
Márczius Idusán.
E napon született, hogy többé soha 

meg ne haljon, a szabadság szelleme! Meg
született, tesiet öltve a szabad polgárok sza
bad államának szabad intézményeiben

Sok idő múlt el azóta, sok h; rezon. 
küzdelmen ment keresztül drága h ízűnk, 
s a nehéz napokat győztesen átélvén, uj 
korszakra és ebben uj fejlődésre ébredet!!

A szabadság szellemének éltető ereje 
vitte a nemzeti fejlődés processusában, s a 
nemzet az életfentartó, fejlesztő erő termé
kenyítő hatásának érzete alatt kegyelettel 
ünnepeli a szabadság eszméjének magyar 
születésnapját!

De bármennyire is ragadja el a lelket a 
rajongás szárnyain a lelkesüli.ség, a múllak 
nagy eseményein való épülés nyomán, nem 
tölthetjük be hivatásunkat, hogy egyedül a 
múltaknak elzengjük dicshyin tusunkat, a 
hazafias lélek íáradhatlan törekvése a múl
tat áthidalja a jelennel, és betekint a jö
vőbe

Az eszme hatalma, mely a 4H-ik már
czius idusán minden magyar ember leikét 
Uralta s a nemzeti legszentebb törekvések
nek rabjává tette, nem lehet egy nap vagy 
egy korszak kincse, kell, hogy Örökre és 
végtelenbe a nemzet lelke legyen, mert 
nagy nemzeti eszmék lehetnek egyedül ama 
kapcsok, amelyek a nemzet fiait mindenféle 
politikai, társadalmi felekezeti, vagyoni és 
egyéni s más különbözőségek daczára is 
egy igazán széttörhetlen egységbe összefog

lalj ik, csak nagy nemzeti eszmék képesek ! 
a nemzeteke-: nagy, elhatározó lépésekre 
és tettekre vinni, amelyek a nemzetek éle- I  
lének a fejlődés újabb és újabb, magasabb 
és magasabb korszakait nyitják meg: egye
dül nagy nemzeti eszmék képesek a szel
lemi és vágyom összes erőket nemcsak az 
egyéni boldogulásnak, hanem első sorban 
a m ndenkinek javára szolgáló közügynek 
gyümölcsözővé lenni.

Л hol a nemzeti eszmék éltüket elve
szítik, ahol a mindennapi magán és poli
tikai élet az egyedüli irányadó, ott a nem
zetek életéből a politikai és társadalmi élet 
magasabb erkölcse kivesz, nemzet és ennek 
társadalma s a politikai életet fentartó ál
lamisága minden pillanatnyi siker melleit 
is nyomorúságos fakó színezettel fog bő ni, 
mint az éhínségben szenvedő ember vagy 
az. kit minden jóval f halmoznak, csak a 
szabad levegőre, a deciét napsugárra nem 
hoc állanak.

Az eszmék ezen hatalma, a melyet 
minden márczius idusa hirdet, emlékeztet 
bem linket a jelenre és jövőre egyaránt, 
hogy a szabadság eszméi, a napsugár és 
szabad levegő nélkül, minden haladásunk, 
minden fejlődésünk a fakóság bizonyos 
színezetével fog birni, ott fog ülni a »faciss 
hypokfatika«, a mely minden élet daczára 
is a biztos halál jósolója.

Márczius Idusán a nemzet egy testtel 
és lélekkel az eszme hatalmának hódolt, 
az eszme dicső győzedehne tartotta fényes 
ünnepét és emlékeztetőnek megmaradt a 
j denre és jövőre is az a nap, hogy ez ta

nulságával, a közkincset képező nemzeti 
eszmék hatalmáról, örök napja legyen a
m a g y a r t f j ik j^

Faiskolák és fatenyésztési oktató.
A mezőrendörségi lürvény folytán).

Törvényileg van el rémiéivé a mezórendör- 
ségi törvényben a faiskolák felállitása s abban 
a fatenyésztésnek a népiskolák valamint az is
métlő tanulók általi szakszerű tanítása.

Uj időszak nyílik a nép anyagi jólétének 
előmozdítására, meri hiszen ki vonhatná két
ségbe, hogv a gyümölcstenyésztés által népünk 
megélhetési viszonyai tetemesen könnyittetnek ; 
nemcsak, de biztos és szép jövedelem forrásul 
is szolgálnak, mint azt a gyümölcsös vidékek 
példája alaposan igazolja.

Tudjuk, hogy ma már az emberi szorgalom 
és kitartás, nemkülönben az egyes vidékek ta
laja és éghajlatának tanulmányozása által el
éretett, hogy nincs oly hely, hol bizonyos fajú 
gyümölcsfák haszonhajtó czélból ne müveltethet- 
nének, ne tenyésztethetnének.

Kirendeltetett a fent idézett törvényben, 
a faiskoláknak minden községben egy év alatt 
leendő (elállítása, műveletbe hozása. Felhivattak, 
illetve utasitattak a törvényhatóságok, hogy e 
törvény szellemében szabályrendeletet alkossa
nak, melynek értelmében az alapos gyümölcs- 
tenyésztés a nép- és ismétlő iskola növendékei 
között mily terjedelemben s mely időben tani- 
tandók.

Jól tudom, hogy törvényhatóságunk bölcs 
intézkedése e tekintetben is mielőbb érvényre 
jut, mindamellett nem vélek felesleges munkát 
végezni, ha az alkotandó szabályrendelet leendő 
tartalmára nézve kifejezem szerény, de gyakor
lati életből merített tapasztalataimat.

A törvény azt mondja, hogy minden köz- 
ség egy év lefolyása alatt, 1894, nov. 1-től számítva, 
köteles faiskolának alkalmas helyet kijelölni,
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(A »Gömör« eredeti tárczája )
A fenti hyrnenhirre’ lepett meg a mai 

pósta, no már erre felelnem kell, ezt magával 
hozza a társadalmi illemszabály, ha valaki a 
jó ismerősök, vagy rokonok közül jegyben jár, 
tehát nekem is ki kell rukkolni a jó kivánatok- 
kal és ünnepélyes frázisokkal.; pedig azt nem 
szeretem, legegyszerűbb megoldása lenne a do
lognak egy névjegyre ráírni : Gratulálok ! ! !  és 
punk'um, mennyi mindent kifejez és eltakar ez 
a három titokzatos felkiáltójel; de aki nem 
gondolatolvasó, az megütközhetik nagyon köny- 
nyen azon, ha ilyen röviden gratulálok a je
gyes párnak, a kik tavaszi hangulatukban örül
nek a sok zöldségnek, a mivel őket elhalmozzák 
az üdvözlő levelek ; igy bát én is csak kipako
lok a házasélet táskájából egy kis szellemi ele
mózsiát, hogy izlelL-tőül megkínáljam a háza
sulandókat, a sok édességhez nem árt, ha én 
egy kis savanyu kortytyal tisztelem meg őket 
az életben, úgy is gyakran váltakozik a sava 
nyú meg az édes, szokjanak hozzá !

£n azon kezdem kedves jegyespár, hogy 
sem jót, sem rosszat nem kívánok, sem szép, 
sem rut jövendőről nektek nem regélek, a ti 
jövőtök a kezetekben van, azt nem befolyásolja 
jó vagy rossz kívánság, az nem szavakon, ha
nem tényeken épül fel. Ha módomba volna, azt |

mondanám : itt van gyerekek egy pár ezres 
bankó, ennyit ér az fn jó kívánságom, fordítsá
tok hasznotokra, ez a pénz igen alkalmas for
mában személyesítené az én jó kivánatomat, de 
— sajnos — én ezt nem tehetem, ti tudjátok, 
hogy nem rajtam múlik : ilyen gratulácziót tő
lem nem is vártok; pedig mennyivel több sze
rencsés házasság volna a világon,- ha a jó kivá- 
natokat egy-egy százas vagy ezres bankóval vál
taná meg mindenki, nem lenne annyi sok leány
gyermeknek apja kopasz a szülői gorjdok miatt; 
hanem a megoldásnak legkényelmesebb módja 
mindenesetre az, a mi divatozik a társaséletben, 
t i. nagyon sok jót kívánni és semmit nem 
adni azt tartják általánosan az emberek, hogy 
aki házasodik, legyen módja, tehetsége hozzá.

Kz igen bölcs elv, meg kell adni neki, sok
szor ezer forintnál is többet ér, ha az ember 
ráér megszívlelni és követni ezt a nagy íilosofiai 
igazságot; de az a hiba, hogy mint rendesen, 
minden bölcs dologra csak későn gondol az em
ber fia, s legkevesebbet foglalkozik a bölcsészet
iéi akkor, ha szerelmes ; hanem mégis higyjétek 
el nekem, hogy a kit szerelem békoja fog meg 
és nyűgöz le, nincs mit sajnálkozni rajta, akár 
milyen szegény ember : aki igaz szerelem által 
egyszer boldog veit, ha csak egy hétig, egy napig 
is, annak nem árt egy egész élet nyomorúsága; 
nines nagyobb koplaló a világon, mint a s z í v ; 
eltengődik az egy pillanat örömeiből — évtize
dek szomorú napjain át; ritkán esik kétségbe, 
tud élni a múlt emlékein, vagy a jövő sovány 
reményein.

Mig ez játszott főszerepet a házaséletben, 
nem is szorult az ember fia a jó kívánságokra, 
ezres bankók nélkül is voltak boldog házassá
gok ; de mióta lassan ki megy divatból, nem 
pótolják azt a nagyhangú gratulácziók, egy há 
tas tarisznya teli üdvözlötávirat daczára sokszor 
már a házasélet első hetében csődöt mondanak 
a remények és illúziók ; a szerencsétlen házas
ságok száma folyton szaporodik. A családi életbe 
is beleütött valami fajta liloxera s a mint van 
inübor, úgy van műszereiéin is manapság. Jaj 
annak, kinek életpoharába ez kerül üdítő ital
ként. A legsavanyubb természetes bor is egész
ségesebb, jobb a legédesebb mübornál: ép úgy 
a tiszta szerelemnek még a karmolása is kelle
mesebb, mint a müszerelem tettetett csókjai; 
pedig nagyon tetszetős vignettái vannak ám ez 
utóbbinak, utón útfélen árulják ügyes ügynökök, 
aki nem próbálta, rá sem ismerhet hamis vol
tára, de sokan járnak közöttünk, akik már bele
undorodtak az élvezetébe.

Manapság főelv, hogy férjhez kell adni a 
leányt minden áron; legyen az szerelem, érdek, 
pénz, vagyon, ring, családi hatalom, ami férj
hez adja, az mindegy, csak megtörténjék idejébe, 
szégyen volna vén lánynak maradni otthon ; 
hogy boldog lesz-e vagy nem, az nagyon mel
lékes, naiv felfogás; ezt az os‘oha fogalmat csak 
a poéták és a süldő diákok gondoltak ki, a po
sitiv éleiben ennek rendes árfolyamata nincsen, 
csak olyan privát passzió, mint a sétalovaglás, 
tegye aki teheti; a fő, hogy éljen az ember az 

{ ész eszközeivel.



s azt kellőleg berendezni, legkevesebb 100 négy
szögöl terjedelemben.

Ami gömörmegyei kultúránkat szorosan veve 
tekintetbe, tudjuk, hogy úgy talaj, mint éghaj
lat tekintetében a gyümölcsfa tenyésztésére igen 
kedvező viszonyaink vannak. Nincs oly gyü
mölcsfaj és nincs egyetlen községe megyénknek, 
mely ne onthatná az áldást vagv meg ne te
remne a kényes [szőlő és baraczktól kezdve a 
körték, almák, cseresznye, meggy, dió minden 
kényes változatáig. Ha tehát az alapfeltételek 
megvannak, ahhoz irányitanók a berendezkedést 
is, hogy ép oly tényezőjévé váljék a gyümölcs- 
tenyésztés a gazdaságnak, mint az állattenyész- j 
tés vagy földmivelés, illetve szemtermelés. Ki
mondandó volna, hogy a 300 lakosig terjedő 
községek faiskola területe nem lehet kevesebb, 
mint fél katasztrális hold, 30 0 - 000 lakosig há
romnegyed, vagyis 1200 négyszögöl, 000 lakostól 
feljebb 1600 négyszögöl.

De ez aztán ne holmi hegyszakadékon, 
vagy vizállós területen, avagy kavicsos; köves 
talajon hasitassék ki, hanem hogy igazi ered- 
ményre vetessék a törvénynek intentiója. Mert 
máskülönben ott leszünk, ahol eddig voltunk: 
marad minden a »Pató Pál«-fele rendszerben

Azt mondja továbbá a törvény, hogy al
kalmas kerítéssé1* látandó el azonnal. Hát én 
azt mondom, hogy ha ez keresztül nem vitetik 
a betű legszorosabb értelmében, hiába való lesz 
minden emberi fáradozás, hiába a törvénynek 
büntető szigora a kártételek ellen.

Ismerek faiskolákat egyes községekben, 
melyek közvetlen a marha csapásból lettek kö
rül sánczolva, talán e helyre éppen azért tele- ; 
pitve, hogy soha emberi erő cultura ala ne ve
hesse azt., melyből soha nem zöldéi ki az olt- 
ványos táblák nemes csemetéje

Ne legyen tehát a faiskola terület se oly 
hegyoldalon, hol a kellő viz közel fel nem ta
lálható, de ne legyen ám oly vizenyős területen 
sem, hogy az ásó nyoma után felfakadjon a ta
lajvíz, hol semmiféle fa, vagy kultúrnövény meg 
nem teremhet.

Szükséges továbbá, hogy a nehezebb, le 
hát több időt igénylő munkák, mint a kert föl
ásása, kapálása ne csupán és kizárólag a tanu
lók által végeztessék, hanem erről akár átlagos 
napszámos fölfogadása, akár napibér melletti 
munkás által végeztessék a község pénztára ter
hére. Mert bizony ha a tanító terhére adatik, 
hát kapálatlan, ásatlan marad az, miután neki 
nincs pénze, miből előlegezhetne a jövőbeni 
megtérítés reményében. Kimondandó tehát, hogy 
a föld mindenkori megmunkálásáról a község 
gondoskodik

Ha már igv be lesz állítva, munkába véve 
a községi faiskola, hogy az egyöntetű, ezébrá-

A modern társadalom hideg, sima parkett
jén fázva, dideregve korcsolyázik a s z í v ,  nem 
tudja hová forduljon, hol talál melegítő otthont. 
Tetszik a férfinak egy leány, vagy a leánynak 
egy férti, ki biztosítja Őket arról a mai önző 
világ ötletforgalmaban, a mikor az érzelmekkel, 
a szívvel is spekulálnak sokan, hogy önzetlen 
szerelmüket tiszta szerelem viszonozza, ha lát
ják, hogy a házasság utáni vágy egy közönsé 
ges lókupecz sivárságával alkuszik lépten-nyo
mon, e mint a heti vásárok zsibárus portékái 
li'ytgnek előtte a különféle »heiratsantragok«

Biztos e a szegény leány, akit a szülői 
házban úgy tekintenek, mint egy telekkönyvileg 
bekebelezett tartozást, terhet, a kitől áldoza
tok árán is szabadulni akarnak, — bogy nem 
azért jön hozzá valami czilinderes szeladon, 
mert szereti tiszta szívből, hanem azért, mert 
tudja, hogy a papa hajlandó több ezer forint 
szabadulási dijat fizetni, csakhogy megszabadul
jon a tulajden leányától.

£s biztos-e az a szegény ifjú, ki önzetle
nül közeledik szive választottjához, hogy a le
ányka viszontszerelemből siet hozzá és nem 
Mért, mert szülei beszélték rá fejét, mivelhogy 
lem  kérnek pénzt, nem kell szabadulási dijat 
űzetni, fogtak olyan balekot, aki ingyen képes 
házasodni az élet nagy érdekvásárjában.

Sajnos, hogy‘ ilyen kérdésekre n feleletet 
csak a házas élet adja meg, ott tudja meg ki-ki 
hogy igaz szerelern-e az, a melyen szive táp
lálkozik, vagy mibzerelem, a melyen csak ten 
gődik

Ti ifjú jegyesek, ne adjatok sokat a gra- 
tuláeziókra és ne ütközzetek meg azon. ha el
felejtenék én is jót kívánni nektek ; ha igaz sze
relem hozott < ssze benneteket, nem szorultok 
az üres jó  kivánatokra, ha pedig egyik részről, 
vagy pláne mind a két részről csak a rnüsze- 
relem szeszélye, érdeke, pénze hozott össze 
benneteket, akkor úgysem használ nektek sem
miféle jó kívánság, ha mindjárt a bukovinai 
csoda-rabbi, vagy a római papa adja rátok az 
áldást és kíván jót nektek — boldogok nem 
lesztek ezen a világon.

nvos haladás elérhető legyen, nem elég a tör- | 
vényben körvonalazott czélokban holt betűben j 
való feltüntetése, tantervbe osztása s a munka 
anyagának időszakonkénti beosztása a tanterv
ben. A betű, betű marad, gyakorlati alkalmazás 
nélkül A kivitelnél pedig ismét különbséget log 
tenni a kezdők különböző mku szakismerete, | 
ügvbuzgalma

Feltétlenül k ív á n a to s  a kellő szakfelügyelet, 
az egyöntetű, czéltudatos eljárás biztositáráért, 
szükséges a járási (aiskola-felügyelők beállítása, 
kik a ke lő szakismerettel bírván e téren, a 
törvény utasításait gyakorlatilag képesek az 
egyes faiskola kezelőkkel megismertetni, s a tör
vénynek életet adni. E felügyelők a föszolga- 
birák ajánlatára, -  esetleg pályázat utján — 
az alispáni hivatal által neveztetnének ki. Kik 
eljárásukról, működésűkről havi vagy negyedévi 
jelentéseket tartoznak tenni.

Ily felügyelők legkevesebb kétszer minden 
faiskolát tartoznának meglátogatni, s ott a kellő i 
szakbeli utasítást megadni Minthogy pedig a 
munkás méltó a maga bérére, о felügyelők is a 
községek részéről fuvarral s legkevesebb min
den község részéről, melyet meglátogat 1 — 1 frt 
tiszteletdijban részesítendő.

Ily beosztás és szervezés mellett erős a 
meggyőző lésem, hogy megyénknek halmos, völ
gye« terei, melvek ma kopáran és lombtalanul 
merednek, egy évtized alatt gyümölcscsel koszoru- 
zolt kertekkel fognak díszelegni, árasztva jóletet, 
munkásságot és megelégedést. .
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H Í R E K .
— Márczius 15-ikét a gymuásiumi ifjúság 

a szokott módon, a hagyományos lelkesiiltség- 
gél fotgja megünnepelni Tudvalevőleg a közmű
velődési egyesület dijai is ilyenkor nyernek ki
osztást a hazafias szellemű munkákért, a me
lyekből a legjobbak ezen alkalommal a szerzők 
által elő is adatnak A márcziusi ünnepek közt 
nálunk az ifjúság ünnepélye lévén az alkalom
nak legm egfelelőbb, felhívjuk a közönséget, 
hogy abban minél nagyobb számban jelenjen meg

— Társas összejövetelek Márczius 15-ikét 
a rimaszombat kaszinó és polgári olvasókör is 
meg fogja ünnepelni társas vacsora mellett Ez 
alkalommal elfognak hangzani itt is, ott is az 
ünnepély jelentőségéi ineltato beszédek, az em
berek lelke visszavarázsolta! ik a rég elmúlt 
időkre, hogy azokból merítsenek tanulságot a 
jelen és a jövőre. Mint mindig, ezúttal is kö
vetkezetesen kifejezzük s jnálatunkat, hogy a 
szabadság ünnepe nem találja az egesz társa
dalmat együtt! Pedig a 48 iki márczius ló  ikén 
együtt lelkesedett a magyar az iitczán és min
den nyilvános helyen, a szabadság eszmeiért 
való lelkesedés ledöntött m nden válaszfalat az 
emberek közt. Méltó volna a nagy nap szelle
mét felidézni, és egy közös ünnepet re dezni 
persze ehhez a teríték 2 frt áránál demokrati 
kusabb árak kellenének.

Dalárda-°stély. Mindjárt az atléta bal 
után pár napra a dalárda frisben, rögtönözve 
estélyt rendezett A mulatság nagyon is közvet
len az atléta ünnepségek után került felszínre, 
s igy a közhangulat azt mondotta, hogy kissé 
korán volt az estélyt rendezni. Az intézőknek 
azonban nincs okuk panaszkodni, mert akik az 
atléta bálról elmaradtak, azok mind nagy szám
inál és ritka összhanggal a dalestélyre bejöttek, 
úgy hogy a mu'atság név óra alkalmas annak a 
megálltpilasára, hogy kik hiányoztak a* atléta 
bálról Az udvariasság egy kis diseretiora köte
lez, és a névsort elhallgatjuk, de igy általában 
jegyezzük meg, hegy a város szépei és kedves- 

I ségei, asszonyok, menyecskék és leányok, mind- 
| annyian urhölgytk, ragyogó elegant iával ott 
1 voltak. A dalurda főintézői közt ott voltak az 

elnök dr. Szabó Samu és gazgató dr. Yferess 
Samu Az este a dalárda jó hírnevéhez méltóan 
viselte magat es dalait Váry János karnagy 
kitűnő vezetése alatt pompásan adta elő.

Közggyüles A gömörmegyei athletikai 
klub f hó 3-án tagjainak majdnem teljes számú 

I  és élénk résztvéttel lefolyt közgyűlést tartott. A 
közgyűlést az elnök F á y  István lelkes szavak
kal nyitja meg, s visszapillantást vetve az elmúlt 
év eseményedre, kö zönetet mond az eddigi bi
zalomért és bejelenti úgy a maga, mint az egész 
tisztikar lemondását, minthogy mandátumok az 
eddigi alapszabályok szerint lejárt Perhez Samu 

I indítványozza, hogy miután a tisztikar az elmúlt 
évben az egyesület ügyeit lábra állította, helyes 
irányban vezette, úgy hogy azok a legkedvezőbb 
képet nyújtják, az eddigi tisztikar újból közfel
kiáltással vala*ztassék meg, mi azonnal meg is 
törten». Mirt Fay István elnök, úgy dr. Löcherer 
Титан aleln к is gvekeztek az irányukban mu- 

j tatk<>zó Mzalmat nugköszönve, a tisztségviselése 
I alól felmentést keim, az egyesület közfelkiáltás

sal azonban erről tudni sem akart, s zugó él' 
jenek közt kiáltották ki őket újra, mire a meg
választást az ellentmondást nem tűrő bizalom
mal szemben elfogadták. Mellettük újból jegyző
nek Szeleczky Árpád, háznagynak Feled у Fe- 
rencz, ügyésznek dr. Czinner Miksa, pénztárnok
nak Kishonthy József helyébe Schulhof Pál, 
orvosoknak dr. Marikovszky István és dr. Kármán 
Aladar választattak meg. A választások alatt az 
elnöki tisztet. Molnár József ügyvéd vitte nagy 
tapintattal. Ezután ismét Fáy István vette át az 
elnöki tisztet és felhívta a közgyűlést, hogy titkos 
szavazat utján válassza meg a választmányt.
A megtett szavazás után a szavazó-bizottság 
a szavazatokat össze számlálván a választ
mányba megválasztanak: Bornemisza Elemér, 
Csiszár László, Draskóczy László, Diószeghy 
Zsigmond, Farkas Zoltán, Hámos Aladár, Hámos 
Zoltán, Hamaliár Lajos, Lokcsánszky Endre, 
Lukács Géza, Molnár József, Németh János 
hadnagy, Peiecz Samu, Somogy Géza, dr. Szeless 
Ödön, Török Gyula és dr, Veress Samu. Ezután 
több nagv fontosságú indítvány került szavazás 
alá, a melyek el is fogadtattak, azonban a klub 
beleletere vonatkozván, nem tartoznak a nyilvá
nosság elé. De életre való eszme volt, a melyet 
dr. Löcherer Tamás alelnök vetett fel, hogy az 
atléta klub a korcsolya egyesülettel karöltve, 
honosítsa meg az evező sportot. A korcsolya 
pálya nváron at evező tó lesz, s a kellő számú 
és fajtájú szandolinok és ladikok rendelkezésére 
fognak allani. A nagy tetszéssel fogadott eszme 
általános tetszésre talált. A közgyűlés az elnök 
tisztikar és klub éltetésével zárult.

Gömöri paripák Gömörmegye a lópiaczo- 
kón nagyon jó renoumét szerzett Eme jó  hírnév 
megszerzésében tagadhatatlan nagy érdeme van 
a megyei birtokosságnak a mely a lónevelésre, 
erre a hasznos mezőgazdasági ágra, nagy gon
dot fordít. A nagy, nemzetközi jelleggel biró 
fővárosi lóvásárokon a legaltalanosabb ügyeimet 
a gömöri lovak részére tagadhatatlan Farkas 
Abrahám és Farkas Zoltán szerezték meg Az 
április hó IS -21 -én  az országos gazdasági egye- 
süL*» által rendezendő tavaszi luxus lóvásáron 
Farkas Abrahám busz hátas, es Farkas Zoltán 
hat hátas lovat állít sorompóba. A kiváló anyagú 
lovak bizonyára kiváló ügyelem tanyai lesznek 
a vásáron.

— Bál Feleden. Feled falu, sem nem is a 
legnagyobbak közül, de a társadalmi téren való 
egészséges fejlődés és kellemes viszonyok tekin
tetében kiállja a versenyt egyben-másban váró 
sokkal Nem egyszer inég a rimaszombati úri
ember is. ha jól és istenigazában akar magya
rosan, fesztelenül mulatni azt mondja, gyerünk 
Feledre Ennek a jó iránynak tagadhatatlan 
legfőbb istápolója a feledi kaszinó, és a kaszinó 
sok derék tagja, kik nemcsak Feledről, hanem 
Feled széles körű vidékéről is síelnek az egész
séges szel.etnü kaszinóba. F. évi márczius hó 
16 an fényes estélyre készül, a melyről a követ
kező értesítést bocsátó*Iák ki: Meghívó a feledi 
kaszinó s j jut könyvtara javára Feleden, 1895. 
márczius hó 16-án н vasúti állomás termeiben 
tartandó zártkörű tánczestélyre. A rendezőség 
nevében : gróf Alrnasv Ailréd, egyleti elnök Be
lépti dij : 2 korona Kezdete 9 órakor. Felül- 
íizefések kos önettel fogadtatnak s hirlapilag 
nyugtáztatnak

— A >6ömöpvármcgyei athletikai klub« a 
folyó hó 12-én, kedden délután 2 órakor a ka 
szinó társalgó termében választmányi ülést tart.

— Pósa Lajos megyénk szülötte és jeles 
költő, a *Ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos« czimü 
dalhoz egy uj szöveget irt s előreláthatólag az 
uj szöveg is széles körben fojaf élt erjedni

Az uj órök. A mezőrendőrségi törvény 
végrehajtása iránt az eljárás egész apparátussal 
folyik Az alispáni hivatal körrendeletét bocsá
tott ki, a melyben felszólítja a főszolgabirákat 
és polgármestereket, miszerint az alkalmazandó 
őrök irántjtett intézkedéseiket az alispani hivatal
lal közöljék. A közigazgatás megkeresett hatóságai 
viszont a gazdasági tanácsokat hívták fel jelentés- 
tételre. Egy ilyen 'elhívás folytán Molnár József 
rimaszombati gazdasági tanács elnöke, bejelen
tette városunk polgármesterének, miszerint a 
határban 3 mezőőr és a szőlőhegyek őrizetére 
2 hegyőr fog alkalmaztatni.

Polgári biztol. Nemrég történt Füleken,
I hogy ott egy kaszabetörőt elfogtak egy ember 

személyében, ki nemrég került Fülekre, s az 
izraelita hitközségnél előimádkozónak lett szer
ződtetve. A budapesti lapokból tudjuk azt is, 
hogy a kaszabeiörők újabb működésűk teréül 
a vidéket választottjuk ki. Dj más körülmények 
is amellett szóllanak, miszerint az idegen for
galom a lehető legnagyobb ellenőrzésnek legyen 
alávetve. Ezt pedig csakis polgári biztos alkal
mazása által lehet elérni. Természetesen egy 
ilyen polgári biztosnak intelligens és megbíz
ható embernek kell lei ni, aki a helyi viszonye-Kele György.



kát és embereket mind ismeri és így az idege
nek it is felismeri azonnal és szemmel kiséri 
őket Egy ilyen czivil-biztos a helyi rendőri 
szolgálatban is sok kiváló szolgálatot tehet. El
lenőrizheti főkép a nyilvános helyeket Váro
sunk fejlődése megkívánja, miszerint képviselő
testületünk egy ilyen detektív állás rendszeresí
tésével foglalkozzék A rendőrségi kormányzat 
egyik elengedhetetlen kívánalma ma már a de
tektív.

—  Dobák János városi adóhivatali tiszt f 
hó 9-én jobblétre szenderült A városházán a 
hivatalos gyászt fekete lobogó hirdeti.

Meghívó A sajó-gömöri polgári iskola 
tanári kara az iskolai könyvtár javára 1895 
márczius 10 án, az iskola termeiben tánczczal 
egybekölött zártkörű müestélyt rendez, melyre 
ezimzettet és családját tisztelettel meghívja. Be
lépti díj személyenkint 1 frt. Kezdete 8 órakor. 
FelüTizetéseket köszönettel fogadunk és hiilapilag 
nyugtázunk. Műsor: 1 Kossuth induló. Mérthy 
K.-tói énekli az énekkar. 2. Pókainé Gyulai Páltól. 
Szavalja Tornallyay Viktória к a. 8. A »Kunok* 
opera egyveleg. Császár Gy.-tŐl Előadják: Tor
nallyay Éviké k. a. zongorán és Fiedler Imre 
hegedűn. 4. A légy. Emil Guiardtól. Előadja 
Simó Géza. 5 Népdalok Czimbalmon előadja 
Pazár László. 0. Egy baleset. Gabányitól. Elő
adjak: Tornallyay Viktória к a. és Pavlovics 
Istvá «. 7. Le Domino nóir. Wagnertől E'óadják 
zongorán: Tornallyay Éviké k. a. és Borsody 
Anna к. a 8 Népdal egyveleg. Huber К.-lói 
Énekli az énekkar.

Eljegyzés. Klein Mór oehtinai regálebérlö 
f. évi tnárczius 5 én eljegyezte Hauer Eszti kis
asszonyt Hauer Károly tornallyai lakos, magánzó 
leányát.

—  Halálozás. Kgy tiszteletre méltó matróna 
özv Szathmáry Királyi Pálné, ki itt megyénkben 
is széles körű rokonsággal és tisztelővel birt, 
hunyt el a szomszédos Borsodban A család a 
következő gyászjelentést bocsátotta ki: Szath- 
méry Király I I és neje Szatlunary Király Vilma 
s gyermekeik Ida és P á l; özv. baji Patay Gyu- 
láné, szül. Szatbmáry Király Anna és gyerme
kei: Anna, Gyula, Katinka és György, úgy a 
maguk, mint a számos rokonok nevében is, faj
dalomtól teli szívvel jelentik a forrón szeretett 
édes anyának, napúnak és nagyanyának s a 
szerelve tisztelt gyöngéd keblű rokonnak, méltó 
ságos özv. Szathmáry Király Palné szü1. turócz- 
diveki, ki-.- es nagv palugyai Platthy Ida asz- 
szonynak 69 éves korában, hosszas szenvedés 
után folyó 6-án regjei 7 és fel órakor történt 
csendes kimúltát Boldogult kedvesünk földi ma
radványai I hő 8-án pénteken délután 3 órakor 
fognak a ref egyház szertartása szerint FelsŐ- 
Zsólczan örök nyugalomra helyeztetni Áldásban 
folyt le élete, szeretet és gyöngédség volt egesz 
lénye, jótékonyság és áldozat volt minden tette 
annak a legnemesebb léleknek, ki hitét és bi
zalmát az Ő jóságos Istenében soha el nem 
vesztette, hosszas szenvedésében is zúgolódás 
nélkül folyvást megtartotta s kinek édes atyai 
karjaiba most megenyhülni és megnyugodni ten 
azon az úton, melyen út annyi hátas szív áldó 
künyekkel kiséri. Felső-Zsólcza, 1895 márczius 
hó 6-án. Halhatatlan lelke Istennél van, de ál
dott emléke itt marad és sírján virraszlani fog 
a hálás kegyelet.

— Hot ka társadalmáról rendes tudósítónk 
a következőket írja: A vonz-erő — szeretet. 
Előre szabad legyen bocsátani, hogy én, mint 
rektor, nem vagyok természetbúvár; igy nem is 
akarom az igen tisztelt közönséget a természet 
elemébe bevezetni, óe nem is vagyok vegyész, 
hogy a különnemű testet és azok között levő 
vonzó vagy elütő részeknek felbonczolásával kí
vánnám az igen tiszteit olvasó közönséget fog
lalkoztatni, hanem igen is, mint rektor vagyok 
bátor — mert kell tudnom valamit — állítani 
azt, hogy a vonzerő az, ami feltartja az összes 
mindenséget, a .szeretet — melyet Jézusunk ala
pított az, mely össze tartja az összes embe
riséget, hogy miként rokonszenveznek és miként 
szigeteltetnek el az egyes testek egymástól, s 
mily elemek vagy viszontagságok szülték eze
ket, hogy mikép és mi módon van az, hogy oly 
sok századokon át sem ért egyet az emberiség, 
ahhoz ismét oly egyszerű vagyok, hogy még 
próbára sem merem lenni annak megyarázatát 
De azt m ;részen állítom, hogy a hol a vonzerő 
megvan, olt elválás nem létezik,sőt más messze 
levő testeket is képes kormányozni, mint a nap 
a körülte levő bolygókat, vagy mint a föld a 
mellékbolygóját, a holdat Hol a szeretet honol, 
hol a szeretet a vonzerő, ott nincs elkülönítő 
válaszfal, ott nincs semmi távolság, mint a szent 
irás mondja : »Sem görög, sem zsidó, sem po
gány között«. Épp ily nemes és szép példát le
szek szerencsés feltüntetni, amely itt, e szerény 
kis ref. egyházunk, Horka falujában játszódott 
le : Két idegen elem — eza b d  legyen magamat

így kifejezni de egyúttal két vonzerő Jaz, mely | 
itt magához vonzotta az elemeket. Az e yik Marko 
József földbirtokos ágostai, a másik Eltel Mária 
férj. Barna Pálné urhölgy r. kath Mindkettő 
egy érzéssel, egy sugalattal, t gy és ugyanazon 
pillanatban meleg, tiszta szeretettel 50 50 frtot
ajánlottak a horkai ref. egyháznak oly feltétel
lel, hogy azon az elöljáróság orgonát épitesseu 
a ref. templomban. A vonzerő, a nagy szeretet 
tovább is terjedt. A nemes férfiú és nemes ur
hölgy bált indítványoztak és rendez’ek. Es hogy 
mennél több haszon folyjon be, felajánlottak saját 
t oraikat, hogy jövedelme az orgona czéljaira for- 
dittassék* A bálanyai tisztet Barna Pálné űr- 
hölgy viselte, elragadó kedvességgel s körülte 
sorakoztak Horka kedves hölgyei. A sok ik által 
ismert Marko József, hogy a fiatalság még na 
gyobb kedvet kapjon, tánczolt éppen úgy, mint 
2 í éves korában És bár a bál a nagy kiadá
sok következtében csak 19 frt tiszta jövedelmet 
nyújtott, de adakozások oly rohamosan történ
lek az orgonára, hogy mar ekkoráig 180 frt folyt' 
be és még mindeddig 10 írtnál kisebb adokozó 
nem volt. A bál valóban impozáns volt, képvi
selve voltak a környék minden részéről, de kü
lönösen Bozsnyó es Jolsva városa valóban kitett 
magáért.

A miskolczi kereskedelmi és iparkamara 
e hó 7-én Badvány István kir. tan. elnöklete 
alap ülést tarfotl, melynek tárgyai közül kiemel
jük a következőket : A vidéki városokban eme
lendő házak adómentességére vonatkozói}:g tudo
másul vették a szegedi kamara átiratát, mivel a 
kamara azzal egyidejűleg önálló felterjesztést 
intézett a kormányhoz. A mezőcsáthi vasárnak 
egy napos állatvásárral való kibővítése ellen 
észrevételt nem tesz, azonban kívánja, hogy e 
nap* kirakó vásár czéljaira ne használtassék. A 
temesvári kamarának a közgazdasági helyzet 
javitasát ezéizó átirat tudomásul vétetett, mert 
a felsorolt ügyekben a samara évek óta úgy 
külön felterjesztésekben, mint évi jelentéseiben 
kívánt intézkedéseket s .ezért most m ellőzhet
nek véli az újabb sürgetést.

Érdekes vendég. Az 1896. évi országos 
kiállítás zene- és színművészeti előadója: dr. 
Váli Béla, a »Zene és Színművészeti Lapok« 
szerkesztője, mint értesülünk legközel bh varo
sunkba jönni szándékozik a zene és színmű vé
szeli ereklyék megtekintése végett Nevezett 
szakférfiú tisztelettel felkéri mindazon műked
velők *t. akik valamely zene avagy színművé
szeti ereklye, és pedig régi hegedű, zongora, or
gona, tárogató, hadi sípok, kürtök, hangjegyira
tok, levelek, naplók, szinlapok sth. ellelék bir
tokában vannak, nemkülönben azokat, akik va
rosunk egves régi művészeti emlékei közül va- 
lemeiy emléktárgygyal avagy utbavezető adatról 
tudomással bírnak, hogy azok felől nevére czi- 
mezve egy levelező-lapon értesítsék. (Budapest, 
Kerepesi-ut 81. szám alá) czimezve.

— Felhívás' A magyarországi ipartestületi 
czipész szakcsoportokhoz mint testületekhez, 
illetve czipészmesterekhez. Az aradi ipartestület 
czipész szakcsoportja 1894. évi deczemher hó 
Ю-én tarlót» nagy értekezletén elhatározta, hogy 
1895 évi pünkösd napjaira egy magyarországi 
czipész congresszust hiv egybe Aradra

Midőn a nagyközönség ügyeimét U n g h- 
v á r v  L á s z l ó  czeglédi hírnevesgigarnölcs- 
Ja iskolá jának  mai számunkban közzé tett 
hirdetésére felhívnánk, különösen kiemeljük, 
hogy nevezettnél a százezerekre menő minden
féle nemes csemetén felül még mintegy l 500 000 
darab 1 2 -3  éves g y ü m ö l c s f a  vadoncz
van eladásra készen, még pedig: körte, aim a, 
öirs . iloiu'zin, paradicsom , szilva , prunus- 
m у robot и  n a , Sa int - Julien , beszterczei- 
szilva, eper, sa j-m egy, sárga baraczk , 
m andula és kökényből.

Körözvény Van szerencsénk becses tudo
mására hozni, hogy női divat és confectionüzle 
tünket és azzal összkapcsolatban álló műtermün
ket, mely eddig Kristóf-tér 2. számú ház I ső 
emeletén ideiglenesen volt elhelyezve, IV. kér. 
váczi-utcza 24 számú ház földszinti helyiségei
ben véglenesen berendeztük. Midőn ezen kö
rülményről tudomást venni kérjük, el nem mu
laszthatjuk egyúttal megemlíteni s kegyes figyel
mét felhívni arra, hogy üzletünk rövid idei íen- 
állása daczára, sikeres működésünk folytán oly 
nagy mérvű pártfogásban részesült a hölgy-elő
kelőségek részéről, hogy joggal elvárhatjuk, mi
szerint divatszalonunk a kor legmesszebb ter
jedő igényeinek mindenkor m* gfelelend. Egy
úttal bátorkodunk felemlíteni, hogy részünkre 
a kész modelleket úgy ruhákban, mint felöltők
ben, nemkülönben az összes szöveteket minden
kor Fái is és London legelső divatházainál sze
rezzük be, és a midőn még újból biztosítjuk 
igen tisztelt vevőinket, hogy fő törekvésünk 
ezentúl is oda iranyuland, hogy szolid árak, 
pontos és gyors kiszolgálttal kiérdemelhessük i

teljes megelégedésüket, még arra kérjük: mél
tó/,! a sse к újon ián berendezett divat-szalonun
kat kegyes látogatásával megtisztelni és paran
csaival bennünket kitüntetni. Kiváló tisztelettel 
Fáy, Fehér és Társa, Budapest.

KÖZGAZDASÁG.
Az országos gazdakongresszus előkészítő 

bizottsága február 28-án tartott ülésében a szak
osztályok részére a következő előadói javaslato
kat állapították meg.

I. Mezőgazda sági és .szakoktatásügyi szak
osztály. A mezőgazdasági szakoktatásról és kí
sérletezésről, előadó: Szil áss у Zoltán. Dohány 
termelés és vetőmagtermesztésről, előadó : Cser
háti Sándor. Komlótermelésről, előadó: Imreh 
Lajos. Czukorrépa termelésről, (a felkért előadó 
még nem nyilatkozott) Kendertermelésről, elő
adó : Sierban János. Seprőcirok- és cikóriater
melésről, előadó: Szalay János. Szőlőink re
konstrukciójáról, előadó: Bero.t'h Béla. Piros- 
tarka szarvasmarha fajfajták tenyésztéséről, 
előadó: Böszler Károly. Magyar erdélyi szarvas- 
inai ha tenyésztésről, előadó: Szentkirályi Ákos 
dr A havasi legelőkről, .előadó még nincs). 
Marhasóról, előadó Szilassy Zoltán. Bagadós 
tüdű-lobbról, előadó: Emődy .József. Halászatról, 
előadó: Landgraf János. Talajjavítás viz haszno
sítással, előadó : iíj. Paikart Alajos.

II. Hitel-, biztosítási és adóügyi szakosz
tály. Valutarendezés- és mezőgazdasági hitel
ügyről, előadó: Havas Miksa. Tűz- és jégbizto
sításról előadó: Felszeghy Ferencz. Egyenesadók 
reformjáról, földadó reformjáról, előadó; György 
Endre.

III. Mezőgazdasági, politikai és értékesítési
szakosztály. Vámkérdésekről, őrlési engedélyek
ről előadó: Baross Károly. Gazdasági statiszti
káról, előadó: Hajdú László. Vasúti tarifáról, 
előadó • György Endre. Vízi közlekedésről, elő
adó : Melzer Géza. Aukcziúk-. vásárok-, kiállítá
sokról, vasárügyről, (előadó még nincs). Tőzsde 
reformjáról, előadó : Polónyi Géza Élelmi czikkek 
s műtrágyák hamisításáról, előadó: Liebermann 
Leó dr.

IV Telepítés és kivándorlás, munkás- és 
cselédügyi szakosztály. A szakosztály az eredeti 
tervezettel szemben jelentékenyen kibővittetvén, 
az előadók szemé yi kérdéseiben nem jutott még 
végleges megallapodasra. Tárgyai: Felvidéki ki
vándorlás. Székely kivándorlás. Telepítésről, elő
adó : Széchenyi Imre gróf. A munkásnép társa
dalmi szervezkedéséről, előadó: Szapáry Imre 
gróf. Agrárszoczialis mozgalmakról, előadó Fábry 
Sándor dr Cselédtörvény, Iszákosságról, előadó : 
csillag Gyula dr. Nagyipar (előadó még nincs). 
Mezőgazdasági iparról, előadó : Békéssy Sándor 
dr. Szesziparról, előadó: Bujanovics Gyula. Házi 
iparról, előadó : Szterényi József. Kisiparról, elő
ad ó : Bernátti István.

V. Gazdasági érdekképviseleti szakosztály. 
Gazdasági érdekképviselet szervezéséről, előadó : 
Bubinek Gyuia. Gazdasági egyesületek, mint gaz
dasági bizottságok, előadó: Serfőző Gyula. Gaz
dasági egyesületek feladata a szövetkezeti mű
ködés terén, előadó: Barcza Karoly. Gazdatisztek 
kvalifikácziójáról я szolgálati jogviszonyáról, elő
adó: Viintner Imre. Telekkünyv, haszonbérlet, 
foglalás, örökösödés, tagosításról, előadó: Szilárd 
Ferencz dr. Állat kér ískedel mi szavatosság. A bi
zottság az előadók határozati javaslatait kinyo
matva, a kongresszus tagjainak idejekorán meg 
fogja küldeni, hogy azoknak az egyes kérdések
ben a szükséges tájékoztatást megszerezni s 
álláspontra helyezkedni a nagygyűlésig alkalmuk 
legyen. A kongresszusban való részvételre a 
kongresszus irodájában lehet jelentkezni, (Buda
pest, Köztelek )

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Eladó takarmány.

400 métei mázsa kitűnő minőségű széna 
métermázsánként is eladó. Értekezhetni: 
Szakáll Barnabással Sim onyiban.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Egy Iliit, octitvus

kijátszott zongora
luk változás végett
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Ölömmel tudatom Rimaszombat város és vidéke nagyérdemű közönségével, hogy a

a „Három-Rózsa“ vendéglót étteremmel és kávéházzal együtt
átvettem. Főtöiekvésem leend ezen régi jóhirü vendéglőt olyan állapotba visszahelyezni, hogy azon régi jó hírneve, — mely 
városunknak egyik büszkeségét képezte — újból visszaállittassék A közönség jogos igényének kielégítése czéljából Ízletes 
étkek, természetes italok pontos és előzékeny kiszolgáltatásáról gondoskodtam. Az utazó közönségnek kényelmes és tiszta 
szobákul jutányos áron bocsátók rendelkezésére A nyári idény alatt az udvaron egy szaletlit fogok felállítani, 
s mindenben —  különösen a tisztaságra fektetve a fősulyt —  arra fogok törekedni, hogy azon szives jóindulatot és párt
fogást, melyet a múltban szerencsés lehettem élvezhetni, ezen nagyobb szabású és modern fogalmak szerint berendezett 
vállalatomnál ’S kiérdemelhessem

AhonéM«ok it ,ip * e Itit akár helybon kiszolgálva, akár házhoz hordva elfogadok.
A nagyeid mű közönség szives pártfogását tisztelettel kérem.

Gömöri Ede, a »Három-Rózsa« bérlője. '

Nyomatott a kiadó Náray J Л. gyorssá; tóján Rimaszombatban.


