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A nemzet gyásza.
Másfél hete, hogy a nemzet mély gyászba 

borult. És az az idő tanúságot tett nemcsak 
arról, hogy Kossuth Lajos szellemének a 
magyarság közös ügyét képező eszméi a 
szabadságharcz idejében beplántálódtak a 
nemzet meggyőződésébe, hanem hogy azok 
örökségképpen átszállottak az akkori kor
szakról a jelenlegire, hogy az ő nemzeti 
eszméit el nem koptatta a politikai élet köszö- 
riiköve, a politikai megalkuvás, sőt, hogy 
Kossuth Lajos halála egyúttal feltámadás is, 
mert a nemzeti eszmék utat törtek maguk
nak sírjukból, hová a politikai opportunitás 
azokat egy időre eltemette.

Az eszmék e feltámadását jelenti az 
országosan, általánosan megnyilatkozó im
pozáns mély gyász.

llgy jelenik meg Kossuth halála, mint 
a Messiásé, kinek kiszenvedése nyomában 
is a feltámadás járt.

Kossuth szelleme is elfoglalja a törté
nelem nagy alakjai közt intéző és irányitó 
hatalmát, amely többé nem egyes kérdések
ben, hanem a nemzet általános fejlődésé
ben érezteti erejét.

E magas polczon állt 6 már életében, 
most halálával Hfoglalta annak legmaga
sabb, megközelíthetetlen pontját, amelyen 
földi hatalom erőt többé nem vészén

így lett ö egészen a nemzeté és nem 
egy pártié többé s tanaiból az, ami a nemzet 
és nemzeti állam czéljaival azonos, a nem
zet dogmatikájává lett

És aki nemzetének ily sokat jelent, 
annak kimúlta felett is a nemzet általános 
gyásza dominál.

Nemzetünknek vigasztalásill szolgálhat, 
hogy az egész müveit külföld osztozik gyá
szunkban, hogy a részvét nemcsak a haza 
minden zugából tör magának utat, hanem 
a külföld lestületei, szellemi, születési s va
gyoni előkelőségei, városai, sőt külföldi mi
niszterek, a pápa-jelölt, az olaszok alkotmá
nyos és nemzeti királya versengenek egy
mással a részvélnyilatküzatokban.

Kossuth Lajos teteme felett baráti job
bot nyújt a nemzetnek a külföld, Kossuth 
Lajos ravatala felett testvéri jobbot nyújt 
az olasz nemzet a magyarnak és testvéri 
szövetséget kötnek egymással.

A gyászszertartás Turinban már végbe
ment. olt álltak a nemzet küldöttei a ra
vatal elölt megtört szívvel, ott volt a nem
zet szívvel-lélekkel, ott volt az olasz nem- 
z 1, ott a külföld képviselői és leróva rész
vétüket, elbucsuzlatták a holtat a várostól, 
ahol halottként élt és elhozták a holtat a 
hazába, hogy itt pihenve, örökre halva, éljen 
nemzete körében.

Már ott fekszik hült teteme a nagy 
férfiúnak a rauzeurn gyászba foglalt nagy 
oszlopcsarnok 11 ai, inár ott áll a ravatal 
elölt a sziv> h и m gtört nemzet, már hang

zik a búcsú szózat, kondulnak a harangok, 
indul a roppant nagy gyászmenet kolossusa, 
zokogva kiséri nemzete az Örök nyugvás 
helyére, már hangzanak az utolsó búcsúz 
tató hangok és bocsájlják le a koporsót az 
anyaföldbe.

Boruljunk térdre és imádkozzunk a 
megholtnak a haza boldogitására halhatat
lan lelkeért!

A (gyász itthon.
Múlt vasárnap óta a Kossuth Lajos elhunyta 

fe 1 e11i általános gyász mindnagyobb arányokban 
jelentkezett vármegyénkben és székvárosunkban.

Különösen székvárosunk impozáns lobogó 
díszt öltött fel De még mindig sok magánépület 
van gyászjelvény nélkül. Ezeknek tulajdonosai 
valószínűleg azt tartják, hogy jobb szívben gyá
szolni zászló nélkül, — mert az utóbbi pénzbe 
nem kerül.

Dicsérettel emlékezünk meg kereskedőink
ről, kik versengve foglalták gyászpompába üzle
tük kirakatait. Kiváltképpen szépek Löfkovics 
Lipót kirakatai Mindegyikben Kossuth kép gyász
fátyollal és égő gyertyák közt Kossuth iratai, 
Kossuth kéziratai és a 48-iki eseményeket hir
dető lapok Ezenfelül Löfkovics Lipót az egész 
üzlet földszinti frontját bevonta fekete posztóval, 
úgy, hogy ez az üzlet a gyászpompa teljét vi
seli magán, Soós üzlete is gazdagon alkalmazta 
a gyászjelvényeket, a Baksay üzlete is nagy 
gondot (ejtett ki. Már a múlt számunkban az em
lítetteken kivül nagy feltűnést keltenek Miskol- 
czyné ezukrázdája, Grosinger és Kohn s Beisz 
József üzletének kirakatai.

A megye községeiből is egyre-másra kap
juk az értesítéseket, bogy a nemzeti gyászban 
résztvesznek; igy Bornemisza István képviselő 
összes cselédjei kalapjukon gyászfátyolt viselnek. 
Hasonló hirt veszünk sok községből.

Л vármegye.
Folyó hó 28-án a vármegyebizottsági tagok 

nagy száma jelent meg a Bornemisza László al
ispán által egybehívott értekezletre, hogy a vár
megye részéről megállapítsa, miképpen fejezze 
ki részvétéi Gömörmegye a nagy halott iránt s 
mily módon vegyen részt a szomorú gyász- 
szertartáson.

Megjelent az értekezleten Háraos László 
főispán is.

Komoly, fájó csend ült az arezokon, midőn 
felállott Bornemisza László alispán és a fájda
lom ha.igján a következő beszédet mondotta:

Tisztelt értekezlet!
Bánattal áthatott szívvel üdvözlöm a t. 

vármegyebizottsági tagokat, fájdalommal áthatott 
szívvel, mert szomorú jelentést kell tennem, a 
legszomorubbat, mely hazafi szivét érheti, hogy 
hazánk nagy fia. Kossut Lajos meghalt.

(Az értekezlet tagjai ekkor mind felállottak 
s állva hallgatták végig a beszédet.)

Azt hiszem minden magyar keblében a fáj
dalom érz se dúl. mert mindnyájan tudjuk, hogy 
ki volt Kossuth Lajos a magyarnak, ki volt 
mindnyájunknak

Mindnyájunk bánatos lelkében egy gondo
lat él, hogy tudnii’lik a bála miképpen nyilvá
nul, miként adjon vármegyénk is kifejezést há
lájának a nagy halott iránt.

Mint felhívásomban is jeleztem, a legmél- 
tobb hely, az ország szive, Budapest székesfővá
ros fogja annak maradványait őrizni, kinek szive 
egész életében a hazáért élt és dobogott.

A , gyász nemzeti, — az egész ország részt 
akar venni a szomorú gyászszertartáson, mert 
hiszen Kossuth Lajos mindnyájunké, az egész 
országé volt.

Ismerve vármegyénk közérzületét, tiszti ál
lásomból kifolyólag megtettem eddig mindazt, 
mit e részben saját szivem sugalt:

részvéltáviratof intéztem a vármegye nevé
ben a nagy halott családjához (Helyeslés.);

felkértem vármegyénk egyik országos kép
viselőjét, hogy helyezzen koszorút a nagy hazafi 
koporsójára. (Helyeslés.)

A koszorú készen van, most az értekezlet 
dolga elhatározni, miként helyeztessék az el.

De ez még nem elég, azt hiszem Gömör- 
vármegye a temetésen küldöttségileg akar részt- 
venni, az eziránt való intézkedést azért hagytam 
az értekezletre, mert egész életemben arra tö
rekedtem, hogy a vármegye többsége nyilatkoz
zék meg minden fontosabb, nagyobb kérdésben.

Éppen azért voltam bátor minden egyes t. 
bizottsági tagot az értekezletre meghívni.

Ezután Hámos László főispán emelt szót, 
hozzájárulván az alispán indítványához, a maga 
részéről a legmélyebb honfiúi bánatát fejezve Ki.

Az értekezlet elnökéül Hámos László főis
pán indítványára Bornemisza László alispán, 
mint ki az értekezletet is összehívta, jegyzőjéül 
pedig dr. Fornét Gyula megyei aljegyző válasz
tatott meg egyhangúlag.

Hámos László főispán kijelenti, hogy ő azon 
meggyőződésben van, hogy Gömörvárme^ye leg
alább egy 100 tagú küldöttséggel akar résztvenni 
a temetésen.

Ez indítvány elfogadtatott s felhivattak a 
bizottsági tagok, hogy a küldöttségbeni részvétel 
végett dr Fornét Gyula aljegyzőnél jelentkezzenek.

A küldöttség tagjai a százat jóval túl fog
ják haladni, mert határozatba ment, hogy a kül
döttségbe nem bizottsági tagok is felvétetnek.

A küldöttség találkozási helye ma reggel 8 
órakor a Pannónia szállóban.

Hevessy Benedek indítványára a küldöttség 
a vármegye zászlaja alatt fog megjelenni az al
ispán vezetése alatt és hantot is visz magával 
a sírra.

Rimaszombat székváros.
Már múlt számunkban közöltük a képvi

selőtestület rendkívüli közgyűléseinek határoza
tait a nemzeti gyászhoz vaíó csatlakozás és en
nek kifejezése tárgyában. Ezúttal közöljük a pol
gármester részvétiratát a Kossuth családhoz:

Nagyságos udvardi Kossuth Ferenci urnák
Turin.

Szabadalmas Bimaszombat város közönségé
nek egyhangú megbízását teljesítem szomorú szív
vel, midőn Magyarország legnagyobb fia — az 
Ön nagynevű és halhatatlan emlékű atyja — 
Kossuth Lajos elhunyta felett érzett őszinte és 
mély fájdalmunknak kifejezést adni gyászos kö
telességemül ismerem.

A magyar haza összes harangjai hirdetik 
azt a mélységes gyászt, mely minden magyar 
ember lelkében a fájdalom érzetét és szemeink
ben a ború néma köuyeit fakasztja, de midőn e 
fájdalom szabadalmas Bimaszombat városnak — 
mint a magyar hazának egy érző idegén is vé
gigsajog, lelkünket azon biztató megnyugvás hite 
emeli fel a nemzeti öntudat erősségének magas
latára, hogy a nagy Kossuth életpályájának ma
gasztos, dicső emlékeiben nemzetének — ami 
nemzetünknek — a hazaszeretet és téríiui jellem 
oly példáját hagyta soha el nem haló örökségül, 
melynek fénye a magyar nemzet jövendő évszá
zadait is lelkesitőleg fogja beragyogni.

Kérem Nagyságodat, méltóztassék egész lisz
teb, szeretett családjának útadni szabadalmas
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A qynubasiilml ifjiisáy.
A gyász kifejezésére 6 hétig gyászfátyolt 

visel karján, — április 20-án pedig gyászünne
pélyt rendez

Az Izraelita hitközség.
Kossuth emlékét jegyzőkönyvileg örökíti 

meg, a Kossuth- szoborra 50 koronát szavaz meg, 
a Kossuth családhoz részvéttáviratot intézett. — 
Hasonlóan határozott az izr. nőegyesület.

A takarékpénztár.
Kossuth Lajos szobrára megszavazott szin

tén 200 forintot.
A polgári olvasókör.

A következő meghívót bocsájtotta ki: »A 
rimaszombati polgári olvasókör Kossuth Lajos 
hamvainak sirbatétele alkalmából a Három Rózsa 
vendéglő nagytermében folyó évi ápril 1-ső nap
ján (vasárnap) délután 3 órakor gyászünnepi 
nyilvános közgyűlést tart, melyre az egylet min
den tagja, valamint a közönség tiszteletteljesen 
meghivatik. A közgyűlés ünnepi sorrendje: 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Emlékbeszéd. 3 Választmányi 
előterjesztés a Kossuth Lajos elhunytéval hekö
vetkezett nemzeti veszteség felett érzett fájdal- 
lom és az emléke iránti hazafias kegyelet kife
jezése tárgyában. Rimaszombat, 1894 évi már- 
czius 29-én. Az elnökség

Gyász isten tisztel etek.
A református, evangélikus és az izraelita 

egyházak ma gyászistentiszteletet tartanak. 
Jolsva város

Jolsván 1894. évi márczius hó 24-én Ha" 
zilidesz Gusztáv polgármester elnöklete alatt Czi- 
bur Imre, Farkas György, Habány József, Zajecz 
Károly. Érsek Árpád, Piacsek Rezső, Czibur Emil, 
Koch Ódon, Szikora András és Gzirbesz Lajos 
jelenlétében tartott rendkívüli tanácsülés.

Polgármester mély megilletődéssel jelenti 
Kossuth Lajos, hazánk legnagyobb íiának elhuny
tat s ezen hazánkra oly leverő és gyászos ese
mény alkalmából ismerve a város közönségének 
érzületét, azon meggyőződésének ad kifejezést, 
hogy Jolsva város a nagy halott és egyúttal vá
rosunk volt díszpolgárának elhunyta feletr méltó 
kegyelettel fog megemlékezni.

Ezután polgármester előterjesztett indítvá
nyaira következő határozatok hozattak :

1. Kossuth Lajos, hazánk legnagyobb tia és 
városunk díszpolgára elhunyta felett a város leg
mélyebb részvéte és fájdalmának ad kifejezést, 
s ennek emléke jegyzőkönyvileg megörökítendő.

2. Kossuth Lajos nagy halottunk fiaihoz a 
város közönsége részvétiratot intéz s ennek szer
kesztése és elküldése a polgármesterre bizatik.

3. A temetésig a városi tanács tagjai gyász
jelvényt viselnek és a naponkénti délben való 
harangozás elrendeltetik, a temetés napján pedig 
a harangozás háromszor eszközlendő.

3. A temetésig városunkban semmiféle tár
sas vigalom nem türetik.

4. A városunkban levő három felekezeti 
lelkész megkerestetik, hogy az országos gyász al
kalmából gyász isteni tiszteletet tartsanak a te
metés napján

5. Budapesten tartandó temetésen a város 
magát polgármestere és Jurin Samu képviselő- 
testületi tag által képviselteti.

6. Ha városunk közönségéből még öt vagy 
hatan ezen küldöttséghez csatlakozni kivannak, 
ezeknek vasúti menetdija a városi pénztárból 
megtéríttetik.

7. Kossuth Lajos arczképének megválasz
tása és a város részére való beszerzése a teme
tésen résztvevő küldöttségre bizatik.

Rozsa go.
A gyászhirre egymásután tűzték ki a gyász- 

I lobogókat a házakra, első helyen a városházára, 
a városi toronyra, a zsidó templomra és a Ma
darász-kert egyik fenyőfájának a legtetejére, a 
kereskedők üzleteik kirakatait gyászmezbe von
ták s a városi képviselőtestület egy nagy bizott
sága összeült tanácskozni afelett, hogy miként 
fejezze ki a város legmélyebb részvétét hazánk 
nagy fiának halálesete alkalmából és mily módon 
vegyen részt az országos gyászban. A képviselő
testület utólagos jóváhagyásának reményében el
határozták, hogy a város részvétét jegyzőkönyvi
leg kifejezik, a nagy halott két fiához és nővé
réhez részvétiratot intéznek, küldöttséget me- 
nesztenek koszorúval a temetésre, beszüntetnek 
minden nyilvános zenét és előadást s minden 
délelőtt 11 órakor harangoztatni fognak a gyász
napok alatt, a temetés idején pedig meggyujtat- 
ják a gyászfátyollal bevont utczai lámpákat.

A polgári kör háea.
Rarátjai, pártolói vagyunk minden oly esz

mének, minden oly mozgalomnak, melynek czélja 
a közügy java, mely nem az egyéni érdeknek, 
hanem a közös mindnyájunk igaz és jól felfogott 
érdeké lek szolgálatban áll. És amint felemeljük 
szavunkat ott, hol egy veszélyes eszmének meg
döntése szükséges, ugv nem hallgatunk viszont 
felszólalni pártolólag akkor, midőn agy igazán 
életrevaló és helyes tervnek a megvalósításáról 

, van szó.
ilyen terv most a rimaszombati polgári ol

vasókör házának a felépítése, mert ez eszme 
1 nemcsak azt foglalja magában, hogy legyen-e ál

landó és biztosított csarnoka \a rimaszombati 
polgári olvasókörnek, vagy sem, hanem megva
lósulása esetén magasabb szempontból tekintve 
ami specziális viszonyainknál fogva oly alap lesz 
ez, melyre támaszkodva a már is izmodásnak in
dult polgári kör odafejlödhenk, mely czélja nem
csak annak'az eszmének : polgári kör, de külö
nösen czélja annak a polgári olvasókörnek, mely 
magát rimaszombati polgári olvasókörnek nevezi. 
A polgári olvasókör csak nőst kezd igazában 
kifejlődni, a czél pedig az, hogy annyira fejlőd
jék, hogy képes legyen a mostani nagyoknak 
látszó epigonok elleneben a helyes utón vezetni 
Rimaszombat társadalmát.

Épp azért kívánjuk mi, hogy a polgári ol
vasókör terve megvalósuljn, mert ha csak azt 
tekintenők minden máson kívül, hogy legven-e 
sajat háza a körnek, vagy nem és valójában 
csak az lenne a czél, a szükségességet mi be
igazolva éppen nem látnók.

Mivel azonban a mi specziális viszonyaink 
között e ház többet, egy magasabb eszmét is 
foglal magában, lelkünk egész melegével ajánljuk 
az olvasókör által tervezett részvények, illetve 
kötvények vásárlását, mely különben sem jár a 

I kölcsönöknek kizárásával.

Rimaszombat város ezen őszinte részvétének ki
fejezését, mely város Kossuth Lajosban egyaránt 
siratja a haza nagy fiát és díszpolgárainak leg
dicsőbbiket. Kiváló tisztelettel maradván

Rimaszombat, márczius 27.
Szab. Rimaszombat város közönsége nevében 

S z a b ó  Györ gy ,  polgármester.
A polgármester a polgársághoz a következő 

íelhivást bocsátotta ki :
Felhívás.

Kossuth Lajos hazánk nagy fia és városunk 
díszpolgárának temetése az eddigi megállapodá
sok szerint Budapest fő- és székvárosában ápril 
hó 1-én vasárnap fog megtartatni.

Adjunk gyászba borult szivünknek, lelkünk 
mélyében érzett kiolthataHan kegyeletünknek ez 
alkalommal külsőképpen is kifejezést. E végből 
bizalommal fordulok városunk lakosságához és 
felkérem, hogy házaikra gyászlobogót tűzni, az 
üzleteket zárva tartani, ünnepi diszt ölteni szí
veskedjenek, megmutatván ez által, hogy a di
csőült emléke előttünk szent és kegyelt, érdeme 
örök és elévülhetlen.

Rimaszombat, 1894. márczius 27.
S z a b ó  G y ö r g y ,  polgármester.

Rím aszómba t és Vidéke Játékong 
A'óeg gesittete.

Rimaszombat és Vidéke Jótékony Nő
egyesülete is csatlakozott a nemzeti gyász
hoz. Elhatározta Bornemisza Lászlóné el
nöklete alatt megtartott értekezleten, hogy 
az elhunyt emlékét jegyzőkönyvileg fogja 
megörökíteni és meghízta az egyesület el
nökségét, hogy sürgönyileg fejezze ki rész
vétét az elhunyt nagy hazafi családjának

A magas szellemű elnöknő a követ
kező táviratot intézte a gyászoló családhoz:

Nagyságos Kossuth Ferencz urnák
Budapest. (Hungária szálloda.)

A haza legnagyobb apostola ravatalá
nál megtört szivvel állunk. Fogadja Nagy
ságod és a gyászbaborult család minden 
tagja mélyen átéizett részvétünket; kívánjuk, 
hogy a Mindenható adjon erőt a nagy vesz
teség elviselésére, enyhítse megmérhetlen 
fájdalmunkat az a tudat, hogy a nagy el
hunyt szellemében örökre köztünk fog élni 
s mély fájdalmukban az egész magyar nem
zet őszintén részt vesz.

B o r n e m i s z a  L á s z l ó n é ,
a «Risz« mbat és Vidéke Jótékony Nöegylet*

elnöke.
A Köss u th - a szt a tt á rsa ság.

Megtartott közgyűlésén Malik Vilmos szép 
szavakban jelezte a nemzet gvászát A nagy férfiú 
emlékét azzal kívánja megörökíteni, hogy Kossuth 
koszorúra gyűjtést rendez és a befolyó összeg
ből egy, a magyar történelemben magát kitün
tető gvmnasiumi tanuló részére ösztöndíj ala
pítványt tesz. 50 frtot szavazott meg a Kossuth- 
szoborra és magát két tag által képviselteti a 
temetésen.

T £  E 0. Z Ж.
D E L В E N

Irta : J. Zs
A forró dél napsugár-özönében fürdik az 

alföldi sziksó-tavak leghíresebbje: a Gyapáros.
A függőleges napsugarak rátűznek lomha vizére 
s visszaverődve, fényáradatban oszlanak szét a 
tündöklő mindenségben.

A tó deli aljának sekély vize már a lég rez
gésétől fölvetett édesviz-tóba merül s azzal bele
iül a végtelenbe.

A nádas nesztelenül álm< dik, nem zizeg, 
nem hajladoznak karcsú szálai. — Az álomlátó 
szél elszívta az életet belőle . . . .  mint a hogy 
ott az éjszaki oldalom életre hívta legkedvesebb 
álmát . . .

Az árkádiai világ !
Itt fürdik három határ parasztsága.
Ott egy fiatal legény meztelen, a ló hatan, 

egyik kezével a csikajat fékezve, a másikkal meg 
három lovának pányváját fogva, nagy bukdácso
lással hatol a melybe. Meztelen, szocorszerü tag
jain ragyog az Isten melegének fényes olajozása. 
Minden Izma a maga helyén, mint ahogy a ter
mészet széles jókedvében odalehelte. Mindegyik 
úgy, öntudatlanul jutva a maga helyére Sem j 
kerekpár, sem tornának, sem trainingnek nincs 
köze az «akadémiájához.* S azért összhangzatos, 
mint lénye, mint ajkain л büszke mosoly, hogy 
igy, meztelenül odaallhat a déli napsugár alá, 
anélkül, bogy az a szégyen pírjai fölkergetné az

arczába. Utána két buga, mindegyiken egy-egy 
gyolcs ing, Oh szűzies szemérem, mely fehér 
gyolcsingbe bújva, meztelenebb a meztelenségnél. 
Piczinyt lépnek, a mellük táján összehúzván a 
gyolcsot, nem gondolva azzal, hogy igy az ikráik 
szélén rövidebbre fogyott. De azért egyik se süti 
le a szemét. Pedig az a barna legény, ki most 
Ádám apánk paradicsomi ruhájában hajt ki a 
tó közepéből, rátartóan megfeszített vattai állva 
ott a szekerének elején, az a szeretője. Ossze- 
néznek, büszkén mosolyognak, végig simítva az 
egymás testét tetőtől talpig, egy tekintetbe bele 
lehelve azt a forró örökkévalóságot, amit az a 
nyári déli nap millió tánezoló sugara kifejez, 
bele itt, magasra szárnyaló önludatlansággal, 
hogy ez a másik az enyém, igy, ahogy a termé
szet elemeinek édes játékában megfürdik, csak 
úgy mint akkor, midőn majd olt állnak ünnpei 
köntösben a pap előtt — —

A mama egy csomó meztelen gyermek ke
zét fogja és kering, a sürü nehéz habok köze
pette. Legények, leányok, menyecskék, öreg em
berek, mind itt fürdik, szeli a habokat, éli az 
életet minden izével, belecsókolva a friss ájerbe, 
szétárasztva a széles mindenségbe azt az érzést, 
amit a nádasok csendesen susognák, amit az il
latozó nyári virágok, a gyümölcstől görnyedő 
fák, a nehéz kalászu gabona s a fecskék folyto
nos dala kifejez: hogy szép, szép az élet s benne 
van az örökkévalóság bogáncsbin, virágban, em
berben és az ami él, az egyúttal szép is s ami 
megszületett, annak a virágfakadásban gyümölcs- 
termelésben része kell hogy legyen . ..

* *
Ide, ide szobrászok, festők! Felejtsétek el

a mülermek aíTektáló-Jmintáit, felejtsétek el a 
városligeti hadék athlétáinak elferdített izmait, 
felejtsétek el azokat a varróleányokat, kik szű
zies tekintettel szemérmesre pirulva állnak oda 
a,, miutaálvány közepére, s^máiTmár agyonracsó- 
kolt tagjaikkal akarnák nektek Vénus Aphrodité 
márványra fagyott Őrök, változhatatlan szépségét 
felidézni ...

Hagyjátok el a varosok mocsáros, büzhödt 
levegőjét, ha az a 1 lati népet, amely annyira em
beri, meg akarjatok ismerni. Ide jertek: mezők, 
tavak világába. Hol még a természet szűzi báját 
odatárja a fényes napsugárnak s annak arany 
világában, annak sárga mezében, a természet 
ölén, tisztának érzi a lelkét oly híven kirajzoló 
nyugodalmas burkot.

Hisz élet ez is ...
Él, örül a létnek, — tehát’' nincs mit sze

gyeim rajta.
Azt rejtsük el, ami mocskos, szennyes.
Azt, a mi bántja a szemet, azt, a mi fáj a

szivek.
Mert amit a természet szépnek teremtett 

meg, látnivaló az, tanulni kell azon a szép Örök 
törvényeit. Ide jertek hat művészek szép apos
tolai, kik a test összhangját öntitek dalba.

Siessetek, hogy késó ne jussatok majd ide 
is ! Mert a poshado czivilizacziók undorító gőzé 
már rálehelt a fajra. Leikökre lassan-lassan rá
húzza a titkolódzás, a nyugtalanság, a «megis
merés* darócz-köntösét. — És rá fogja rakni a 
testeikre az álszemérem természetellenes kény
szerzubbonyát.



A7. olvasókor ugyanis 10 frL>* kötvények 
kib >cs V цív il akarja az építéshez szükséges 
pénzt megszerezni.

A kötelezvény szövege maga teljes tájékoz
tatást nyújt a tervezetről s azért azt i“  teljes 
szövegében közöljük :

«Kötelezvény 10, azaz tiz írtról (20 korona), 
melyet a «Rimaszombati polgári olvasókor» N, 
N.-lol kö’csönképpen oly kötelezettség melleit vett 
fel. hogy ezen összeget 5, azaz öt szaztóli idő
közi kamataival együtt, jelen okmány bemutató
jának készpénzzel s azon sorrendben fogja ki- 
és visszafizetni, amint e kötvény sorszáma 1895. 
év végétől к /.(Ivt* legkésőbb 10 év alatt, min
den deczember 31. és Julius 1-ső napján ható
sági ellenőrzés mellett nyilvánosan tartandó sor
solás alkalmával kihuzottnak fog találtatni, kije
lentetvén alólirt egyesület részéről, hogy ezen 
összeg és időközi kamatai biztositékául összes 
ingó és igatlan va yonáf jövedelmeit most és 
a jövőre akként köti le, hogy az ezen kölcsön
ből szerzett telkére és házára netán felveendő 
hosszú tartamú törlesztési kölcsönből első sor
ban esen kötvények fognak minden sorsolás 
mellőzésével — visszaváltatni. A sorsolás alá 
kerülő és illetve kihúzott kötvények, a sorsolás 
eredményének közlése után 30 nap alatt pénz
tárunknál bernutatandók, mert ezen időn túl e 
kötvények birtokosainak egyesületünk további 
kamatot nem tizet. Kelt a «Rimaszombati pol
gári olvasókor» Rimaszombatban, 1894 márczius 
26-ik napján tartott rendkívüli közgyűlésében »

RimaszécH járás főszolgabirájától

Hirdetmény
A főszolgabíró meghagyása folytán a 

«Gömör» 11., 12. és 13, számaiban közzétett 
230 —1894. számú pályázati hirdetmén, mely a 
simoni-i körjegyzői állás betöltését tárgyarxa, 
ezennel visszavonatik. s a választás bizonyta
lan időre elnapoltatok.

Feled, 1894. márczius 31.
A főszolgabíró helyett;

gróf Л llllHRNy Ariliur,
szolgabiró.

H Í R E K .
Esküvő, (irasselli Miklós, lapunknak is 

kitűnő munkatársa, a gömörrnegyei gazdasági 
egyesület volt igazgatója, a kurinczi földmives- 
iskola volt tanárja, jelenleg zsitva-ujfalusi tanár, 
folyó hó 27-én esküdött örök hűséget Rády Ist
ván kurinczi igazgató leányának, a bájos es 
szép Rády Margit kisasszonynak. Boldogság ki
sérje frigyüket.

Szentiványi Árpád megyénkbeli ország
gyűlési képviselő, a nemzeti párt alelnöke a kép
viselőház küldöttségében részt vett Koesut Lajos 
nagy hazánkfia tetemenek Turinban adott vég
tisztességben, ez alkalommal egy remek beszéd
ben búcsúztatta el az elhunytat.

—  Eljegyzés Grosinger Miksa, a kereskedő
nemzedék egyik legintelligensebb tagja és egy 
jóhirü divatüzlet tulajdonos a Deák-utczában — 
folyó hó 27-én eljegyezte Murányban Deutsch 
Áron ottani földbirtokos bájos és müveit leányát, 
Szerén kisasszonyt.

— A n.egostromol kath. templom. Sokak
nak, s köztük már a -ymnasiuini ’jusagnak is 
már napok óla szemet zűrt, hogy a katholikus 
templom tornyán a non zeti gyász jelvénye fen
nen nem lobog. Hiába rimánkodtak a papok itt 
is, ott is, hogy egyházi szabályok lihják a zászló 
kitüzes, t, hiába hangoztatták a paroehiáról is, 
hogy a kaih temp óin patronusa a király és a 
zászló kitü '.őse m;.r tv. okból is tiltva van, mindez 
az ifjúsági-; шсгг . ózni nem tudtam n.crt a köz- 
véleménvnyel együtt ugv fogták fel, hogy a nem
zeti gyaszszal szemben hattérbe szorul minden 
más tekintet. Ezen meggyőződésük ifjú hevétől 
vezette' <•. egy !<■ „es csapa megtámadta gvúsz- 
lobogó a;, sorakozva a templom tornyát, meré
szen főim. -/( a iempiom lépcsőin es mivel a 
toronyőr * * . . p  . o  uzsonnán volt, ellen .  Mas nél
kül vehette be a i* rony feiső emeletét. — Par 
perczczel később olt lógott a fekete lobogó. Erre 
az iljuság elvonult, i káplán urak felvonullak és 
eltávolítottak a lobogót. Hát bizony szomorú do
log, hogy elavult egyházi szabályok nem nyer
nek változtatást :s eh • kellemetlen a katholikus 
papság hazafias < -meinek, hogy ilyen regulák- 
alá vannak vetve, de ezen a bajon csak az 
egyházi (elsőbbség segíthet. Bizony maga a pap
ság örülne legjobl an, hogy nem volna kénytelen 
kényszerhahzefl on maga! s hazafiságát gyanu-

•^tgatásaak kitenni, Amit a? ifjúság és kim éle- | 
meny óhajt, azt a kath. pipUg hazafias része is i 
óhajtja bizonyára, mertmegbitráukoztató a hely- 
ze! Súki l  megbotránkoztatóbb azonban, h >gy 
kath. egyházi személyek laképületeire, kath. egy
házi iskolákra nem tűzetik ki a lobogó. Csak
hogy itt már nem az engedelmeskedni kénysze
rülő alantas egyházi személyt, hanem a piran- 
esoló hatalmával visszaélő püspököt róvjuk meg 
Schopper püspök Ő excellentiája tanulhatna ma
gas szellemű kollegájától, Samassa érsektől, hogy 
lehet valaki jó pap, anélkül, hogy a hazaíiság 
követelményeivel összeütközésbe jöjjön és ösz- 
azeüiközősbe hozzon másokat s végül kompro
mittálja saját hitfelekezetét.

Eljegyzés. Fráter József eljegyezte Gelb 
Simon helybeli kereskedő leányát, Geld Rózába 
kisasszonyt.

— Tapintatlan tüntetés. Fo’ vó hó 31-én vá
rosunkban az esleli órákban, a helybeli főgym- 
nasium ifjúsága 2 lelkes tagja által nyomtatott 
[»lakatokat ragasztottak a város nevezetesebb 
épületeire s utczasarkaira, melynek tartalmában 
erősen felszólítják Rimaszombat város polgársá
gát, hogy minden épületre tűzzék ki Kossuth 
nagy hazánkfia elhunyta alkalmából a fekete 
zászlót, mert ellenesetben « e r k ö l c s i  ut ón*  
fogják az egyes polgárokat erre reá kényszerí
teni. Ebből a tapintatlan eljárásból eredhető kel
lemetlenségnek idejében elejét vette tekintélyes 
kél polgártársunk, kik felvilágosították a tullel
kesült ifjakat, h o g y  e g y á s z  n e m k ö z ö n 
s é g e s ,  h a n e m  к ö z ö s és á 11 a 1 á n о s. És 
pressiói;i egyáltalán nincs szükség, s a falraga
szok leveendők, mire azok le is lettek tépve. 
Azonban ezzel a tüntetés még nem lett befe
jezve, hanem az ifjak csoportosulni kezdtek, kü
lönösen a kath. plébánia előtt s hangosan kezd
tek nem tetszésüknek kifejezést adni, ugyannyira. 
hogy lehetett tőle tartani, miszerint azt a nym- 
bust, melvlyel a nagy halottat a nemzet körül
vette, éretlen tettükkel csökkenteni fogják. A vá
ros főkapitánya tudomást szerezve mindezekről, 
röglön értesitette a helyben állomásozó csendőr
parancsnokságot, s kérte közreműködését az eset*

j leges botrány megakadályozásában: pár perez 
múlva csendőrség és rendőrség együtt czirkál az 
utczán s mint halljuk este pedig katonaság Üd
vözöljük a főkapitány urat szigorú eljárásáért; 
ideje volt egyszer, hogy azok a gyerkőezök, kik 
egész sportot űznek abból, hogy a békésen sé
táló polgárokat utón útfélén hangos megjegyzé
seikkel illetik, sőt még a járdáról is letolják, 
ilyen módon lettek rendre utasítva, s az iskolai 
törvények betartására szorítva. Reméljük, hogy 
a jövőben a polgárok panaszai nem fognak a 
pusztában lévő oroszlán szavai szerint elhangzani.

— Hazafias kereskedőink elhatározták, hogy 
ma, Kossuth Lajos temetése napján, üzleteiket 
egész nap zárva tartják. Ugyané példát követik 
a többi üzlettulajdonosok is, úgy, hogy városunk
ban nemhogy a legcsekélyebb is volna, mi a ke
gyeletet zavarná, de sőt az egész város a leg
mélyebb gyász képét viseli magán.

— Pótvasár. A husvét előtti vásárunk — a 
kellemetlen esős idő miatt — nem sikerülvén, az 
érdekeltek lépéseket tettek egy pótvásár enge
délyezése iránt Az erre vonatkozó kérvény az 
alispáni hivatal által előnyös vélemény mellett 
terjesztetett fel a kereskedelemügyi minisztérium
hoz és igy folyó ápril hóban pótvásár fog tar
tatni városunkban.

— A meguyrasztott vigécz. Van Gömörme-
gyében egv tojásszedő-szövetkezet és ennek Si- 
monyiban egy fiókja. Áll pedig a fiók élén egy 
ügynök, tojásszedő vigécz, aki nagypénteken na
gyot akart mulatni a korcsmában. El is hozatja 
megának a cziganyokat es csapott a vigécz nagy 
és lármás daridót, mit sem törődve az általános 
nemzeti gyászszal A falu legényeit roppantul 
felbőszítette a vigécz kegyelet nélküli eljárása, 
s megrohanva kocsmát, annak ablakait beverték, 
a vigéczet pedig tojásokkal megdobálták és ül
dözték ilyen módon, mig valahol, valószínűleg 
egy disznóhidasban, el nem bujt üldözői elől.

Adomány Kossuth szobrára.Simonyi köz
ség lelkes honpolgárai már 60 forintot tettek le 
Csizy Miklós derék tanítójuk kezeibe, ki ezen 
összeget az országos gyűjtő-bizottsághoz azonnal
beküldötte.

A rimaszombati dalárda mára kitűzött 
hangversenyét á nemzeti gyász folytán folyó hó 
8-ra halasztotta el.

— Fógymnastumurk érettségi vizsgájára a
vallas- és közoktatásügyi miniszter dr. Schilling 
Lajos kolozsvári egyetemi nyilvános rendes ta- 

! nárt nevezte ki kormánybiztosul, a rozsnyói pro
testáns főgymnasimnhoz pedig Mauricz Rezső I 

I budapesti állami reáliskolai igazgatót. |

— A? iinnep'ésbSl a hilálba. Varga Jancsi
kleaóczi cziginylegéay a 2ó-ik gyalogezrednél 
szolgált Losoncion. A húsvéti ünnepekre «Urlau- 
boU kapjtt és hazament ;Klenóczra a dalék és 
purdék közé. Olyan jól íérezte magát a vig nép
ség között, hogy mikor bocsuzásra került a sor, 
olyan keserűség vett rajta erőt, hogy kiment a 
kertbe és egy almafafa ágára felakasztotta ma
gát. Mire észrevelték és a kötelet elvágták, — a 
czigányhadfi kimúlt. Öngyilkos katonának pedig 
az a végttsztesség dukál, hogy hivatalos asszis- 
tentiáv.AÍ íflbonezolják s a katonáék gyönyörű
ségére belső és külső alapos leírását eszközöl
jék. Ezt c-Hiekedte meg Varga Jancsin is folyó 
tiő 28-án Klenóczon Vozáry törvényszéki biró 
dr. Szabó Károlylyal. — Egy érdekes kérdést le
hetne itt felvetni, hogy mennyibe kerül egy ka
tona öngyilkossága az államnak.

— A bünhódós. Az elmúlt héten a rima-
szécsi állomáson egy «Vigécz» rontotta a leve
gőt s valószínűleg, mivel a városban bent nem 
tudott üzletet csinálni és nem akadt, ki svind- 
lerségének fejüljön, hát elkeseredettségében gaz 
módon Kossuth Lajost szidta, a körülálló rima- 
szécsi polgároknak több se kellett, bottal rohan
tak «Vigécz»-re, ki lihegve menekült s az éppen 
érkező vonattal versenyt futott Dobócza felé, 
hogy ott azt még utolérje és a vonatra felszáll
hasson A vigécz megmenekült és csak kicsibe 
múlt, hogy terve nem sikerült.

— Távgyaloglás. Egy tartalékos cs. és kir. 
hadnagy, kit április hó 1-ső napjától Kassára 4 
heti fegyvergyakorlatra szóllitottaK be, — azzal 
kezdte meg az általa teljesítendő gyakorlatot, 
hogy Rimaszécsből—Abanj-Zsarnóra, 126 kilo
méter utat gyalog tett meg. Gratulálunk a fá
radságos utat megtevő hadnagy urnák.

— Lapunk múlt számában «Elveszett» czim 
alatt közölt Krausz Dávid dobóczai korcsmá
nknak elmez.dvart nővére, kétséget kizárólag 
őrülési rohamában a Rimába ölte magát, mert 
hulláját a rimaszécsi malom-zugón a malomsze
mélyzetnek szemeláttára sodorta keresztül a meg
áradt folyó, de kimenteni nem sikerült.

— Gazdasági egyesületek nagygyűlése. Des- 
sewfTy Aurél gróf az országos magyar gazdasági 
egyesület elnöke az összes vidéki gazdasági egye
sületeket ápril hó 5-ére közös gyűlésre hívja 
egybe, melyen az egyesületeknek a milleniumi 
kiállításon és a gazda-kongresszusban való rész
vételét fogják megállapitáni.

— Nagy lopás. Andrássy Géza grófnak szád
vári uradalmából, a körtvélyesi hegyen legelő 
juhnyájból folyó hó 9-én délután 38 drb juhot 
hajtottak el, — ez ideig még ki nem derített 
tolvajok.

— Havazás. Virágvasárnap kellemetlen zord 
idővel jelentkezett nálunk s fent a légben olyan 
cemérdek varjú sereg kóválygott, amilyen e vi
déken — emberemlékezet óta — nem volt lát
ható. Meg is lett a magyarázata e rendkívüli tü
neménynek, mert másnak reggelre a hegyek hó
lepellel volakt borítva.

— A gömöri Kossuthok. Mikor a törzsfé
szek, a kis Turóczmegye már nem tudott mű
ködést adni a Kossufh fiuknak, akik — az el
hunyt nagy ember önéletírása szerint — kissé 
többen voltak, semhogv az Ősföld el tudta volna 
őket tartani, akkor a Kossuthok elszéledtek Zem
plénbe, Ungba, Gömörbe és Pestbe, sőt néhá- 
nyan még Lengyelországba is. Megyénkben Méhf 
Csíz és Otrokocs községekben találjuk a gömöri 
Kossuthokat. A méhi család egyik tagja, Kossuth 
István a tornallyai járásbíróság hivatalnoka, 
Kossuth József csizi birtokos és ügyvéd, Kossuth 
Lajos pedig Otrokocsból városi hivatalnok Kassán.

— Tűzvész dühöngött folyó 24-én Jánosi
ban az éjjeli órákban. Leégett egy csűr és is
tálló; hogy tovább nem terjedtek a lángok a 
szorosan épített községben, az в helybeli, pál- 
falai, belién у i és feledi tűzoltóságnak az érdeme. 
A nevezett tűzoltó-egyletek fecskendőikkel gyor
san a helyszínén termettek és tanujelét adták a 
tűz körül kifejtett ügyes munkájukkal képzettsé- 
güknek. Nagy elismerés illeti a pálfaiai tűzoltó
kat, kik emberfeletti munkát végeztek és oly 
ügyesen kezelték fecskendőiket, hogy bármely 
városi tűzoltó-egylettel versenyezhetnének.

— Szerelmi dráma. Jénében Putnoki István 
18 éves legény már évek előtt szerelmes lett 
egy ottani bájos hajadonba s kölcsönösen sze
retvén egymást, folytatták is e viszonyt. Azon
ban a keserű végzet megakadályozta őket abban, 
hogy egymáséi lehessenek, mert a szülők a kö
zelmúltban leányukat egy másik legényhez adták 
nőül Putnoki Pista tehát e feletti bánatában 
fegyvert fogott saját élete ellen s folyó hó 24-én 
a déli órákban meglőtte magát. A lövés után a



kezeit a sebre ez »ritva erősen, folytonosan átok
kal és szitkokkal illette a leány szüleit futkosott 
a faluban, mig végre a belső elvérzés következ
tében kimerülve, földre rogyott és nagy kínok 
között kiadta lelkét. Temetése н község nagy 
részvéte mellett ment végbe, mert mindenki sze
rette a szolid és munkás életű legényt.

— Elveszett kis fiú. A Rimaszombattal szom
szédos Bakti pusztán a napokban az ottani ura
sági cselédek gyermekei - csábítván őket a ta
vasz kedves virága az ibolya kirándultak a 
közeli erdőbe. Egy négy éves kis íiu - ki tagja 
volt a rakonczátlan kis seregnek elmaradt a 
sürü erdőben a többiektől s nem tudván kijárást 
találni, ijedtében egy vékony ingecskében és 
mezítelen lábbal meghúzódott egy sürü bokor
ban, hol egy napot és hideg éjszakát töltött. 
Harmadik napon, mikor kétségbeesett szülei 
megtalálták és kérdezték, nem fázol-e? Azt fe
lelt, nem, csak éhes vagyok. Vagy az isteni gond
viselés, vagy pedig a spártai nevelés mentette 
meg e fiúcskát a megfagyástól.

— A József fóherczeg védnöksége alatt 
álló első biztosítási intézet katonai szolgálat ese
tére m. sz , mely már az első üzletévben rend
kívüli fényes eredményt (5,.‘»72.800 korona tiszta 
biztosítási állományt) volt képes elérni, (iömör- 
megye területére is főügynökséget szándékozik 
létesíteni. Azon óvadékképes és teljesen megbíz
ható egyének, akik ezen állásra refleetálnak, aján
lataikat közvetlenül fenti intézet igazgatóságához 
szíveskedjenek intézni

A mélyen tisztelt közönség szives tu
domására hozc.n ezennel, hogy az általam 
építtetett

Metropole szállodát
Budapest, Kerepesi ut 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 bir.

Kiszolgálás és világítás nem sz ő 
ni LUati к 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.

S z e r e c s e n f e j ű
HOPSZ

kutyakölykök darabja 5 forintért 
eladók
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. » F O G O R V O S !
Máthé Károly

április elején érkezik Rim aszom 
batba és a ((Három Hózsa» szállodában 

egynéhány napig működni fog,
Bendel (I. e- 9— 12-ig, d u- 2— 5-ig.

A laptulajdonos megbízóttja és felelős szerkesztő: 
SZELESS ÖDÖN

Főmunkatársak PAPP LÁSZLÓ és CSEH NA Y DÁNIEL.

Piaczi árak
Rimaszombatban 1894. márczius 3l. tartott heti I 

vasáron:
Tisztabuza formt fl.HO fi f.O. rozs 5.HO—5 50. árpa 

5.80- fi. —, zab 6.80 6.— kunom /..i 5*50— 5.60. krumpli
1.25— I Й). b a b ---- --- mrnázsánkint. — Marhahús
52 kr. Borjúhús o i kr. Sertéshús í-S r kilograinrrionkint

a rkapifányi hivatal.
Rozsny )n 1894 évi márczius 3l tartott heti 

vásáron:
fis/.tabuza frl 5 20 . rozs Н Ю. árpa H.fiü, zab H fiü 

kukoricza 3 50. bab 5 00.. kása 6.90 hektoliterünk int 
Súlyán Sándor, rkapitány.
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A feledi állomástól lél órányira, Simonyi 
községben egy jó  karban levő

vizi malom
kényelmes lakással, több m-dléképiilclokk«*!, 
10 hold belsőséggel, 10 zsellér helyivel és 

j joggal örök áron eladó.
Л feltételek felöl tudakozódhatni lehet 

Serkén, ö z v . A l e x * y  N iv á im é n á l.
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Nyomatott a kiadó N4ray J. A. gyorssajtóján Kima*zombatban


