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I Mészáros Bálint.
A rimaszombati kath egyház gyászba 

borult szívvel zokog. Árvaságra jutott, meg
halt sze;etett lelkipásztora, Mészáros Bálint 
plébános.

Az a szellemi kapocs, amely lelkész l 
és egyháza között kiíejlődik, az a szellemi 
pied ̂ sztál, amelyen e^y egyház fölei késze 
kell hogy álljon, tagadhatlanul kihat a tár
sadalmi életre is, úgy. hogy a gyászolók 
sorában egybeolvad ember az emberrel, val
lás és felekezeti különbség nélkül.

És aki kivívta magának azt az erkölcsi 
és szellemi fölényt, hogy egyháza mellett 
a társadalomnak is javára szolgált, azt 
méltán gyászolja maga a társadalom is.

És nagyon méltán. Kg у szerű egyházi 
köntöse alatt hangosko 'ás és diszelgés nél
kül egy valóban m o d e r n  s z e l l e m  
lakott, ki egyházi tanulmányait a legelőke
lőbb magyar papi főiskolában, Becsben, 
a Pázmáneumban végezte, hol alkilma volt 
a külvilág modern fejlődéséről és kívánal
mairól tudomást szerezni.

Tudománynyal és tapasztal ittál egy
aránt felfegyverkezve, nem is lehetett más, 
mint modern ember, kit pályafutása kezde
tétől mindvégig előkelő egyházi állásokban 
találunk

És különös, hogy a modern szellem 
érdekében óhajtott reformokat igyekezvén 
megvalósítani társadalmunkban, ezen törek
véséért alattomos áskalódásoknak és ámadá-

soknak volt kitéve, bogy kényt len v>lt férfi
kora delén a társada tni élet külső színteréről 
visszavonulni és egészen egyháza és a 
tudománynak szentelni életét, erejét

Úgy hogy az embert, a férfiút hagyta 
nekünk emlékül, emlékét örökül!

És az eltávozott férfi a legszebb em
lékeket hagyja hátra

Nagy tudomány, петез s z ív , hazafias 
érzés, fen к ölt gondolkozás, humánus szel
lem, szerénység és méiséklet voltak díszei.

Egy férfiú, ha pap is, kiválik a miodeu- 
napiság köréből, midőn kétszer is megkínál
ják az apáti czimmel és javadalommal és 
6 azt egyszerűen visszautasítja, kijelentvén, 
hogy czimek és kitüntetések embere nem 
volt soha s azokkal érni nem tudna.

Micsoda nemes, erkölcsi erő sugárzik 
ki e férfiú tisztelt alakjából s mennyi ne
mes, igazi ambitiót vil etett volna a helyes 
útra a mai czitn-, ran, és kitüntetést haj
haszó világban.

Nem úgy emelkedik-e ki, mint egy 
erős piramis az egyptorni nagy pusztaságban ?

Működése utolsó éveiben került fel
színre az egyházpolitika. Ragaszkodott ő 
híven vallása, egyháza törvényeihez, de nem 
ismerte a fanatizmust, A hogy megvetette 
az egyházat üldöző islentelenséget, szabüdkő- 
m iv e s  hitetlenséget, még jobban utálta a val
lási türelmen nséget, a melyet az utóbbi idő- 
b e n a z  egyházpolitikával sok helyütt sajnosán 
idéztek fel, de a mely Mészáros Bálintot soha 
egy pillanatra el nem ragadta, soha e^y pilla
natra nem álU annak a szellemnek szolgála
tába és soha egyházának vad gyűlölködés szi-

N É V N A P I  A J Á N D É K .

Est. A zálogházból erős naltalinillat áradt 
z utczára. Benn zsibongó tömeg ágaskodott a 
bcsozat előtt, melynek háta inegett élesen ki.il- 
)zott egy veres orrú tisztviselő.

— Senki többet ? Másodszor i
A harmincz forintot mindenki sokalta, pedig 

dán ötször annyit is megért volna az a mély- 
ízű gyémántgyűrű, melyet az üzlettulajdonos 
lagasra emelve tartott kezében.

A sarokban egy öreg anyóka állott. Száraz 
rczát nem az elfutott hosszú idő szántotta (el, 
e a hamar átélt élet nyomorúsága Kias/.ott kezei 
)resősen szorongatlak pár papírpénzt, s bee-ett 
jkai alig érthetően motyogtak :

—  Harmincz forint? . . . .  Sok lesz, nagyon 
)k lesz!

A vevők közt kézről-kézre járt a gyűrű, 
[indenki fogni akarta, hogyha nem is lehet az 
vé a drága ki.ics# legalább annak pillanatnyi 
irhatása szerezze meg az el nem érhető boldog
ig  múló gyönyörét.

A vörös orrú tisztviselő már háromszor 
sippantott fényes burnót-szelenezéjéből, el is 
lsszentet'e magat egy párszor, s a gyűrű meg 
lindig kézben volt. . . „

— Megnézték már? Meddig várjak? —
iáltott kissé ingerülten

A tömegben forrongás, mozgás támadt’ s 
ejíy öreg nagy gloknis zsidó alázatosan nyújtotta 
át neki z ékszert.

— Tessék, nagyságos ur!
— Harmincz forint! Senki többet .**
Egy pillanatnyi csend.
— Harmadszori
A dobot leütötték, s a gyűrűt megvette egy 

íiatal leány.
Az öreg anyóka még mindig a sarokban 

állt. A sok időn keresztül összekuporgatott ron- 
gyosszéiü papirforintokat nagy gonddal kötözte 
parasztos sarga kendőjébe, két könyökével nagy 
nehezen utat csinált az ajtóig, s kifordult az
utczára. *

Olt sem hagyta nyugodni a gondolat, mely 
agyát még az előbb élénken foglalkoztatta. Egyre 
ismételgette, mint a felhuzótt óramű :

— Harmincz forint sok lett volna, nagyon 
sok lett volna.

Odabenn még vagy ót tárgyat árvereztek el, 
köztük egy menyecske nehez fehér selyemruhá- 
jat, ki pár hó előtt ment férjhez.

Sári asszony petig nehézkés, lassú lép 
lekkel koezugott végig az üres ulczákon.

Kiért a főpiaczra.
Nagy, metszett üvegtáblák mögül messze 

vetette vörös sugarait a felgyújtott gázláng. Ezer 
mind mfeie ragyogott a tündén kirakató in Kés- 
kény aranygyűrűk mellett széles, lanczb;*csavart, 
karosaitok, barsonytokokban ti i on művű meia-
illonok. r . .

Sokáig nézegette. Még ócska, fekete keretes
pápaszemét is teltámasziotta az oriáia, iog)

fása által nem óhajtott szóigálatokat tenni és e 
téren, mint magas tu lományu modern em
ber mintákét) ' ! »helett akármelyik, nemcsak 
kalhoÜkus. hanem református, evangélikus 
vagy bármiféle lelkésznek is.

fel ez a mérséklet, ez a türelmesség, 
a gyűlölködő felekezeti szellem hiánya fűzi 
az elhunyt szellemét ama nemes eszményi 
körben, a melybe Terhes Pál elköltözött 
emlékét is belefűztük.

Az 6 iü maradandó emléket
hagyott itt és ezek az emlékek mint láng- 
pallosu cherubinok fognak őrt állani két 
nagy felekezet, a katliolikus és református 
egyház részéről, hogy köztük a gyűlölködés 
bármi irányzat közt is ki ne törjön, s j a j  
a n n a k ,  ki  i d e  m e r é s z e l j ö n n i  
m á s  s z e l l e m m e l ,  j a j  a n n a k ,  
ki  o p p o n á l ó  f e l e k e z e t i  é r z e l 
m e k k e l  a k a r  i t t  a j ö v ő b e n  
f e l l é p n i  bármely oldalon is, annál is 
inkább, mert Terhes Pál református és Mé
száros Bálint kath lel ész szomorú kopor
sójánál érzett békességet a katholikus és 
református egyházak közt megbontani nem 
engedjük, hanem az elhunyt apostolok ha
gyományait átviendjük az élet maid in te
rére, a közjó sz* nt üdvösségére, az elhunyt 
emlékének fentartására! hogy legyen!

Mészáros Irt !int életra jza.
Született t8 H május 2 Bea. Elemi iskoláit 

Rimaszombatban és Miskolczon, a gymnásiumi 
osztályokat Rozsnyón végezte el. Az érettségi 
vizsga! kitüntetése tévén le, mint nagy tehet
ségű ifjú klerikus a theologiára Béesbí, az ott 
levő hires magyar intézetbe, a Páztnaneumba

jobban lásson Aztán kibetüzte, amit a tudós 
urak szépen  kiczifrá/.ott papirosra felírtak.

__ Ez s az forint, amaz máraz ezerbe jár,
a sarokba húzódó kis fülönfüggőt pedig ötven 
forintért is meg lehetne venni.

Tovább ment.
Az и kedves kis keresztlánya, Sárika, úgyis 

olyan régen vágyódik már egy szép setyemruhára, 
s ha már nem vehetett neki drágaköves gyűrűt, 
— szive óhajtása szerint — megpróbál azt 
vásárolni. Hátba kifutja a rongyos ócska papír- 
forintokból.

A nagy üzletben, ahová bement, még csak 
rá se néztek.

Mit keres az ottan, kinek még tán betevője 
sincsen ?

Hat az'an hogy adná lelkem azt a teher 
selymei, búzavirágokkal?

A pomádédiaju kereskedőlegeny csak úgy 
fogh -gy rőt vetette »da:

— Röfje hét forint 1
Nem is v, ' t zo't ra semmit, csak kiment a 

fényes utezara, s fejcsóválva mondogatta:
Sok lett volna, nagyon sok lett volna. 

Szegény embernek nagyon meg kell néznie, hova 
teszi a garast.

Aztán úgy elgondolkozott magában, menyire 
szereti 0» Sárikája. Mikor két éves korában 
hozzá került, nem is hitte volna, hogy olyan 
sz p, olyan derék leány lesz belőle. Es mégis. 
Most már pénzt is keres Igaz ugyan, hogy annak 
nagyobb részét elnyeli a napi szükség, mégis 
százszorosán visszafizette azt, amit nevelésére, 
taníttatására költött. Azután meg holnap névnapja



küldetett. 1801 év julius hó 15-én pappá Szen
teltetett néhai Bartakovics püspök által, és a 
theologiát is fényesen elvégezett ifjú pap mind
járt felszenteld e után azon kitüntetésben része
sült, hogy Bartakovics meghívta ét, a püspöki 
aulába, a hová mint szentszéki jegyző került. 
B6 alkalma nyilt itt az egyházi kormányzat 
terén nagy képességeit kitüntetni, mit elősegített 
azon körülmény is, hogy a szentszéki jegyzőség 
mellett mint egyúttal püspöki titkár is volt, s 
igy az ő kezén ment át az egész egyházkormány
zat a püspöktől lefelé, és attól fölfelé. Mikor 
Bartakovics püspök halála után a magyar kor
mány hosszú időig be nem töltötte a rozsnyói 
püspökséget, 2 évi interregnum következett, és 
a kirendelt káptalani helyettes (Vikárius Capitu 
lóri?) mellett Mészáros Bálint intézte erős kézzel 
az egész rozsnyói egyházmegye ügyeit.

Ez a működése őt a legmagasabb egyházi 
állásokra praedestinálta, az ő szerény lelke azon
ban nem vágyott sem rangra, sem méltóságra, 
szíve sugallata Rimaszombatba húzta, hová 1878- 
ban ki is neveztetett plébánossá, időközben a 
ragályi egyházat administrálván rövid ideig. 
Ugyanekkor lett helyettes alesperessé. majd 1889- 
ben pedig esperes. Pályafutása alatt kél Ízben 
is megkínáltak apáti ezimme' és javadalommal, 
hogv igv megnyissák nagy tudományának az 
egyházi téren az előmenetelt a legmagasabb egy
házi állásokra, szerény lelkülete azonban tudni 
sem akart erről, hanem magmaradt hívei szere
tett pásztorának Rimaszombatba jövetele idejé
ben a város ügyei körül is élénk tevékenységet 
kezdett kifejteni,s modern felfogást vetett latba: 
modern törekvései azonban nem mindig* találtak 
viszhangra. sőt ellene nemcsak nyilt, de még 
alattomos harczot is kezdettek, ami lelkét mélyen 
elszomoritotta, úgy hogy a képviselő testületi ; 
mandátumot is lehette, és egészen egyházának 
és a tudománynak szentelte szellemi munkáját. 
Plébánossága alatt az Ö Felsége a magyar király 
patronussága alá tartozó egyház restauráltatott, 
s a templom száz éves fennállása és a templom 
újbóli megszentelése fényesen lett együtt meg- I 
ünnepelve, a mely alkalommal maga Schopper , 
püspök jött e l : az ünnepi bankett óriási közön
séget hozott együvé a Rózsa nagy termébe, s 
Mészáros Bálint ezen alkalommal nyilvánosság 
előtt utoljára szerepelt egy nagy szellemű szép 
beszéddel, a melyben a szeretet és engesztelé- 
kenvség, felebarát! szeretet eszméit fejtegette 
ragyogó ékesszóllással. A beszéd oly engesztelé- 
kenyen hatott, hogy magát Schoppert is rokon
szenvesen ünnepelték Rimaszombatban. A nagy 
nyilvánosság előtt ez volt az ö hattyúdala, bár 
senki sem hitte volna, hogy a nemes férfiú tói 
oly gyorsan fogunk megválni 

** *
Az egyházközség következő gyászjelentést 

adta ki :
A rimaszombati rém. katholikus hitközség 

fájdalommal jelenti szeretet! lelkipásztorának 
főtisztelendő M é s z á r o s  B á l i n t  kishont- 
kerületi alesper» s, plébános шпак a folyó 1895. 
évi junius hó 19-én, délelőtt 9 órakor, a haldok
lók szentségeinek ájtatos felvétele után történt 
gyászos elhuny tót A boldogult hült tetemei a 
folyó évi junius hö 21-én, d u. 4 órakor fognak 
a rimaszombati sirkerlben örök nyugalomra

is lesz neki, meg Sárikának, az ő drága kereszt
leányának. Megérdemelné, hogy valami örömet 
szerezzen neki.

Ha már selyemruhával nem, más egyébbel. 
Akármilyen egyszerű lesz is az, Sárika csak 
örülni fog neki.

Nehéz könyet törült ki szeméből, amint 
tovább czikkaztak gondolatai.

Vájjon hogy érzi most magát? Az orvos 
tegnap azt mondta, hogy két nap múlva már 
semmi baja sem lesz. A laz is elmúlik, s arczára 
az eltűnt piros rózsák ismét visszatérnek. Mi 
igaz belőle?

Mikor haza ért, nagy komolysággal bonto
gatott lel az egyszerű asztalon egy piros papírba 
göngyölgetett csomagot.

— Látod, édes lányom, iád is gondoltam 
és hoztam neked fehér battisztot, egy ruhára 
valót ünneplőnek.

Az ágyban fekvő halvány arczu leány bete
ges mosolylyal intett igent. Mutatni akarta, hogy 
örül. Bedig sírt, mikor a fal felé fordult.

Sári néni meggyujtotta a lámpát, s lábuj- 
hegyen tipegett az ágyhoz, óvatosan hajolt a 
leány föle, s mintha magat akarta volna meg
nyugtatni, susogta :

— Alszik.
Az asztalon fekvő csomagból földig lógott 

a vakitó fehér battiszt. Megfogta a szélét. Újra, 
újra nézegette:

— Szép, nagyon szép. A ruha me lett még 
tán egy kis rokolyára is ki fog telni belőle. Szép, 
nagyon szép, de egy kicsit drága.

Majd idegesen terítette ki nagy sárga 
kendőjét.

elhelyeztetni. Az engesztelő szent-míseáldozat 
pedig folyó évi junius 22-én reggeli 9 órakor, a 
helybeli fogházi kápolnában fog a Mindenható
nak bemutattatni Az örök világosság fényesked- 
jék neki! Rimaszombat, 1895*. junius hó 19.

Családja következően jelentette be gyászát:
Mészáros Ilma s férje Puschmann Gyula, 

valamint gyermekei: Victor, Frigyes, Gyula és 
Kamillo; — Mészáros Klementina, számos rokon 
nevében is fájdalomtól megtört szívvel tudatják 
főtisztelendő M é s z á r o s  B á l i n t  kishont- 
kerületi alesperes, plébánosnak a jó testvér és 
rokonnak hosszas szenvedés után, életének 54- 
áldozárságának 31-ik évében, a halotti szentségek 
ájtatos felvétele után, 1895 junius hó 19-ik nap
ján történt gyászos elhunytét. A megboldogult 
földi maradványai Tf. é. junius hó 21-ik napján, 
délután 4 órakor fognak a helybeli sirkertben 
örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent 
miseáldozat a Mindenhatónak f. évi junius hó 
22-én reggeli 9 órakor mutattatok be Áldás és 
béke lengjen hamvai felett! Rimaszombat, 1895. 
junius hó 19

Részvét nyitvánívlásai.
Mészáros Bálint elhunyta felett a részvét 

vallóskülönbség nélkül nyilvánult s a lélekre a 
múlandóság szülte bánat érzete melleit bizonyos 
édes megnyugvást keltett, hogy a felekezeteket 
és embereket nem szétválasztva, hanem egye
sítve láttuk a részvétben. A város, a vármegye, 
az iskolák középületeiről fekete lobogók hirdet
ték a gyászt. A különféle küldöttségek és t e s t 
ietek is siettek a megtört rokonság gyászát őszinte 
részvétnyilatkozatuk által enyhiU ni. Az elhunyt ko
porsójára a következő koszorúkat helyezték e l :

Puschman és neje született Mészáros, Mé
száros Klementina, Reliczky Viktor, a kath. is
kola és Szendéné Gaszner Margit.

A temetés.
A részvét nagy arányai a temetésen fej

lődtek ki. A rozsnyói püspökség káptalani he- 
lyette-e jött el, hogy az elhunytat be.'zentelje 
Körülte csoportosultak a kishonti esperesség 
összes lelkészei, a rozsnyói egyházmegye legki- 
válóbbjai, a legtávolabbi vidékekről is, úgy hogy 
az egyházi segédlet impozáns nagy volt, a mel
lett megható volt látni a kön/ező kartársak bá
natos nagy csoportját.

Városunk, sőt a vidék közönsége is majd
nem teljes számban jelent meg az elhunyt teme
tésén. Ott volt első sorban a vármegye képvi
seletében a tisztikar L u к á c s Géza várme
gyei főjegyző vezetése alatt, a váro4 hatósága 
teljes számban, a kir. törvényszék, járásbíróság, 
pénzügyi hatóság, erdészeti hivatal, építészeti 
hivatal, államvasutak képviselői, a nagy közön
ség minden rétege, s kivált a helyi intelligentia 
teljes számban. Megható volt a testvéregyházak 
megjelenése. Olt voltak az evangélikus refor
mátus, ágostai evangélikus s izraelita egyhiz- 
közsógek küldöttei. A besZentelési szertartás után 
a kartársak négyfogafu gyászkocsira emelték a 
tetemet és aztán megindult a hosszú, impozáns 
gyászmenet, elől a kath. egyháztanács tagjainak 
vezetése alatt. A temetőben még egyszer he
szentelték a tetemet s aztán átadták az anya- 
földnek, mindnyájunk ősanyjának

Nyugodjék örök békében, az örök világos
ság fényeskedjék neki.

—  Vájjon mennyi maradt még meg a 
pénzből?

Huszonhárom forint volt benne.
— Ezt eltesszük a többi mellé az ócska 

almáriumba, hadd maradjon ottan. Nagy idő 
súlya nyomja vállárnál. Nem tudom, mikor halok 
meg, s nem akarom, hogy a szomszédok költsé
gén vigyenek a temetőbe. Ezt a pénzt is odate
szem ahhoz, amit összegyüjtögettem sok éven át 
temetésre.

Kihúzta az almáriom csikorgó fiókját s 
bele tette.

** *
Az orvos az asztalnál ült s irta a halotti 

bizonyítványt. A szobában a temetési szolgák 
húzogatták ide oda a bútorokat.

Sári néni nem is hitte volna, hogy mire 
az uj fehér battisztruha elkészül, a laz is elmú
lik s az eltűnt piros rózsák ismét visszatérnek 
kjresztleánya are/.ára. Csakugyan visszatértek.

— Hát aztán mennyibe fog kerülni a temetés ?
— Öisze-vissza ötven forintba
— De tegyenek neki koszorút is a kopor

sójára, fehér liliomból, rózsaszínű szalaggal.
Mikor a ravatal fel volt állítva, Sári néni 

egyedül sirdogált az egyik sarokban :
— Szegény leányom, szegény kis Sárikám. 

Látod, a te öreg keresztanyád nem feledkezett 
el rólad most sem. En Istenem, be szép is a pa
tyolat szem fedő, az a nehéz koszorú . . . csak 
egy kicsit drága. Szegény embernek meg kell 
nézni, hova teszi a garast.

11.. L

Felkér k ereset.
Tabódy József cs. és kir. kamarás e hó 

végén Rimaszombatba fog jönni, hogy junius hó 
ЗО-án a nőegyesülettel karöltve közreműködjék 
a fehér kereszt egyesület gömör-kishonti fiók
jának megalapításán.

Az egyesület czélja a gyermekvédelem ügyét 
felkarolni és országosan szervezni.

Mindeneseire e nagy czél sokat jelent, nem 
kevesebbet, mint a nemzeti етЬ зг-anyag meg
mentését és ezzel a magyar faj fejlődésének 
egyik biztosítását.

Ha meggondoljuk, hogy a kellő gyermekvé
delem hiányában évente közel 300.000-re, a 
hazánkban évente elhunytak több mint felére 
rúg az öt éven alóli elhunyt gyermekek száma, 
ugyanannyira a hányad magával jött ki Árpád 
apánk Etelközből s hogy igy minden nyoVzadik 
öt év alatti gyermekre pusztulás és halál vár, 
hogy minden nyoloz újszülöttből csak három 
éri el az Őt éves kort, akkor mindenesetre e 
tények meggyőzőbben beszélnek minden ékes
szólásnál.

Ezek a tények pedig nem mesék, hanem 
valóságok s aki kételkedik, lapozza át Jekelfalusy 
József satisztikai kimu’ atásait.

Ez borzasztó !
Kebelrázóan szólnak a fenti számok, hát- 

hogyha meggondoljuk, hogy a pusztulás éppen 
a speciális magyar fajt éri s az idegen nemze
tiséget jobban Kíméli, az több gondot fordítván 
gyermekeire, hogy a gyermekhalandóság a ma
gyar vidéken a legnagyobb.

Ha meggondoljuk, hogy legközelebb Sztiri- 
ban 7 könnyelmű turistának veszedelme a bar
langban, hová beszorultak, képes volt az egész 
világ részvétét a világsajtó utján felkölteni, ak
kor megbotránkoztató, hogy a magyar nemzet, 
mely tud hazájáért és szabadságáért meghalni, 
csak nehezen tudja elhatározni magát évenként 
300 000 gyermek megmentésére.

A gyermekek e szomorú elpusztulása ellen 
küzd a »Fehér kereszt« egyesület és e küzde
lemben élén van S t e 1 á n i a özvegy trónörö
kösné ö fensége.

A magas asszony, ki a magyarságot Rudolf 
1 trónörököstől tanulta meg szeretni, igy legszebb 

magjar nemzeti missió élén áll, s lehetséges e, 
hogy a magyar lovagok, a magyar honleányok
őt ne kövessék ?

Igenis követték, követik mindig többen s 
az ő képviseletében meg fog jelenni Tabódy 
másodelnök, kamarás, hogy Gömör leányai és 
fiai is sorakozzanak az egyesület köré, a mely
ben Stefánia ő fensége körül látjuk az ügyek 
élén: Koburg Lujza kir. herczegnőt, báró Atzél 
Bélánét, gróf Batthyányi Lajosnét, gróf Csáky 
Albinnét, gróf Csekonics Endrénél, gróf DessewIly 
Aurélnét, gróf Karácsonyi Jenónét, gróf Károlyi 
Alajosnál és lstvánnét, gróf Szapáry Gézinét, 
gróf Wenckheim Frigyesnét és másokat, ott 

I látjuk Teleky Gáza grófot Tisza Kálmánt, W e- 
kerle Sándort, Zichy Gézát, Szapáry Gyula gró
fot, Hieronimy Károlyt, Tabódy Józsefet s m á- 

! sokat, az arisztokrália, közép rsztaly, polgárság,
! egyszerű nép képviselőit, demokratikus egyen

lőségben és a hazafi.ság teszi őket egyenlőve.
S t e f á n i a  özvegy trónörökösné, ki a 

magyarokért rajong, ó b a  j t j a ,  hogy a közelgő 
milleniumra való tekintettel, m nden megye szék
helyén szeretetház legyen emelve, a melyben 
az eg\ let szegény betegeket ingyen gyógyít, azo
kat orvossággal és táplálékkal ingyen látja el 
és e végből ha kell, gyermekkórházakat is 
állít fel.

Szegény szűlőiiőket, amig munkaképessé 
nem válnak, ellát, gyermekük elhelyezésénél a 
szükséges aryagi segélyezés utján is közremű
ködik és az elhe.yezjtt gyermekek felett felügye
letet gyakorol Az egyesület által ellátott sze
gény szülőnőket, ha arra alkalmasak, dajkául 
elhelyezi, szegény, tjherben levő nőknek ter
hességük utolsó perczeiben anyagi segély nyújt.

így tehát felkarolva látjuk a g y e r m e k -  
v é d e l e m  körében a lelencz ügyet is.

Rimaszombat és vidéke jótékony nőegyesü
lete eddigi működésében is már évek óta szüksé
gét érezte, hogy működésének minél szélesebb 
kört alakiison, hogy a tettek mezejére lépjen és 
a vagyongyűjtés h dyett, a jotékon^sjg valamely 
tartósintezmenyét teremtse meg.

Most segítségére jön a »Fehér kereszt« s 
vele karöltve megteremtheti régen vájudó törek
véseit és prograramját, ezeket kiszélesítheti, a 
1 e 1 e n c z ü g у r e is kiterjesztheti, mit prog- 
rammul dr. Szeíess Ödön is Sokszor hangoztatott 
a nőegyesület gyűlésein.

A DŐegyesülelek és a bum nismus igy egy 
uj, szép korszaknak néznek elé Gömörben.

Vármegyénk főispánja a következő meghí
vót bocsátotta ki és küldötte szerkesztőségünk
höz is :

Stefánia özv. trónörökösné ő cs. és kir. 
fensége védnöksége alatt az egész országban



jótékonyan múködő »Fehér kereszt« egyesület 
Tabódy József cs. és kir kamarás elnök közben
járása és személyes megjelenése melleit folyó 
évi junius hó 30-án d. e. 11 órakor óhajija 
Gömör- és Kishont vármegye terülelén fhk egy* 
leiét Rimaszombat és vidéke nőegyesületével 
egyetértöleg a rimaszombati takarékpénztár 
üléstermében összeülendő gyülekezeten megala
kítani.

A midőn a humánus törekvést ezélzalba 
vevő intézkedést az érdeklődő nagy közönség 
tudomására hozom, egyszersmind van szerencsém 
a magam részéről is az érdeklődőket a gyűlésen 
való tömeges megj< enésre felkér i.

Rimaszombat, 1895. junius 18
lla/.aiiui üdvözlettel

Búm  os László , főispán.

H Í R E K .
— Bodrogközy Zoltánt, rimaszombati (kurin- 

c?i) földmivesiskolai ideiglenes minőségű segéd
tanítót a földmivelésügvi miniszter legutóbb 
élvezett illetményeinek meghagyása mellett vég
legesen megerősítette állásában.

—  Előléptetés. Sándor Béla feledi vasúti 
hivatalnokot a kereskedelmi miniszter a VI. rang
fokozat 1. osztályából előléptette az V. rangio- 
kozat 111. osztályába. Gratulálunk az előléptetéshez.

—  A rimaszombati posta és távírda hivatal 
vezetésével a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
úr, Ternyei János posta es távirdfi lisztet a 
bárllai posta és tavirda hivatal jelenlegi főnökét 
bizta meg.

—  Helyiérdekű vasutak egyesítése. Egy 
fővárosi nagyobb pénzintézet az összes magyar- 
országi helyiérdeküevasutakat egy vasúttársasággá 
szándékozik egyesíteni, s igy a 75 viczinalis 
vasutból egy 4000 kilométernyi pályával rendel
kező társaság keletkeznek.

— A gymnasium ifjúságának majálisát ala
posan veszélyeztette Mészáros Bálint temetése 
és az ezzel nyilatkozott gyász Tán helyesebb 
is lett volna szombat estére halasztani a mulat
ságot. Temetés után azonban jobban összeverő
dött a közönség a kertben, s a diaksereg egy része, 
a ficsurosabb része vígan jurta, lejtette a poron
don a csárdást és a meglettebb generatio néhány 
tagját is táuczra csábította. Este 8 órakor taka
rodó volt, s az ifjúság a tornacsarnokba húzó
dott. A megérendő 8 ik osztály persze előkelő 
angol méltósággal nezte le a gyermekek mulat
ságát.

— Értekezlet. A milleniumi kiállítás alkal
mából a gazdasági egyesület választása és Hámos 
László löispan lelterjesztése folytán a miniszter 
kinevezése folytán megalakult gazdasági és erdé
szeti bizottsigot főispánunk értekezletre hívta 
meg. Az értekezletre hivatalosak a gömörrnegyei 
gazdasági egyesület tagjai is. Hámos László főis
pán ezen alkalommal a következő meghívót 
bocsátotta ki: Az 1896. évi országos ezredéves 
kiállítás megtartása alkalmából megválasztott és 
a nagy méltóságú m. kir löldmivelésügyi Minister 
úr által Gömör- Kishont vármegye terüietére 
kinevezett kiállítási gazdasági és erdészeti bizott
sági tagok a vármegyei gazdasági egyesület tagjai- j 
val egyetértöleg f. é. junius hó 25-én d. u. 3 j 
órákor a vármegyeházán értekezletet tartanak a 
kiállítás előkészítése tárgyában. Rimaszombat, 
1895. junius 18-án, hazaliui üdvözlettel Ilamos 
László főispán, elnök.

— Hymen. Szabó Lajos osztály mérnökségi 
dijnok eljegyezte Hubay Tériké kisasszonyt, ö/.v. 
Hubay Jánosné szép és kedves leányát, városunk
ban. Áldás kisérje Irigyüket.

—  Anyakönyvi felügyelők. Október 1-én 
életbe léptetendő allami anyakönyvvezetés alkal
mából az egész országot 23 anyakönyvi kerületre 
osztotta fel a belügyminisztérium. A kerületek 
élén egy-egy felügyelő fog áliani, A losonczi 
kerületbe tartoznak: Hont, Nógrád, Gömör vár
megyék, Selmeez és Bélabánya tvh. joggal felru
házott városok.

— Csizi fürdő rendkívüli nagy látogatott
ságnak örvend. Az állandó fürdővendégek száma 
jelenleg 200-t, a látogatók száma 270-t és igy 
az összes fürdővendégek száma 470 t teszen ki 
Vendégek nap-nap után szép számmal érkeznek, 
s a bekövetkezett meleg időjárás meg fogja 
duplázni a látogatók számát.

__ Fürdőink A rozsnyói fürdőben teljes erő
vel indult meg a fürdőévad, s Vargede látoga
tottságáról is kedvező híreket veszünk, különö
sen Lé vártról Írja levelezőnk, hogy az idén meg
lehetős élénkség uralkodik Hevessy Berlalanné 
úrnő ezen kies fürdőjében, s mindig szélesebb 
körben nyer méltánylást a fürdő gyógyhatású 
vize. Ajnácsköben ellenben az idén is teljes nyu
galom uralkodik, mert a töldesur hr. Kemény

Géza az idén sem nyitotta meg fürdőjét. A fürdő 
azonban mint halljuk nem lesz az enyészeté. Az 
ősszel ugyanis teljes aparatussal veszik fel a 
fülek egri vonal megalkotását, s akkor ezzel 
каре olatosan intézkedések fognak történni, hogy 
a vasúttal együtt Ajnácst ő fürdő is uj életre 
ébredjen, s legszebb egykori hírét is felülmúlja.

—  M eghívó! A Gömör vármegyei gazd. egye
sület választmányának t. tagjait van szerencsém 
f évi junius hó 20 án délutánra Rimaszombatba 
a megyeház nagytermében megtartandó választ
mányi ülésre tisztelettel meghívni. Tárgy: A 
milleniumi kiállítás rendezése és egyébb indítvá
nyok Farkas Ábrahám, g. e. elnök.

— Hymen. Schmid' Jolánkát, Schmidt János 
Rozsnyó városi erdőmester kedves leányát f. hó
9-én jegyezte el Szabados Lajos jó hírnévvel 
biró füszerkereskedő.

— KÖ3*önetnyiivánita8 Mindazok, kik kegye
sek voltak 25 éves jubileumom alkalmával cse
kélységemről megemlékezni jó kivánataikkal, 
fogadják e helyen is szívből fakadó leghálásabb 
és legmelegebb köszönetemet. Bogár Lajos.

Uj serléspiacz. Mióta Kőbányán olyan óriási 
nagy mértékben lépett lel a sertésvész, azóta 
megpendítették a sertés kereskedők a sertés 
kereskedés decentralisalását. Szeged, Debreczen 
és Gyula követelt magának sertés piaczot. Most 
Gömörmegyét is felette érdeklő mozgalomról 
veszünk ér esülést. Miskolczról Írják nekünk, 
hogy az ottani terménycsarnok elhatározta, Mis
kolcion létesítendő kiviteli sertéspiacz érdekében 
mozgalmat indítani, ügy véljük, hogy megyénk 
beli gazdak és kereskedők is elő fogják mozgó
sítani e fontos kérdés megadását.

Mennyibe kerül a hadsereg V Az osztrák
magyar haderő költsége a két honvédséggel 
együtt ez évben mindössze 180,496 328 forint, 
img az egész hadsereg békelétszáma 23 445 tiszt, 
330.807 legény, 59.916 ló, és 1018 ágyú. Német
ország 498 5 40.909 írt költséggel 24590 fisz et, 
559.180 legényt, 90.81*4 lovat és 2310 ágyút tart, 
mig Francziaország 433 599.787 írt költséggel 
28.555 tisztet, 532 640 legényt, 141059 lovat és 
2890 ág\ ul tart Az osztrák magyar monarkia 
lakosságát 41 8, Németországét 49 6 es Franozia- 
országét 38 4 millióval számítva, a haderő kö t- 
sége fejenkint: nálunk 4311, Németországban 
10 051 írt és Francziaország ban 11016 frt.

- -  Taslegy'nészeti műintézet. K e l e t i  J. 
ezég, Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 17., az 
eddige'é bérvköiők és betegápolási eszközök 
készítésére létező gyárán kívül egy nagysza
bású, a modern techn kának teljesenmeg felelő 
műhelyt nyitott, B u d a p e s t ,  IV., R é g i  
p o s t a - u t e z a  4. szám, í ö I d s z int,  melyben 
orvossebészeti aczéiárúk, möleges lábak, mííkezek, 
testegyenesztíti készülékek, Hessing-rendszerű 
elismert müderékfüzők, nyújtó- és járógépek, vala
mint minden e szakmába, vágó aczéiárúk stb. 
készíttetnek. Szén védők, kiknek ily készülékekre 
szükségük van, felkéretnek szíveskedjenek fenti 
czéglől költségelőirányzatot vagy képes árjegy
zéket kérni. Üzleti elv: Szigorú pon'os kiszol
gálás, legjutanyosabb árak.

— Miiieniunii koronák. Az ezredéves orszá
gos kiállítás igazgatóságának javaslatára a pénz
ügyminiszter elhatározta, hogy millenium emlé
kére korona emlékpénzt ad ki. Ezek tervezetét 
Beck ft. Füiöp, Harisban élő éremvéső hazánkfia 
már elkészítene Az érem elő lapján Ő felsége 
babérkoszorus domborképe van a ez afölirás: 
»Az ezeréves Magyarorszag emlékére« foglalja át. 
A kép aiatt olvasható*: 1 korona 1896 A túlsó 
lapon Árpád, honfoglaló* vezéreivel domborképen 
látható A művészi kivitelű emlékérmek készíté
séhez a va uta törvény értelmében már az oszt
rák pénzügyminiszter is hozzájárult. E szinezüst 
érmek díszes tokokban kerülnek forgalomba és 
áruk egy forint lesz. A pénzügyminiszter Össze
sen egy millió oly emlékérmet ad ki, a minek 
jövedelmi fölöslege a kiállítási a:ap javára esik.

—  A tr ie s z ti á lta lános  b iz tos ító  társaság
( Assecuiazioni Generali) f. évi május hó 11-én tartott 
63-ik közgyűlésén terjeszle t к be az 189 4 évi mérlegek. 
A zárszámadási jelentéséből látj ik, hogy a társaság élet
biztosítási díj tartaléka Iádé évi deczember hó 31-én 
43 200,401 frt ólt krra emelkedett, .nig kár- s nyere
mény részesülési tartalékok cznnén 1.082,976 frt 40 kr. 
vezettetett uj számlára elő 189 4 évi deczember 41-én 
az érvényben volt életbiztosítási töke összegek 169.929.62Ö 
frt 03 krra emelkedtek ; az életbiztosítási ágban az év 
folyamán bevett dijak 7.074 156 frl 18 krl tettek. A tűz
és srállitm\ni -biztosítási 'gakban a díj és illeték bevé
tel 9.819.270 frt Ól kr. volt, a minői 2.778.822 frt 46 kr. 
mint díjtartalék és 602 9U5 frt 69 kr. mint kártartalék 
lett minden tehertől menten a jövő évre átvitelezve. Az 
1894 deczember 31-én érvényben v dt biztosításokért a 
jövő é ekben esedékessé váló dijkö elezvények összege 
30541.700 Irt fii krra emelkedett. Károkért az 189Fik 
évben 9 737.614 frt H kr: űzetett ki. télihez hozzáadva 
az előbbi években teljesített kárfizetéseket, a társaság 
alapítása óla károk fejében 272 139 Я20 frt 99 krnyi 
igen tekintélyes összeget íize'ett ki. Ebből a kártéri’ ési 
összegből hazunkra 51009 1 <9 frt 80 kr. esik, melyet á

társaság 158.25! káresetben fizetett Az éri ék papi.ток ár 
folyam ingadozása fedezetére alakított ta-tJék 1.190 51*4 
frt 31 krról 1091,467 frt II krral gyarapittatott, úgy, 
hogy az 1894. deczember 31 én 2 282 011 frt 44 krt tett 
ki, daczára annak, hogy a kisorsolás alá eső és a név- 
értékükön hevál ható értékpapírok csakis névértékükön 
vétettek fel a mérlegbe, mig a nyereség tartalék alap- 
szabályszerű mérvében, a észvénytöke íele összegében, 
vagyis 2.625.000 írtban, ;i kétes követelések tartaléka 
80.0л) frital változa1 lanul f. nntariatott. A társaság biz
tosíték alapjai az idei átutalások folytán 5 4 990 003 frt 
34 krról 58.071.673 frt 84 krra emelkedtek és kővetkező
képpen vannak elhelyezve l Ingatlanok és jelzálog köve
telések 7,886.069 frt 48 kr. 2. Életbiztosítási kötvényekre 
adott к ' ölök 4.3.88,122 frt 25 kr. 3. Lctéteményezett 
állampapírokra adott kölcsönök 52,314 frt 51 kr. 4. érték
papírod 39 O20.240 Irt 59 kr. 5. Tárcza váltók 284 735 frt 
02 kr 6. bVyo-szárníák dósok és hitelezők követelései
nek levonásával) 1.2 44,297 frt 40 kr. 7. Készpénz az 
intézet pénztáraiban és bankoknál 1,520,894 frt 59 kr. 
8 A ré zvényesek biztosított adóslevelei 3.675,000 frt. 
O. é. 58 ,0 '1 673 frt 48 kr. Ezekből több min 15 millió 
magyai értékekre esik. Az elért 818 536 frt 92 krnyi tiszta 
nyereményből a társaság osztalékul részvényenkint 120 
frtot aranyban vagyis 30) frankot tizet. A közgyűlés az 
eszközö t uj választásoknál az igazgató-tanács magyar 
tagjait Hegedűs Sándort és dr Jókai Mórt egyhangúlag 
ismét megválasztotta.

KÖZGAZDASÁG.
A  sert és vész a zon főbb és szemheöt- 

lóbb tüneteinek leírású , m elyekről cl 
nem szakértő is e kór jelenlétére követ- 
kezlethet.

A seitésvész (sertéskolera) igen ragályos 
természetű megbetegedés, amelyet legtöbbször 
újonnan bevásárolt beteg sortésekkel hurczolnak 
be az egészségesek közé.

Azért itt is megemlítjük azt. hogy különö
sen óvatosak legyünk az uj anyag, legfőképpen 
pedig a tenyész-allatok beszerzése körül. Neve
zetesen külföldről ilyen sertéseket ue hozassunk ; 
és — legalább addig, mig a betegség az ország
ból ki nem lesz irtva — az itthon vásárolt álla
tokat is, mielőtt a vevő törzsayájuba hocsátaná 
(hogy ezt a netáni befertőzte éstői óvja) előbb
10— 1 í* napig elkülönítve tartsa és ezen idő 
letelte után, akkor s, ha az állatokon semmi
féle aggasztó tüneteket nem észlelt — nagyobb 
biztosság kedvéért állatorvos által még egyszer 
nézesse meg őkeí, mielőtt nyájába boesátaná.

A sertés vész lényégében, mint tüdő és bél- 
gyulladás folyik és majd az egyik, majd pedig 
a másik betegségnek a jelenségei szemb őrlőb
bek. Rendesen lázzal és étvágytalansággal kez
dődik, a mihez később nehéz légzés, köhögés 
és heves hasmenés csatlakoznak. A már súlyos 
betegek tátott szájjal, szuszogva vagy hörögve 
lélekzenek, nagy fokban lesoványodottak és el
gyengültek, lehorgasztott fejjel, mintegy bódul
tán és ingadozva járnak. Állandóan vagy leg
alább is sokat feküsznek, (elkelni alig bírnak és 

i mihamar újra összeesnek. A betegség végefelé 
a hason és a ezombok belső felületén lencse,

I egész borsó nagyságú, körülírt sőt ét-vörös fői - 
; tok tűnnek elő, vagy pedig nagyobb kiterjedésű 
; kékes-vörös elszinesedés látható л hason, mell- 
! kason nyakon és füleken.

Minden olyan sertés, a m ív ilyen tünetek 
között megbetegszik, sertésvesz gyamjában álló
nak tekintendő, különösen akkor, ha egyszerre 
több egyforma megbetegedés fordul elő.

A betegség lefolyása igen különböző, arneny- 
nуiben enyhébb esetekben 15—16 napig, sőt to
vább is elhúzódik, ellenben heves járványok 
alkalmával rüvidebb lefolyású s pár nap alatt 
elpusztítja az állatokat.

A fertőző anyagot az egészséges sertések 
főképpen az ürülékkel szennyezett takarmany- 
nyal vagy vízzel együtt veszik fel, oe bejuthat 
az a belégzetl levegővel, sőt a bőr sebzésein ke
resztül is. A legveszélyesebb terjesztője e be
tegségnek kétségtelenül a bélsár és a kiköhögött 
váladék.

A sertésvészsze! sokszor Összetévesztik a 
sertésorbánc :ot, a mely leginkább a tavaszi és 
nyári hónapokban lép fel nagyobb számmal, de 
sohasem szokott olyan rohamosan terjedni, mint 
a sertésvész s majdnem kizárólag csak a liatal 
— egy éven alóli — állatokat támadja meg. A 
sertésorbánc* magas lázzal kezdődik, a betegek 
bágyadlak, étvágytalanok, sokat feküsznek, elbúj
nak az alom közé és felzavarva nehezen és in
gadozva járnak Nemsokára (délia pár óra* eltel- 

i tével) vörös foltok lépnek fel a hason, a ezom- 
I bök belső felületén, Me llkason, nyakon es füle- 
! ken ; ezen foltok gyorsan terjednek, sötetebbek 

lesznek és az elhullás elölt sokszor már az egész 
test, ile különösen annak abó része, kékesvörö- 
sen vagy rézvörösen elszinesedik. A betegség 
lefolyása gyors és az elhullás többnyire a 3-ik 
vagy 4-ik napon következik be, néha azonban 
24 —48 óra alatt is elhull az állat.

Sertésorbánc* eseteiben tüdőgyulladás és 
nagyobbfoku hasmenés nem szokott fellépni.

A mint a fentiekből kitűnik, bt a betege
ket megfigyelik, a sertésvesz és sertésorbáncz 
egymástól jól megkülönböztethetők.




