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K O S S U T H  L A J O S ,  t
v Z ° k * «  K,io! Zokogva j,4| fel a törté- 

н*Теш ftpjára a magyar nemzet gyászát 
Zokogásoddal összevegyül egy gyászoló nom- 

jajt^áítása, mert a nemzet egyik legna
gyobb fia, legnagyobb 
szelleme, ujjáalkoló láng- 
lelke mcgdicsőült. Kos- 
sulh Lajos meghalt.

Л márcziusi szellő hoz
ta meg a • nemzetnek a 

megrémülő gyászhirl, 
az a márcziusi szellő, a 
ne ly 18 í-8 ban az ő ihle
ti ! D Ikétöl vezetett nem- 
/••t lelkesedésének öröm- 
kiáltásától rész keleti, un* 
nép'-ive a szabadság, lest- 
\ öi i>ög egyenlőség szent 
ünnepet. Ks a nagy na
pok é\loidulóján a nem
zet n-szketell, az ölöm 
nmepn* gyászos bánat 
borult, mert ama napok 
inl' /ő s/. Herne, ama na
pok légkörét uralgó sasja 
s ellenséget riasztó orosz
lánja belegen, megtört 
tesltel, majdnem egy szá
zad súlya alatt görnyedve 
vívta haláltusáját, adta 
ki szent lelkét.

A : önválasztotta szám
kivetésben dicsőült meg, 
mert ideális, liszta. em
berfeletti jelleme, magas 
szellemének következe

tessége ői az ön válasz
totta számkivetésben tar
totta vissza, hogy eszméi
vel a pártérdek, a párt
harc^ emberi és földi te

kintetektől függetlenül, 
mintegy suveren felsőbb- 
seggel tündököljön nem
zetének s legyen nemzete 
világitó fénye, éltető szelleme. És az volt 
ő mindig! Ahogy megérlelődtek benne az 
alkotó eszmék, ahogy a végzet a haza küz
dőterének porondjára helyezte őt, felébredt 
a hazának a világító nap, amelyet kifogy
hatlak mély, lelkes hazaszeretet aranyozott 
meg vakitó fényűvé.

Ettől a pillanattól fogva varázsütésre 
hódította meg a sziveket elméket s vezette a 
nemzetet mint egy apóstul, mint egy pro- 
videntiális férfiú az ígéret földjére- Nehéz 
volt az ut és küzdelmes. De lelkében élt a 
meggyőződés szent ereje, az a hatalmas te
remtő tényező, amely megértve a korszak 
intő szaval, i n ni ihlels ggel rázta fel а 
nemzetet tesp (léséből rgv nemzet minden

vágyát, gondolatát, törekvését, czélját tudta 
lelkében egyesíteni és kifejezésre juttatni, 
hogy ami milliók lelkében mint halvány 
sejtelem élt, azH ö"mint élő," tiszta, teremtő

szózatot hozza napvilágra, mintha csak a 
nemzet lelke szólt volna belőle.

És 6 a nemzeti Géniusz ihletségével 
szólt és teremtett s hatott addig, mig nem
zetét újjá nem alkotta, mig egy uj dicső 
korszakra elő nem készítette.

A Scilla és Karibdis, az ólálkodó zsar
nokság, erőszak, gyalázatos honárulók gaz
sága. ármány, bitófa és lázadó csapatok s 
ellenséges két nagyhatalom fegyvereinek 
százezrei öldöklő hatalma ellen vetette súlyba 
ihletett lelkét és az általa vezetett nemzet 
erejét- És ahogy ő óriás volt szellemében, 
hazafiságában, óriássá tette a kicsiny nem
zetet s az óriási erő reá nyomta emlékét 
ama korszakra alkotásaival.

És az alkotások daczoltak minden erő
vel, mi ellenük jött. Az ármány, zsarnokság, 
bitófa és fegyveres bitorló hatalom megbu
kott, de az 6 szelleme élt, győzött mindenütt.

Az általa éltetett nem
zeti szellem virult és tul- 
élveellenségeit látta nem
zetét a szabadság, testvé
riség, egyenlőség és füg
getlenség szent aegise 
alatt újjá és nagyra nőni. 

És amig igy a nemzet 
vezérlő szelleme volt, 

előttünk áll hosszú pá
lyafutásának minden 

mozzanatában a tiszta 
jellem, a tökéletes ember, 
aki az emberiség javáért 
küzd, előttünk áll az ál
lamférfi, ki hazáját a mo
dern konstilutiók birto
kához juttatja, a polgári 
■és egyéni politikai sza
badságot kivÍvja hazájá
nak s tiszta jellemének 
következetességeért ön
magát a nagy áldásoktól 
megfosztja, előttünk áll 
a nagy hazafi, kit min
den érverése, szivlükte- 
tése hazájáért*élteti, ha
zájáért él, hazáját egy 
uj nagyság útjára vezérli, 
úgy, hogy millióknak sze
rez a megifjodó hazában 
boldogító otthont, 6 maga 
hontalanul bolyong, a 
száműzetés keserű kenye
rét eszi, sőt önmegtaga
dással viseli, hogy a tör
vényeket úgy alkotják 
meg, hogy azok hatalmá
val a nemzet kebeléből 
kitaszítsák- Előttünk áll 
a vezérlő szellem, az él- 

! tető napsugár, ki messze él hazájától, kire 
a hazai föld áldását nem terjeszti, de aki a 
távolból is csak újra és újra áldást hoz 
eszméinek örök uralmával hazájára.

És ma örök állomra hajtotta fejét, el
távozott tő’iünk, ki a távolban is a mienk, 
a szivünk és lelkünk kincse volt; a nagy 
férfiú ajka nem beszél többé varázshatalmu 
igéket. A sirt pedig, hol a nemzet lánglei
kének porhüvelye sülyed el az anyaföld 
méhébe* «népek teszik körül s az ember 
millióinak szemébe ;n gyászköny ül-»

Hazádnak re ndületlenül légy hive óh 
magyar! És hiv r aaradj, mert az elköltözött 
a nemzet szivébe szült temetőt keresni s a 
nemzet fölött őrk ödni fog örökké-



A nemzeti gyász.
A nemzet nagy fiának, Kossulh Lajosnak 

gyászos kimúltál szerdán reggel jelentették Ki
mászom hatban a «Budapesti Hírlapinak aCasinó 
elnökéhez, a polgári és katholikus olvasókörhöz 
intézett sürgönyei

Villámgyorsan terjedt el a megrendítő hir. 
Az emberek arczára bánat ült, a szemekben 
köny ragyogott. A vármegye, a városházán, a 
Casinón, a polgári olvasókör, a katholikus olva
sókör, a református templom, az evang. egyház, 
a zsidó templom, a takarékpénztár s népbank, a 
gymnasium, a közös iskola, a m. kir. adóhivatal, 
az iparos ifjúság körén és sok magánházon ki
tűzték a gyászlobogót.

A boltok kirakatait gyászfátyollal vonták 
be itt-ott. Legimpozánsabbul néznek ki Engel 
Andolf üzletének kirakatai, melyek fekete posz
tóval vannak teljesen bevonva és középen egyik 
oldalon gyászfátyolok közt Kossuth képe, a má
sik oldalon a Kossuth család csoportja.

A polgárok nemzeti szalagot tűzlek kalap
jukra, gyászfátyollal takarva el azt.

Előtérbe lép lépten nyomon, hogy Kossuth 
Lajos a nemzet halottja, melynek megtört szivé
ből a bánat oly erővel s oly általánosan sugár
zik. hogy Kossulh Lajos nagysága s a tény, hogy 
szivébe van zárva, minden magyarnak az ő szent 
szelleme, oly impozánsul lép előtérbe, hogy vele 
szemben minden kicsinyes kislelküség, s minden 
hatalom összetörpül.

A nemzet halottja ő, mert a nemzet gyásza 
kiséri őt, a törvénylapnál is tartósabb lapra 
lesz bevésve az ő emléke, a haza fiság hazafiui 
keblébe, az ország költségén lesz ő eltemetve és 
az ország fogja ércz^zobrához nagyságához méltó 
gyorsasággal és áldozatkészséggel összehozni az 
anyagi eszközöket, anélkül, hogy adóprés kellene 
hozzá. A hatalom fényénél, hivatalos pompájá
nál nagyobb erő fogja kisérni tetemét, a nemzet 
összes erkölcsi ereje. Es az az erkölcsi erő, 
minthogyha csak a régi alkotmányos küzdelmek 
ideje tért volna vissza, a vármegyék, a városok, 
a testületek utján nyilatkozik meg, minthogyha 
csak Kossuth halálával is figyelmeztetné a nem
zetet az autonomikus jogok nagy becsére. Egy 
autonom közeg, a főváros menti meg most is a 
haza becsületét, hogy a nagy halott hazájába 
méltóan hozatik vissza, hogy hazai földben pi
henheti örök álmát. Az autonom jogok nélkül a 
a nemzet tehetetlen lenne, hogy Kossuth iránt 
kegyeletét szive szerint leróhassa.

A gyászhirre nálunk is megnyilatkozott az 
autonom közegek utján a nemzeti gyász.

A várm egye.
A gyász és részvét nyivánitásában a vár

megye járt elől.
A vármegye nevében az alispán a követ

kező részvéttáviratot küldötte:
T A V I К A T.

Kossuth Fen ncz Turin.
Gömör-Kishont vármegye közönsége nevé

ben mély fájdalomtól áthatva, legőszintébb rész
vétének ad tiszteletteljes kifejezést.

Bornem iszn,
alispán.

A vármegye kegyelete és gyászrészvétö nyil
vánítása és módozatainak megállapítása végeit

CSALÓKÁK.
— Mese egy szőke leánykának. —

— Ah ! csak sohasem volna vasárnap, só
hajtott egy szép falusi kis leány unatkozva. Ilyen
kor semmihez sincs kedve az embernek, különö
sen ilyen kis faluban.

- • Nincs igazad Ilonkám, ha akarnál, talál
nál elég szórakozást, de éppen az a baj, hogy 
nem akarsz.

— Könnyű neked nagymama, te emlékeid
del is el tudsz már mulatni, de én, ah én nem 
gondolhatok keserűség nélkül semmire.

-  Na jól van hát, ne gondolj sehová, ha
nem jöjj, ülj ide a zsámolyra, hajtsd ezt a szép 
szomorú fejecskédet az ölembe, majd mesélek 
neked valamit, ami szórakoztatni fog

Ezelőtt sok ezer évvel, még a tündérek is 
itt lakiak a földön, és úgy éltek, mint a többi 
halandók. Akkor még minden leányka megmond
hatta őszintén szive érzelmeit annak, akit sze
retett, és nem kellett néma sóvárgással várnia, 
míg az érte jön.

Szokásban volt, hogy minden leánynak egy 
tündért hívtak keresztanyául, aki aztán az ellen- 
állhatlanság bűvös hatalmával ajándékozta meg 
keresztgyermekeit. De ez a szabadalom hamar 
elbizakodoitakká tette a már akkor is hiú leány
kákat é:, kezdtek visszaélni veszélyes hatalmuk
kal, úgy, hogy kimondhatlan sok szenvedést hoz-

a megyebizottsági tagokhoz a következő prokla- 
mátiót bocsátotta ki :

F E L H Í V Á S !
a vármegyei bizottság tisztelt tagjaihoz.
Gyászba borult a nemzet. A súlyos csapás 

felett érzett igaz fájdalom és mély bánat sajong 
a honfi keblekben. — Kossuth Lajos hazánk
fiának hült tetemei Budapesten, az ország szivé
ben fognak örök nyugalomra elhelyeztetni. Leg
méltóbb hely hozzá, hogy az ország szive őrizze 
annak földi maradványait, kinek szive életében 
az egész haza boldogságáért dobogott.

A temetés az ország részvéte mellett fog 
megtörténni. Ismerve vármegyénk mélyen tisztelt 
közönségének érzületét, jól tudom, hogy a köz- 
részvétben méltóan kíván résztvenni,

A mélyen sújtott gyászoló család előtt táv
iratilag őszinte részvétünknek kifejezést adtam, 
intézkedtem, hogy vármegyénk közönsége nevé
ben, a gyászrava’ alra koszorú helyezhető legyen. 
De hazafiui érzületem sugallja, hogy ezenkívül 
a közérzület még azt is óhajtja, hogy várme
gyénk közönsége kegyeletes megemlékezésének 
és őszinte tiszteletének az által adjon kifejezést, 
hogy a temetésen küldöttség által képviselve le
gyen- Óhajtom, hogy ez érdembeni intézkedés a 
közkivánságnak legyen hü kifejezése s e végből, 
mennyiben az idő rövidsége rendkívüli közgyűlés 
összehívását gátolja, a legőszintébb bánat érze
tével hivatalból tisztelettel felkérem a vármegyei 
bizottság tisztelt tagjait, hogy folyó hó 28 án 
délelőtt 10 órakor a vármegyei székház nagy
termében tartandó értekezleten, minél nagyobb 
számban megjelenni szíveskedjenek.

Kelt К imaszombat ban, 1894. márczius 23.
Horn em isza Lő szíri,

alispán
A  város.

Kimaszombat városa folyó hó 24 délután 
rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlése i Szabó 
György indítványozta, hogy a város díszpolgárá
nak, Kossuth Lajosnak emléke jegyzőkönyvileg 
megörökittessék és a nemzet elhalt nagyjának 
fiaihoz rész vét iratot intéz. Az indítvány egyhan
gúlag elfogadtatott. Egyúttal határozatba ment, 
hogy a város a temetésen magát képviselteti, 
Kossuth sírjára koszorút helyez s a temetés nap
ján gyászt tart s az üzletek zárvatartására és 
gyászlobogók kitűzésére a közönséget felhívja.

Török János emelkedett beszéd kíséretében 
indítványozza, hogy a Kossuth szoborra a város 
200 frtot szavazzon meg s ezzel nyissa meg a 
gyűjtést.

A ref. ef/tjhá z.
A református presbyterium Kossuth Lajosért 

kegyeletes gyászünnepet rendez templomában, a 
melyre, a közhatóságok, testületek, hívek és a 
nagyközönség meghivat ik.

Lapunk.
Lapunk szerkesztősége a Kossuth elhunyta 

feletti részvétének és gyászának kifejezéséül el
határozta, hogy a mai számot gyászkeretben je 
lenteti meg, Kossuthról necrológot ad s Kossuth 
arczképét aczélnyomatban közli a czimlapon. A 
lappéldányt pedig részvétsorok kíséretében meg
küldi a gyászoló családnak.

Kossuth aczélmetszetü lapunkban közlőit 
képét fehér kemény kartonon kiadjuk, darabját

tak a szegény ártatlan térti világra, kik akarva, 
nem akarva kénytelenek voltak meghódolni el- 
lenállhatlan szépségüknek.

Kényük-kedvük szerint kínozták Őket, mig 
végre megunva a játékot, otthagyták a vergődő 
áldozatot és másokkal kezdték újra a veszélyes 
játékot. Emiatt a szívtelenség miatt nagy lett az 
elégedetlenség és zúgolódás az egész világon, 
mert nem egy megkínzott, reményét vesztett ifjú 
keresett a halál hideg karjaiban feledést.

Végre a jó tündérek megsokalták az álta
lánossá lett panaszokat és szenvedést, elhatároz
ták, hogy végét vetik ennek a veszélyes gazdál
kodásnak és nagygyűlést hívtak össze

De bármily titokban működtek is, — egy 
leányka, ki valamennyi közt a legkegyetlenebbül 
tudta érvényesíteni hatalmát, észrevette, hogy a 
tündérek valamire készülnek, nagyon kiváncsi 
lett és hogy megtudhasson mindent, keresztanyja 
varázsfátyolába burkolta magát, mi őt láttat- 
lanná tette mindenki előtt és beszökött a gyűlés- 
terembe a tanácskozó tündérek közé.

Nagy lön azonban ijedelme a kiváncsi Csa- 
podárnak, mikor megtudta, hogy a tündérek 
minden leánytól visszafogják venni az ellenáll
hatatlanság bűvös tulajdonát és helyébe a szé- 
gyenlősség némaságát csókolják a hajadonok bí
bor ajakára, hogy ne játszhassanak többé oly 
könnyelműen a férfiak sziveivel.

Csapodár nagyon megrémült és hogy meg
menthesse drága kincsét, be sem várta a gyűlés 
végeredményét, de kifutott a legvadabb rengeteg 
sűrűjébe és ott rejtőzött el.

Így nem hallo! la a tündér királynő azon

20 krért árusítjuk, a befolyó tiszta jövedelmet a 
Kossuth szobrára fordítjuk.

Egyúttal megkezdjük a gyűjtést a Kossuth 
szoborra, a küldeményeket Kossuth-szobor jeli
géjű utalványon elfogadjuk, lapunkban nyugtatjuk 
s az alakulandó központi bizottságnak beküldjük.

F eltám adott!
•

Feltámadott, kit a sziklasirba tettek. Az á r 
mány, az emberi gonoszság hasztalan álltak Őrt 
az igaznak sírjánál, a súlyos sziklatömb haszta
lanul zárta koporsóját, feltámadott, mert az eszme 
örökre meg nem halhatott, örökre meg nem hal
hat soha.

Az igazságnak erejét hasztalan veri békóba 
a zsarnokság, hasztalanul ül orgiát sírja felett a 
pokol, hasztalanul nehezedik koporsójára bár 
egy kővé keményeden világ, fel fog az támadni, 
ha eljön a harmadnapja, melynek virradatát 
nem ember, de igazság intézi.

Az igazság pedig, melyet Jézus üres sírja 
hirdet az, hogy mi is feltámadunk.

Ezt a hitet örököltük ezredévek előtti apáink
tól, ezt a hitet hirdeti a szív elzárt szószéke, 
ezt hirdeti az isteni eredetű vallás, melyet még 
a legridegebb szívből sem lehet kizárni teljesen.

Es a feltámadás, mely az élet feltámadá
sát, az eszme, az igazság öröklétét hirdeti, oly 
jól esik annyi sokszor szorongó lelkűnknek, mi
kor látjuk a pokol orgiáját az igaznak sírján, 
mikor súlyos sziklatömb szorítja le az igazság 
vergődését.

Nem, az nem lehet, hogy a gonosz gyöze- 
delme teljes legyen, nem lehet, hogy az igazság 
nyomorultan veszhessen el sírjában, eljön a har
madnap és a harmadnapon hozsánna, hallelujah 
hangzik millióknak ajkán, kiknek szeméből köny- 
nyek.e I sajtolt a szomorú nagypéntek.

Es az eszme, mely harmadnapon feltámadt, 
fennen lobogtatja azt a zászlót, mely az emberi 
szív legdrágább kincseinek diadalát hirdeti.

Feltámadást hoz a szolgaság bilincseiből 
szabadságot lehelve az eltiport leikébe, teltáma- 
dást hoz a megvetett szivébe, a testvériség szent 
tanait hirdetve a nagyok palotáiban, feltámadást 
hoz a kasztok eltörlésével — egyenlőknek hir
detve az embert mind e nagy világon.

Igen az eszme feltámadott, az igazság ki
kelt sírjából, mert feltámasztotta az, kinek fel
támadását ma a vallás hirdeti a méltóknak, a 
feltámadt Jézus.

Dobsinai jégbarlang.
Dobsina város mindig nagy gondot fordí

tott a jégbarlang hírének emelésére és a nya
raló-telep bővítésére, a barlang világítását villa
mos fényre rendeztette be, sajat költségén egy 
kisebb vendéglőt, turistaházat, kádfürdőt stb. 
emelt, sétányokat csinált, kedvezmények nyújtá
sával magánosokat nyaralók építésére birt, úgy, 
hogy már meglehetős villatelep létezik ott s szá
muk napról-napra szaporodik.

Bármennyire is szivén hordta és mozdította 
elő a város a telep érdekeit, mégis belátta, hogy 
az efféle vállalatokhoz nehézkes és nem képes 
ügyét úgy szolgálni, mint azt megérdemelné, 
azért 1892. julius 15-én Benedicty Kálmán dob
sinai lakosnak engedélyt adott arra, hogy rész
vénytársaságot alakítson, amely a jégbarlang és

indítványát, mely szerint enyhítendő a szigorú 
ítélet, az ellenállhatatlan szépség helyett min
den leány szemében, ki igazán és híven szeret, 
hadd ragyogjon a tiszta szűzies szerelem ma
gasztos sugára, mely sokszor vonzóbb bármilyen 
szépségnél is. Az ajánlat Örömmel el lett fogadva 
és minden tündér sietett, hogy minél pontosab
ban elvégezze a rá mért kötelmeket.

Másnap viradóra minden leányka meg volt 
fosztva a veszedelmes ajándéktól, csak Csapo- 
dárról feledkeztek, mert nem látta Őt senki és 
nem is gondoltak rá.

Most már azt hitték a tündérkék, hogy 
minden további bajnak elejét vették, arra senki 
sem gondolt, hogy újabb és nagyobb bajnak ve
tették meg az alapját.

A hatalomra került férfiak még kegyetle- 
nebbül jártak el a hatalmukba került szivekkel, 
mint előbb a leányok és igy az elhárítottnak 
hitt bajok még sűrűbben ismétlődtek, mit any- 
nyira meguntak a jó tündérkék, hogy örökre el
költöztek a földről, sorsára bízva az egész 
emberiséget, kiknek a legjobb akarattal sem 
tudtak zavartalan boldogságot teremteni.

Egyszer egy Don Juan, ki a legmerészebb 
szivrablók egvik, vadászat közben meglátta a 
magányban élő gyönyörű Csapodárt, aki még 
szebb volt mint azelőtt. Az erdei élet nem ár
tott neki, a világot nem nélkülözte, mert töké
letesen el volt telve magával s egész nap el tu
dott gyönyörködni szépségében melyet a tó sima 
tükre híven adott vissza.

Don Juan halálosan megszerette a gyönyörű 
Csapodárt s rögtön megakarta őt hódítani, de



a városi épületek bérbevételével és egyéb ked
vezmények nyerésével, a modern Ízlésnek és ki
vánalmaknak megfelelő nyaraló-telepet és hideg- 
viz-gyógyintézetet létesítsen, elhatározta, hogy 
a konezessióban nyújtott bérleti és egyéb ked
vezményeken kívül, maga is 5000 írttal járul a 
részvénytársaság tőkéjéhez.

E concessio főbb pontjai a következők:
1. Dobsina város bérbe adja az alakítandó 

részvénytársaságnak az úgynevezett hegyeskői ‘ 
vendégfogadót, mellék és gazdasági épületeivel, ! 
továbbá a fennálló s városi tulajdont képező tu
ristaházat. a kocsiszint, állást, a hozzáépített 
korcsmahelyiségekkel stb. leltár szerint, jó kar- : 
ban és használható állapotban 1898. évi január I 
hó 1-től számítandó 60 évre, — vagyis 1952. i 
év deczember 81-ig.

2. Dobsina város bérbeadja a részvénytár- 
saságnaK a jelenleg Ruffiny Jenő és Zsembery 
Tivadar uraktól bérbe bírt « Jégbarlang»-ot belső 
berendezésével, a barlang bejárata előtt álló egész 
menházzal, dynamo-gözgéppel, villamvilágitási 
vezetékkel és lámpákkal, egész gépházzal stb., 
tehát teljes felszereléssel leltár mellett, kifogás
talan használható állapotban, a fenntnevezett 
urak szerződésének lejártától vagyis 1899. évi 
január elsejétől számítandó (54) ötvennégy évre 
tehát a vendéglőre stb. vonatkozó bérleti idő le
jártáig, 1952. deczember 81-ig.

14. A részvénytársaság bérlet fejében 1898. 
január 1-től 1952. deczember 81-ig 1500 frtot 
iizetne évenként a városnak, jókarban az átvé
teli leltár szerint adja át az épületeket, fizeti a 
bérlet tartamán az évenkénti tüzkárbiztositási 
összeget, s az erről szóló kötvényeket elismer
vény ellenében évről-évre deponálja a városnál.

15. A barlanglátogatók száma több év óta 
alig változik, s állandónak vehető lévén, a rész
vénytársaság a jelenlegi bérlők által fizetett évi 
100Ő frton felül azonban még csak 200 frtot, 
összesen tehát 1200 frtot ajánlhat föl.

17. A részvénytársaság fölépittet az általa 
megválasztott czélszerü helyen, a modern Ízlés
nek megfelelő fürdőépületet 10 — 12 szobával, 
kezelő-személyzet lakásával és mellékhelyisé
gekkel stb

19. Fölépít egy szintén modern, tágas és 
kényelmes vendéglőt, amelyben az éttermen és 
konyhán kívül kávéház, olvasó- és tánczterem 
lesz, azonkívül a vendéglős lakása és az igazga
tósági helyiségek Emel továbbá két turistaházat 
80—80 szobával és árucsarnokot.

28. A bérlet lejártával az itt érintett és a 
társaság birtokát képezett, mindennemű épüle
tek és felszerelések használható állapotban és 
jókarban minden kárpótlási igény nélkül a város 
kizárólagos tulajdonába mennek át.

A részvénytársaság e concessio alapján az 
alólirt alapítók által, akik a vállalat előmunká
latait végzik, az építési terveket s szabályzato
kat készíttetik, 1000 drb o. é. 100 frt névértékű 
részvény kibocsátása után 100000 frt tőkével 
lesz alakítandó.

Készvények jegyezhetők 1894. április végéig 
Dobsinán az alólirt elnökségnél, az alapitó tár
saság tagjai közül kiküldött gyűjtőknél, a pesti 
magyar kereskedelmi banknál Budapesten, a ma
gyar leszámítoló és pénzváltó banknál Budapes
ten és a takarékpénztárnál Bozsnyón.

A jegyzett összeg 10 százalékja azonnal

életében először fáradozott hiába. Ez a kudarcz 
roppantul sértette hiúságát, de mit volt mit tennie, 
tűrni kelletett vereségét.

Végül elhatározta, hogy feleségül kéri a 
jégszivü szépséget. Csapodár sokáig kérette ma
gát, de még is engedett és igy visszakerült az 
emberek közé. Don Juan házassága nem lett boldog 
Csapodár mint feleség sem tudta Őt jobban sze
retni, — mint azelőtt Don Juan végképp elkese
redett és féltékenységből megölte a feleségét, de 
nem tndott nélküle élni, maga is utána halt. A 
boldogtalan párnak egy gyönyörű kis árva gyer
meke maradj kit aztán mások neveltek fel.

Ez a gyermek mindenben hü képmása lett 
szüleinek és lőle származtak a jelenkor csapo- 
dárjai és Don Jüanjai, kik most elárasztják az 
egész világot.

Ilonka hosszasan nézett az elhallgató nagy
mama jóságos arczára, többször megcsókolta ke
zet s mintha a hallott mesére felelne, szomorúan 
kérdé, ugye nagymama, Margit is Csapodárnak 
az egyik unokája, azért rabolta el tőlem az 
Elemér szivét?

— Ne gondolj arra többé gyermekem, olyan 
ember, kit el lehet hódítani, nem érdemli, hogy 
te busulj utána.

— Igazad van, nem is fogok rá többé gon
dolni de magában mégis csak azt gondolta, hogy

«Feled, addig feled, csak feled.
Míg a szive bánatában megreped,*

sá r k Any imrííní:.

fizetendő, ez a részvénytársaság megalakultáig 
gyümölcsözőleg helyeztetik el a dobsinai taka
rékpénztárban, a hátralevő részt pedig a rész
vények (eljes jegyzése után összehívott alakuló 
közgyűlés által meghatározott, időben.

A befizetés teljesíthető készpénzben vagy 
értékpapírokban.

Dobsina. 1894. márczius hó 10-én. 
Benedict у  Kőit tum, Bzontagh Béta,

jegyzö-titl.ár. Dobsina r. t város
polgármestere, elnök.

Gömöry Gusztáv, Balázsy János, Altstock Ede, 
Trattner Józef, Kaiser К. József, Sárkány Kál
mán, Tirscher Szilárd, dr. Мезк0 Miklós, Gömöry 
János; Gotthardt Samu, Ruffiny Jenő, Zsembery 
Tivadar, Gömöry György, Ballás Jakab.

Rimaszécsi j árás főszolgabírójától. 
280 -1894. szám.

Pályázati hirdetmény.
Gömörmegyébe kebelezett Serke, Simoni, 

Darnya, Dobócza, Détér, Gesztete és Jeszte 
községekből álló közigazgatási körzet jegyzői 
állása nyugdíjaztatás folytán megürülvén, an
nak választás utján leendő betöltése végett pá
lyázat nyittatik.

A választás határidejéül folyó 180^-ih 
évi ápril í)-ik napja d. e. 10 órája  a kör
zet székhelyére, Simoniba kitüzetik.

Felhívom a pályázni óhajtókat, miként 
emez állásra pályázati kérvényeiket az 1888-ik 
évi I. törvényczikk 6-ik §-ának megfelelőleg 
felszererelten folyó évi márczius 31-ik napjáig 
bezárólag hivatalomhoz beadni ne késsennek, 
mivel a későbben érkezők figyelembe vétetni 
nem fognak.

i * A körjegyző tiszti fizetése, lakbére, napi- 
dij-átalánya és segédjegyző tartás czimén járó 
dija összesen 1800, aza/ egyezernyolczszáz ko
rona, mely a községi szabályrendeletek igazo
lása szerint a községek pénztárai terhére arány- 
lagosan elosztva évnegyedenkint fizettetik, eze
ken kivül a körjegyző irodai és úti átalánya 
a községek közpénztári évi költségelőirányza
taiban ily tétel és czimen megállapítandó ösz- 
szegek kétharmad részéből áll ; nemkülönben 
magánmunkálatokért a törvényhatósági közgyü- 
lésileg megállapított szabályrendeleti dijak 
szedése.

Feled, 1894. márczius 4.
A főszolgabíró helyett:

gróf AlmÓHHy Arthur,
szolgabiró.

H Í R E K .
Boldog ünnepeket

kíván olvasóinak
a «G Ö M ö R.»

— Kinevezés. Draveczky Kálmán kinevez
tetett a pénzügyigazgatósághoz gyakornokká.

—  Dalestély. Dalárdánk folyó évi április hó 
1-én a «Három Rózsa* nagytermében 50 kros 
belépti dij mellett hangversenyt rendez.

—  A polgári olvasókör folyó hó 26-án köz
gyűlést tart, hogy állandó helyiségről, saját há
zának létesítéséről tanácskozzék. Ajánljuk az 
ügy meleg pártfogását és a tömeges megjelenést.

—  Hymen. Bunyai György helybeli iparos 
folyó hó 18-án esküdött örök hűséget Tóthy Já
nos timármester kedves leányának, Boriskának.

—  József napja. Minden évszaknak van 
egy napja, melylyel az, ha nem is csillagászati
lag, de a köznép, mint élő naptár szerint kez
detét veszi. Ilyen nap a tavasz kedves első napja, 
József napja. Ez a nap az, melyen számosán 
ünnepük névünnepüket. Ez a nap az, melyen 
sokan sietnek szerencsekivánataikkal elhalmozni 
a derék Józsefeket. Városunkban is valóságos 
kis ünnep volt ez a nap. Már a kora reggeli 
órákban levélhordó, egyenruhás hivatalszolga és 
hordár egvmást kergették a jó kivánatokat tar
talmazó levélkékkel, dél közeledtével pedig a 
különféle küldöttségek és egyesek egész serege ' 
indult meg, hogy üdvözöljék nevezetesebb József
jeinket, különösen Molnár Józsefet és Baksay 
Józsefet, kiket a jó kivánatok egész özönével 
árasztottak el. A vidéki Józsefek szintén részesül
tek meleg őszinte gratulátiókban, melyek közül
a legőszintébb volt az, melyben Hámos József 
ur Csefenycsényben részesült. Egy-két helyen za
josan is megünnepelték e nap előestéjét, igy 
Csízben három József jött össze Horváth József 
ur vendégszerető házánál, hogy kölcsönösen fid- ; 
vözöljék egymást, a házigazdán kívül Molitórisz 1

József s Kossuth József kedves hozzátartozóikkal 
együtt. A derék, újszíves és salon háziasszony, 
Horváth Józsefné ő nagysága valóságos lucullusi 
lakomát rendezett a Józsefek tiszteletére/A'fürdő 
convencziós czigánya pedig neszét /éve mind
ezeknek, s sietett a nagy-idaiak nevében is meg
köszönteni a gavallér [Józsefeket s»lett"aztán jó 
kedv és ropogós csárdás világos reggelig. Az ott 
voltak közül sikerült megtudnom a kövekezőket: 
Glos Arthurné, Illés *Gyuláné, Kossuth Józsefné, 
Molnár Józsefné és Horváth Józsefné. Leányok: 
Glos Aranka s Vilma, Kossuth Jolán, Illés Ilona 
és Irénke. Mi e helyen kívánjuk a legjobbakat 
a Józsefeknek ! —y.

—  Sorozás. Folyó hó 15-től folyik'a soro
zás városunkban. A sorozó-bizottság tagja pol
gári részről Bornemisza László alispán mint el
nök, Nagy Ferencz és Institórisz Endre bizalmi 
férfiak Rimaszombat város részéről, a rimaszom
bati járás bizalmi férfiai pedig Hámos Zoltán és 
Okolicsányi Gáspár. A hadsereg részéről Molnár 
Zsigmond őrnagy, Schneider József honvédszá
zados, dr. Klein közöshadseregbeli és dr. Weitzen- 
feld honvéd ezredorvosok vannak jelen. A város 
folyó 18 án a sorozó-bizottság tiszteletére ban
kettet rendezett, melyen jelenvolt a helybeli 
tüzérség tisztikara is.

—  Községi számadás vizsgálat. A rimaszécsi 
járás területén a simonyi-i körjegyzőséghez tar
tozó községekben folyó hó 19-én kezdte meg 
működését az 1893. évi községi számadások meg
vizsgálására kiküldött bizottság. Elnöke Balogh 
Sámuel földbirtokos, ki ismert tapintatával ve
zeti a tárgyalásokat, a megye részéről kiküldött 
bizottsági tag a széles ismeretü Illés Gyula, her- 
czegi uradalmi tiszttartó, a járás részéről Drás- 
kóczy László főszolgabíró és Szonthy Pál helyet
tes körjegyző. Nagy elismerés illeti a behatóan 
működő bizottságot, különösen Dráskóczy László 
főszolgabírót, kinek helyesen kiadott rendeletéi 
nagy változásokat idéztek elő a járás adminisz- 
tratiója terén s igy nagyban könnyíti a működő 
bizottság eljárását. Nemkülönben Szonthy Pál, 
helyettes körjegyzőt, ki a nyugalomba vonult 
körjegyző mulasztása következtében származott 
fogyatkozásokat nehéz s ügyes munkával pótolta.

—  Elveszett. Krausz Dávid dobóczai korcs- 
máros elmezavart nővére a múlt héten eltűnt, 
kendőjét a Bima partján találták meg, miből 
arra következtetnek, hogy a folyóba fulladt.

—  Petanovlcs József ur a fővárosi Vl-ik 
kerületi casino vendéglőse az általa épített Met
ropole szállodát saját kezelésébe vette át. Azon 
körülmény, hogy Petanovits ur szakmájában út
törőnek ismertetik, arra enged következtetni, 
miszerint a Metropole szálloda a fővárosba rán- 
duló utazó közönség találkozó helye lesz, annál 
is inkább, minthogy Petanovits urat az utazó 
közönség, mint a terézvárosi casino vendéglőse 
iránta tanúsított szeretetreméltóságáért nagyon 
kedveli, ezenfelül a Metropole szálloda nagyon 
elegánsan és minden igényt kielégítő kényelem
mel van berendezve.

— A «Pesti Hírlap' a most lefolyt év
negyedben is a leggazdagabb tartalmú lapnak 
bizonyult. Az országgyűlési vitákat a legkimeri- 
lőbben közli s vonzó leírásokkal, karczolatokkal 
kiséri; ezért naponkint 20—24, vasárnap folyton 
32 oldal terjedelemmel jelenik meg. Mikszáth 
rendkívülien érdekesen irt novelláját (Besztercze 
ostroma), Jókai Mór koszorús Írónk hosszabb el
beszélése fogja követni a most következő évne
gyedben. Amellett közölni fogja a »Pesti Hírlap» 
a Figaróban megjelenő franczia eredetivel egy
idejűleg Ohnet legújabb kitűnő regényét, mely
nek fordítási jogát már megszerezte. Nagyközön
séget érdeklő külön rovatai számát is folyton 
szaporítja a Pesti Hírlap. A mérnökök és építé
szek hathatósabb támogatása s a technikai ügyek 
szélesebb körben való ismertetése végett nyitotta 
a «Műszaki Hírek» rovatát. Nagy teret szentel a 
színművészeti hírek mellett a képzőművészeti 
ügyeknek is. A jövő évnegyedtől kezdve a mező- 
gazdaság rovatát is ki fogja bővíteni, külön szak
értő munkatársak szerződtetése által. A Pesti 
Hírlapra minden naptól kezdve elő lehet fizetni. 
Előfizetési árak egy hóra 1 frt 20 kr., két hóra 
2 frt 40 kr., negyedévre 3 frt 50 kr. Mutatvány- 
számokat — egy levelezőlapon nyilvánított óhajra 
— bárkinek ingyen és bérmentve öt napig küld 
a kiadóhivatal (Budapest, V., Nádor-utcza 7. sz.)

Szerkesztői üzenet.
A tiszolczi pánszl&voknak. Az önök ügyében már 

ítélt a becsületbiróság, amelyet úgy hívnak: közvéle
mény. «Közgyűlés előtt* czimii vezérczikkünk apostra- 
fálta önöket a kellő hangon és mértékkel. Tessék sajtó
pert indítani ellenünk.

A laptulajdonos megbízottja és felelés szerkesztő : 
SZELESS ÖDÖN.

Fónunkatársak: PAPP LÁSZLÓ és CSERNAY DÁNIEL.



Sóbánya bérbeadása.
Л balogfalai kö /biriokos-ngi kőbánya, 

alkalmas mii- és épilő-kőre, fo!yó évi ápri 
lis hó 2 án délelölti 9 órakor Bilogfalán a 
közbirtokosság volt korcsmaépületében meg
tartandó nyilvános árverés utján 6 évre 
haszonbérbe fog adatni.

A közbirtokosság megbízottja: 
Ilow eky Ede,

Spuriasz lózsef
mezőgazdasági gépész, gép- és műlakatos

Uimav/onibutbaii,
Széchy utcza 6. sz. (saját házában).

Tisztelettel ajánlkozik a cséplési idény 
elölt alkalmassá teendő

gépek javítására,
u m. gőzgépeket, próba megélésem к felté
tele mellett, ezek forrcsöveiriek kicserélését, 
kazánkövek letisztítását, cséplőszekrények, 
dupla szalmarázó müszerkezel re átalakítja, va- 
mint járgányos gépek és egyéb mezőgaz
dasági eszközök teljesen jókarba helyezését 
és pontos kijavítását jutányos áron eszközli.

Teljes fürdóberendezések. kutak és vízve
zetékek újbóli vagy javítási munkálataira vál
lalkozik. Sirkeritések, valamint *’*pületi munkák 
elkészítését pontosan eszközli.

МацуоЬЬ n rá п ун  jn rítusokat rsrffrq  
részletjizetésrr is frl/rsU .

Kéri a n é. közönség eddig tanúsított 
szives pártfogását jövőre nézve is.
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Hirdetmény.
A nagyméllóságu kereskedelemügyi magyar 

királyi minisztérium az lSUí-ik évi márezius hó 
13-án kelt 1293. számú rendeletével a tiszolcz— 
poprádi mth. közút 1894-ik évi fenntartásához 
szükséges kavics-anyagnak szállítását 4876 frt 
3 kr. összeg erejéig engedélyezte

A fentemlitett fedanyag szállításának bizto
sítása ezé íjából az JüD^-ik évi április hó 
2-ik napjának d. r. 10 órájára  a gömör- 
vármegyei rn. kir. államépilészeti hivatal helyi
ségében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás 
hírdettetik.

A versenyezni óhajtók (elhivatnak, hogy a 
fentebbi fedanyag szállítás végrehajtásának elvál
lalására vonatkozó, az engedélyezett költség után 
számítandó és a részletes feltételekben előirt öt 
százaléknyi bánatpénzzel ellátott zárt írásos aján
lataikat és felosztási kimutatásaikat a kitűzött 
nap d. e 10 órájáig a nevezett hivatalhoz any- 
nyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a ké
sőbben érkezettek ligyelembe nem fognak vétetni.

A szóbanforgó munkálatra vonatkozó fel
osztási kimutatás és kőminták, részletes szállí
tási feltételek, a szerződési, ajánlati és felosztási 
kimutatási minták a nevezett m. kir államépité- 
szeti hivatalnál a rendes hivatalos órákban na
ponkint megtekinthetők, illetve átvehetők.

Megjegvezletik, hogy az írásos ajánlatok 
mellékletet képező felosztási kimutatásokban az 
ajánlott egységárak a 10-ik rovatban arab» szá
mokkal és a 12-ik róva*ban hetükkel világosan 
kiirandók.

K§U Rimaszombat ban, 189í. márezius 20.

Jurasko Jakab,
kir főmérnök.
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[ F O G O R V O S !

Máthé Károly
április elején érkezik  R im aszom 
batba és a «Három Hózsa» szállodában 

egynéhány napig működni fog,
Hendel d. e* 9 — 12 ig, d n- 2— 5 ig.

Pályázat
e r d ő ő r i  á l l o m á s r a .

Az alólirt erdészetnél egy, esetleg két 
erdőőri állás betöltése czéljából ezennel pályá
zat nyittatik.

Kzen erdőőri állomás javadalmazása 200 
frt évi bér, természetbeni lakás, tűzifa, téli és 
nyári ruhailletmény és a felfedezett erdei ki
hágások egyharmad része.

Az erdőőr nyugbérképes és ingyenes 
gyógykezelésben részesül, megfelelő m a g a v i
selet és szorgalom béremelést és egyéb föld
es rétilletményt biztosit.

A pályázók részéről fiatal, legfeljebb 30 
éves kor, jó erős testalkat, jó látó és hallóké- 
képesség, nőtlen állapot, lehetőleg valamely 
erdőőri szakiskolának jó sikerrel történt e l
végzése, vagy szak vizsgálati jó bizonyítvány, a 
magyar nyelvnek szóban és Írásban tökéletes 
bírása és a tót nyelvnek részbeni tudása, meg
felelő okmányokkal igazolandó.

A folyó év ápril hó 1 -éig beterjesztendő 
kérvények annáliukább sajátkezüleg Írandók, 
mivel csak jó irásu pályázók alkalmaztatnak. 
Szakvizsgálati bizonyitványnyal fel nem szerelt 
folyamodványok nem vétetnek tekintetbe.

Rimabrézón, 1894. márezius 9-én.
A Rlmaiiiurúny-Siilgő-Tarjáiil

v asm ü - rész v é n у t á rsasá g 
E R D É S Z E T E .

1 Meglepő olcsó árak ! 1*

LÓFKOVICS LIPOT
«NfNÖI és FÉRFI DIVATARUHÄZAH» a

CB
RIMA SZOMBATBAN. о'•V

и külföldi bevásárlási utamról visszatértem, figyelmébe ajánlom a n é. з;
közönségnek meglepő nagy választékú raktáramat :

-o Női*, gyermek- és leány-felöltőkben, о

Ж női g a l l é r o k ,  k a b á t o k  és legdivatosabb k ö p e n y  e g e k ;
W

о női-, férfi- és gyermek-czipők, о
о női- és férfi-, női kerti- s csipke-kalapok.

о

е 
р

 
ö

Hói és férfi febérnemttek.
1

Ж

С'
— 1 Р '

ью G y e r m e k -  és f i  u-k a l a p о k.
О»

•—
Férfi nyakkendők.

Tisztelettel

LÖFKOVICS LIPÓT.

«11 Meglepő olcsó árak ! |1*

A mélyen tisztelt közönség szives tu
domására hozom ezennel, hogy az általam 
építtetett

Metropole szállodát
Budapest, Kerepesi-ut 58 sz. 

saját kezelésembe vettem át
Ezen elsőrangú szálloda a legújabb 

kor igényeinek megfelelő kényelemmel be 
van rendezve és gyönyörű fekvése által 
Budapest legélénkebb helyén tűnik ki, 
azonkívül központi fűtéssel, felvonó-gép 
(Lift), villamos világítás és fürdőkkel el 
van látva és kitűnő étteremmel és kávé
házzal bír.

Kiszolgálás és világitás nem  szá- 
m ittatik fel.

Támaszkodva hosszú éveken át szer
zett tapasztalataimra, főtörekvésem lesz 
minden tekintetben az utazó közönség 
megelégedését kiérdemelni és kérem az 
eddig irántam tanúsított bizalmat ezen uj 
vállalatomra átruházni

kitűnő tisztelettel
Petanovits József,

szálloda- tulajdonos.

xxxexxexxxxexxexxx
A feledi állomástól lél órányira,Simonyi 

községben egy jő  karban levő

vizi malom
kényelmes laká sai, több melléképületekkel, 
10 hold belsőséggel, 10 zsellér helylyel és 
joggal örök áron eladó-

A teltételek felöl tudakozódhatni lehet 
Serkén, özv. Alexay Utvánuéviál.

xxxexxexxxxexxexxx
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