
Ezredéves kiállítás.
Az 1896-iki ezrt'déves kiállítás szerve

zési előmunkálatait lényegükben befejezték 
és most már a tulajdonképeni munkák idő
szaka kezdődik.

Az országos-bizottság és a sport-bizott
ságok megállapították a kiállítás mindegyik 
osztályának programmját és kereteit. Sok 
merész újító eszmét, nagyratörő czélokat 
tűztek ki —  A kiállítás ügyeit intéző kor
mányférfiak nem riadtak vissza semmi költ
ségtől, hogy úgy az egész kiállítási terület, 
mint az egyes kiállítási épületek méltó szín
helyei legyenek az országos évezredi ver
senynek, a megvalósítandó nagy eszmék
nek. A tavaszi idő beálltával száz meg száz 
munkáskéz jön mozgásba, hogy a városli
getet átalakítsák az ezredéves kiállítás szín
helyévé, ahol azután majd föl lehet építeni 
a csarnokokat, amelyek a nemzeti munka 
remekeli befogadják majd.

Végűi a kiállítási igazgatóság szétküldte 
már a bejelentési ivek tízezreit és minden 
városban, minden megyében működnek már 
a közegek, akik az egyes kiállítóknak meg
adják a szükséges útbaigazításokat, f

Most a nemzet munkásain a sor, hogy 
a kijelölt, kitűzött kereteket betöltsék tehet
ségűk és szorgalmuk eredményeivel, hogy 
bejelentsék az ész és a kéz remekeit, mi - 
lyek bemutatásával tanúsítani fogják, hogy 
ezredév év múltával a műveltség milyen 
magas fokára emelkedett a nemzet, az ős
termelés, az ipar, a kulturális haladás minő 
alkotásai és vívmányai biztosítják a rr.agyar

A N Y U K A  N É V N A P J A  H A.*)
— A »Gümör« eredeti tárczája. —

Ki mentem a zöld mezőbe,
Bársonyára heveredtem 
Kis pacsirta dalolt vigan 
A levegőnek! felettem.

Meghallgattam dalolását;
Mintha megjis értettem vó’n*:
Azt dalolta ily jó anya,
Mint te vagy. nincs e világon !

Lanyha szellő megrezgeté 
A zizegő nyárfalombot;
Elmerengtem suttogásán 
S megértettem, amit mondott.

Azt susogta, azt zizegte,
Hogy az Isten megáld téged,
Egy gyönyörű tündérálom 
Lesz neked e földi élet.
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AZ UTOLSÓ UT!
Most, ahogy ismét csendes kis fészkemben 

ülök, és asztalomon fekvő babér levelekre és 
cziprus lombokra tekintek, lelkemben feltűnik a

•) Sárkány linréné névnapjára. A szerk. I

államnak a második évezredet. A legutóbbi 
hetek eseményei elterelték az ország figyel
mét az 1896-iki ezredéves kiállítástól.

De ez az idő nem veszett kárba.
A nemzeti lelkesedés hatalmas meg

nyilvánulása fölkeltette az egész müveit vi 
lág érdeklődését és a nemzet minden fia 
most még inkább meg fogja ragadni az al
kalmat, mely 1896-ban kínálkozni fog arra, 
hogy a nagyvilággal megismertessük a most 
megnyilatkozott erkölcsi erőnek szellemi és 
anyagi hatalmi eszközeit is.

Az időpont most a legkedvezőbb. Most, 
— mi lön az egész magyar nemzet annyira 
egynek érezte magát, most gondoljon mind
egyikünk arra, hogy a millenium alkalmá
val mivel fog a maga részéről hozzájárulni 
ahhoz, miszerint a nemzeti próbatétel a 
nagyszabású kerethez, a kitűzött czélhoz, 
az évezredenkint csak egyszer ismétlő al
kalomhoz méltó legyen.

És már most szükséges, hogy mind
egyik kiállító jelentkezzék, mert igy egyrészt 
a kiállítóknak kellő idejük marad, hogy a 
kerületi bizottságoktól utbaigazitást kérje
nek és a bejelentett tárgyak kivitelére meg
felelő gondot fordítsanak, másrészt pedig a 
rendezéssel megbízott közegek gondoskod
hatnak arról, hogy az idejekorán bejelentett 
kiállítási tárgyak kellőleg érvényesüljenek 
és a nemzeti munka millió és millió re
meke harmonikusan rendezett, minden rész
letében gondosan egybeillesztett egészet 
képezzen.

Itt-ott rebesgetnek kószahireket a kiál
lítás esetleges elodázásáról A leghatározot

tabban állíthatjuk, hogy ezeknek a mende
mondáknak semmi alapjuk sincs. Technikai 
szempontból a kiállításnak semmi oka sincs 
az elodázásra, mert az egyesegyedül a kia
dások növelését eredményezné. Egyesek bi
zonyos nagyszabású közmunkák befejeztétöl 
akarnák függővé tenni a kiállítás megtar
tásának idejét. Ez képtelen kívánság, mert 
a hatalmasan haladó Magyarországban most 
már mindig fognak nagy közmunkák folyni, 
de a magyar állam megalkotásának ezredik 
évfordulója úgy amint a köztudalom azt 
megállapította: olyan mozzanat, amelyhez 
képest még a legnagyobb szabású közmunka, 
is elenyészik.

Itt az ideje, hogy a nemzeti munka 
összes képviselői az alkalmat, ahol a ha
zafias felbuzdulást évezredre szóló alkotás
ban megtestesíthetik, siessenek megragadni 
és az 1896-iki milleniumi kiállításon bemu
tatandó remekeiket, az illetékes közegeknél 
oejclenteni ne késsenek.

A nemzeti gyász.
Városunkban.

Az a nagy, az országos gyász, melyet Kos
suth Lajos elhunyta hozott e hazára, megváltoz
tatta városunk képét is.

Gyászba öltözött az egész város népe, gyászt 
hirdettek a házakról lecsüngő fekete zászlók, de 
gyászt hirdettek és éreztek a szivek is és gyá
szukra vigaszt keresni odazarándokoltak, hol a 
vigasz forrása lakik, az örök Isten.

A templomok az emberek ezreivel teltek 
meg, hogy Istenhez emelve könyörgő szieiket, a 
vigasz balzsama hulljon fájdalomtól sajgó szivükre.

A gyászszertartás az általunk már közölt 
sorrendben ment végbe.

sárga koporsó a nagy fekete kereszttel, a mely 
alatt Kossuth Lajos örök álmát alussza.

Drága levelek, drága lombok, ki ott pihen
tetek a nagyférfiu ravatala előtt, ti ott tolmá
csoltátok a nemzet nagy bánatát, nagy gyászát!

Hozzátok fűzöm emlékeimet a nemzet nagy 
gyásznapjairól, hozzátok mindezt, amit éreztem 
és láttam a napok alatt, mit átélni lehet csak 
mit tollal vázolni gyenge az emberi erő. %

Szombaton éjjel érkeztem a temetés szín
helyére Budapestre. Lázas sietséggel hajtattam a 
Muzeum oszlopcsarnokában felállított ravatal elé.

Az éj sötétségénél ezerszer sötétebbek 
voltak az utczán nyüzsgő-mozgó ember-csopor
tok, a házak fekete gyászleplei. — Mintha nem 
is az élők városába jutottam volna, hanem egy 
óriási nagy temetőbe.

A Muzeum előtt a tömeg és gyászleplek 
sötétségét kísértetiesen törték meg a nagy kan
deláberek lilaszin lángjai, a százezrekből álló 
tömeg gyászos tompa zümmögése egy pillanat 
alatt éreztette, hogy itt a gyász szokatlan, me
sés megnyilatkozása van.

S a hogy a kísérteties fény világát a Mu
zeum hatalmas lépcsőzetére, és az azelőtt elte
rülő térségre veti, a koszorúk ezrei tolmácsol
ják a nemzet általános szívből jövő gyászát.

Legyen a szív bár érczczel vagy fagyos 
jéggel pánczélozva, a pánczél ennek láttára le
hull, a szív felmelegszik, s a bánatnak ereje utat 
tör s forró könycseppként ragyog a szemben. — 
Ezek voltak a drága gyöngyök, á melyek millió 
számban lettek a nagyhalottnak ravatala előtt a 
gyász jelvényeként áldozva.

Ezen az éjen, minden lélek a nemzetet ért 
bánatnak szentelte érzetét. Százezrek még pihe
nésre se hajtották le fejüket. És a hogy a nap 
első sugarai megtörték az éj sötétségét, másfél 
millió ember állt talpra, hogy a nemzet szere
tettjének utolsó utján részvétét lerója.

A kora reggeli órákban indult meg a fel
vonulás s tartott szakadatlan kilencz óráig. A 
küldöttségek, testületek zászlók alatt s magáno
sok kisebb nagyobb csoportokban. Ebben az óriási 
emberáradatban mindenütt ünnepélyes némaság, 
rend és fegyelem uralkodott.

Sokat dicsérték a polgárőrség buzgalmát és 
ügyességét, én azt merem állítani, hogy itt is 
Kossuth szelleme uralkodott a tömegek felett.

S mikor a gyászoló nemzet a ravataltól ki 
a temetőig vezető óriási hosszú útvonalon, ab
lakokban, erkélyeken, háztetőkön, állványokon 
elhelyezkedett, megkezdődött a gyászszertás.

A hivatalos búcsúztatásban csak egy nagyon 
kis kör vehetett részt, amelyek a nagyon is szűk 
oszlopcsarnokba befértek.

Itt beszélt Jókai! Virágos és emelkedett 
hangon beszélt, de Genieje mégis cserben hagyta, 
mert meg nem állhatta, hogy egy kis közös
ügyes szellemet bele ne vigyen a beszédbe. Gyenge 
dolog volt, ott a hatalomról kiengesztelődőleg be
szélni, ahol a hatalom tüntetőleg távol tartotta 
magát.

Amolyan Antonius-féle beszéd volt, amely 
a halott exfiatióját hirdette, de amelyet senki 
ezúttal nem látott.

Nem is volt ez az igazi gyászszertartás, ez 
volt az igazi kezdet, midőn Kossuth koporsója a

H arm adik évfolyam. 15, agám.___________  Rimaszombat, 1894. április 8.
Uo tize te 8i feltételek. H i r d e t é s e k .

Ezesz évre . 6 írt ^ ^ P  ^ B  ^ ^ P  M , . . .
Felévre. . . 9 frt 50 kr. 0  centiméterenként 1 hr4

'3mMk ^p J H  ^F  und,,
It átmérők és korcsmám. H  Z  ^ S  Ш  Z ^ S  ! ■  ^ Z  Ш  ■  ШШ  *•»“

кд а ™ ^ ш ■  ч р р щ  ш  | щ | ■  ■  ■  * é t t é r b e * .
^ B  ^ B  ^ B  В  ^ В В  ^ B  ^ B  ^ В  ^ В  ^ В  hasábos gar-

^ е т -  J L W J L  V ^  J L  « J
^  vagy gyakori hirdetők

xcrlüffi* liiu in n  lin u iu i«  is nms tarthiu u h u i  ‘ “ д а * " *
-V' ■ ' A eöUORMEQYEl áAZDASÁál EGYESÜLET ■V?.. . . . . .  ’,

j gg H I V A T A L O S  K Ö Z L Ö N Y E ,  ü k
A kéziratok a szerkesztőséghez (Jánosi-utcza 8, sz. I, em.) M egjelenik hetenkint egyezer hirdetések, előfizetések, reklamácziók,

küldendők. — Kéziratok vissza nem adatnak. _  , __ * a kiadóhivatalba (Főtér, 8. szám alá) intézendők.
Felelős szerkesztő : SZELESS ÖDÖN.________________________ ~ ~ =  Л ASARNAP. S = - - _______________j Laptulajdonos : DRASKÓCZY LASZLÖ.

Lapunk számára hirdetéseket elfogad a Heater ügynökség és a Magi/. Iroda hirdetési irodája  Budapest, Granátos-utcza 1 szám.



Az ág evang. templomban kezdődött meg a 
gyászszertás a temetés napján délelőtti 9 órakor.

Itt Glauí* Pál főesperes-lel kész mondott egy 
gyönyörű gyászbeszédet, melyben ecsetelte rövid 
vonásokban hogy mi az, mit Magyarország és 
az ág. ev. egyház Kosssuth Lajosban vesztett.

A gyászbeszéd végeztével a mintegy másfel- 
ezernyi főre tehető hallgatóság a «Szózat» 
éneklése alatt vonult ki a templomból, hogy az 
ev. ref. templomba induljon.

Itt Terhes Pál lelkész tartott egy szép filo
zófiai mélységű beszédet, melyben Kossuth La
jost egyrészről mint szellemóriást, másrészről 
mint lánglelkü apostolt méltatta

A gyászbeszéd után az énekkar az «Isten 
álld meg a magyart» énekelte, melylyel a gyász- 
szertartás a ref. templomban bevégződött.

A gyászol > nagyközönség, mely már üt az 
előbbi számot jóval túlhaladta, az izraelita ima
házba sietett, hogy ott is lerója a kegyeletnek 
adóját.

Hazafias zsidó polgártársaink ez alkalommal 
is megmutatták mennyire együtt éreznek velünk 
s hogy nem csak szóval, de tettekben is csak 
oly jó fiai hazánknak.

Itt Singer S. Leó főrabbi mondott egv min
den részében remek beszédet, szónoki hévtel
jes hangján.

«Istenünk és Urunk — e szólammal kezdé 
beszédét — életnek és halálnak ura, eljöttünk 
keseregni színed elé, mert amitől remegve re
megtünk, bekövetkezett. Utóiért bennünket a nagy 
esapás, elvesztettük a megváltót, ki megváltást 
hozott a népre Olyanokká lettünk, mint Egypton 
lakói, kiknek elsőszülöttei éjnek idején elragad- 
tatának. Isten ! elvetted nemzetünk elsőszülöttjéf, 
legdicsőbb fiát. Adj vigaszt, adj erőt elviselni e 
fájdalmat.

Ezután i.z igazi hazafiui lelkesedés hangján 
beszélt Kossuth Lajos nagyságáról, a mező tere
bélyes fájához hasonlítva őt, mely messze tájon 
útmutatója a vándornak, s melynek kidőlte nem 
oly könnyen nélkülözhető, mint az erdő egy 
fájáé. Izrael második Mózesének nevezi Ótet ; 
utalva arra, hogy az első Mózes kihívta Egyptom- 
ból, de ő, a második Mózes, bevezette Izraelt 
Kánaán földére, n ikor a zsidók teljes egyenlősé
gét hirdette.

Az i/r. imaházban bezáródott a gyászszer
tartás programmja, de folytatva lett az délután 
a polgári olvasókör díszközgyűlésén, melyet Pá
holy Miklós körelnök szép, hazafias, a fájdalmat 
mélyen érző beszéddel nyitott meg.

A gyászüno» nélv tárevsorozatát a dalárda 
énekei s Lőrinezy György takarékpénztári köny
velő emlék bősz* de kitöltvén, a rimaszombati pol
gári olvasókör ez alkalomból a következő hatá
rozatokat hoz'a :

1. A nemzetünket és hazánkat Kossuth La
jos elhunytával ért kimondhatatlan veszteség fo- 
letti mély fájdalmának kifejezését jegyzőkönyvbe 
iktatja:

2 a közgyűlés keg\ Idős lénynek tartja 
ugyan koszorú helyezését ; ravatalra, mindamel
lett ennél maradandóbb ♦ ’ekkel óhajtja tanú
sítani hálás elismerését azon világtörténelmi 
nagysággá magasait hazafi érdemei iránt, ki a 
valódi ember eszménykép; t h gjobban megköze
lítette. Ugyanezért e közgyűlés a Kossuth Lajos 
által hirdetett magasztos »színék, н benne meg
testesült, minden önfeláldozásra kész hazafiui

lépcsőzet magaslatán megjeh nt, s a százezrekre 
menő tiszteletre méltó tömeg fájdalmas lélekkel 
zokogta: Hazádnok rendületlenül . .

Ez volt az igazi búcsúztató, egyszerű, csi- 
kornya nélküli, magaszá s és erős: rendületlenül.

Több volt ez, mint búcsúztató, — a nem
zet esküje volt ez, a nemzet apostolának sírja 
előtt. —

Es ez az eskü ismétlődött az egész utón, 
dalban hangzott az eskü, de ezzel még jobban a 
szívből szólt, megeskiidtünk mindnyájan, kik ott 
voltunk, s mig szemeinkben az örök búcsú bá
natának könyüje rezgett, ajkunk a dalos esküvel 
a levegőt rázta fel némaságából, s Kossuth ko
porsója felett folytak össze az eskü hangjai* 
»rendületlenül «

Mikor az eskü egy-egy helyen elhangzott, 
a gyászoló Kossuth fiuk közül Kossuth Ferencz 
lehorgasztott fővel könyezett, s mereven nézett 
maga elé, mintha keresné a kezdet fonalát, Kos
suth Lajos Todor pedig izgatottan nézett körül, 
mintha azt érezte volna, hogy a kezdet fonalát 
már is megtalálta az esküvő honfiak honszerel
mében.

Oh mily dicső is volt e menet!
Es ezt a roppant részvétet a hazaszeretett 

hozta össze, a melytől távol volt и hivatalos 
fény és pompa, de a mely óriási méreteivel, a 
nemzet osztatlan képviseletével, imponáló gyász
hangulatéval, fegyelmével a nagvság erejét vi
selte magán.

Fenséges volt ey minden izében. Elő
tűntek a letűnt kornak harozosai. — Itt egv 
kopott külsejű béna koldus, amott egy fényes

torbetlen erények ápolás által s az Ő neve alatt 
egv 10, azaz Jiz forintos alapítványt tesz oly 
rendeltetéssel, hogy mig olvasókörünk vagy a 
netán helyére lépő polgári egylet élni s a hely
beli főgymnasiumban marczius 15-ik napja nem
zeti ün.repkém meg ar. ‘ ni fo^, az ezen ünne
pélyek alkalmával meg'ártandó és a szabadság, 
egyenlőség és testvériség eszméjével foglalkozó 
legjobb nem verses szónoki mii zen ősz* 
szeggel, mint versenvdijial óv-nkin' és » ^»erőd- 
esetre kitüntetve legyen ;

3. helyeslő tudomásul v'szi a közgyűlés a 
választmány azon intézkedését, me v /.érint -gy- 
létünké1 a lemetésen öt tagú kü dóit •r * я l 
képviselteti ;

4 elrendeli, hogy Kossuth Lajos arczképe 
minden márczius 20-ik napján, kor helyiségé
ben gyászdiszitéssel vétessék körű! emlékezetére 
ama pereznek, mely soha el nem múló, mindig 
visszatérő fájdalom forrása leérni a magvar nép 
számára.

Kossuth Lajos nagy hazánkfiának a teme
tésén vármegyénk az a ispán élén nagy küldött
séggel vett ré.-zf. A küldöttség tagjai voltak: 
Lukács Géza főjegyző, Mariás.^y László, Ijevessy 
Bertalan, Hevessy László, Kuhinyi Géza. Szent- 
iványi Árpád, Bornemisza István, Fulnoky Mór, 
Samarjay János, Kossuth József, Fav Barna, 
Farkas Ábrahám, Farkas Zoltán, Fa у István, 
Csiszár Miklós és mások

A megyei küldöttség saját zászlaja alatt 
vonult ki. Az alispán és főjegyző dieztn 
jelentek meg. Ok tett ók le a megye koszorúját 
a nagy halott ravatalára

Rimaszombat város is számottevő küldött
séggel jelent meg a temetésen Szabó György j»< 
gármesterrel az élén

Képviselve voltak még Jolsva v « » Bn/ > 
lidesz Gusztáv polgármester vezetése ah ‘ 1! 
bizottsági tag által. Rozsnyó \ar*»-n - / in 
küldöttség által. A rimaszombati KossuHi-asztal
társaságot Malik Vilmos, Lengyel Samu <*s К • - 
tyál Gyula képviseltek. A városok mind* gvike 
szép koszorút tett le a mogicsőült ravatalba. 
A temetésen jó benyomást tett, hogy a \n - *k 
is a megye zászlaja alá sorakoztak s így kifeje
zésre juttatták, hogy az egységben az erő.

A nemzeti gyász azonban itthon is többfé
leképpen nyilvánult. így Sajó Gn.őrről vesszük a 
következő értesítést:

Sajó-Gömör város közönsége a nemzeti 
gyászban méltó módon vett részt. Már ins 21-töí 
a temetés napjáig a harangokat minden nap 
meghúzták, a város házán •» rvá-r-,.-; »• !.-■.!;■ t>*‘ -• 
és az evang templom tornyán fekete gyászlobo
gót tűztek ki.

A temetés napján az ág. hitv templom bel
sejét fekete posztóval vonták be. Kossuth teme
tése alkalmából a gyászbeszédet Ueneze Samu 
polgári iskolai igazgató tartolta. A nagy temp
lom vallás különbség nélkül zsúfolásig megtelt ! 
A helybeli izraeliták is mindnyájan jelen voltak. 
Ott láttuk vármegyénk jelessei közül S/entivánvi 
Miklóst, id. Gömöri Szentivany Józsefet. Heve —v 
Bertalant, Szontagb Zoltán főszolgabírót, Kőim 
Józsefet, a polgári iskola tanár i karát, a városi s 
egyházi elöljáróság valamennyi tagját.

Bencze Samu helyettes lelkész, nagy ha
tással beszélt. Az alkalmi gyászos dalokat a hely
beli dalárda gyönyörűen énekelte

Az egyházi szertartás után kepviselőiestü-

diazruhás mágnás, itt egy szegény hordár, amott 
az alföld jómódú földmives ura. Es ezt а км Ön
féle népet egyenlővé tette a honvéd név, a ha
zaszeretet, — a nemzeti gyász. Hiába nem
zeti eszmék közös kincse a legdemokrati
kusabb erő.

Itt dübörög 18 darab gyászszekér, megrakva 
magasan koszorúkkal, de tízszer annyi is kevés 

Jett volna, hogy a menetben vigyék az összes 
Koszorúkat

Itt jő a gyászkocsi! A hol csak megjelenik, 
az emberek szemében gyászköny ül, nem 
egy helyen az emberek térdre borulnak, az ab
lakokból a hölgyek kendővel intenek búcsút. A 
»Szózat« hangjai pedig méla bánatos megtört 
hangon fogadják a koporsót mindenütt.

Nyomába a két Kossuth liu !
A gyászkocsi körül a törvényhozás és fő

város diszruhás képviselői tartják a szemfedőt.
Nyomukban a küldöttségek. Egy emberára

dat, mit elképzelni sem lehet, és hogy nagysá
gáról képet alkothassunk, ahhoz költ, hogy azt 
lássuk.

A magasból nézve a mozgó áradatot, a szé
dület fogja el a főt.

A roppant menetben ott voltak ennek de
rekán a Gömörmegyéből kiküldött képviseletek 
is Mindannyian a megye zászlaja alá sorakoz
tak. A küldöttség élén B o r n e m i s z a  László 
alispán, L u k á c s  Géza főjegyzővel lépdelt; — 
nyomukban járt a megyei küldöttség, Rtmaszom- 
küldöttsóge S z a b ó  György pob *i mester veze
tése alatt, R áz i l i d e s z  Gusztáv jolsva város 
polgármestere 11 küldöttől, és a rozsnyói küi-

I kÖz?yülé* t irt iV>‘ t. Zihoiyi J i n «  к н  ‘Л*\ jegyzi 
tmieg indo'oFu kíséreté bin terjesztette elő az 
elöljáróság indítvány iL m ilynek aUpj ín egyh\n 
gulag határozattá emeltetett 1,) hogy Kxmith 
Lajos nagyhazánkfia elhunytál és érdemeit jegy
zőkönyvileg megölökiti. 2.) a gyászoló családhoz 
rés/.véiiralot intéz. 3.) a község elöljárósága hi
vatalos levelein 30 napig gyász pecsétet hasz
nú. \ Kos-uth Lajos szobrára a városi pénz tár 
Г>0 к  . ' l ő /aváz meg, 5.) a város egy nagyobb 
alapítványt tesz, »Kossuth« alapítvány czimen. 
Egy jzegény sorsú sajó-gömöri illetőségű jó  ta
rne 'gidyo/.ésére fog forditatlni, 6 ) Kossuth 
szobor jav.ira gyűjtő iv bocsáttatott ki. — Az 
indítványok mellett szép beszédet tartottak még 
Szeritivánvi Miklós, és Hevessy Bertalan. A fenti 
c/c ’okra a gyűjtés azonnal megindittatott. Ada
kozóik: Szentiványi Miklós 200 frt. Hevessy 
Bertalan 50 frt. Szontagh Zoltán 10 frt. Deák- 
pál András 25 frt. Fái Mátyás 10 frt. Gottlieb 
Armin I frt. Záhonyi János 3 írt. — A gyűjtés 
még folyamatban van.

Sajó-Gömör, 18ÍH. april 2-án.
ZÁHONYI JÁNOS, 

a »Gömör« tudósítója

Az ujarüalvölgyi üveggyárban vasárnap d. 
c. Ko>sii!h Lajos temetese napján gyászemlék
ünnepély tartatott.

Az iskola harangja megszólalt és a feketébe
öltözött gyári tisztikar nejeikkel, a munkás fér
fiak és nők ünnepi ruhában sereglettek a gyász-
szál diszilett gyári iskolaterembe.

A lélekemelő ünnepélyt a gyári énekkar a
«Szózat» eleink lésével nyitotta meg Az ének el
hangzó i után Nevek Emii gyárvezető a megin- 
dnl.ástól remegő hangon ismertetvén az ünnepély 
“ömtö ; í ufi-Ki szép tehetségű fia, Novek
Béla rendkívüli hatással szavalta ales alkalomra
irt szép költeményét

Az . - \i / • ; -t Szűcs Géza főkönyvelő 
mond1 I и »Mid :»-*n gy óráig tartott, szónoki 

iád rit re ;m*k beszéd a 
hallga’ó- rj к »/-; ! ному benyomást keltett.

A m.i^yai-iő nem értő munkasnéphez Golda 
Lipót gyári tanító intézeti töt nyelven hazafias 
szelberü -/.»‘p beszedet és miután még Novek 
Béla mondott imát Kossirli Lajosért, a nemzet 
elhunyt apjáért, a «Hymnus/,» eléneklése után a 
megható gyászünnepély véget ért.

Л gvarban Kossuth Lajos szobrára megin
dul! gyűjtés 73 Irtot eredményezett.

' .. . re- a következő részvétiratot 
intézte a gyászoló Kossuth családhoz:

«Küszöbén azon nagy nevezetességű törté
nelmi időpontnak, midőn Magyarország ezer éves 
állami fennállását készül ünnepelni: kellett el
veszteni»* a nemzetnek a férfiát, kinél nagyobbat 
a honfoglaló Árpád óta hazánk nem szült, aki 
újra alkotója volt a magyar nemzetnek, mert a 
kiváltságos osztály s a jogokkal alig bíró szegén у 
adó/ » m p helyett és a közfejlődést gátló rendi 
alkotmány Ье.у*те Kossuth Lajos által előkészí
tet s megalkotott 1848-ik évi törvények egyen
legű szabad p » guruvá tették Magyarországnak 
oszt y- és val is különbség nélkül minden fiát s 
megadlak a népkcpviscM alapjai! és felelős 

r amenti kormány mellett, a nemzet összessé
gének a közügyes intézési jogai.

S ha Kosáulti La-

ó" * ’ N ígv fe im - f izott, h *gy a nemzeti 
gyu-v.; »an . V ' ()(j-HÖrze város к ti Id öttjei ál
tal részt ni ni vett,

A roppant gyászmenet a késő délutáni 
őrükig volt mozgásban.

A temető kapujában 1590 gyászruhás hölgy 
zokogta a búcsú szót, inig bent az ünnepi 
szónokok mondották el az utolsó búcsú be
szédeket.

A iitan egy nemzet küuyzapora mellett sír
jába bocsátották a nagy halottat, — ki sírba té- 

; telével egyúttal feltámadott!
A feltámadás jelvénye volt az a golyótépett 

48 iki honvéd barczi-lobogó, a melyet Kossuth 
sirhalmára helyeztek liai. — A leitámadás jel
vényei azok a babér és cziprus levelek, virágok, 
a melyeket a koszorúkból széthordták az ország 
minden részébe.

Mennyi poezis, mennyi eszme! Hozzájuk 
fűződik az a s ereíef, a melyet a megdicsőült 
nemzetétől még életében birt, hozzájuk fűződik 
amaz eszmek győztes hatalma, a melyeket a 
megdicsőült hirdetett.

Gazdag, szegény, hatalmas és gyenge, elő 
kelő mágnás, es egyszerű polgár, csavargó pro
letár -'gy u rá nt küzdött a zöld levélkékért, s a 
meghóditottat egyaránt csókolta, zárta melegen 

! szivére, s Ltte el legdrágább kincséül!
Te kedves czipruslomb! Ti drága levélkék 

az asztalomon, Kossuth emlékét Őrzitek, az Ö 
szellemét idézitek hozzam

Sz Ö.



osf ekkor, midőn mint törvényalkotó s végre- 
n h itn .n < én ól lőtt s szabaddá lett. Magyaror
szág s hősi (*’ szánt Sággal .követé s vérzett esz
méiért a csaták terén a száműzetés, majd hon
talanság keserű éveiben neve a magyar nemzet 
előtt kultuszszá lett, mert ő a szabad független 
Magyarország, az emberi jogok s a polgári és 
lelkiismereti teljes szabadság nagy apostola volt; 
ki bámulatos ékesszó; aval langra tudta gyuj 
tani az ó és ujvi l ig nőnének szabadságra vágyó 
érzelmeit s rokonszenvet és lelkesedő, t ébresz
tett Magyarország sorsa iran ?, meggyőződése s 
törhet len elvű erejénél fogva hatalom lett Eu
rópa halaiiiia- s . • között s e mellel! önzetlenül, 
imádattal szerelte távol hazáját s a szabadságot 
nemes szive végső dobbanásáig.

Midőn a képviselőtestület a m-ч heilen vesz
teség fölött legmélyebb fájdalmát nyilvánítja s 
Kossuth Lajos emlékezetét jegyzőkönyvileg meg
örökítve feledhet len érdemei iránt a nemzeti 
kegyelet és hála adóját • kként leróni igyekszik 
bizton tudja, hogy Kossuth neve fennmarad e 
földön, mig azon egy magyar él, de buzgó fo
hászt is emel a népek és nemzetek Istenéhez : 
hogy a nagy halott szelleme, mely már egekbe 
szállt — honszerelme erős varázsával őrizze s 
oltalmazza egy uj ezred éven át minden bajtól 
és vésztől mi szegény hazánkat.

Nvilvánoe bálaköszönet
Imádott édesatyánk elhunyta alkalmá

ból az ország minden vidékéről, várme
gyéktől, városoktól, községektől, testületektől, 
és egyesektől oly tömegesen érkeztek hoz
zánk a részvényilatkozatok — miszerint 
merő lehetetlenség azokra kii'-'m-külön vá
laszolnunk; miért :s í'Ökériü’ mindnyájukat: 
—  fogadják az
lyebb és soha el n* m mu!ó hálaérzetünk 
kifejezését

A nagyszerűségében páratlan végtisz
tesség, — melyben az egész nemzet dicső 
apánkat részesité s a részvét és szeretet, 
amit e szomorú napokban minden oldalról 
irányunkban tanusitottak. mélyen bevésőd
tek lelkűnkbe. Valamint híven fogjuk meg
őrizni és ápolni édes apánk szent örökét: 
az önzetlen hazaszeretet és a nagy elveket, 
épp ugv meg fogjuk őrizni és ápolni szi
vünkben a hálát, melyre minket a magyar 
haza a maga összességében örökre kö
telezett.

Az ég áldása kísérje önöket s á’dva 
legyen édes szülőhazánk.

Budapesten. 1894. évi ápril hó 5 éli.
K ossu th  l e  re n éz  s. k.

Kossuth L a jo s l í r a  (tar s. k.

( K o s s u t h - s z o b a  v a g y  « K o s s u t h -  
m u z e u m

Mikor Deák Ferencz, a «haza bölcse» meg
halt, az «Angol-királynő» szállodában bírt luka
sának berendezését, emléktárgyait, ruházatának 
egy részét, továbbá koszorúinak valamennyi -zal- 
lagjait áthelyezték a nemzeti muzeutn egyik ter
mébe s ezt a termet «Deák szobá»-nak nevez
ték el . . .

Kossuth Lajos meghalt! . , . Eltemettük . . .
Az egész ország, sőt a külföld is lázas kí

váncsisággal várja azt, hogy vájjon berendeznek-e 
Deákéhoz hasonló szobát Kossuthnak ?

Deák Ferencz nagy hazafi volt, kit tisztelt 
az ország. Kossuth Lajosnak jóbarátja volt, egyik 
fiának keresztapja.

Legnagyobb érdeme a kiegyezés volt, mely 
az Ő közbenjárására jött létre 67-ben a nemzet 
és a király között

És Kossuth Lajos a nemzet atyja volt
Deák sok jó szolgálatot tett a hazának, 

Kossuth még többet.
A jobbágyság felszabadítása, a sajtószabad

ság megteremtése, a demokratikus reformok al
kotása, a jogegyenlőség stb., ezek voltak legna
gyobb vívmányai. Ezt köszönhetjük neki s áld
juk Őt ezen vívmányokért.

Tehát Kossuth volt olyan «nagy ember*, 
mint Deák, de tett is olyan szolgálatokat, mint 
Deák Ferencz.

Deák Ferencznek a nemzeti múzeumban 
szobát állítottak. Állítsanak Kossuthnak is

Szobáinak berendezéseit, emléktárgyait vegye 
át a nemzet és he!y<■"/,? <•’ azokat a tömérdek 
koszorusza!agokLal egviiit a nemzeti múzeum
ban s a  termet nevezzek el »К-'ssuth-szoba»-nak.

Ilyen kincse nem volt, de ntui is lesz Ma
gyarországnak. I

Üres terein van a múzeumban. Ls ha te- j

gyük fel, nem volna, mégis kell a kincsek szá
mára egyet-kettőt megnyitni és azokba elhelyezni 
Kossutnak becses tárgyait.

Van az ásványtárban egy két terem, mely
úgyszólván üres

Át kell engedni őket a tárgyak számára. 
Es ha az az egy-két terem kevésnek bizonyulna, 
rendezzenek be hármat, negyet, sokat. Rendez
zék be azokat Kossuth Lajos nevéhez méltóan, 
fényesen, gazdagon.

Kell, hogy a nemzeti múzeumban «Kossuth»- 
szobát» állítsanak.

Hogyha azonban a kormány — attól függ, 
tetszik-e neki vagy nem? — ezt meg nem en
gedné, úgy állítsunk fel egy «Kossuth-múzeumot» 
az ország költségén. Adakozzanak reá gazdagok 
és szeg- nyek. A szabadságharczi emlékek helyez
tessenek ide, a «szabadságharczi ereklyék kiállí
tása» itt rendezzen be számára termeket.

Vagy «Kossuth-szobát» vagy « Kossuth-mu- 
zeurnof» állítson az ország, a Kossuth-emléke- 
ket az utókor számára megőrizni hazafias kö
telesség. «M.»

1320— 1894. szám.
Hirdetmény.

A nagyméltósáepi m. kir. kereskedelem 
ügyi minisztérium 24812— 1894. számú rendele
tével szab. T* imaszombat r. t. városban egy 
p ó t v á s á r  engedélyeztetett.

Midőn ezt a* érdekelt közönség tudomására 
juttatom, egyszersmind közhírré teszem, hogy 
ezen pót vásár folyó évi aprít 76*. és 17. nap
jain (hétfőn és kedden) fog megtartatni. A vá
sár első napján baromvásár is tartatik

Vásárgyüléskor (vasárnap) április 15-én 
bőr vásár.

Kelt szab. Rimaszombatban, 1894-ik évi 
ápril hó 7-ik napján

Szabó György,
pftlgÁrineetnr.

H Í R E K .
Mindazon t. előíizőtőinket, kik lapunkra 

előfizetési pénzekkel hátralékban vannak, 
felkérjük, szíveskedjenek a hátralékos ösz- 
szeget e hét leforgása alatt kiadóhivatalunk
hoz megküldeni, nehogy tisztelt előfizetőink 
zaklatásoknak, mi pedig kellemetlenségek
nek legyünk kitéve.

A hátralékos összeget feltüntető kimu
tatást postautalvány melléklésével küldjük 
itt tisztelt előfizetőinknek.

A  « G Ö M Ö R »
kiadóhivatala.

Simonyiból értesít levelezőnk, hogy ott 
a Kossuth-szoborra gyűjtött 54 ft t 25 krnyi ösz- 
szeget to\ábbitás végett nem fogadta el a si
mony i postamester, s igy az összeget Feleden ke- 
lett feladni a postára. Felhozzuk ezt az esetet 
azért, hogy többen is tudják meg, hogy ebben a 
ferde helyzetben, mely e kérdésben a mi hiva
talos és nem hivatalos részvétünket jellemezte, 
egy kis bornirtság mellett mennyire megnőhet 
a magyar királyi érzéstől sugalt lojalitás.

— Szerencsétlenség. Pokorágyon a napok
ban egy munkás embert — midőn az építésre 
való követ vágta a bányából — a reá szakadt 
kötőmig agyonütött.

— Halálozás. Homola András murányhutai 
lakos, széles körben ismert vállalkozó, ki ernye- 
detlen szorgalmával tekintélyes vagyonra tett 
szert, e bét elején elhunyt. Számos tagból álló 
családja gyászolja.

— Uzsparyiton Szentmiklóssy Aladár ur 
kerülője felingerölt állapotban a kondást mellbe, 
a kondásnét pedig fejbe lőtte. A súlyosan sérül
teket a helybeli, kórházban ápolják, a kerülőt

I pedig a hűvösön őrzik.

— Nagy tűz pusztított a múlt vasárnap a 
városunkkal szomszédos felső-bakti pusztán. Far
kas Zoltán földbirtokos istállója, hihetőleg az 
istálló-mécstől kigyulladt s rövid nehány perez 
alatt lángban állott az egész épület, mentésről 
szó sem lehetett s igy történhetett, hogy négy 
drb ökör is bent égett.

Rozsnyói levelezőnk Írja, hogy a gyászszer
tartásnak utó következményei is valának. Ugya
nis a rozsnyói püspök félve az eseményektől ! 
előre látó bö csessége folytán berendelte a kerü
lőket és az erdésze vezénylete alatt azokat strá- 
zsára állította ki, kiknek egyszerű megbizatá- |

suk volt minden tüntetőt lefogni és a baját el- 
látt.i. — Ilyen szerencsétlen alkalomkor talált 
arra jönni 13. L. és n ég több polgár ember, eze
ket lefülelték az erdész kommandójára s úgy 
ellátták a bajukat, hogy még most is siratják 
hazánk nagy fiát Kossuth Lajost.

— Verekedés. Múlt hó 25. azaz husvét első
napján több nagy-nyileczi legények mulattak, 
miközben Veselényi Mihály Smelko Istvánnal 
összeszólalkozott s azt megszűrni készült. Smel- 
kó a vészéi\ t látván — ki felé indult a korcs
mából, mivel azonban az ajtó be volt zárva s 
azon_ hirtelen !<i nem mehetett. Veselényi Smel
ko Istvánnal felhagyva a vitát, Jánost hátba 

: szúrta, úgy hogy felgyógyulásához kevés a re
mény Hájkor vizsgáló b;ró a helyszínén hall
gatta ki a séiültet Ruber József orvos közre
működésével.

A »Hazánk« válságban. Nem édes ha-
I zánkról van szó ezúttal, mert annak dolga hála 

isten nincs válságoktól veszélyeztetve, hanem a 
»Hazánk« czitnfl irodalmi vállálatról, mely a 
Bernáth István szerkesztése alatt megjelenő »Ha
zánk« czimü napilapot adja ki. A részvénytársa
ságra alapított vállalat ugyanis az elmúlt héten 

j rendkívüli közgyűlést tartott, melyre okot adott 
az a körülmény, hogy a részvényesek legnagyobb 
része nincs me 'elégedve a lap irányával. Lip- 
thay Sándor és társai egyenest a lap megszün
tetését követelték. — Lázár Pál olyan inditvánvt 
nyújtott be, hogy az igazgatóság a »Hazánk« 
czimű lapot adja el, s ha ez két hónap alatt 
nem sikerülne, terjesszen elő javassatot a lap 
megszüntetése iránt. Ezt az indítványt 723 szó
val 202 ellen elfogadták. — A »Hazánk« czi
mü napilap tehát vagy gazdát cserél, vagy ha 
ilyen nem akad, megszűnik, jobb létre szende- 
rül. A lapnak Rimaszombatban is vannak 
részvényesei, — kiket tudósításunk érdekel.

C S A R N O K .
NINCS MAR KOSSUTH . . .

Nincs rnár Kossuth, eltemették 
Nem látjuk öt mi többé !
De szent porát bár befedték :
Azért ö  él, örökké !

Láng szelleme felragyog, mint 
Hajnal csillag az égen :
Biztatónk Ö lesz majd megint 
Zivatarban, sötétben .

Mi volt nekünk, mi volt Kossuth ?
Ég a megmondhatója,
Ily mély gyászba még nem borult 
E drága hon lakója.

Csak egy. a miért sajog, fáj 
A magyar szive s lelke :
Hogy ott érte őt a halál 
A távol idegenbe.

Hült tetemét szép Olaszhon 
Főidéről hogy behozták :
Köny gördült le minden arezon 
Gyászba borult az ország.

Nép áradat — mint a tenger —
Özönlött Pest Budára ;
E bonnak gyászát az egyszer 
A külföld is esudálja.

És osztozik a külföld is 
A nemzet bánatában,
Mert nagy volt Kossuth, nagyobb itt 
Immár haló porában!

Boruljanak sirhaImára 
Szelíden a gyászhantok,
Legyen az ö  örök álma 
Csendes, békés alattok! . .

Lásson teljesülést álma 
Szabad lesz még e haza 
S felragyog a napsugara :
»Meg virrad még valaha« ! . . .

LENGYEL LÁSZLÓ.

A laptulajdonos megbízottja és felelős sze-kesztö : 
SZELESS ÖDÖN.

Segédszerkesztő CSERNAY DÁNIEL.

Piaczi árak.
Rimaszombatban 1894. április 7. tartott heti 

vásáron:
Tisztabuza forint 6.30—6.50, rozs 5.30—5.50, árpa 

5.80—6.—, zab 5.80—6.— kukoncza 5*50—5.60, krumpli
t.2Ö— 1.40, bab---------------- mmázsánkint. — Marhahús
52 kr, Borjúhús 62 kr. Sertéshús 48 kr. kilogramraonkint

л rkapitányi hivatal,
Rozsnyón 1894. évi április 7. tartott heti 

vásáron:
Tisztabuza frt 5.20., rozs 3*40. árpa 3.60, zab 3.60 

kukoricza 350, bab 5 00., kása 6.90 hektoliterenkint 
Súlyán Sándor, rkapitány,



N y í l t  t é r.*)
N yilatkozat.

Nehogy ismerőseim körében téves feltevés 
tápláltassék felőlem, szükségszerűnek tartom ki
jelenteni, miszerint a köztem és Bihary Gusz
táv közt felmerült ügy elintézése végett lova
gimé elégtételt követeltem, mi azon indokolás- 
ami, hogy a kihívás elkésetten történt — meg- 
tmgmdtmtott.

Hm az időközben felmerült esemény és 
tudomásomra jutott más, fontos mellékkörül
mény lehetségessé tánné még a köztem és Bi
hary Gusztáv közt felmerült lovagias ügynek 
lovagias utoni elintézését, a szerintem nem jo
gos felfogással bővebben foglalkoznék, de mert 
ellenfelem —% miként arról utólag értesültem — 
egy Feleden elintézetlenül maradt ügy miatt 
nincs lovagias elégtételadásra képesítve, a vé
lem közölt nyilatkozatra nem reflektálhatok, 
miután a kihívást amúgy is vissza kellett volna 
vonnom, már csak azért is, mert nőm. kit pedig az 
ily közlésektől megkímélni a lovagiasság is pa
rancsolta — egy ferdített vonásokkal irt név
telen levelet kapott, melyben felhivatik a kü 
szöbön levő párviadal megakadályozására. Hogy 
kinek állt érdekében ezt a felhívást tenni, nem 
tudom elképzelni, de hogy annak a lovagiasság 
abc-jéről sincs fogalma, azt konstatálhatom.

Ezek szerint igazat fog nékem adni min
denki abban, hogy más utón kell elégtételt 
keresnem és nyernem.

N>ustyán, 1894. április hó l én.
Szent pétery Zoltán, j

*) Ezen rovat alatt közietekért nem vállal fele- 
lösságet a Szerk. !

H i r d e t m é n y .
A putnoki határban, mintegy 400 

holdnyi erdőterület, szarvasmarha vagy ju- 
hok részére kitűnő legelővel, fedett akollal 
bérbe adandó —  Alomszalma díjmentesen 
adatik. — Értekezhetni Hubay Jóxeef- 
fel Miskolcion, személyesen p^dig minden 
vasárnap Pilnokon.

Árverési hirdetmény.
A b e r z é t e i  k izbirtokosság

1. négy kóré berendezett v\z\ malmát. 2 . a 
Sajó mellletl fekvő rétj-dt. 3. Berzéte köz- 
ségben az országul melletti jó karban levő 
volt korcsma-épületet folyó hó 3Q-án 
nyilvános árverésen és zárt ajánl it к utján 
eladja.

Az árverező és ajánlattevő az árverés 
megkezdése elölt a kikiáltási ár 10 százalé
kát bánatpénzül letenni tartozik

Értekezhetni lehet
Mariásey Géza

közbirtokossági igazgatóval.
Berzéte, 1894. ápril 2.

• Я К Ж М К К М К К К »  *  * * •

Egy jó házból való fiú, ki nénutül beszél

tanulóul elfogadtatik
előnyös feltételek melleit

F R IE D L  G Y Ö R G Y
vas- es fűszer kereskedésében 

— P U T N O K O N -

• Ж Х Х О Я К Х О О Х К Я О Ю О С О

Nyomatott a kiadó Néray J. A . gyonaajtóján KlmaAxombatbaa


