívánja felhasználni.

Ne feszítsük hát az erőket egymás e1- 
len. hanem inkább foglaljuk össze.

A viszály gyöngít, az egyetértés erősít 
»Gyűlöltünk mint török-tatár, bánkódtunk 
mint a sziklavár; ügyünk azért sikert nem 
ért!«

Hagyjuk tehát a felekezetiséget, mely 
harczczal, háborúval, üldöztetéssel jár és a 
mely sem országunk, sem alkotmányunk 
érdekeivel össze nem egyeztethető.

De annál jobban és buzgóbban ápol
juk, erősbitsük a hitet és vallásosságot

I Mert ez az, a mi a magyar hazának leg
első sorban üdvös és a magyar nemzet- 

j nek kivánalos.
A magyar állam ma már nem lehat 

felekezeti állam Nem lehet egészen katho- 
likus, mert a fél ország nem az ; de pro- 

I testans sem lehet, mert a többség nem az. 
Magyarország nemzeti czéljainak meg

valósításában egyikét sem nélkülözheti azon 
erőknek, melyek a társadalom különböző 
rétegeiben vagy felekezeteiben rejlenek.

A társadalmi béke és a kölcsönös 
vallási türelem : nélkülözhetetlen föltételei 
nemzeti nagy czélunknak: a m a g y a r  
n e m z e t i  á l l a m n a k  megvalósítása 
és fen tartására.

Jaj lenne Magyarországnak, ha a fe
lekezetiség a nemzeti eszmét cserben hagyná, 
Ha a f e l e k e z e t i s é g  a n e m z e 
t i s é g e k k e l  s z ö v e t k e z n é k  a 
nemzeti eszme rovására és elnyomatására, 
mint ez Ausztriában történt.

Nemzeti politikánk progrararajából a 
felekezeti szellemnek ki kell zárva lenni. 
Már száz esztendő előtt meg volt mondva, 
hogy kiki üdvözöljön saját hite szerint. Mi
nek bolygatjuk hát örökké a hitet, minek 
kutatjuk tehát egymás vallását, mások 
mennyei üdvösségét, hogy pokollá tegyük 
a földet.

Csak igy lehet a nagy nemzeti esz
ményt megvalósítani: M a g y a r o r s z á g o t  
m a g y a r  á l l a m m á  akarjuk tenni. Pedig 
Magyarországnak vagy nemzeti államnak 
kell lenni, vagy különben nem lesz soká 
állam

T Í E C 2 Í .
H E H K U L K S  Л V Á I . A S Z H T O N .

(A »Gömör« eredeti tárczája.)

I r t a :  II E V E S S  I J E N Ő .
Néhány nappal karácsony előtt történt.
A szerkesztőin rám n.eresztette zavaros 

színű szemeit és kisdia a szigorú parancsot:
— D e r e n g ő  ur, Írjon tárc/át!
Én is, habár akkor még nem voltam szer

kesztő, ijedten meresztettem ki a szemeimet.
Tárczát írjak? — hebegtem
Igen. Még pedig egy fél óra alatt A 

mettór várja már a kéziratot.
— Tárczát egy fél óra alatt? — kérdérn 

újból, elhülve ezen a szokatlanul szigorú pa
rancson,

— Nos és talán ön nem is volna képes 
erre? Ön, egy Borongó ? !

— De kérem, vetém ellen, mi az isten
nyiláról Írjak én egy jó  tárczát, mikor nincs 
egy egészséges gondolat sem az agyamban

— Hát Írjon rosszat. Csak Írjon.
Felsóhajtottam. Eszembe jutott egy szörnyű

gondolat.
— Bántja valami a szivét? kérdezte 

részvéttel a szerkesztőm.
— Igen, egy bús elégia.

Menjen a pokólba az ön bus elégiáival. 
Kell is nekem az ön verse! Nekem tárcza kell, 
д ет  limonádé.

Tekintetem e perezben lapunk főmunka- 
társára, az о 1 1 ó r a tévedt A szerkesztő ész
revette.

Csupán eredeti dolgozatokat veszek fel 
a karácsonyi számra. No de lásson hozzá, Bo
rongó úr, a kitűzött határidő veszedelmesen kö
zelit.

Hát miről írjak,  mikor nem tudok semmi 
érdekeset ? V agy arról Írjak talán, hogy már 
két hónap óta nem kaptam fizetést.

— Borongó ur, ön egy nagyon prózai fér
fiú. Önnek mindig olyan megvalósulbatlan ter
vei vannak! írjon a szerelemről, ha másról 
nem tud

— Nem vagyok szerelmes. Dühös vagyok.
— Még jobb. A dühös újságíró feldühödt 

pillanatában mindenfélét összeír: vezérczikket 
tárczát, apróságot, újdonságot, kritikát, ön kezdje 
a tárczát.

— Annál jobb. A dühös újságíró feldühödt 
pillanatában mindenfélét összeír: vezérczikket, 
tárczát, apróságot, újdonságot, kritikát. Ön kezdje 
a tárezát.

Uram, legyen kegyelmes irántam! Te
kintse leendő gyermekeimet és ne kívánja, hogy 
ebben a félig berúgott állapotban még tárezát
is Írjak! .

_  Mit? — kiáltá a szerkesztő — on be
van rúgva ? !

— Sajnos, igen.
A szerkesztő szinte magánkívül borult a

nyakamba „
— 0b hisz ьг pompás, kitűnő, remek! Egy

dühös iró, aki még hozzá be is van rúgva 
Nagyszerű! Barátom, öa egy szerencsés ficzkó-

— De kérem . . .
— A magyar újságolvasó közöniég két ké- 

tig csupán az ön tárczájáról fog beszélni. Egekig
I fogják önt magasztalni! Meg lesz alapítva a

jövő je ! . . . . .
í Ez az utolsó érv hatott. Megtörtén he

beg tern :
— Legyen meg az ur akarata. . . Egy fól- 

: óra múlva meglesz . .  * Eiküldhetnek érte . . •
— Tudtam, tudtam . . . dörzsölte örömében 

a kezeit az én szigorú szerkesztőm.
És én hozzáfogtam a tárcza írásához. Egyik 

betűt a másik után vetettem a hosszú »kutya
nyelvekre.« ,

írtam gyorsan lélekszakadva. Az izzadság 
j csak úgy csurgoH homlokomról.

Egyszerre beállított az újságírók réme: a 
szedöinas.

— Kirek készirat. A mettőr űr nem tudsz 
összeállítani a lapot.

— Jól van Hanzi, raintjárt meg lesz. Ad
dig ülj oda a sarokba és hallgass.

Hanzi a sarokba iilt, én pedig gyorsan ír
tam tovább. .

Épen midőn hősömet utólérték üldözői a 
válaszúton, toppant be a szerkesztőm, vígan fn- 
työrészve a Tarar -bumm-dyeit.

— No, készül e a tárcza ?
— Mindjárt készen is lesz
— Helyes. Gyújtson rá.
— Mire?



Ёгеп nagy nemzői eszmény» ê en nagy 
nemzeti czél megvalósításában egyet kell 
értenünk Félre kell teunána pírttekintetet, 
személyes érdekeket; ki kell olíanunk a gyű
lölet tűzét és egyesü’nü i ; kell a legfőbb őzéi 
f-lé vezető utón Herczeyh Mihály.

S ajtóügyi diadalunk !
Folyó hó 15-én folyt le Kassán az esküdt

széki tárgyalás azon sajtóperben, amelyet Haf
ner és Récsey, a »Három-Rózsa« nagvwndéglő bér
lői indítottak, a »Gömör« ben a » Három-Rózsa« - 
ról megjelent kritika miatt a czikkiró, Náray 
Jenő Albert eben.

A tárgyalási termet zsúfolásig töltötte meg 
a nagyszámú és intelligens hallgatóság, mely 
feszült figyelemmel kisérte a tárgyalás egész 
menetét.

A magánvádat dr. Krausz G yula . ri
maszombati ügyvé к a vád’ott védelmét a lap 
szerkesztője : dr Szeles/} Ödön képviselte.

Elnök, a törvényszék elnöke Péchy volt 
mellette mint szavazó bírák R a I о g h у és Век- 
s e n y e  у mint jegyző Gregorovicz szerepeltek.

A tárgyalás az esküdtszék megalakításával 
kezdődött és miután elnök konstatálta, hogy az 
esküdtek teljes számban együtt vannak, a név
sor felolvastatott és az esküdlek személy szerint 
jelentkeztek Ezután az esküdtek nevei az ur
nába kerültek, majd a törvényszék visszavonult 
a vád és védelem képviselőivel egy külön szo
bába, ahol megejtetett a neveknek kisorsolása, 
a vád és védelem visszavetést jogát gyakorolta, 
mindegyik teljesen igénybe vette visszavetési jo 
gát, mely jogot a magánvád képviselője előbb 
kimerítette, mint a védelem

Az esküdtszék végleges megalakítása után, 
a sajtóbiróságot megalakultunk jelentette ki az 
elnök és a tárgyalást megnyitotta

P é c h y  elnök ezután elrendelte a vádle* 
vél, majd az inkriminált czikk felolvasását, a 
mi megtörténvén, Náray .Jenő Albert beismerte 
hogy  ̂ czikket ő irta tapasztalatai alapján, s 
ezért a felelősséget elvállalja.

Dr. Szeless Ödön erre kérte a bizonyí
tási eljárás elrendelését.

A törvényszék elnökének felszólítására dr. 
Krausz Gyula tiltakozott a bizonyítás elrende
lése ellen, mert szerinte Nárayt a boszú és nem 
a közérdek vezette, — miközben az elnök 
rendreutasitotla. hoy у tartózkodjék a 
szem éhyesked éstöf.

Dr. Szeless Ödön azt vitatja, hogy a czikk 
iró lelkiismerete bizonvitás tárgyát nem képez
heti, Náray itt közömbös, a főkérdés: van-e joga 
egy hírlapnak nyilvános helyiség felett szabad 
kritikát gyakorolni, s ha igen., mint ezt két
ségbe vonni nem lehet, akkor a lap joga és kö
telessége, hogy bizonyítson Részletesen fejti ki 
ezután, miért van itt a közérdekről szó.

A kir. törvényszék visszavonult és 
következőleg határozott 

A törvényszék elismeri, hogy a czikk- 
irót és a lapot a közérdek megóvása ve
zette a czikk megírásánál és kivitelénél és 
a bizonyítást < Rendeli

E folytán kihallgattattak a tanuk és pedig : 
S i m к о Nándor, B r u c k n e r  Ferencs, V a j d a  
István, V a r g a  Lajos, M a j o r o s s y  Rudo'f, 
В e n у ó Béla, T r u b i n t Lukács, S о ó s László, 
mint a védelem által bejelentett tanuk, és Ga s k o  
.János, C s i l l a g  Mór, mint a vád által beje- 
lenieit tanuk A tanúkihallgatás roppant érdek- 

! lődés között folyt és itt-ott óriási hahotát tá
masztott, úgy hogy az elnök a komolyság meg
őrzését is kérte a tárgyalás során.

A bizonyítás a Rózsabeli állapotok és ha
zárdjátékok körül forgott. A t nukihal gatás után 
vád védelem a bizonyítás kiegészítéséi kérik.

Dr. Krausz Gyula: kéri a hatósági bi
zonyítványt felolvasni, hogy a Rózsán folyt ha
zárdjáték miatt senki sem volt eddig büntetve, 
s a budapesti rendőrség átiratát a rimaszombati 
kapitánysághoz, hogy a tivoli nem bazárját-k.

Dr. Szeless Ödön tiltakozik, hogy itt fel- 
olvastassék a budapesti rendőrség véleménye, 
mert az nem felettes hatósága a Rimaszombati
nak és döntvényezési joga nincs és szokatlan- 
nak is tartja, hogy egyik hatóság a másikhoz 
forduljon tanácsért, mert ez gyenge állap,dra 
vall és mert a hazárd jelleg a viszonyoktól is 
függ Kéri továbbá, hogy felolvastassék a *Gö- 
mör-Kishont«-ból vádlók nyilatkozata, amelyben 
az inkriminált czikk után nyilatkoznak, ott Ná
rayt megsértik, ezáltal is már elégtételt vettek, 
nincs joguk egy második elégtételhez Kéri a 
»Gömör« azon számait felolvasni, a melyekben 
támadások vannak a korcsmái orgiák, tivor
nyák és más erkölcstelenségek ellen.

A kir. törvényszék határozott:
Hogy nem engedi felolvasni a huda 

pesti rendőrségnek a rimaszombati kapitány 
részére adott véleményét, de egyben elren
deli védelem kéréséhez képest a bemuta
tott hirlappéldányok felolvasását

Dr. Szeless Ödön becsatolja ezután a 
Három Rózsa egy palaczk borát, s felajánlja él
vezhet lenségének megállapítására.

A zajos derültséggel fogadott corpus delik- 
tit azonban senkinek sem volt kedve meg
kóstolni.

Következeit a vád előterjesztése dr. Krausz 
Gyula által.

Magárpanaszos képviselője kéri a rágal
mazás megállapitasál, annyival is inkább, mert 
a czikk Náray Jenő Alberltől származik, kit 
kritikusan apostrofál és megtagadja tőle, ki 
maga is játszott a tivolin, hogy erkölcsbiró 
lehessen.

Hivatkozik arra, hogy bár személy meg
nevezve nincs, mégis megvan sértve a ezég, mert 
a Három Rózsa vendéglői ezég Reá mutat 
arra, hogy czikkiró már előre olyan számítással 
irta meg czikket, hogy érte elítélni ne lehessen 
Hivatkozik a tanukra, kik semmi positio alapot 
fel nem mutattak, mert vannak rossz ételek, 
rossz italok Kassán is, játszanak itt is hazaidul, 
de azért azt mondani, hogy a vagyonbiztonság, 
a közerkölcs, közrend és közegészségügy van ve
szélyeztetve, mondán» nem lehet. Bonozolja ezután 
a tanúkihallgatás eredményéi, s nem látja a 
»Gömör« czikkét igazolva. Hivatkozik arra, hogy 
a czikk következtében Hafner már el ment, és

Récsey is útban van, hogy Rócseynek mily ret
tenetes kárt okozott a czikk, hogy 16.000 f tért 
vette a felszerelést át, és most potom 4000 frtért 
sem képes dadni. És ezt mindaz a czikk csinálta. 
Ha vádlottat felmentik, hát veszélyeztetve a ke
reskedelem és ípjtr! Hivatkozik a külföldre, hol 
egy ilyen esetben a tettest nemcsak megbüntet
nék, de nagy kártérítésben is marasztalnák el. 
Kéri a vádlott eJitéltetését.

A magánvád előterjesztése után dr. Szeless 
Ölön kezdette meg védőbeszédét, a mely körül- 
belől egy órát vett igénybe, s melyet ép a ért 
c*ak kivonatosan és főbb mozzanataiban közöl- 
h ‘tünk, de az egyes részletek к fejtéséről lapunk 
szűk keretében le kell mondanunk.

Dr. Szeless Ödön mielőtt a védelemhez 
fogna к jelenti, hogy élete egyik legszebb em
lékei közzé fogja sorozni, hogy а Тек. Esküdt
szék előtt első ízben jelenhetett meg a sajtó- 
szabadság védelmében, s hogy ezt a független 
szelleméről, liberális felfogásáról nevezetes kassai 
esküdtszék előtt t* heti.

Rpje'enii, b^gy midőn a védelmet viszi, 
lehetetlen a védő nyilatkozatától különválasz
tani, hogy a nyilatkozatokban a felelős szer
kesztő is beszél, aki a felelősséget azért nem 
viseli első sorban, mert a czikkiró a felháborító 
eseményeket a legjobban és legközvetlenebbül 
ismeri, s így ezekről a m gvilágitó adatokat is 
legjobban szerezheti be.

Es ezután a védő első kötelességének tartja, 
hogy visszautasítsa azt, amit magánpanaszos 
képviselője a szerzőre nézvést felhozott, s hogy 
e folyt n erkölcsbiró védencze nem lehet. Védő 
ezt tartja, hogy védencze személyisége teljesen 
közömbös, mert a nagyközönség előtt nem a 
czikkiró, de a lap az erkölcsbiró, a mely szerepé
hez megadja a súlyt tekintélye, tisztessége által, s 
hogy a közvélemény orgánuma. Ha valahol, ügy 
a sajténál érvényesül, amit Jézus Krisztus mon
dóit, hogy : »ne azt nézzetek, hogy ki beszél, hanem 
hogy mit mond!« Es a mit a »Gömör« mondott 
az az igazság h a l v a n v  megvilágositása volt.

Azután igy folytatja :
Hafner és Becsei urak mint panaszosok és 

magánvádlók lépvén fel, az első kijelentés, mit 
e helyről a leghatározottabban megtenni tarto
zók az, hogy az inkriminált czikk sem Hafner, 
sem Récsei urakról meg nem emlékezik, ami 
nagyon természetes is, mert lapunk sokkal ma
gasabb niveaun áll, semhogy hivatása lenne, 
hogy az ő személyükkel a nyilvánosság előtt 
foglalkozzék. Mi előttünk semmi érdekkel nem 
hirt sem Hafner, sem Récsey ur magánbecsülete, 
mi azzal nem foglalkoztunk, mi nekünk az tel
jesen közömbös, azt kétségbe nem vontuk, őket 
nem is említettük, épp azért csodálatos dolog, 
hogy ők annak daczára is sajtópert indítottak, 
és ezzel egy olvan magas piedesztálra kíván
koztak, amely Őket meg nem illet', a melyhez 
joguk nincs, a melyre felkapaszkodni a reklám 
színezetével bir. s igazságtalan dolognak tartanám, 
hogy ilyen reklám árát védenczem fizesse meg.

Récsey és Hafner urak az inkriminált 
czikkből kiakarják erőszakolni, hogy mi velük 
foglalkoztunk, hogy mi ellenük rágalmazás» kö
vetünk el holott mi velük, az Ő személyükkel 
egy szóval sem foglalkoztunk.

Folytatása a mellékleten.

— Furcsa Hát a szivarjára.
— Sajnálom, de a fizetésemből nem telik 

szivarra.
— Már megint a regi nótát fújja? Borongó 

úr, ön egy javilhaMan fiezkó Gyújtson rá az 
enyémből.

— Köszönöm.
— Mi lesz a tárcza czime?
— »Herkules a válaszúton «
— A czim igen érdekes fisak tartalma ne 

legyen komisz
— Ennél a szivarnál semmi esetre sem 

lesz komiszabb
— Ajándék csikónak nem néz^k a fogát. 

Különben irhát vezérczikket is, ha akar, a rossz 
szivarokról.

— Hogyisne ! Talán azt is karácsonyi 
számra?

— Miért ne ? A czikk alá oda irja a ne- | 
vét. Bizton hiszem, hogy az ön kedvéért a 
miniszter rögfön jobb Wekerlét hoz a forga
lomba.

— A hívőké a mennyek országa. Én nem 
hiszem.

— No de írjon. Valami tragikus módon 
fejezze be a tárczát

— Golyót repítsek Herkules agyába ?
— Nem. Ez nagyon közönséges halál.
— Vizbe ugrassam ?
— Ez sem helyes megoldás Egy bibliai 

hőst máskép kell kivégezni.
—  Mérget itassak meg vele ?
— Ne tegye. Az orvosok mindjárt gon

doskodnak az ellenszerről.

— Hát akkor mi az isten csudáját csinál
jak vele ?

A szerkesztőm néhány pillanatig gondol
kozott. Aztán hirtelen elém állott.

— Megvan. Itasson meg vele két liter va
lódi spirituszt és gyújtsa meg.

— Herkulest?
— Ejh. dehogy. A spirituszt!

De hisz akkor összeégetem a torkát 1
— Nem tesz semmit.
— Herkules jajgatni fog fájdalmában.
— Hadd jajgasson. Mit törődik ön az ő or- 

ditozásával?
— De kérem, a közönség figyelmessé 

lesz reá.
— Vezesse ki a pusztára. Ott nem fogja 

senki sem hallani jajveszékelését.
— Jól van. Legyen a szerkesstő úr aka

rata szerint.
írtam gyorsan tovább és dühösen szidtam 

magambam a szelelni nem akaró s .ivaromat.
Egyszerre elém áll a szerkesztő.
— Hol van most Herkules?
— Kint a mezőn.
— Mit csinál?
— Bujdosik üldözői elől.
— Megtalálják az éhenkórászok ?
— Azt még nem tudom.
— Ne engedje. Bujtassa el egy sürtt bo

korba
— Elbújtattam.
— Nem látja őt senki ?
— Senki.
~ Jól van Vigye elő a spirituszt.

Majd később.
— Miért e halogatás?
— Hadd tépelődjék előbb a legyőzött hős 

az öngyilkosság eszméje felett.
— No csak röviden.
— Meg van. Már nem tépelődik. Határozott 

már sorsa felett.
— Derék Herkules . . Issza már a spi

rituszt ?
— Igen. Fanyar pofával.
— Nem tesz semmit. A fő az, hogy meg

igya az egészet .
— Megitta
— Jól esik neki ?
Nem mondhatnám. Szörnyen forgatja a 

szemeit tőle.
— Csak hadd forgassa. Most pedig gyorsan 

elő a gyufával.
— Igen ám, ha volna nála.
— Muszáj lenni Tegyen a köntösébe ne

hány szálat . . . Benne van már ?
— Igen.
— No most gyújtsa meg.
— Nem lehet. Nagyon fúj a szél.
— Egy iróuak minden lehetséges. Ál

lítsa meg.
— Megállítottam.
— Elült a szél?
— Tökéletesen.
— Szélcsend van?
— Igen. Gyönyörű idő van, A pacsirta ví

gan énekel a bokrok közt.
— Helyes. Most e legjobb alkalom. Gyújtsa 

meg hamar a gyufát és nyelje le.
—  Én?



Esküdtszéki tagokul kisorsoltattak : Le- 
gány Károly mérnök, Stich Kálmán, Bóbita 
Endre, Lukács János, Bogs eh Albert tanárok, 
dr. Szauberer Béla ügyvéd, K nöpfbr Vilmos 
kereskedő, Kemény Géza kereskedő, llaydu 
Imre iparos, Főnyi Károly adótiszt, Varga 
Kálmán árosi jegyző, Balogh János tisztviselő. 
Póttagok: Kertész Gyula főispáni titkár, Meg iy 
Arthur gyógyszerész.

A vádló vendéglősök képviselője dr Krausz 
Gyula ügyvéd.

Vádlott Náray Jenő Albertet a „Gömör“ 
szerkesztője dr. Szeless Ödön. védelmezte

Az áltahin s kérdések elintézése után ta
nuk kihallgatása vvt’e kezdetét, a kik a Há
rom Rózsa bels állapotára nézve nem éppen 
a legrózsásabb képet íestsk le és tartózkodás 
nélkül igazolják, hogy a régebben előkelő ven 
déglőből a Kossuth Lajos asztaltársaság is 
azért ment el máshová, mert ott biz' büziott 
valami.

Majd a vádbeszéd hangzott el dr. Krausz 
Gyu1a ügyvéd által elmondva a ki beszédével 
leginkább azzal igyekezett a?, incriminált czik- 
kely állításaiból a rágalmazás tényét bebizo
nyítani, hogy a czikkely zerzőjét és v le a 
sajti »szabadság fényes palástját kenegette f - 
ketére

A védelem azonban talpraesett formában i 
kelt védelmére első sorban a sajtószabadság
nak, a melyet a „Gömör4* tiszteletben tartott 
mindig és főleg akkor, a midőn a Három R ó 
zsában napirenden levő állapotokat tárgyila
gosan a vádló vendéglősök neveit seal érintve, 
lapjában a n y ilvá n os ig  <*!é vitte, hogy igy a 
felburjánzott erkölcstelen üzelmeknek határt 
szabjon.

Aztán áttér a tárgyalásnak lapunkban is 
ös mert etett részleteire.

J e g y z ő k ö n y v ,  j

Felvételeit Roz-nyón, 1895. február 
I 1-én a »Rozsnyói Hinidóct-nak »Kiaszna- 
Horka-Váraljáról« czimmel megjelent s

* E közlnnényért ntm vállal felelőségei a
Szerк.

— Dehogy! Herkules.
— , De hiszen a / már lenyelte!
— Nagyon jó lég-e már a gyomrában V
— Még nem.
— Kár. Miért késik У
— Nem volt valódi a spiritusz.
— Atkozott szeszmonopölium ! De talán 

mégis meg tog benne gyuladni У
— Meg.
— No hála istennek! Mit csinál most 

Herkules.
— A gvomrát fogja és szidja a regále- 

bérlőt!
— Csak hadd szidja Annak úgy sem árt 

meg semmi.
Gyorsan irtain tovább A szerkesztőm pe

dig dúdolhatta macában kedvencz nótáit.
— No él-e még Herkules у
-  Vonaglik, Hosszú körmeivel a földet

vájja!
- Pompás helyzet. Sokáig fog a haldok

lása tartani ?
Öt első perez és kilencz m isodperczig 

Már alig tud mozogni.
— Helyes Minden jóravaló öngyilkos gyor

san hal meg. Mit csinál most az amieze?
— Most még egyet rúg.
— Az utolsót У
— Azt hiszem, igen.

Akkor béke poraira . . . Többet ne tö
rődjék vele

Azzal odafordult a szundikáló Hanzihoz:
— Nesze kölyök, vidd a kéziratot !

ebh5l k’blyólag MmэтН hírlapi polémia
tárgyában.

Jelenlevők, az alólirottak.
I) \ Kathona László uradalmi alügyész, 

Mayer Gézi uradalmi erdész, a k.-h.-vár
aljai uradalmi tisztikar nevében, Hodinka 
M-.háiy uradalmi főügyéiz pedig a maga 
részéről f dkérlek bennünket arra, hogy 
mint tanuk velük együtt kere: sük fel dr. j 
Мшгег Arthur urat, azon czélból, hogy a 
»Rozsnyói í lírádócc-nak szerkesztője-e dr. 
Maurer Arthur ur? j

К végből telkérő urakkal délelőtt együt
t s e n  dt. M urer Arthur ur lakására men- 
tüuk, de őt otthon nem találtuk Újólag 
dr. Mau * T Ari húr ur lakásara mentünk 
e yüttesan. dr. Maurer Arthur urat otthon 
találván, dr. Katona László azon kérdést 
intézte dr Maurer Arthur úrhoz, hogy a 
»Rozsnyói Híradó« nяк ő e a felelős szer- 
kes'.'ője ? Erre dr. Maurer Arthur ur ki- j 
jelentette, hogy a »Rozsnyói Hirádó«-nak 
sem nerc felelős szerkesztője, sem nem 
szerkesztője, a lapra befolyása van s azt 
pártolja, de nem a lap kezdetétől fogva, 
hanem hosszabb idő óta.

I). Kathona László azon további kér- 
d I teszi dr. Maurer Arthur úrhoz hogy 
volna megtudható, hogy ki a »Rozsnyói 
Hu* dó« fel *lős szerkesztője és személyét 
nol lehelne feltalálni hr re dr. Maurer Ar
thur ur azon választ adta, hogy a lap ki
adóhivatala au t'elvilágosiást. Ezen kijelen
tés után dr Maurer Arthur úrtól eltávoztunk 

A lap kiadóhivatalában Kovács Mi 
hály urat találván, dr. Kathona László íel- 
kérie, hogy nevezze meg a lap felelős szer
kesztőjét Kovács Mihály ur kijelentette, 
hogy a »Rozsnyói Hiraiócc-nak felelős szer
kesztője 6 Krasznai név alatt. Azon to
vábbi kérdésre, bogy a »Rozsnyói Hiraiócc- 
bui »K  II-Váraljáról« czimű s gróf And
rás 5y Dénes urat és а к -h-váraljai ura
dalmi tisztikart érintő czikkekkel akart-e 
sérten V Kijelentette Kovács Mihály ur, hogy 
sün gróf Andrássy Dénes urat, sem az urá
li almi tisztikart, sem Hodinka Mihály urat 

1 sérteni egyá tálában nem akarta.
Kelt mini fent.

S'.ontagh József s k ,
tanú

K lritiy  Béla s k,
tanú.

H Í R E K .
Lapunk j lenlegi száma kissé késve je-

h*Ti;k m* g, azonban a sajtotárgyalásnái lapunk 
b*dmunkatársai és kiadója részt vettek éc igy 

j egyrészt a távoliét, másrészt az a czél, hogy 
olvasóinkkal még ebben a számban ösmertes- 
sük meg részletesen a sajtóper lefolyását, okoz- 

1 tán a némi késedelmet.
— A Gömörmpgyfi athleta bál minden elő

jel s/^rint a legszebb sikerrel fog lefolyni A 
közö ség szép és előkelőnek ígérkezik. A dísz
leteket a nagyteremben Rumbolt müdiszitő 
Iliid mustról foltja felrakni, s e czélbol már f. 
hu 2 i -én l ímiaszornbatba érkezik. Karzat jegyek 
. bálra kaphatók Kármán S. könyvkereske

désében már a mai naptól kezdve.

— Részvét. Férfias kötelességünk Őszinte 
részvétünket kifejezni azon merénylet megtör
ténte felett, a melylyel ajielybeli gymnasiumban 
egy emberi leikéről megfeledkezett ifjú meg
támadta Istene és szülője után legnagyobb jé- 
tevőjét tanárját, midőn öklével tanárját arezon 
ütötte. Az ifjú megkapja büntetését, az ország 
összes középiskoláiból ki fog rekesztetni. A 
megfeledkezett ifjú neve előttünk teljesen kö
zömbös, a tett érdekel csak bennünket, a mely 
bizonyára csak egy hibás rendszernek egy 
puszta jelensége, miként a fekély a beteg tes
tén. Tehát a rendszert kell megjavítani, hogy 
az ilyen s más hasonló fekélyek megszűnjenek.

— A rimaszecsi járás fószolgabirája Bátki 
János söregi körjegyzőt nagyobb fokú hivata
los hanyagságért hivatalától felfüggesztette és 
a helyettesítéssel Fridrich Barna okleveles 
jegyző-segédet bízta meg.

—  Helyreigazítás. Itthonróli távollétem foly
tán csak m >st értesülök, hogy utolsó előtti 
számában egy téves hirt közölt, t. i. hogy Cse- 
rencsényben Hámos Zoltán úrnál Kubinyi An
dor úr a rimaszombati járás fószolgabirája lőtt 
egy kilenczes szarvasbikát. A tényállás pedig 
az, hogy a kérdéses szarvast én lőttem le. Vár- 
gede, 1895. február 18. Ifj. Szabó László.

— Az izr. ifjúság bálja az izr. nőegylet 
javára f. hó 10-én fényes sikerrel folyt le, s 
a dr. Kármán Aladár elnöksége alatt serényen 
működött rendezőség bebizonyította, hogy ko
moly előkészületek már félsikert biztosítanak 
egy bálnak. Különben az izraelita bált ősi ha
gyomány szerint páratlan jó kedv szokta jelle
mezni. Vigság dolgában ez a bál akármelyik
kel is vetekedik. A hölgyek báli öltözéke ia 
fényt és ragyogást terjesztettek, s a sok szép 
hebroni rózsaszál bűvös erőt gyakorolt minden
felé. így szint• érthetetlen, hogy akad a zsi
dóság közt egy számbavehetó rész, hogy ros
téi, vagy nem akar zsidó-társaságban lsnni, 
holott a rimaszombati zsidóbál eddig még min
dig csak dicsőséget aratott. Szomorú az is, 
hogy ezt a százados, hagyományos (purim) bált 
a köteles testvéri rokonszenvért a keresztény 
társadalom is meg nem látogatja. Valahol ast 
olvastuk, hogy nem szereti a czikkiró a fele
kezeti bálokat. Nos, keressük fel egymás bál
jait, szeressük meg egymást, a hogy a jövő 
fejlődés megkívánja, s akkor rövid-hamar egy 
tető alatt, egy körben fogunk mulatni, és ez 
lesz az igazi reczeptio. A szép mulatság soká 
fog élénk emlékben élni.

—  Újdonságaink legnagyobb része lapunk
térszüke miatt jövő számunkra elmaradt.

— Az »Eötvös-alap« érdekében, örvsedstes
módon szaporodik azok száma, a kik a magyar 
néptanítók e jótékony intézete iránt oly mtlegen 
érdeklődnek A testvéri szeretet hatalma nyilvá
nul az »Eötvös-alap« működésében: felekezeti 
külömbsóg nélkül egyesíti hazánk s nemzetünk 
néptanítóit, hogy öveiken és kartársaikon segít
hessenek az ínség idején, hogy az árvákat és 
özvegyeket gyámolithassák, a midőn szoknak 
segitőkézre van szükségük. Húsz évi fennállása 
alatt 39125 frlot nyújtott részint ösztöndíjak, 
részint segélyösszegek alakjában a hozzá folya
modóknak s ily módon 236 rk., 131 sv. ref., 
105 ág ev., 13 gör kath., 9 unit és 78 isr. 
vallásu, összesen 57.3. tanitéi család gendjait 
enyhítette s ezen felül a »Tanítók orsz. árva- 
hazádnak a költségeihez 2474 írttal járult. Tő
késített vagyona 64577 frt; ebből a »Tanítók 
Háza« alapjáé 12408 frt; a »Kossuth-alap« tő
kéje 864 frt. Sajnosán tapasztaljuk azonbaa, 
hogy a szegény tanítói családok száma is évről- 
évre szaporodik s az Eötvös-alapot gyűjt 1 és 
kezeié orsz tanítói bizottság felét sem elégítheti 
ki azoknak, kik hozzá ösztöndíj- avagy segélyért 
folyamodnak. Ezért fordul évenkint a nagykő- 

I zönség jószívűségéhez; ezért kereste meg ss év-

Foaías о hölgyeknek 1895. évi tavaszra!
Van szerencsém a t. hölgyközönség b tudomására juttatni, miszerint újonnan megnyílt nagyarányú női- éa 

férfi divatúruh&zamat
u  j  c z i k k e k k e l  g a z d a g í t o t t a m ,

ugvrr.int: női fe lö ltök  (Confectiö), kabátok (Capes), k ör- és vállgallérok, köpenyegek, bécai éft párisi
és berlini model 1-darabok mar is naponta érkeznek.

ízlés és uz árak tekintetében minden versenyt kizár, minden egyes darabon oleeó éa szabott ár számokban 
világosan látható s igy a tűi tartás vagy túlfizetés egyenesen ki van zárva.

Kérve a t hölgyközönség kegyes pártfogását
kiváló tisztelettel

R E I S Z  J Ó Z S E F .



ben is a budapesti szálodisok, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartestületét, melynek tagjai a 
múlt tanévben 20 vidéki .tanító gyermekének 
adtak, a folyó évben pedig 37-nek adnak ingyen 
déli ebédet s ezzel lehetővé teszik, hogy e jele
sen tanuló ifjak a budapesti tudomány egyete
meken, vagy más fő- és szakiskolákon elvégez
vén tanulmányaikat, hazánknak kiváló polgáraivá 
legyenek A székes-főváros ama polgárai, kik e 
nemes cselekedetük által is megmutatták, hogy 
egyesületünk czéljail méltányol1 a, mindenkor ké
szek a hazai népoktatásügy szerény munkásai
nak, a néptanítóknak érdemeit áldozatkészség
gel is megjutalmazni, csak növelték érdemeiket 
s megszerezték a tanítóság hálás tiszíeletét. 
Múlt évi bevételeik- s kiadásainkról a követ
kezőket jelenthetjük. Befolyt 1 és 20 frtos tag
sági dijakban 1504 Irt. Jordán Ferencz ur ala
pítványa 1000 frt. Tanitóegyletek évi járulékai, 
adományai és gyűjtéseiből 1944 frt 06 kr. Pénz
intézetek adományaiból 382 frt. Perselyekből és 
az Eötvös alapnak jövedelmező könyvek titán 
72 frt 04 к Közigazgatási hatóságok adomá
nyaiból 217 frt 21 kr ; a ^Tanítók Iláza< alap
jára 925 frt 72 kr ; tőkekamat fejében 2585 frt 
15 kr. A nm vallás- és közokt. miniszter ur 
adománya 500 frt. 1894. évben tőkésített 
vagyon 2299 frt 30 kr. Pén túri egyenleg 1893. 
év végén 3117 írt 39 kr. Összes bevétel 11769 
frt 85 kr Levonva ebből 9013 frt 48 kr évi ki
adást, a 2756 frtí'37 kr. évi tiszta jövedelemből 
a bizottság ösztöndijakra és segélyekre fordít 
2345 frtot; a magyarországi »Tanítók Háza« 
alapjához csatol 225 frtot; beteg tanítók mene
dékháza alapjára alapjára ad 110 frtot; a »Ta
nítók országos árvaházára 225 frtot. Az Eötvös- 
alapot gyűjtő és k* zelő országos bizottság« az 
1893 evben befolyt tiszta jövedelemből és a 
»Tanítók Háza« alapjának kamataiból nehány 
száz és több ötven forintos ösztöndíjat és se
gélyösszeget alkotott s arra pályázatot hirdet. A 
folyamodványok Lakits Vendel egyesületi titkár
hoz (Pudapest. VI érsek-utcza 4. szám) legké
sőbb f. é. julius hó 10-ig küldendők be. Ugyan- 
osak a feitnevezeti bizottsághoz intézendők az 
Eötvös alappal szoros kapcsolatban álló Bükk 
Szilárd, Dokk Pál. Zirzen .lanka, Örley János, 
Léderer Abrahám. Gyertvánffy István, Jordán 
Ferencz és Pétéi fy Sándnr-íéle alapítványok 
50 50 frtnvi jótét« ményeinek elnyerése czéljá-
ból benyújtandó folyamodványok is. Ösztöndíj
ban és segélyben csak azon egyének részesül
hetnek, a kik az »Eötvös-alap rendes tag aiul 
felvétették magukat, kik az ngy forintnyi tagsági 
évdijat már legalább is öt ízben beszolgáltatták, 
va?y a kik a 20 frt örökös tagsági tőkét teljesen 
befizették, avagy a kik az elhunyt rendes tagok
nak özvegyei vagy árvái, esetleg kenyérkerestre 
képjelen nyomoréK utódai. Senki sem részesül
het az «Eötvös-alap» jótéteményében, a ki ah
hoz az alapszabályokban előirt mértékben nem 
jáTult. Ez idő szerint, a kik már három Ízben 
részesültek az alap jótéteményében, nem szá
míthatnak, sem ösztöndíjra, sem segélyösszegre. 
A Gyertyán ti у István-féle alapítvány 50 írtos 
segélyösszegért a föl vamod ványok — ajánlás 
végett — az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület« választmányához intézendők Mi új
ból ajánljuk a nemzetnevelő néptanítóknak e 
jótékony intézetét a magyar társadalom, a nagy 
közönség kegyes pártfogásába, hálás szívvel 
mondunk köszönetét az eddigi támogatásért. 
Egyesületünk soha sem szűnik meg azon ifja
kat, kik a jótéteményben részesülnek arr\ buz
dítani. hogy tanulmányaik befejezése után maj
dan az élet küzdelmei között a jószivü ember 
barátoktól élvezett jókat hálálják meg azon fel
adatoknak a hűséges teljes téso által, a melyek 
reájok nemzeti életünk mezején várakoznak. Az 
»Eötvös-alap* orsz. tanítói egyesület nevében: 
Péterfy Sándor, elnök. Lakiis Vendel, titkár.

KÖZGAZDASÁG.
Egy hazafias pénzintézet.

And most még csak pium desiderium, t. i 
az osztrák-magyar bank olcsó hitelnyújtásában ne 
csak a bankárok, kereskedők és n a gy-iparosok, ha
nem a magyar kisgazdák is részesülhessenek, azt 
már régen megvalósította s folyton derekasan 
is gyakorolja hazánk legnagyobb pénzintézete, 
az első hazai takarékpénztár. Derék, hazafias 
és korszakalkotó alapítás volt oz, több mint 
félszázada s hazafias, becsületes magyar ha
gyományait mai napig is megőrizte s jövő mű
ködését is eszerint intézi. Ez intézet úgy állami, 
mint társada’mi pénzügyi kibontakozásunkban 
nagy szerepet játszott eddig, s még nagyobb 
szerep vár rá a jövőben, azért m Hó a közvé
lemény meleg érdeidődésére, mert az I. hazai 
takarékpénztár nemcsak pénzintézet, de köz
hasznú s speziíikus magyar irányánál fogva ál

dásos intézmény jellegével is bír. Mindazt k ö 
telességünknek tartjuk elmondani most, hogy az 
ötvenötödik közgyűlésen az intézet feltárta a 
nyilvánosság előtt forgalmának adatait, melyek 
bátran nevezhetők a legdusabb s leghasznosabb 
virágzás rdatainak. úgy amint azok az 1894 év i 
végéig fel vannak tüntetve Az összes forgalom 
a lefolyt évben regy milliárdnégyszáztizmilló- j 
nyolczszázharminczötezer háromszáznegyvenhat 
forintot tett, többet félmilliárddal, mint volt az 
előző évi. Szédítő összeg! A múlt évi uj rész- i 
vénykihocsájtás által az intézet hitele még óri
ásibbra nőtt a külföld előtt, tartalékalapjai oly 
hatalmasak, hogy az intézetet meg nem rendit- 
heti a pénzpiaczok bármily katasztrófája sem 
Az évi nyereség több mint két millió, egy-egy 
részvényre négyszáz forint osztalék jut, ami a 
részvényesek szerencséje különben s amihez csak 
szerencsét kívánhatunk mert becsületes pénz- j  
kezelésnek, o l c s ó  h i t e l n y ú j t á s n a k  é s  j 
n e m u z s o r á n a k  gyümölcse. De a közvéle
ményt általánosabban érdekli az intézet áldásos 
működése, amit a köz érdekében a múlt év 
alatt különösen két irányban kifejlett.

Először hathatósan közreműködött arra, 
hogy a gróf Károlyi Sándor-féle pestmegyei hitel- 
szövetkezet a hazai szövetkezetek központi hi
telintézetévé átalakulhatott. E központi szövet
kezet hivatása, hogy az ország minden részében 
községi hitelszövetkezetet alakítson s a kis gaz
daközönséget olcsó hitel által támogassa. Már 
eddig alapított 220 községben ily szövetkezetét 
hatalmas anyagi támogatással, e szomorú válsá
gos időkben számos kisgazda családnak meg
mentését eszközölvén.

Második üdvös ténye a mull évben a ko
lozsvári pénzintézetek megmentése volt magyar 
állami s magyar nemzeti érdekből. Erdély nem
zetiségi viszonyai közt a felburjánzo oláh pénz
intézetekkel szembenmegmérhetlen horderejű 
tény ez

Az intézel vezetői ezért megérdemlik a 
közvélemény tapsát.

C ak  előre ezen az utóul A nagy Fáy And- j 
rás áldott útja ez! //.

392.

Hirdetmény,
A rimaszombati kir. lörvényszék köz

hírré teszi, hogy a m. kir. államvasutak 
Putnoki állomásának kibővítése iránti kisa
játítási ügyében, a Putnok város határában 
fekvő, s a putnoki 710 190 687. 932. és 
673. s'ámu tlkvjben 1032 1031 1030/h

1030/1 és 1029 hr3zámu. Klein Jakab, Tá
bori Magdolna, dr. Gíschiit József, Geshheit 
Zoltán, Turcsányi Antal és neje Groman 
Mária tulajdonát képező, a beterjesztett 
tervrajzban és kisajátítási iratokban megje
lölt ingat lanságra nézve a kártalanitási el
járás m gkezdési határidejéül az 1895. évi 
február hó 18-ik napjának délelőtt W  
óráját tűzte ki Pdtnok város közházánál, 
amely határnapra és időre az Összes érd - 
ktdtek oly figyelmeztetéssel idéz etnek rmg, 
hogy elmaradásuk a kártalanítás fölötti ér
demleges határozat meghozatalát nem fogja 
gátolni.

Rimaszoombatban, a kir törvényszék
nél, 1885. évi január hó 30-ik napján.
Kainaliár,  Kubinyi Aladár,

к t. jegyző к  t- elnök.

N Y I L T T É R .

„ K Á R Á V Á  Г
l«‘i>felsöbb 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 :
fiúd a pest, Ara // y- Jánosaitcza 30 szám

Ausztriai telepe:
Bécs, Lobkowitzplatz 3.

Teánk, mely budapesti telepünk rövid 
fennállása óta, már oly közkedveltségnek 
és általános < lterjedésnek örvend és mely 
a bécsi néptáplálási kiállításon a nagy arany 
éremmel lett kitüntetve, B 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 vámszallagot és 
véd jegyünket, melylyel eredeti csomag
jaink és ízléses pléhdobozaink el vannak 
látva, különös figyelembe ajánljuk.

Any tisztás 15-ike óta csak u j f ér
mést! teát hozunk for у alomba.

Főraktár Rimaszombatban :

Bródy Bertalannál.

Nyomatott a kiadó Náray J A. gyorssajtóján Rimaszombatban.



Melléklet a „Gömör“ 1895. évi 8. számához.
Sajtónk egyáltalán közviszonyokkal szokott 

csak foglalkozni, és az egyéneket csak annyiban 
említi, amennyiben az egyének a közviszonyok 
szereplői, ezen túl egyénekkel csak akkor fog
lalkozunk, ha azok a közélet oly kiválóságai,, 
hogy arra számot tarthatnak vagy mint közve
szélyes emberek, a nyilvánosságnak bernutatan- 
dók — vagy szereplésük általán érdeket kelthet !

Azt hiszem Hafner és Récsey urakat sem 
a társadalom kiválóságai közé, rém a közönsé
ges büntetések kézé nem sorozhatjuk és végre 
nem vehetők azok közé sem, kiknek szerepelte- 
tetése némileg érdeket kelthetne, lévén Ők egész 
idegen emberek Rimaszombatban, kik egy éve 
tán, hogy Rimaszombatba jöttek az egyik 
már elment, a másik már útban van s igy 
az ő személyiségük a sajtóra nézvést teljesen 
közömbös.

De ч »Gömör« ezimii lap hivatása súly
pontját mindig abban találta, hogy ne az egyé- | 
nekkel, hanem a közviszonyokkal, állapotokkal 
foglalkozzék, ahol az egyen úgyszólván telje
sen háttérbe szorul.

Az a lap, melyben az inkriminált czikk 
megjelent, mindig a nemes eszméket szolgálta, 
a szabadság, testvériség és egyenlőség volt min
dig a jelszava és ezen jelszó alatt sohasem tö 
rekedett arra, hogy másokat, a polgárságot el
nyomja, hanem ellenkezőleg, hogy a polgári 
eszme viruljon s ne csak a lulajdnnképeni vá
rosi po'gáiság, hanem a megyei földesurak, a 
Gömörben még mindig hatalmas gentrynek is 
közös ideálja legyen Ez a iap indította meg 
Gömörben a demokrrtia érdekéi) *n nem a véres 
szájú demagógiát, hanem a testvéri egyetértést, 
ez dolgozo't mindig azon, hogy a polgárság a 
vármegye közönségében támogatóját, felvirágzá
sának előmozdítóját találja, ez a lap volt az, 
amely a polgári olvasókörbe bevitte a megyei 
geutryt is, ez a lap volt az, amely cda fejlesz
tette a viszonyokat, hogy a polgári bálon az 
egyszerű iparos-legény, kereskedő segéd a leg
előkelőbb gentry és arisztokrata ifjúval együtt 
viseli a rendezői kokárdái, neveik együtt szere
pelnek a meghívókon — ez. a lap volt az, amely 
a vallási felekezeti béke zászlaját lobogtatta 
mindig, ez a lap volt az, amely a legtisztább 
liberálismus szolgálatába állt mindig, ez a lap 
volt az, amely a közigazgatás elismert jó ba
rátja, a magyar állameszme Őre a nemzetiségi 
túlzók ellen, ez a lap vette fel legbátrabban a 
harczot a magyar nemzet ellenségei ellen, és e 
lap volt az, amely a tótok közt is igaz baráto
kat tudott toborozni a magyar nemzetnek, a 
mely minden téren a közügyekért harczolt, 
és a mely ép azért i társadalom osztatlan tisz
teletét tudta kivívni, a melyet párt- és »állás- 
különbség nélkül Gömürmegye közönsége osz
tatlanul pártol, mondom azt a lapot akarják 
Kécsey és Hafner urak meggondolatlanul a vád
lottak padjára állítani, ez' a 1 ipot akarják pa
naszosok a rágalmazó nevével felruházni !

Igv inéltóztaseék a »Gömör« czimü lapot 
megítélni, amely nem valami revolver-lap, amely 
& mások becsületén rágódik, hanem a közálla
potok hűséges őre, — a laptulajdonos neve is 
kizárja azt, hogy a »Gömör« privát becsületen 
rágódjék, ki ezt egy pillanatig sem tűrné, ki 
nem várna arra, hogy sajtóper inditassék a »Gö
mör« ellen, hanem maga utasítaná a lapot, ha 
az valakit méltatlanul megbántana, hogy a sé
relmet jóvátegye

Olyan emberek sorakoznak lapunk mellé, 
akik, ha egy kritikát igazságtalannak találnának, 
a kellő figyelmeztetést maguk is megadnák.

Ám a »Gömör« erre nem szorul! Tévedni 
emberi dolog, s ha előjött, hogy valaha a »Gö
mör« tévedett, a »Gömör« siete t is azt jóvá 
tenni, a jelen esetl en azonban erre szükség nem 
volt, mert ami megvolt írva, az igaz is veit, 
csak sajnos, hogy nagyon gyengén volt megírva.

És sajnos, hogy ezen igazság teljes, mert 
ez némi árnyakat vet Rimaszombatra is, a hol 
sok mindennek nem szabadna meglenni, ami 
meg van! Es sok olyannak kellene meglenni, 
ami nincs meg.

Rimaszombatnak, mint megyei székhelynek 
nines százados múltja. Ez magvarazza m g, hogy 
még nem bir sok olyan iníézménynyel, a me
lyek nagyobb városokban megvannak

így van ez a szállodai viszonyokkal is!
Rimaszombatban a »Három* Rózsa« ven 

déglő az, amely arra tarthatna igényt, hogy első 
rangú legyen.

A legnagyobb és legszebb épület áll a vem 
déglói, kávéházi helyiségek s szobák rendelke
zésére, azonban az a körülmény, hogy az ide 
teljesen idegenül jövő vendéglősök az üzletet csak 
átmenetinek tekintik s csak a helyzet kizsák
mányolására gondolnak, ez magyarázza, hogy az 
üzletemberek nem viseltetnek az üzlet iránt 
azon komolysággal ahogy keliene, a fő a ha 
szón, a többi teljesen mellékes

Rimaszombatban a lejí* kteleneb orgiák 
folynak az egész éjjekeu kei észtül a vendéglők

ben, az utczákra. a szomszédok lakásaiba egész j 
éjjel a korcsma lármája tör utat, s a sajtó leg
s', ig orubb felszólalásai is a közrend ily evidens 
megsértése ellen hiába valók 1

Itt van például szemléltetőül egy felszóla- j 
lás az éjjeli orgiákról! Vájjon nem a közrend 
megsértésév 1 vannak-e itt is a vendéglősök vá- 1 
dolva kivétel nélkül, és vájjon történt-e csak 
eg> szóval is tiltakozás a vendéglősök részéről?

Nem történt, mert bűnüké', érezték!
Es miért éreznek épp a jflen esetben Haf

ner és Kécsey urak érzékenységet, mid in előbb 
jóízűen elnyelték az igaz vádakat ?

Ezek a tivornyák a »Hárem-Rózsa« ven
déglőben pedig napirenden vannak és voltak és 
épp azért volt kötelessége a Gömör«-nek ismé- j 
telten is felszólalni ezen állapotok iráat.

Es hogyha az orgiák közben a tulcsapon 
gás annyira feíhevült, hogy melegük volt, hát 
egyszerűen kinyi’ ották az ablakokat, hogy az 
ordítás még jobban hallható legyen, mitsem tö
rődve a közrenddel és ezt tűrte nemcsak a 
rendőrség, hanem maguk a vendéglősök is.

Ám itt meg nem állhatunk !
Sehol a világon a kávéházi és korcsmái 

helyiségekhez annyi erkölcstelenség nem fűző
dik, mint Rimaszombatban. A korcsmái helyisé- 

j g *k valóságos benső otthonai a prostitutiónak a 
nagyszabásuan meghonosított szobaleányi, pin- 
czérnői iníézménynyel és ezek a helyek még a 
zsenge ifjúságot is megmételyezik, s vájjon a 
közerkölcsök ezen romlásával szemben bevár 
jak azt, ami Kolozsvárott is történt, hogy az 
erkölcseikben megromlott deákok beteges lélek
kel szerelmi csábítások folytán öngyilkosokká 
ettek ?

És vájjon ez nem ellenkfzik-e a közerkül- 
csiséggel, nem kötelessége-e a sajtónak ezen ál
lapotokat megróni, s vájjon a Hafner és Récsey 
urak becsületét ez sértheti-e? Nem e inkább I 
h ő i d  és köszönettel tartoznak, hogy a sajtó 
ezen állapotodat el akarja nyomni, s nem 
köszönettel tartoznak-e, hogy a sajtó Őket ebben 
elősegíti, mit megtenni kötelességük

Hisz csak nem vállalnak felelősséget a 
szobalányok és kassirnők visszaéléseiért.

Am nem kedvezőbb a helyzet a közegész
ségügygyei sem.

Tán nincs város, még hozzá székváros, a 
hol a közegészségügy elhanyagoltabb állapotban
volna, mint Rimaszombatban.

A város nincsen kanalisalva, s igy a pi
szok könnyen felgyűlik. A szemétkihordás is 
oly gyarló volt a legújabb időkig, hogy tán Ki- !
nában is külömb.

Képzelhető, hogy egy vendéglősnek saját 
fogatja nincs, a melyen a naponta felgyűlő sze
metét kihordássá, milyen lehet ott a köztiszta
ság és közegészségügy!

A »Három Rózsa« kávéházának és étter
mének padlója a lehető legritkábban látják a 
súrolást, úgy néz ki a padló, mint hogyha fe
ketére voln a befestve! Ez aztán a közegészség- 
ügy megóv á a.

A kávéházon, az éttermen egyetlen szellőz
tető nincs, s kéményben szelidebb a füstgomoly, 
mint itt lenni szokott!

Ez aztán a közegészségügy megóvása?!
Am a közegészségügyhöz tartoznak a tiszta, 

hamisítatlan italok és Ízletes ételek!
Hogy micsoda jók lehetnek azok, а Тек.

E küdtsz к fogalmat alkothat abból, hogy egy 
egyesület, a mely Kossuth asztaltársasag ezimen 
alakult a Rózsán, a mely egyesület a társada
lom legelőkelőbb elemeiből áll, a melynek tagja 
n város minden intelligens embere, a megye 
sok kiváltsága, kénytelen volt elhagyni az első 
szállodát, egy másodrangú vendéglőbe átköltözni, 
mert még ott is jobb otthont talál, mint a Há
rom Rózsán, még ott is jobb az ital és jobb az 
étel, mint o tt !

Do i Három Rózsa nem hitte, hogy odáig 
fog jutni, azt hitte hogv egyedül állván, mono
póliumot fog gyakorolni és kényszeríteni fogja*az 
asztaltársaságot a legrosszabbnak elfogadására 
is Azonban csalódott keserűen.

És vájjon, ha ily viszonyok közt a sejtő 
felszólal, ez rágalmazás, becsületsértés, s ha az 
állapotok vannak korholva, vájjon ebben Haf
ner és Récsey urak vannak bántalmazva, vájjon 
nem kötelességük-e a nyilvánosság kritikáját 
tűrni, s arra törekedni, hogy a bajokat orvo- 

, solják ? !
Ám ők kiakartak a közvéleményen fogni,

és az most kétszeresen ront ellenük !
Et n u n c  v e n i o  ad f o r t i s s i n u m l
Abban a bizonyos incrinált czikkben az 

is áll, hogy a vagyonbiztonság van veszélyez-
í tetve !

Tekintetes Esküdtszék! Tudjuk azt, hogy 
a magyar köznemesség, midőn az elnyomatás 
hatalma alatt nyögött, valósággal eltemetkezett 
a kártyában, tudjuk azt, hogy az előkelő világ
ban még ma is mily őrülten folyik a kártya, 
koczka, és más hazard-jóték. Tudjuk azt, hogy

mindezen játékok, akár csak a monaccoi bar
langokban, elfajulásukban semmi,más névvel ваш 
illethetők, mint fosztogatás névvel, s ott, a hol 
a játékdüh ilyen mértékben lép fel, a vagyonbiz
tonság bizonyára veszélyeztetve van.

Rimaszombatban és Gömörmegyében hála 
az égnek a játékszenvedély az utolsó időben 
aláhagyott, midőn egy napon arra ébredünk, 
hogy a Három Rózsában a t i v o l i  grassál.

.A tivoli olyan játék, a melyben nem ha
tároz az ügyesség, hanem teljesen a véletlentől 
függ az eredmény.

Ez a nemes játék folyt hónapokon keresz
tül a »Három Rózsa« kávébázban nappal és 
éjjel !

Odacsalta az ifjúságot, a szegény sorsú 
hivatalnokot, a tisztességes, eddig szolid polgárt, 
és mindannyit a játékdüh szállta meg ; az em
berek egymást fosztogatták, s egy-egy vagyon 
lett egy lökésre reá téve!

.látszottak teljesen részeg emberek, kik 
azt se tudták mit cselekszenek, s ott hagyták 
a pénzüket, elrabolták azt, mert hiszen az már 
nem is játék!

A részeg embernek kölcsönt adtak, a köl
csönt vissza nyerték, és igy ment ez, mig szá
zakra és százakra nem rúgott a veszteség A 
becsületes család-apából kornely lett, a haszon 
leső kártyahős gazdagodott. Ez rendszeres fosz
togatás, s ennek szereplői közt a vagy onbiztos- 
ság veszélyeztetve van ? I

V á j j o n  ki  m о n d h a t j a azt, hogy ez 
vagyonbiztonság I

Nem volt károsult ki panasz feljelentést 
tegyen ?!

Vájjon hol hallotta valaki azt, hegy va
laki magát feljelentse, hogy egy erkölcstelen 
tettben részt vett.

Тек Esküdtszék! Ami kis társadalmunk 
sokkal tisztább erkölcsű, semhogy tűrne ilyen 
visszaélést, s «ajnos, a kapitányi hivatal ennek 
tápot nyújtott az által, hegy azt az álláspontot 
foglalta el tévesen, hogy esak magánkárosult 
feljelentésére járhat e l! Hogy a tivoli megen
gedett játék, akár milyen elfajult módon is foly- 
tattassék.

Így folytak ezek a viszonyok rendőri assis- 
tentia mellett, és én úgy vélem, hogy a »Gömör« 
ezen ügyben nagyon enyhe kritikát gyakorolt!

Suhogtathatta volna az ostort, hogy resz
kettek volna bele.

De persze a nagy tétek, nagy billiárd pénzt 
is eredményeztek!

Ez veit a türöm-olaj I
És m e r t  ez a Há r o m R ó z s á n  t ö r 

tént ,  hát  n e k ü n k  a k r i t i k á h o z  j o 
g unk  n i n c s ? !

Hányszor ob ástuk, hogy a hírlapok meg
támadják a budapesti fürdőket, hogy azok az 
erkölcstelenség tanyái, de vájjon mert a pros- 
titutiot megtámadják, b e c s ü l e t é b e n  s é r t v e  
érz i - e  m a g á t  a t u l a j d o n o s ?  és s a j 
t ó p e r t  i n d i t-e ?

Nem, mert hisz nem a fördö tulajdonos 
van prostitutioval vádolva, hanem a látogatók 1

A »Gömör« nem azt mondta, hogy Hafner 
és Récsey urak fosztogatnak, hanem hogy a 
Három Rózsán a vagyonbiztonság van veszé
lyeztetve, hegy ott fosztogatást visznek véghez, 
s azok vannak támadva, kik ebben részt vettek, 
de Hafner és Récsey urak, mint ilyenek meg
nevezve nincsenek !

A közvélemény is tudta azt, hegy miről 
van szó, mert a »Gömör»-ben már sokszor in
téztünk ilyen támadást a tivoli ellen, és mert az 
enyhébb felszólalás nem használt, mert ezt sem 
a vendéglős, sem a rendőrség nem respektálta, 
hát azért vettük az erősebb módszert, hegy 
agyontapossuk ezt az erkölcstelenséget, hogy 
reá lépjünk a kígyó fejére ott, a hol találjuk és 
úgy ahogy tudjuk.

Az elmondottakat egybevetve a tanúvallo
mások adataival, valóban szomorú kép tárul fel 
> szemlélő lelke előtt, és ez a kép nempsak 
hegy igazolja az inkriminált ezikket, hanem igen 
is ezzel szemben nagyon enyhék voltak a czikk 
kitételei és ha én írom meg azt a ezikket, a kímélet
lenségnek enyhe foka lett volna a megjelent ezikk.

Nem ismétli védő a tanúvallomásokat, mert 
az esküdtszék nemes lelkülete legjobb légsuly- 
mérő, a mely megérzi a vallomások atomjainak 
súlyát.

Csak arra utal, hogy a hazárdjáték lelep
lezései körül bár kedélyeskedés igyekezett eny- 

; hiteni a körülmények súlyát, de ha egy maga- 
I sabb szempontra helyezkedünk, akkor a kaeza- 
I gás helyébe a megdöbbenés lép, mert a háttér 

a melyre az események visszatükrözéssel világot 
vetnek, nagyon, de nagyon szomorú. Mi tud
juk azt, hogy a játék mily undok szenvedély, 
mily sok bűn forrása. <* hány embert visz a 
bűn lejtőjére, s mennyire ölelkezik a prestitutió 
bűneivel Tudjuk azt, hogy hány ilju remény- 
teljes jövőjét sodorta az elbukás örvényébe, 
hány becsületes emberből faragott megátalkodott



bűnöst vagy könyelmü borhelyt, hány erkölcs
telenségnek a szülő anyja, hány tisztességes hi
vatalnokból s másbél is lett ezáltal sikkasztó, 
hány családapából lett hitvány dologkerülő em
ber, ki családját is tönkretette, hány emberből 
lett koldus és öngyilkos V

Ez a kép annyira undok, hogy a »vagyon
biztonság hiánya« csak enyhe szó. s a fővárosi 
lapok'az ilyen állapotokat rabiás és fosztogatással 
szokták jellemezni.

És hogyha a rendőrség a métely kiirtására 
mit sem tesz, akkor a sajtó kötelessége a mé
tely kiirtására a bátor harezot felvenni.

Tekintetes esküdtszék ! Legyen megengedve, 
hogy a czikk büntető jogi szempontból is kellő 
megvilágitásban részesüljön.

A büntetőtörvény szakaszát a rágalmazás
ról védő felolvassa. Ebből látható, hogy rágal
mazást csak » v a l a k i  e l l e n «  lehet elkövetni, 
már pedig az inkriminált czikkben »valakiről« 
szó nincsen, hanem csak állapotokról, tehát v i-  
lamirő 1 A m a g á n p a n a s z o s  képviselője 
azonban arra hivatkozott hogy a személylyel 
egyértelműek a jogi személyek és a ezégek és 
mikor a »GömÖr«-ben a »Három-Rózsá«-ról volt 
szó, hát a ezég sértetett meg. Ezzel szemben 
védő kifejti, hogy kü önbség van ezég és ezé- 
gér között, csak a ezég kereskedői íeve a ke
reskedőnek ; a »fekete kutya« vagy »arany *rom- 
bita«, »Három-Rózsa« csak ezégére a korcs
mának és az ellen rágalmazást elkövetni nem 
lehet. A finom distinktió, a mely ezég és ezégér 
között van, nagy különbséget csinál a jogi kon- 
seiju-ntiák tekintetében.

A korcsma azonban nem is pusztán üzlet, 
hanem nyilvános hely, amelyben nyilvános élet 
folyik, hová beléphet bárki is, s ahol sok min
denféle megeshetik, s melyben a társas élet pgy 
része lejátszódik, s amely épp azért kell, hogy 
a legszélesebb controllnak legyen alávetve, s ha 
a »Gömör« a »Három-Rózsá«-va! szemben két
szeres éberséggel Őrködött, tette, mert ez a he
lyiség az egyedüli elsőrangú vendéglő, melynek 
épp ezért jó hírnevére úgy kell vigyáznia mint 
egy leánynak.

A nyilvános állapotok rajzolása a tények
nek megfelelően pedig nemcsak joga, de köte 
lessége is a sajtónak

Ha egy kávéházban kabáttolvajok grassál- 
nak, s akad egy lap, a mely megírja, hogy a 
kávéház vagyoabizonytalanság?. veszélyeztetve 
van, akkor az igazságot irta meg, a mely nem 
lehet sértő a kávéháztulajd^noera, kinek inkább 
a köteleség jut, hogv a rendőrségnél mindent 
elkövessen, hogy a kabáttolvajok kézrekerüljenek, 
a kabáttolvajlások megakadályoztassanak, a saj
tónak pedig köszönetét tartozik és fog is mon
dani, hogy e czélban támogatásban részesíti. És 
hogyha megengedett ez a kabáttolvajokkal szem 
ben, megengedett ez a hazárdjátékosokkal szem
ben is, mert a hazárdjáték meg a kabát tol vaj- 
lásnál is veszedelmesebb

Védő most arra utal. hogy a politikai la
pok a legkegyetlenebb kritikát gyakorolják a 
politikai szereplőkkel és közállapotokkal szemben, 
a legkérlelhetetlenebb módon ostorozzák azokat, 
és a legkeményebb szavakat használják. És hogy 
ha az államügyész és érdekeltek sajtópert még 
sem indítanak, vagv ha indítanak, felmentéssel 
végződnek, ez meg van azért, mert sajtószabadság 
lebeg előttük, és Magyarország legnagyobb poli
tikai becsülete a sajtószabadság!

És vájjon a társadalmi lap a társadalmi 
viszonyokkal szemben kedvezőtlenebb helyzetben 
legyen, vájjon ez a kritikát nem gyakorolhatja 
oly szabadon, s vájjon kevésbbé fontosak a tár
sadalmi viszonyok mint a politikaiak? Ellen
kezőleg, a társadalmi viszonyok sokkal fonto
sabbak a politikáiknál, és csak egészséges tár
sadalmi viszonyokon alapulhatnak egészséges 
politikai állapotok, egy el/üllött társadalomnak, 
csak elzüllött politikai élete lehet

A magánpanaszos a felmentést egyértelmű
nek tartja azzal, hogy a »Göaiör az üzletem
berek veszedelme lesz, ennek ellenében védő hi
vatkozik arra, hegy a »Gömör« inkább mindig az 
iparés kereskedelem, íöldmivelés érdekeinek hat
hatós támogatója volt, bogy a »Gömör« mindig segí
tette és nem rontotta az üzletemberek érdekét, 
a közlemények ezen irányú nyilatkozatainak 
óriási száma lehet a legjobb bizonyíték. És a 
»Gömör« ezen helyes irány mellett meg is fog 
maradni a míg védő lesz a szerkesztő.

Ellenkezőleg, az elitéltetés azt fogná ered
ményezni. hegy a sajtó által lesújtott erkölcs- 
telenr.egek újra föl fegnak virágozni és a sajtó- 
szabadság egy olyan szájkosarat fog kapni, a 
mely szabad és független] megnyilatkozását 
lehetetlenné fogja tenni, és a sajtó társadalmi 
befolyása teljesen tönkre lenne téve

Tekintetes Esküdtszék ! Ismeretes Kassa 
sz. kir. város polgáraim*к független gon
dolkozása, ismert az, mennyire n-joignak 
a polgárok itt a sajtószabadságért isme t

i az, hogy a sajtó mily nemes támogatásban 
részesül, s azért nyu rodt lelkiismerettel bí
zom védenczem ügyét a tekintetes esküdtszék 
Ítéletére, azzal a bizalommal, hegy a fel
mentő verdikttel támogatni fogja a sajtó 

; szabadságot, és elősegíteni fogja azt, amit 
a rendőrség meg nem tett, hogy kicsi tár
sadalmunkból a fekély kiirtassék

Tekintetes Esküdtszék ! Én raegesktid- 
tem, hogy az igazságot fogom szolgálni, a 

i Tekintetes Esküdtszék érdemes tagjai i.3 
megesküdtek, hogy az ig izságot fogják lel- 

I kiismeretük vezércsillagának tekintem, egy 
hajóban evezünk, egy tengeren és remél- 
lem, hogy egy mederbe fogunk jutni ! K é
r e m  v é d e n c z e  ш f e l m e n t é s é t !

Dr. K rausz  Gyula: Ö nincsen abban a hely - 
zetben, hogy olyan laptulajdonossal és más fajta 
gentryvel dicsekedhessél mint a »Gömör«, de 
szerinte a »Gömör« egy egészen egyszerű újság, 
és hogy ez a lap 365-ször jelenik  merj 
égi/ évben, és ebből a 300 lapszám tele van 
párbaj hírekkel. (Ekkor tudtuk meg, hogy napilap 
a »Gömör«.) Midőn ő a kapitányt figyelmeztette 
a rendőrség ellen intézeti támadásokra, a rendőr- 
kapitány azt mondotta, hogy ő sem a »Gömör- 
Kisbonlot«, sem a »Gömört« nem veszi semmibe, 
köp rá . . .

Kínok : Ezen kifejezésért rendre utasítom, 
és hogyha a bíróság iránti tisztele’et meg rém 
tartja és illetlenül viseli magát, megvonom a 
szót öntől.

Dr. K rausz  Gyula: kijelenti, hogy a (ama 
dö ^vényekben mondotta ki, miszerint a ven
déglősnek a ezégje a vendéglő neve.

Végre csodálkozik, hogy hogyan Írhatott 
Náray, midőn Ő maga is játszott tivolii, és éppen 
a Rózsát támadta, holott a tivolit Rimaszombat
ban máshol is jáls ották, — nevezetesen a ti
volit a Gömöri kávéházban a tisztek is játszották

Dr Szel ess Ödön : a dr. Krausz Gyula úr 
által felhozott mende-mondákkal szemben elő
kelő állását azzal doeumen'álja. hogy megőrzi 
férfiasán nyugalmát, s figyelmezteti mag/mpana- 
szos képviselőjét, hogv a komisz kifejezéssel, amit 
használt az esküdtszéket sértette meg. a kir. 
törvényszék Nagyságos elnöke a magánvád lé- 
lekzetét rtndreutasitásával annyira visszaszorí
totta, hogy a köpés kabátjára hullott, és nem 
ért őzéit Hogy a tivolit máshol is játszották, 
tudomása nincs.

N áray  Jenő Albert, a személye elleni tá 
madást, mint ellenszenv kifolyását visszautasítja, 
s azután egy tréfás példabeszéddel illustrálja az 
ellenszenv erejét. Ezután czáfolatába bocsátko
zik a magánvád concret adataira* s felmen
tését kéri.

Az elnök  ezután a tárgyalást resuinmálja, 
előadja, hogy az inaimmá!! zikk kitételei mi
ben nyertek igazolást, a vád sérelmét és a vé
delem indokait, és előterjeszti az esküdtszéknek 
adandó kérdéseket.

Dr. K r a u s z  Gyula kéri a kérdé t Ré- 
csey és Hafnerre nézvést kiilön-külön megtenni.

Dr. S z e l e s s Ödön kéri az eredeti szö
vegezést meghagyni, mert panaszosok együtt lép 
tek fel, és egvütt érezték rágalmazva magukat, 
mint ezég, és együtt teendő fel a kérdés is.

Л kir. tői vényszék következőleg ha 
táró:'.ott:

Л felteuidő kérdések meghagyatnak 
eredeti szövegezésben, a kérdés Hafner és 
Récseyre együtt tétetik fel.

A kiiólyi törvényszék elnök« ezután 
figyelmezteti az esküdteket, h gy a térvény annál 
fogva bizta a »vétkesne « vagy »nem vét
kesnek« kimondását szabad és független polgá
rokra, mert e kérdésben az ember élő Mkiis- 
merete biztosabban ítél, mint a holt szabályok, 
hegy a törvény nem kéri tőlük számon, mi á l
tal és miért éreznek magukban meggyőződést; 
nem adott elébük szabályokat, melyek szerint a 
bizonyítékok teljessége, a próbák igazságos volta 
mérendő, nem parancsolja, hegy minden tényt 
igaznak ösmerjenek már azért, mert ennyi vagy 
annyi tanuktól állít tátik, hanem csak azt hagyja 
meg nekik, hogy aggódó gondossággal ligyelmez- 
zenek a tárgyalás egész menetére, s most már 
magukba szállva, tiszta lelkiismerettel kérdjék 
meg maguktól, vájjon úgy a vádlott ellen, mint 
mellette felhozó’t próbák és erősségek miként ha
tottak Ítélő tehetségükre és igaz meggyőződésük 
szerint, részrehajlás nélkül és férfiakhoz illő bá
torsággal mondják ki az elébük terjesztett vádra 
nézve a felhozott bizonyítékok nyomán — a 
»vétkest , ha н vádlott vótkes, a »nem vétkest«, 
ha a vádlott nem vétkes.

Ezen ligyelnnz’ etés útin a kir törvényszék 
vb.->avoi)Ult bz eii.ők szobájába az esküditek 
táját kiben ta n u k  be, a melynek östzes ajtait

törvényszéki őrök állták el, hogy a külvilágtól 
teljesen el legyenek zárva.

Kisvártatva ismét bevonultak az esküditek, 
a helyét elfoglalta a kir. törvényszék ói ekkor 
előlépett az esküdtek közül dr. Szauberer Béla 
ügyvéd, mint az esküditek főnöke, ki csengő 
hangon mondotta a következőket:

»Becsületemre és lelkiismeretemre Feten 
és emberek előtt kijelentem, hogy az esküdt
szék határozata : a vádlott 10 szavazattal 
kettő ellenében nem vétkes; egyazers- 
mind az adott feleleteket a’áirva tisztelettel 
a kir. törvényszéknek átnyújtom«.

Ezután a kir. Törvényszék hirdette ki 
ő Felsége a király nevében az ítéletet:

t., Szerzője-e Náray Jenő Albert a 
»Gömöi« 1891. évi szeptember 2-án meg' 
jelent 36 ik számának hírek rovatában 
»Rendőrkapitányunk figyelmébe« czimű köz
iemén у nek ?

22 igen.
2, Foglaltatik e a közleményben rá

galom ?
2 igen, 10 nem.

3, Vétkes-e Náray Jenő Albert?
2 igen, 10 nem,

minél fogva a kir. törvényszék Náray Jenő 
Albérlet a vád és következményei alól fel
menti. magdnpa .aszost pedig az összes fel
merült és okozott költségeknek 15 nap, 
végrehajtás melletti megfizetésében elma
rasztalja

Dr K r a u s z  Gyula, magánpanaszos képvi
selője semmiségi panaszt jelentett be.

Az eljárás alakiságai a legszigorúbban tar
tattak be s igy nem hihető, hogy a semmieégi 
panasz jogi figyelemben részesüljön.

A tárgyalás után sajtónkat és annak kép
viselőit, Kassán, minden oldalról a legnagyobb 
figyelemben részesítették és elhalmozták sze
rencse-ki van átok kai

Sajtóperünk és a kassal sajtó.
Sajtóperünk a kassai sajtó részéről is ki

váló figyelembe részesült.
A „ F e l  s ó m a g y a r o r s z á g “ előkelő 

politikai napilap hosszasan foglalkozik az ügy
gyei Közleményéből kivesszük a következőket :

A kassai kir. törvényszék mint sajtóhíré- 
ság előtt ma délelőtt esküdtszék! tárgya
lás folyt le, olyan köznapias, alacsony ügy
ben, amelyért valóban k^r volt alkotmányossza 
badságunk ezt a legszebb intézményét igénybe 
venni és a juszticzia magasztos fóruma előtt 
egy különben derék magyar várost, am ilyen
nek Rimaszombatot ismerjük, a piaczra hur- 
czolni, hogy annak »ársadalmi szenyessét, bajait 
a szólás szabadság erejénél és szabadalmánál 
fogva palam et publice tárgyalják végig csak 
azért, mert a sok között egy ember akad, a 
ki nem bírja elviselni a sajtószabadságnak 
azt a vitális és legszebb jogát, hogy a tények
ből folyó száraz igazságot elmondja s hogy a 
társadalom testén rágódó undok fekélyt a toll 
hatalmával kiirtani próbálja, miután előzetesen 
meggyőződött, hogy az illetékes hatóság — 
ez esetben a rimaszombati rendőrség — a vá
rosa területén levő ázsiai ronda állapo. ok meg
szüntetése érdekében a fülét sem mozgatja.

A sajtópört a rimaszombati „Három- 4 ó -  
zsa“ vendéglő bérlői Hafner és Récsey indí
tották meg a Rimaszombatban megjelenő »Gö
mör« czimü hetilap ellen, a melynek múlt évi 
szeptember 2-án megjelent 36. szamában »a rend
őrség figyelmébe* czim alatt egy napiujdon- 
ság lett közölve és abban elmondva, hogy a 
• Három-Rózsa« vendéglőjében minden az eliüi- 
lés lejtője felé halad, falai közt tenyészik a pros
titú ció . a hazánl-játék, helyiségei nyomorúsá
gosán tisztátalanok, a közegészségre veszedel
mesek, az oda betévedők a legundokabb er
kölcstelenség fertőjébe csábi Hatnak, virágzik 
benne a tivoli játék és a tivornya mindenféle 
nemei ott köznapi dolgok

A vendéglő bérlőinek képviseletében dr. 
Krausz Gyula rimaszombati ügyvéd a közle
mény megjelenése után a k&ssai törvényszék 
mint sajtóbiróság előtt megindította a sajtó
ügyi eljárást, melynek során az inkrin.inált 
czikkely szerzőjéül a »Gömör« szerkesztője dr. 
Szeless Ödön, a lap munkatársát, Náray Jenő 
Albertet nevezte meg (Czikkiró maga nevezte 
meg magát. Hzerk)

A mai végtárgyaláson a bíróság és es
küdtszék igy alakult meg:

Elnök Péchy Aurél törvényszéki elnök ; 
szavazóbirák Baloghy és Bessenyey ; jegyző ifj. 
Gregorovicz Henrik.


