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25 éves jubileum,
A munka bére: jutalom. Ki a társada

lom javára dolgozott, szellemi és erkölcsi 
tőkéjét annak előmenetelére szentelte, illő, 

társadalom megjutalmazza 25 év 
parány a végtelen időben, de 

M ^ /id ő  egy ember életében. Az élet 
j&ffnkájának kezdetétől 25 évet számítva, 
benne nyilvánul: munkálkodásunk iránya, 
képességünk ereje, egyéni törekvésünk, 
egyedi értékünk, életünk java, kifejezett 
minden vágyunk elérése vagy , reményünk 
összeomlása. Ezalatt az idő alatt lesz az 
ifjú férliuvá, ezalatt harczol a benne rejlő 
erő s állapítja meg nevét, jelöli ki helyét 
a társadalomban s életpályáján A nagy 
életküzdelemben oly sokan elvesznek ez idő 
alatt vagy oly sokan maradnak a tuczat 
emberek nívóján. Aki bármely pályán lel
kiismeretesmunkával, egyéni kiválósággal ki
emelkedik; aki egy negyed századra azzal az 
öntudattal tekinthet vissza önérzettel, hogy 
megtettem kötelességemet, azok pedig, akik 
hivatva vannak munkálkodása felett Ítélni, 
még azt is hozzáteszik, hogy »nemcsak a 
munka robotját végezed jól, nemcsak híva 
talodban voltál igaz, hanem mint társadalmi 
ember is hasznos munkát végezel a azt az 
embert örömmel üdvözli a táisadalom, s 
szívesen kivan neki szerencsét pályafutása 
25 éves fordulóján s erőt további munkál
kodásához

Ha van pálya kimérve az embernek, 
mely tövises és nehéz: u/y a tanítói pá
lya a : Ha van hivatal, melyen ember mun-

u s e  %  ж .
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liöti-ban, az osztrák-porosz háború idejé
ben, általános izgatottság, mondhatnék forradalmi 
szellem uralkodott az országban; mindenki fe
szült figyelemmel kisérte a háború folyamát s 
igen sokan tisztába voltak azzal, hogyha Bene
dek tábornagy győzni fog a poroszokon, akkor 
ezek segélyül hívják a magyarokat я nemzeti 
énállóságunk biztosítást nyer; ha pedig az oszt
rák lesz a vesztes fél, akkor az uralkodóhál lesz 
kénytelen a nemzet alkotmányos jogait teljes ép
ségében visszaállítani, ha az — erélyesen köve 
telni fogja. A gyümölcs épp úgy meg volt érve, 
mint 1859-ben, csak erős, remegést nem ismerő 
karra !ett volna szükség, ki azt leszakítsa.

És ebben az időben ч magyar nemzet sorsa 
egy ember kezébe volt letéve s ezt az embert 
Deák Ferencznek hívták. Kárpátoktól Adriáig 
hangzóit a neve, tisztelve és szeretve mindenki 
által: tizenöt millió embernek akarata volt benne 
összpontosulva ; ujjúnak egy érintésére, szemé
nek egy intésére a legvégső erő megfeszítésével 
nyúlt volna ki minden kar s titani rettenthe
tetlenséggel és ellenállhatatlansággal hányt volna 
azét minden akadályt és forditotla volna ki sar
kából a világot!

Évszázadok óta nem rendelkezett még era-

kál kevés hálával és sok zaklatással — 
nagy követelésekkel s kevés elismeréssel: 
a tanítói pálya i l y e n

Ha van pálya nagy felelősségű szel
lemi és testi erőt igénybe vevő s a leg- 

j csekélyebb anyagi haszonnal járó : a tanítói 
I pálya az . . .

Ha itt nincs hivatottságod, ha leik d 
nem hévül magáérl az eszményért, mit a 
pálya maga-magába zár: megléveszted az 

j életutad, s kárba vész, eredménytelenné 
I válik minden fáradságod. D ; aki lelkesülni 

tud érte, eredményeket ér el, melyek talán 
csak általa tudottak: de melyek a jólesés, 
megnyugvás s nemes öntudat boldog érzé
sét plántálják be a szívbe.

A folyó 1895 ik évben megyénk két 
kiváló tanítója töltötte be tanítói pályafu
tásuknak 25* к t vét

Fgyik a mindenki áltál szeretett és 
becsült K i é i  n Samu dobsinai áll. polg 
isk tanár, kinek augusztus hó végével tar
totta meg Dobsina város előkelősége — 
nagy fénynvel — 25 éves jubileumát A 
másik községi fiú iskolánk munkás, derék 
és közkedveltségei tanilója : T ö r k ö l y  
Jó :sef, kinek jubileuma a mai napon tar- 
tatik meg — értesülésünk szerint — a leg
szélesebb körű érdeklődés mellett

A tanítóság ünnepséget rendez a jubi
láló tiszteletére s örömünnepel ül.

Mi teljes lélekkel osztozunk a tanító
ság örömében s részt kérünk az ünnep
lésbő’

Teljes méltányossággal vagyunk a ne-

ber oly ketségbeesett, halálra elszánt erővel, 
mint rendelkezhetett volna ő, a haza bölcse.

Se nemzetiségi viszály, sem idegen ajkú 
ellenszenvezés, se fenyegető szomszédok — — 
csak barát és ‘ ámu^ató minden oldalról.

A háború iszonyaiban kimerüli ellenség 
gyengén, remegve és gyáván állt a harcz- 
téren s Benedek tábornagy ala.t remegve nézett 
az előre sejtett königgriUzi katasztrófa elé.

Az ország tiszta volt a katonaságtól; a 
magyar nép az Olymp körül, Deák Ferencz az 
Olimpon Egy-egy Herkules, egy-egy M írs, egy- 
egy Achilles minden magyar s ő maga Jupiter 
fenségében !

Nézett, várt a nép, elfojtva lelekzetét ; 
rajta csüggött valamennyi tekintet, felé volt for
dulva minden arcz

És ekkor felgördült a függöny az 1866-ik 
évi országgyülé.i előtt.

Szabadság szellője fuvalt mindenfelé s a 
mint kihajtóit a föld, úgy hajtott ki az embe
rek arcza.

A meghunyászkodott hatalom azt mondá : 
»Jöjjetek össze, tanácskozzatok, határozzatok 
sorsolok fölött. Legyen a ti akaratotok szerint 
e földön «

A nép milliói lázas remegés közt nézték, 
lesték a nagy ember mozdulatát, ki a szabadu
lásra megérkezett id >f fölhasználja s ama soha 
meg nem javuló, folyton vérünk után sóvárgó 
ellent a népnek egyszerre fölemelkedő vaskar- 

í jával agyonsujt ja f
A nagy száműzött is meg nő .dúlt G enuábai;

I mes pályán oly hosszú időt töltött mun- 
I kás férfiú iránt.

Tudjuk, hogy mennyit kelle küzdenie, 
j fáradnia, hogy az elért sikert — a köztisz- 
! teletet — kivívja.

Azért szivünkből csatlakozunk azokhoz, 
kik n e k i  ez alkalommal az elismerés ba
bérágát nyújtják, 3 minden jót kivannak a 
jövőre

Reméljük, hogy amint rögös pályáján 
véghezvitt munkálkodásának meg van az 

I erkölcsi eredménye, úgy jön majd egy jobb 
idő az összes tanítóságra, amidőn oly fon
tos munkájukat anyagilag is jobban rnéltá- 

í nyolják,
Hisszük, hogy jobb értelmesebb kor 

! kezdetén állunk, melynek vezérei a felvilá
gosodás szellemével bírva, belátják majd, 

I hogy kulturális viszonyainknak alapja a jó 
I iskola, melyet a jó tanító tesz azzá

S hisszük, hogy eljő az idő, a mikor 
az oly szép erkölcsi jutalom mellett u nél
külözhetem tisztességes anyagi jövedelem 
is biztosítva leend

Adja Iste i, hogy ugv legyen !

Egy ünnepelt néptanító.
A helybeli községi elemi fiu-iskola derék 

igazgató-tanítója : Törköly József, ma vasárnap 
deiulan ünnepli 25 éves tanítói jubileumát. Az 
ünnepség fényesnek és sikerültnek ígérkezik, 
amennyiben nemcsak városunkból, hanem még 
a megye távolabbi helyeiről is számosán tognak 
a tisztelgők sorában résztvenni, hogy elismeré
süket szavakkal is kifejezzék a derek néptanítónak.

Mivel az ünnepség lapunk megjelenese nap- 
I ján tarlatik : annak miként való lefolyásáról ez

hitte, remélte, hogy elérkezett az idő, mikor 
imádott nemzete lerázhatja kezeiről a rabbi tin
cseket. Mert hiszen arra nem számíthatott még 
egy Isten sem, hogy olyan élő teremtése is le
gyen a földnek, aki gondolkozni fog afféléit, vá j
jon tegye-e vagy ne tegye »kötelességét ? ! . . . «

Aztán eldjrdült az utolsó ágyuszó is Kő- 
nigrütznél — — s az osztrák hadsereg befedte 
halottaival a csataraezőt . . .

A haza bölcse még mindig hallgatott, de a 
genuai oroszlán kinyújtotta körmeit, hogy a vo- 
nagló kétfejű sast széttépje

Klapka és Mednyánszky f  lépték az ország 
határát Morvaország felől.

*♦ ♦
Álom volt-e, valóság volt-e? Álomuak 

nagyon rövid volt, valóságnak nagyon szép volt, 
alig lehetett hinni benne Vagy talán egy apo- 
theozis volt, az I8t8 i9  iki hősöknek kiemelke
désük a sírból és fölemelkedésük az é„be, mintha 
fölrendelte volna magához az Úristen menyor
szág katonainak?! Nem is a földre valók voltak 
ők; tünemények, üstökösök, melyek előtűnnek, 
az'án eltűnnek; végig hintik a told *t fénynyel 
és vérrel, hogy legalább nyomuk legyen ahol 
járnak, nehogy azt lugyjék az emberek, hogy 
álomlátás volt.

18GÖ nyarán, a Kárpátok sziklabérczei közt, 
mintha a bérezek szivéből kikelő hegyi tündé
rek leltek volna; a sötétzöld lombok alatt és 
fölött meseszép alakok kezdtek tark.illám, olyan 
szélesen, mint a doturnói hegynyereg, olyan 
magasan mint a Skriván csúcsa és olyan mélyen



alkalommal nem számolhatunk be, mindazáltal 
kedves kötelességet vélünk teljesíteni, ha a ki
váló érdemekkel dicsekedhető jeles képességű 
néptanítónak alább következő életrajzát közzé- 
tesszük lapunkban :

Törköly József született 1850. fpbr. hó 8. 
Rimaszombatban, iparos polgárszülőktől. Elemi 
iskoláit és a gymnasium 6 osztályát szülővárosá
ban végezte. Tizenhárom éves korában apjat, 
anyját egy év alatt elveszítvén, árvaság a jutott 
s ez időtől kezdve nemcsak a saját önfentartá- 
sáról, hanem két kisebb testvéréről is neki kel
lett gondoskodna Már mint 14 éves fiú, ma
gánórák adásával, tehát tanítással kereste meg 
mindennapi kenyerét és ruházatát.

A mint a rimaszombati rgy-sült protestáns 
gvmnaáium hatodik osztályát, elvegez'e, a tiszán- 
inneni ágost ev. egyházkerület által íenuiartott 
nyíregyházai taniló-képezdébe lépett, hol B*n- 
hegvi István igazgató és dr Emericzy Géza ta
nárok voltak legkiválóbb mesterei Már mint má
sodéves képeszdész, a nyíregyházai IV osztályú 
gymnasiumnál és a kópezdénéi is mint torna
tan itó alkalmaztatott Az I860-iк évben a ké- 
pezde 3-ik évfolyamát elvégezve, mint jelesen 
képesített oki tanító hagvta el az intézetet és 
egyenesen Rimaszombatba jött, hol Pazár Károly 
rimaszombati ágost. evang tanító által — kit a 
vall. és közokt miniszter Németországba tanul
mányútra küldött ki — helyettes tanítónak ké
retett fel. Pazár Károly i870 szept. havában 
hazakerül en Németországból, csakhamar zene- 
és rajztanárnak neveztetett ki a lévai állami ta- 
nitó-képezdéhez s helyére a rimaszombati ág. 
ev egyházközség az 1870-iк év október hó 3-án 
Törköly Józsefet választotta meg egyhangúlag ta
nítójául, ki állását azonnal el is foglalta.

Mint törekvő fiatal tanító résztvett az 
1872 ik évben Kassán rendezett torna-tanfolya
mon. hol torna-tanitói oklevelet nyert. Az 1873'4. 
tanévben a nagvmélt. vall. és kö/okt. miniszter 
ur a gömörmegyei tanítók részére Rimaszombat
ban »tornapóttanfolyam«-ot rendezett be, mely
nek vezetésével Törköly Józsefet bízta meg. A 
póttanfolyamra jelentkezett tanítók közül mint
egy 20-an, a losonczi tanítóképzőben tettek vizs
gát és torna-tanitói oklevelet nyertek. A torna- 
póttanfolyam sikeres vezetéséért Törköly József 
egy köszönő leiratban nyert a minisztertől elis
merést.

Az ág. ev. felekezeti iskolánál 4 évig mű
ködött s Ki naaszom ba‘ város 1874-ben az elemi 
fiúiskolákat a fe'eke/.etektő! átvette. Törköly is a 
közs. iskolához lépett át, hol az 1877-ik évig, 
mint osztálytanító, majd 1877-től a mai napig 
mint igazgató-tanító működik Az Ő igazgatása 
alatt fejlődött — az azelőtt csak 4 osztályú elemi 
iskola — a nép ki. törvény követelményei sze
rint 6 osztályúvá és teljes fölszerelést is nyert, 
még pedig nemcsak pénzen vásárolt, hanem a 
tanítótestület tagjai által készített taneszközök
kel és gyüjieményekkel Az 1B77-*k évben az is-

métlőiskola iparos tanoncziskolávi alakíttatott
át, melynek szintén 17 év éta igazgat ja.

A Törköly J igazgatása alatt álló kozs. el. 
fiúiskolában evenként 20 —2«), az iparos tanoncz- 
iskolában pedig 40 -50  idegen ajkú tanuló a 
környék tót ajkú lakosságának gyermekei *a 
játitják el a zengzetes magyar nyelvet és nevel
tetnek ló hazafiakká. Rimaszombathoz iskolaiig 
csatolt Tamásfala község tótajku lakossága ak 
gyermekeit pedig annyira megmagyaroMtottak 
már, hogy a község fiatalabb generálója már 
sem iri i, sem olvasni nem tuu tótul, hanem csak 
magyarul.

Említésre méltó, hogy Tr.fort vall. es koz- 
oktatá ügvi miniszter ur Törköly Józsefet Pál- 
fala iskolalátogatójának nevezte.

A »Gömörmegyei ált. tan. egyesület« éle
tében Törköly Józsefnek vezérszerep jutott. Mint 
egyik kivaló tényező, ott volt ő annak születé
sénél, szervezésénél és felvirágoztatásánál egy- 
iránt. Egy pár évig mint aljegyző, majd több 
évig mint könyvtáros, 9 évig mint a rszombati 
jkör elnöke és végül 1890 tői 94-ig mint a »Gö
mörmegyei ált. tanítóegyesület« elnöke szolgálta 
a megye népoktatás ügyet. Soha egyetlenegy 
gyűlést sem mulasztott el, hanem au ak minde- 
nikén résztvett, fáradozott és dolgozott az egye
sület felvirágoztatása és jóhirnevének érdekében. 
Több paedegogiai és didactic í irányú dolgozata 
látott napvilágot az egylet évkönyvében, elnö- 
kösködésének ideje alatt pedig elkészítette a 
»Gömörmegyei ált. tan. egylet »seg'dy egyesüle
tének« tervezetét, me'yet a közgyűlés el is fo
gadott és most annak megva ósitásán buzgól- 
kodik.

Az orsz »Eötvös-alap«-egyesület tagjainak 
gyűjtésében elejétől kezdve, mint apostol buz- 
gólkodott, az orsz. tanítói árvaházra gyűjtéseket 
eszözölt. Önművelésének czéljából meglátogatta 
az 1870-ik évi téesi világkiállítást, az 1885. évi 
budapesti és az 1894-ik évi debreczeni orsz 
tanszerkiállitásokar, nemkülönben az orsz. egye
temes lanitó-együléseket is, hogy azokon szer
zett tapasztalait és ismereteit iskolájánál es a 
nepnevelés terén minél inklbb értékesi hesse.

A tanilő i gyesü'.etek körében kifejtett köz
hasznú munkásságát, nemesik megyebeli tanító' 
társai vették észre, bauern általában hazii ta
nítóságunk is, a mit fényesen igazol azon kitün
tetés. hocry már két ízben választatott meg a 
»Magyarországi tanítók országos bizoliságá«-nak 
rendes, leközelebbi pedig a »Magyarországi Ar- 
vaházi egyesületé« nek választmányi tagjává.

Azonban nemcsak az iskola falai között 
teljesítette 6 magasztos népnevelői hivatását, 
hanem azonkívül figyelmet érdemelő munkássá
got fejtett ki a társadalmi életben is.

Tevékeny részt vett a városi dalárda, a 
rszombati paedagogiai kör megalkotásában, az 
önkéntes tüzoltúegylet szervezésében, melynek 
alparancsnoka volt, a temetkező társulat létre
hozásában, melynek máig is választmányi tagja, 
nemkülönben bosszú idő alatt volt a műkedvelő

társulatnak iigybuzgó rendezője s mindezeken 
kívül résztvett minden egyes olyan mozgalomban; 
mely a közjót, volt hivatva szolgálni

A társadalmi életben kifejtett nemes c'.élu 
törekvéseinek méltánylásául Rimaszombat váró* 
közönségé és társadalma is kitüntette őt azzal, 
hogy városi képviselőtestületi taggá és kaszinói 
választmányi taggá választotta meg.

h í r e k .
— Halottak napján. Szomorú, fenséges ün

nepe volt műit pénten este a temetőnek, mely
hez oly jól illett a természet gyásza. A világ 
minden évben megmut ttja legalább egyszer, hogy
nem feledékeny; a halottak c .endes honát ’ zaj
jal tölti meg s egyszerű hantjait gyertyákkal, 
virágokkal és koszorúkkal disPti fel. Mindnyá
jan kivándoroltunk h tortáinkhoz, kik évről-évre 
szaporodnak odakünn Némelyikünknek több az 
ismerőse a temetőben, mint a városban. Akik
kel ifjúságunk éde álmait szőttük, legtöbben 
már a néma hon lakói. A múlandóság egész 
hatalma kapta m g lelkünket s elgondoltuk, hogy 
azok, kik most némán nyugosznak, évek előtt 
szinte igy jüt‘ ek ki s azok, kik most itt tolonga
nak, nemsokára mind itt fognak nyugodni s po
raik feleit ifjú nemzedék tapos Megható volt 
nézni, mi у féayterben úszott ez a szomorú hely. 
Olyan volt, mint egv világváros, nely milliárd 
gyertya s l.'impafenybeu tündökiik. Zsongás tölté 
be a temetőt, melyen át-áttört koronként a gyá
szolók szívből fakadó zokogása. Olyan szomorú, 
olyan fájdalmas volt ezeket a zokogásokat vé
gig hallgatni . . Aztán lassanként elcsöndesült 
minden . . . Elcsöndesült a temető, csak a szo
morúul  ̂ ága integetett bánatosan, mintha zo 
kogná : »Olyan jő itt megpihenni, odalenn már 
nem fáj semmi.« Visszatértünk a városba, a 
mindennapi élet apró gondjai közé s az egész 
úgy tun» fel előttünk, mintha egyéb se lett 
volna egy nagy illusztracziónál a »vaniatum va- 
ritás« sivár tanához

A rimaszombati polgári olvasókör vigalmi 
bizottsága n >vember hó 10-én tánczmulatsággal 
egybekötött hangversenyt re;idez, melyen kos*o- 
ruzott dalosaink több uj dallal gyönyörködtetik 
résztvevő közönségünket. Közreműködnek még 
Rábely Katicza, Danielisz Etelka, Pólyák Jolán 
és Kásky E elka kisasszonyok, továbbá dr. Veres 
Samu, Lefkovits Albert, Huszt Lajos, Füle.p Ben
jámin és Pe *ecz Samu urak. Jegyek előre vált
hatók özv Miskolczy Istvánné ezukrászdújában.

— Királyunk ő Eelsegenek közeii rokona, 
az országszerte nagy népszerűségnek Örvendő 
Ottó kir. hercze^ múlt csütörtökön Betlérbe ér
kezett, kit Andrássy Géza gróf ősi magyar ven
dégszeretettel fogadott s tiszteletére több napra 
terjedő medvevadászatot rendezlek az uradalom 
terjedemes érd * égéiben.

mia^ a Delien völgye. Ha a szem a napba te- 1 
к intett, ott látta ragyogni, ha beletekintett a j 
hegy nyílásába, ott látta piroslani, mint a piros j 
pálmák apró csoporlozatait, s ha letekintett a 
völgybe, ott tarkállottak mini a virágok.

A Kossuth-induló rivalgott a hegy-pirami- j 
sok k özt; az indulót ez* r visszhang harsogta I 
vissza, s a nemzetiszin lobogókat danaidák és 
zefirek emelték szárnyaikra

— Kik ezek? Mik ezek? kérdezték egy
mástól a vidék lakói, az erdők közt született, 
ott élő és őszülő hegyi népek. Morvaországgal 
szomszédos tótok a magyart csak hírből ismerő 
— mégis magyarok. - -  Lápunk mi ilyen embe
reket évekkel ezelőtt, mik-*r feljöttek ide alsó 
Magyarországból, hozván bőséget és szabadságot, 
aztán ajkaikon egy nevet, mely nevet imádság 
gyanánt tanulja be az utolsó tót gyerek is ezen 
a vidéken, mert azóta tanúba ismerni, hogy mi 
volt ahoz a névhez kötve. Vájjon vtsszamenfünk-e 
az Időben, vagy az idő ment vissza tizennyolez 
évvel, hogy ezek az alakok újra itt vannak előt
tünk, mintegy tegnap után a ma, mp!y közt csu
pán egy nehéz éjszaka volt a sötét es kísérteties 
válaszfal? . . Kik tetőt ezek, akiket itt lá
tunk ? . . .

Honvédek!
Valódi, igaz magyar honvédek : a katonák 

cserkoszorúzot* királyai. A 48—49-iki feltámadod 
hősök, a rövid álom megújult alakjai Nemzeti 
lobogó ala t nemzeti kokárdával, megjelenve úgy, 
amint eltűntek. Eirnenésüket hosszú, az országon 
végisj nyúló vérszalag jelölte, megjelenésű\et 
semmi.

Nya’ka huszárok ragyogó fényes к rddal, 
sugár termetű gyalogság feltűzött szuronynyal. 
ügy bánnak a fegyverrel, mintha velők született 
volna, pedig inkább velők halt meg és velők tá
viad! fö l!

Elől lovagoltak a vezérek: Klapka és Med' 
nyánszky Sándor; arezuk körül az a dicssugár,

melyet a nemzet elismerése még 18*3—49-ben 
oda font.

Jönnek hoszuló angyalokként; jönnek, hogy 
a halottakat felkössék ; hogy inegkopogtassák az 
aradi vértanuk és a számos áldozatok sírját. Jön
nek, hogy gyakorlott karral folytassák a har- 
ezot ott, ahol elhagyták, mert azóta még jobban 
megtanította őket a magyarok istene !

Jönnek, hogy visszaköve‘eljék a vél díjat, I 
melyet a nemzettől és ha/.atól bitor kezek elra- 1 
holtak. Jönnek, hogy a szabadság örökkön élő 
fáját az ország földjébe és a nemzet szivébe be
ültessék.

Keresztül vonulnak az egyik, aztán a má
sik tót falun; a nép mpg van lepetve minde
nütt és úgy néz rájuk, mint a sírból kikelt lel- 
kekre. Nem hiszi, hogy élők ; nem hiszi hogy 
népet menteni jöttek, hanem azt hiszi, hogy va
lami lélek-menetet tartanak Magyarországon ke
resztül

Egy faluban meg mer szólalni egy tót s azt 
kérdezi valamelyik tótul is beszélő honvédtől: 
»ki az az úr, aki elől lovagol« ?

— Melvik ?
A tót Mednyánszky Sándorra mutatott.
— Az ni.
— Kossuth Lajos! mondá a honvéd
Es amint e név elhangzott, amint az a tót 

nagy kalapját lekapva megmondd a többinek is, 
hogy az az úr, aki ott elől lovagol, az pan Kos
suth, -  hat egyszerre fedetlenné lett valamennyi 
rej, a bámész népben egyszerre megmozdult a 
lélek s éljenekЛ kiáltozva futottak Mednyánsz- 
kyhoz. borultak le előtte es csókolták a földdt, 
melyen lova végig haladt.

Ilyen varázsa volt ennek a névnek még 
ama világtól elzárt idegen aj ú hpgyi lakók közt 
is ; olyan hatalma, mint volt Mózesnek és Mo
hamednek, hogy aki említeni hallotta, leborult 
a jelző hang előtt.

És amint légió faluról-faiura haladt, ez a

név megtette hatását mindenütt, s a nép á ’do- 
zatkészseggel tárta föl szegénységét, hogy Kos
suth katonainak szolgálhasson

Hanem magyar nem mutatkozott sehol 
Itt minket nem nag\on várnak, mondá 

Klapka Mednyánszkynak.
— És én azt mondom, hogy ne is halad

junk tovább. Ez a tót nép jó és szives, de azt 
hiába várjuk tőle, hogy fegyvert ragadjon, — a 
magyarok még pedig messze laknak. Egyszer csak 
azt vesszük észre, hogy az osztrák mégis csak 
hátunk mögé küld egy csomó hadat és elvágja 
a visszavezető u*at.

— Különös, hogy még c><ak a falevél se 
mozdul meg. Ezek az emberek meg pláne sem
mit se tudtak közeledésünkről. Azt kezdem sej
teni édes barátom, hogy azok a hazafiak, kik 
titkon ígéretet tettek a fegyverkezésre, most gyá
ván félrevonulnak s bennünket cserben hagynak. 
Nincs más hátra, mint megállapodni és várni, 
ami történni fog.

És az elszánt kis csapat megállapodott várni. 
Ö várt a magy írókra, midőn azt hívé, hogy a 
magyarok fognak várni Л reá és hegy ezrek lel
kes felkiáltása fogadja őket már a határszélen.

S ime, az ország úgy hallgatott mint a sír 
nem lehetett hallani még csak távoli zúgás ne
szét sem

És a magyar nemzet éppen úgy várt, mint 
Ők; a lélekzetet elfojtva hallgatott és tekinge
tett a határok felé, hogy hall-e onnan valami 
dörejt; lát-e emelkedni valami füstöt. Az izmok 
feszültek, minden kar készen volt csatám ; egy 
hang milliókat ragadott volna iazba s az általá
nos fölkelés lerázott volna minden megoldott 
békét, hogy a felállókat visszanyomni többé nem 
sikerült volna senkinek, annál kevésbbé egy de- 
ranzsirt hadseregnek.

Ámde hol volt az az egyetlen hang, mely 
a jelt megadta volna? . .

Kossuih sóhaja nem hangzott be határom.



Réüias gyilkosság hire járta be csendes 
városunkat szombaton, f. hó 2-án korán reggel. 
Sajn s, ezen hir igaznak bizonyult sa rém*s tett 
olyannyira megrr.iditő, hogy remeg a toll ujja- 
ink között, midőn a részleteket leírjuk. Gárgy&u 
Szilveszter, helybeli kir. fogháznál szolgáló fugház- 
őr, egy igen pontos és szelíd ember, meggyilkota ne
jét, ártatlan 2 kis fiát és önmagát. A i ett indító oka 
nem eléggé súlyos, hogy lélektanilag megfejthető 
leg] fen a cselekmény. A férj észrevette, hogy neje 
tiltott viszonyt folytat egy tinanczczal s ezért ki
irtotta egész csaladját. Ez volt a remea tett ru
gója, semmiesetre sem elégséges arra, hogy egy 
különben «zelid ’ elkülefü, kötelességét teljesitő 
ember, emberi mivoltából kivetkőzve, legyilkolja 
egész családját, vadállati kegyetlenséggel mé zá
rolja h ár! at lan ké! kis fiacskáját. Ennek az em
bernek irir*g kellett Őrülve lenni s c<ak így fejt
hető meg a rémes cselekmény, különben ezen 
feltevésünket igazolja azon 5 drb levél is. melyet 
a gyilkos apa és férj hagyott hátra az asztalon. 
Ezen levelek összefüggés ne Iküliek és kuszáit vo
násnak sa  megzavarodott leikiállapo1 feireismer- 
hetetlco bizonyítékai. A vett értesítés után Barna 
Imre rendóralkapitány megjelent a helyszínén és 
az ajtót felnyitva: iatía, hogy a szoba padozatán 
fekszik a férj és a nő, az agyban két szép gyer
mek vérbe-fagyva — hol lan. Az orvos Dr. Szabó 
Károly konstatálta, hogy a nő fején és mellen 
késs-zurások, valamint két lőseb okozták ha
laiét, a férfinek két lőseb a gyomrában, mely szin
tén feltétlen halálos v o it ; a két kis gyermek 
az ágyban jobb oldalukon fekve a fal felé for
dulva több ké>szurással a mellükön és hátukon 
találtattak. A halál még este 9 —10 óra között 
következett be. Ezt igazolja az asztalon talált 5 
levél közül az egyik, melyben az áldozatok ne
vei és életkora, valamint a rémes tett ideje volt 
feljegyezve ; ez a levél szó szerint igv szól, ter
mészetesen kuszáit össze-vissza vonásokkal: 
»Gárgyán Szilveszter 35 éves. az asszony Kiss 
Julianna 27 éves, nagyobb fiú Szilveszter 7 éves, 
kisebb Józsika 4 éves, 9 és 10 között történt 
meg Gárgyán Szilveszter foghá ő r « A gyilkos
ságnál használt 20 czm. hosszú éles konyhakés 
az asztalon, a 9 mm. revolver, melyből 4 löveg 
hiányzott — a férfi lábánál a földön találtatott. 
Az asztalon ponyvairodalmi rémhistóriák is ta
láltattak s egy ily rémhistóriába csavarta a 
rendőrség a véres konyhakést is, — ezen méte 
lyezŐ irat czime: »A békési véres vásár, vagy 
16 ember legyilkolása« Magyai Miska aláírással 
és a Fésűs testvérek nyomdájába nyomtatva ékes 
ritmusokba dicsőítve a gyilkosok hősiségét és 
bátorságát, hihetőleg ezen szennyirat mérgezte 
meg a szelíd multu apa már is kuszáit lelkiál- 
lapo'át Vagyonilag meglehetős rendezett viszo
nyok közölt éltek, me t talált a rendőrség egvik 
pénztárosában 1 4  frt 67 krt, a másikban 3 frt 
20 k't, egy ezüst órái, a férfi ujjain 2 arany gyű
rűt. a nő ujjain 3 arany-gyűrűt és füleiben arany 
fülbevalót; különben a nő atyja Szegeden építő
mester A hullák koporsóba helyezve, a megyei 
közkor ház halottas kamrájába szállíttattak, hon
nan hétfőn, f. hó 4-én délután temettetek el 
a róm. ка'Ь vallás szertartásai szerint. Nem 
mulaszthatjuk el e helyütt kiemelni B a r n a  
Imre I endőralkapitányuak pontos, törvényszerű

Pest maga a legcsendesebb volt; azok az 
emberek, kiktől a nép milliói a hangot vártak 
volna, úgy tettek, mintha nagyon édesden alud
nának, még szemeiket sem nyitották fel, nehogy 
valaki meg merje szólítani őket.

O end, mindenütt csend. Az ország egyik 
határalol a másikig néma, méla csend, — csak 
a nép vágyva-váró szive dobogott

Es amint a napok teltek volna, a kikül
dött tábori tudósítók meghozták az elszánt csa
patnak (mely a szabadság megvát vala képe- 
zenuó) a sadovai békekötés hírei, melyot Bis
marck azért kötött meg, mert látta, hogy a ma
gyar nemzet nem az többé, aki 18 óv eiőtt volt, 
hanem puha viaszból, ki nem érdemes a múlt
jára t

A vitézek arcza elborult, lelkűkben föílá- 
zadt a fajdalom, visszadugtak kardjaikat, s keb
lükben elkeseredettséggé válván a lelkesedés: 
majdnem megvetve tekintettek azon ország bel
seje felé, melyben a hősi apáknak elkorcsosult 
unokái élnek. Pedig hát a nép készen volt, a 
nép várta, a néphuliam feitornyosodott volna, 
попt a dagadó tenger, hogy vállaira emelje őket, 
csak lett volna, aki felkorbácsolja.

A légió aztán visszavonult nem úgy mint 
jött, remenynyel és zengő dallal ajkaikon, ha
nem lesütött szégyenteljes tekintettel, lábujhe- 
gyen, hogy a bőszeket föl ne költse, nehogy 
gúnyos vad kaczajba törjenek ki a kudarcz fö
lött.

Es mikor az üstökösök eltűntek . a vonagló 
két fejű sas előtt levette kalapját — a h a z a 
b ö l c s e .

Akkor százezrek kárhoztatták, ma pedig mi
liők áldják.

és körültikintő intézkedéseit, melyeket e rémes 
esetnél foganatosított, pedig ő is mélyen meg 
volt rendülve, mert hát neki is jó szive van!

— Arany lakodalom. Bernolák Nándor hely
beli ügyvéd f)lyó hó 4-én délután 3 órakor 
tartja aranylakadalmát nejével, szül. Plechner 
Irmával, mely alkalommal 50 éves boldog há
zassági frigyük a rk. templomban fog megal- 
datm Ezzel kapcsolatban felemlítjük, hogy az 
aranylakudahnat ünneplő házaspár 50 év előtti 
egybekelése a budai Mátyás templomban tör
tént Míg 3 évre az esküvő után, az akkor még 
fiatal Plechner Irma annyira lelkesült az 1848-iki 
események iránt, hogy férjét maga ösztönözte a 
haza védelmére

— Ujonczok felesketése. A városunkban
állomásozó tüzérek és a szabadkai méntelep 
ujonczai mindszentek ünnepén esküdtek föl az 
összmonarchia és felséges urunk iránti hűségre. 
Az eskü a Huszár-téren, a törvényszéki palota 
előtt folyt ie az összes tisztikar jelenlétében né
met, magyar és tó* nyelven A katonai négy
szög állal bezárt téren egy ágyú volt felállítva, 
gazdagon díszítve fenyőgalylyakkal.

— Pótvásár. A múlt október hóban meg
tartott, de a szarvasmarhák és sertések között 
uralgó járványok miatt nem sikerült országos 
vásár pótlására folyó november hó 25 és 26. 
napjaira pótvásár engedélyezése kerelmeztetett 
a kereskedelmi minisztériumnál. Ezen, a gazdák 
érdekében megtartható vásár engedélyezése iránti 
kérvényt a városi tanács kedvező véleménynyel 
terjesztette fel a megyei hatósághoz.

— Mint értesültünk, az alispáni hivatal, a 
városi hatóság megkeresése folytán, megyei bi
zottsági tagokból és képviselőkből egy bizottsá
got nevezett ki, mely a kiküldött városi tisztvi
selőkkel egyetemben, előterjesztéssel és kérelem
mel járul a honvédelmi miniszterhez a Rima
szombat város területen levő katonai laktanyák
nak helyőrséggel leendő ellátása czéljából.

— Jönnek a színészek ! Szabadhegyi Aladár 
színigazgató 22 tagból álló társulata, november 
17-én kezdi meg előadásait a »Három-Rózsa« 
dísztermében, A társulat jelenleg Breznóbányán 
működik, hir szerint az ottani közönség teljes 
megelégedésére

— Meghívó. A gömörmegyei ált. tanító-egye
sület rimaszombati járásköre, őszi körgyülését 
november hó 13-án, d. e. 9 órakor tartja Ri
maszombatban, a községi elemi fiu-iskolában, 
melyre a kör tagjai з a t. tanügybarátok tisz
telettel meghivatnak Füzesi Márton jköri elnök.

— A gömörmegyei dijnoksegélyző-egyesület 
választmánya, Lukács Géza vármegyei főjegyző 
elnöklete alatt a múlt héten tartotta ülését, 
mely alkalommal a többek között elhatározta
tott, hogy a közb ebbi műkedvelői előadáson sze
repelt hölgyeknek külön külön Írásbeli köszönet 
mondassák ; továbbá, hogy Törköly József be
választott egyesületi disztag 25 éves tanítói jubi
leumán a dijnoksegélyző-egyesület Lukács Géza

1 elnök vezetése mellett Mihályi Lajos, Bereg- 
szászy Béla és Knöpller Viktor kiküldött tagok

I által képviseltessék, kik az ünnenelt néptanítót
! a többi tisztelgők sorában üdvözöljék.

— Itt az ősz. Fosztogatják a tőkéket für- 
teiktől. Maholnap a szüretnek is vége. Hullanak 
a levelek, a ant zörög a sárga avar és csende
sen sirdogál az Őszi eső. Az élemedett korú höl
gyek nyara is elvesztette a nap melegítő suga-

i rát s az es/ak felöl támadó hideg szél bele kur
jongat a ritkuló fák közé, hogy az ijedten ráz
kódik össze s maradék leveleit is elhullatja. A 
megmaradt késő őszi virág fázva didereg a reg
geli dérben s fenn a hegyek ormán a kavargó 
Őszi félhő nagy árnya komorrá teszi a vidéket. 
A mezőn, a réten nem szól a pittypalatty, az 
eresz alatt nem csicsereg a fecske s a szerelmes 
párok lassanként a kandalló mellé szorulnak, 
mert valóság — az egyhangú komor hervadás. 
Kihaló félben a természet Filoxera által pusz
tított szőlőhegyeink letarolva merednek alá s 
puszta parlagok hirdetik az enyészet diadalát 
Mélabus hangulat szádja meg a poétákat s sze
kérszámra küldik zengeményeiket a szerkesztő
ségek papírkosarai számára. Itt van az ősz A 
piaczi öreg anyókák is lassan belebujnak a köd- 
mönbe és előveszik a tűzés fazekat. Árván ma
rad a a városkert, a borozó kompánia a gádor
ból bekerül a pinezébe, hova nem fújnak az 
őszi szelek s hol oly jól melegítenek azok a 
nagy hordók, melyek az idén nem igen akartak 
megtelni.

— Megyénk területén működő anyakönyv
vezetőknek, illetőleg helyetteseiknak a következő 
tiszteletdijakat engedélyezte a belügyminiszter: 
Gaál Béla ratkoi, Czibur Elek pohorellai, Gál 
György polonkai, Gölniczky Gyula sumjáezi, Ben
ézik Ernő helpai, Jády Ferencz almágyi, Bazár 
Gusztáv nyustyai, Putra Ede tamásfalvi, Győry

Lajos osgyáni, ifj. Szkalos Samu nagyszuhai 
Osgyáni Béla csetneki, Malinák Róbert nagy- 
szlabosi, Fridrich Vilmos pelsüczi, Sztraka Nei- 
tusz putnoki, Fischer Gyula tornallyai, Szabó 
György rimaszombati, Sziklay Gáza rozsnyói, 
Szontagh Béla dobsinai, Bazdideez Gusztáv jols- 
vai, Stefanc^ok Károly nagyrőczei anyakönyvve
zetőknek 60—60 frtot. Králik Frigyes bánrévei 
és Nagy József rimaszécsi anyakönyvvezető-he- 
lyetteseknek 5 0 —50 forintot. Selina János ti- 
szolczi, Szentpetery Géza klenóczi, Prunyi Vil
mos kokovai anyakönyvvezetőknek 40—40 frlot. 
Nagy Ferencz rimaszombati helyettes, SzegheŐ 
Gusztáv rozsnyói helyettes, Habány József jolsvai 
helyettes és Prekopa Károly nagyrőczei helyet
tes anyakönyvvezetőknek 40—40 forintot.

— Hajdú Ambrus Lajos bánrévei lakos, 
Léka János sajó-püspöki lakost a bánrévei for
duló csárdában egy fakéssel oly szerencsétlenül 
megszurta, hogy életbenmaradáshoz kevés a re
mény. Tettes letartóztatott s a bűnjelvénynyel 
együtt a tornallyai kir. járásbíróságnak átada
tott.

— Tomi István dernői lakos, Bernát János 
ugyanottani lakó-; kárára 1 csákányt, 2 drb. ab
roszt és egy par csizmát ellopott. A jelentés el
lene megt tetett.

— Havelka Károly ismeretlen illetőségű 
egyén Macska János tiszolezi lakos kárára nyílt 
szekrényéből f. hó 25 én egy 18 frt értékű zseb
órát ellopott. Tettes a szolgabiróságnak átadatott.

— Keiemór községben Putnoky Mór és 
Diószéghy Zsigmond ottani lakosok kárára tör- 
ént 16795 frt 50 kr. értékben megállapított tűz
eset tárgyában a csendőrség megejtette a nyo- 
mozatott mely alkalommal kitűnt, hogy a tüzet 
Varga Bálint gépész gondatlansága okozta, mert 
6 Puskás Mihály ottani lakos figyelmeztetése da
czára tovább gépelt ét a takarmány készlet a 
nagy szélben tüzet fogott. A vigyázatlan gépész 
az illetékes hatóságnak átadatott.

— Bálint Pál rimaszécsi lakos, özv. Weisz 
Áronné ottani korcsmárosnő kárára nyílt szo
bájából 8 frt készpénzt ellopott. Miután nevezett 
nő kárára pár hét előtt ugyanazon helyről egy 
arany óraláncz 28 frt értékben szintén ellopa- 
tott, következésképpen igen valószínű, hogy ezt 
tényt is Bálint Pál követte el. Tettes letartóz- 
tattatott s az illetékes hatóságnak átadatott.

— Árvái József és Varga István harraaczi 
lakosok kárára 150 frt értékű széna elégett. Biz
tosítva nem volt. Ember élet és állat nem esett 
áldozatul. A széna vizes tajajon állott, vizet 
szívott magába s az igy kifejtott melegség kö
vetkeztében meggyulladt. Miután más idegen 
vagyon is veszélyeztetve volt, a gondatlan gazda 
ellen a bűnügyi vizsgálat megtétetett

— Szabd Ferencz egyhazasbásti lakos, Sza- 
niszló Mihály simonyu lakos kárára, a Loson- 
ezon még 1875 év július havában megtartott 
országos vásár alkalmával 629 frtot ellopott. 
Medve Pál egyházasbásii és Kovács János czeredi 
lakosok, kik szemtanúi voltak ez esetnek, féle
lemből raindezideig nem mertek jelentést tenni 
a lopásról, Kovács János azonban súlyosan meg
betegedvén, a 20 év előtt történt lopást meg
vallotta. Tettes átadatott a büntető bíróságnak

ItA K O T T Y A I LAJOS
könyvkötészete, könyv- és papikereskedése 

RIMASZOMBATBAN, Jánosi-utcza, fögymnasium 
mellett.

Ajánlom a n é. közönség figyelmébe 2 0  év óta 
fennáúó könyvkötészetemet, melyet újabban gépekkel ki
bővítve a legmagasabb igényeknek megfeielöleg semmi 
áldozatot sem kímélve, oly módon rendeztem be, hogy 
töéletes, ízléses munkát jutányos áron képes vagyok k i
állítani

Bátor vagyok felhívni a n. é. közönség figyelmét 
könyv- és papirkereskedésemre, a hol is nagyon jutányos 
áron történt bevásárlásaim folytán, bámulatos olcsó áron 
vagyok képes minden e szakba yágó czikkeket, úgym in t: 
Levélpapírok, levéldobozok, irkák, irótollak, Írónők, író- 
könyvek. iskola táskák, iskolai- és imakönyveket stb.. 
kiszolgáltatni.

Simko Ё. »Gömör-Kishont földrajza« egyedüli fö- 
bizományosa én vagyok s ezen tankönyv egyedül nálam  

I kapható.
GYÁSZSZALAGO v nyomása rögtön eszközöltetik.

H aszon béri h ird etm én y .
Л nagyságos Szentiványi Miklós ur 

tulajdonát képező s a j ó g ö r a o r i  mű -  
m a l o m  l#96 január hó l-ső napjától 
kezdve 3 esetleg 6 egymásután következő 
évekre haszonbérbe kiadó.

A has/onbéri f ltétetek Tornallyán, alól- 
irottnál, bármikor megtekinthetők.

G ó ts  Mihály.



Hirdetmény.
Kdtkú város tulajdonát képező korcs

maépületek és pedig: a hosztinei vendéglő, 
a rózsa s piaczi korcsma s a városháza 
alatti helyiségek a hozzájuk tartozó belső
ség s melléképületekkel, utry nemkülönben 
a városi pinczék is f o l y ó  é v i  no -

E gy kereskedő segéd
és egy tanuló, fűszer- és vegyes-üzletbe 
azonnal felvétetik P u tn ok on .

Czim : K O V Á C S  P Á L  P u tn ok

v e m b e r  hó 14 ik napján d é l e l ő t t i  
9 ó r a k o r  fognak Ratkón, a városháza 
termében tartandó nyilvános árverésen 1896, 
évi január hó 1 tői számítandó három évre 
bérbe adatni.

Kelt Ratkón, 1895 évi október 27.
Faluba András,

városi főbíró.

tevékeny főügynöMt
keres.

írásbeli jelentkezések »F  ő ü  g v n ö k« alatt 
Eckstein Bt-rnát hirdetési irodájába, Buda
pest, V , Fürdö-utcza 4. ezem alá kéretnek.

Előkelő, régi, jól bevezetet; minden ágban
dolgozó biztosító részvénylárság

Az Ebeczky Béla és Jenő tulaj
donát tevő, külső puszta utasi és bele- 
zséri ingatlan vagyon folyó 1S95. évi no
vember hó 5-én délelőtt 10 órakor, 
Rimaszombatban, Molnár József ügy
védi irodájában, nyilvános magán ár
verés utján eladatik. ezen helyre és 
időre a venni szándékozók tisztelettel 
meghivalnak

Felvilágosítást a feltételekről elő- 
legesen is ád : M o l n á r  J ó z s e f  
ügyvéd Rimaszombatban

AZ .,ANEER“
élet- és járadék

b  í 7.t о  я i I, 6- t .4 r  s a s s í  щ.
Igazgatóság :

B e c s ,  I , Hoher Markt (Anker-Hof).
Magyarországi vezérképviselöség

Budapest, Deák-tér 6. szám. (Anker-udvar)

Vezérképviselő : yróf Zichy ríc/tö, v. b. 1.t 
Vezértitkár: L udasц Sdm w l. 

Társasági vagyon 106 millió korona 
Eddigi kifizetések összege 

178 millió korona.
Biztosítási állom ány 480  millió korona. 

Megtámad hat at lan kötvény.
Méltányos feltételek.

Biztosítás háború esetére 
Nagy nyeremények.

Felvilágosítással szolgai a fenti magyar- 
országi vezérkepv iselőség, valamint a tár
saság összes ügynökei

H ir d e t m é n y .
A magyar osztálysorsjáték második osztályának húzása deczemb^r 6-án kez

dődik és deczember 14 éig tart.
Az első osztályban ki nem húzott osztálysorsjegyeknek ezen húzáshoz 

szükséges megújítása, minden további jogok elvesztésének terhé mellett, november hó 
26-ig eszközlendő és pedig kizárólag a sorsjegyeken jelzett elárusítónál

T e lje s  sorsjegyek, melyek az első osztályban nem nyertek, t második 
húzásban résztvesznek annélkül hogy ezek megui:t ásásának szüksége fen forogna

Vételsorsjegyek —  amig a készlet tart — es fjedig: egy egész sorsjegy 80 
koronáért, egy tized sorsjegy 8 koronáért és egy huszad sorsjegy 4 кого iáért az is
mert elárusítóknál kaphatók, akik egyszersmind m indennem ű felvdágositássil szolgál
nak. Megrendelésekkel kérjük ezekhez (nem hozzánk) fordulni.

Budapest, 1895. november 1-én
Magyar Osztálysorsjáték igazgatósága

A k őb á n y a i

K 1 R A L Y S Ö R F 0 Z Ó
részvénytársaság

tisztelettel értesíti a nagyérdemű közönséget, hogy s ö r  gyártmá

nyainak eláruaitását megkezdte és azokat:

Ászok, Király, Márcziusi, Korona és 

B a j o r s ö r

elnevezéssel h o r d ó k b a n  és p a l a c k o k b a n  hozza

forgalomba.

Kívánatra árjegyzék ingyen és bérmentve

Nyomatott a kiadó Náray J. A. gyorssajtóján Kimasaombatban.


