
A rimaszombati dalárda.
Hazaérkezett diadallal ! Az országos 

fiumei dalárversenyen a versenyző 30 da
lárda közül a második díjjal lett kitüntetve. 
A 30 dalárda közül 7 lelt dijjal jutalmazva. 
8 dicsérő oklevelet nyert, inig lf> sem di 
jat, sem dicsérő oklevtdet nem kapott.

Dicsőség, diadal ez a rimaszombati da
lárdára, de dicsőség Rimaszombat városára 
is, melynek nevére dicssugárt övezeti da 
lárdája a tengermosla Fiume városában

Mi is az elismerés üdvszózatával fo
gadjuk dicsőséggel köszöntött hazaérkező 
dalárdánknak, üdvözletét mondunk a da
lárda jeles karmesterének, Vári János ur
nák, ki jeles szakképzettségével és odaadó 
buzgalmával odavitte a rimaszombati da
lárdát, hogy az összes magyarországi da
lárdák közül elsőrangúvá ismerte el a ver
seny szigorú bírája, — de elismerésünket 
fejezzük ki a dalárda buzgó elnökének, dr. 
Szabó Samu vármegyei főorvosnak is, ki a 
tettek mezején mindig ki szokta venni a 
uűaga számára az oroszlánrészt, — s kinek 
Síintén nagy része van annak a diadalnak 
létrehozásában, mely a versenyen a rima- 
szombati dalárdának jutott.

Az üdvözlet mellett még egy más szó 
az, melylyel a dalárdához fordulunk; amely 
9zó különben —  hisszük keblében él 
úgy a dalárdának, — mint a dalárda ve
zetőinek.

Ez a szó: «Előre»
Ez legyen jelszava a dalárdának ezen

túl is ; —  e jelszóhoz ragaszkodjék most a

diadal után még férfiasabban, még önérze
tesebben, mert mi úgy hisszük, bogy van a 
dalárdának hivatása is, minthogy egyszerű 
művelője legyen a magyar dalnak.

Mi a dalárdái egy kulturegyesülelnek 
tekintjük, melynek a társadalmi kultúra elő- 
mozditásában tért követelünk, egy oly kul
turegyesülelnek, melynek Rimaszombat tár
sadalmi éleiében jelentékeny szerepet kell 
játszania.

Es a dicsőség, mely az ország dalár
dái között elsőrangú helyet jelölt ki szá
mára, e kívánalmat azon elvnél fogva, hogy 
«akinek több adatott, altól több követelte- 
tik», még erősebbé, még jogosultabbá teszi.

Rendezzen a dalárda hangversenyeket 
időszakonkint közönségünk részére és e 
hangversenyek, melyek bizonyára élénkebbé, 
összefüggőbbé és mondjuk kedvesebbé te
szik társadalmi életünket, sokkal több és 
nagyobb műélvezetet fognak nyújtani, mint 
az olykor-olykor idevándorló úgynevezett 
«művészek » bárminemű szereplései.

És e helyen kimondjuk, hogy e téren 
történt mulasztás, mely mulasztásnak meg 
volt a tudata a közönség körében.

Ne tartsa jövőre a rimaszombati da
lárda azt az elvet, hogy «senki sem próféta 
saját hazájában», ne tartsa azt, hanem lép
jen bátran, önérzetesen a közönség elé ; — 
erre feljogosítja, sőt ezt kötelességévé teszi 
jelen győzelme

Lehetetlen az, hogy akinek van ereje 
az ország annyi dalárdája elől elragadni a 
győzelmi babért, ne bírna erővel szerepet

vinni Rimaszombat társadalmi életének azon 
a terén, melynek jelszava és végczélja —  
a kultúra.

És ha a jövőre úgy lesz, el fog múlni 
az a közöny, mely dalárdánk irányában 
olykor-olykor nyilvánult.

A dalárda most önmagát emelte fel, 
küzdve szerzelt magának hirt, nevet, dicső
séget, nem könyörögte az! ki senkitől, ne 
adja lel tehál ezutánra sem a küzdelmet, 
legyen oil a tettek mezején, melyen fáradni 
mindig édesebb, mint tétlenségben pihenni 
az elmúlt dicsőség párnáján.

Előre tehát! E szót füzzük az üdvöz
let ama szózatához, midőn szivünk melegé
vel «Isién hozott»-tal fogadjuk győzelemmel 
hazaérkezett dalárdánkat

Várm egyei közgyűlés.
A köztanácskozás tárgyát képező sürgős 

elintézést igénylő fontos vármegyei ügyek 
tárgyalása végett szükséges rendkívül vár
megyei bizottsági közgyűlés határidejéül 
főispán ur Öméltóságával egyetértöleg, folyó 
évi május hó 26 napjának d e. 10 órája 
Rimaszombat városába tűzetett ki.

Midőn erről vármegyénk t. közönségét 
értesítem és a vármegyei bizottság tagjait 
személyes megjelenésre hivatalból tisztelettel 
felkérem, egyidejűleg kö^tudomásra hozom, 
hogy ez alkalommal a köztanácskozás tár
gyát a m. kir. honvédségi Ludovika-akadé- 
mia tisztképző tanfolyamában a gróf Buttler 
János-féle alapítványi helyre, az 1894— 5. 
tanévre a közzéhirdetett pályázat alapján

П ш а ж ж .
B U D A P E S T I  L É V É  L.*)

(A »Gumör« eredeti tárezája.)
Тек. Szerkesztő u r !

Midőn eme sorokat irom, rémes csatatér 
színhelye a fő- és székváros nyugati sarka — 
Deszkapalánkokból emelt szuronyos barikádo
kon belől csendül össze a buzogány, pattog az 
•lefánl-bőr pajzs, repül az öldöklő dárda.

Ilarczi dana vad zajától reszket a lég, a 
győzelmi mámor részegítette, kurjongások hallat
szottak szanaszét.

Ott ül László fóherczeg ő felsége teljes 
katonai egyenruhában, fényes kísérettel körül
véve

A polgárság tódul ki, a rendőrség össze
font karokkal bámul, a tanács — fürdőzni 
ment.

A főrendiház tárgyalja a polgári házassá
got, a képviselőház zugó helyesléssel és zajgó 
morajjal kíséri gróf Károlyi Gábor néma viccze- 
lődéseit és BáníTy Dezső báró elnöki tekintélyé
nek helyreállítása szempontjából meg-megujuló 
csengetyü rázamaít. — Mindenki ott szeretne 
lenni a helyszínén, hol a főhadiszállás előtt 
vigyorgó koponyák hirdetik a »memento mori«-t*

A csatazajt csak az arra robogó M. á. v. 
szokta néha-néha megszakítani, s még a loco- 
mobil lusta hátára is felkapaszki dnak a piros

Tárgy halna: niatt késett.

zászlóval republikus érzelmeket integető vasúti 
kalauzok, a kik 30 forint havi fizetés mellett 
egyúttal soczialistak is és állatni kapadohányt 
szívnak*

A deszkapalánk barrikádok egy-egy hasa- 
dékán át a jövendő csirkefogó nemzedék remé
nyei pislognak befelé, nemzeti uniformisban, 
villogó: mezítláb!

Elefántok, vizi-lovak, oroszlánok, dühödt 
tigrisek vérfagylaló ordítása hangzik kifelé s 
mégis mindenki mosolyog, mert hát kéremalás- 
san az a deszkapalánk kerítés az állatkertet ta
kargatja az insolvens publikum potyasági hajla
mai ellen.

Az állatkert közepét, hol rendes körülmé
nyek között a gigerlik sétálnak és a majmok 
ugrálnak, most semleges területté tették a szu- 
dáni dinkák s folyik a harcz a végletekig.

ötven szerecseny nemzeti hős mutatja be 
harczi játékait, nemzeti szokásait és honi imáit 
hazájának.

Mind az ötven egy községből való, Dinka 
faluból, Szudánból. — Azok hadakoznak buzo- 
ganynyal, pajzszsal, dárdával és ököllel.

Azokat nézte meg László főherczeg.
A férfiak mind nyúlánkak, csodásán ma

gasak, vékony lábakkal, erős izmokkal. — Ha
juk göndör, testük oly korom-fekete, hogy való
ban bámulatos.

Az impresszárió így brünni arab tolmács 
utján értekezik velük s ugyancsak az tolmácsolja 
vissza a szitkokat, a miket gázsi levonáskor 
kap. — Mert winiisk ám köztük bájos szere
t ő n  EHázcfikak, zulukbíler anyósok és hotten

totta nagymamák, s igy természetes, hogy van 
torzsalkodás is, no még milyen!

Képzelheti tekintetes ur, egy zulukaffer 
anyós! Egy hottentotta nagymama! közös sá
torba laknak, sátraik előtt fákon lógnak kedven- 
czeik koponyái.

Este 6 órakor bográcsos gulyást főznek 
kecske-húsból a mibe benn van az állat összes 
bele, mindene együtt. — Azonkívül palacsintát 
főznek, ebből élnek.

Ilarczi játékaik érdekesek, a Kaczikának 
két felesége van s bizonyára ez volt a nyomós 
oka, hogy már harmadszor akart megszökni. — 
De meg milyen szépek a fekete urficskák, — 
nem akarnak gyöngédtelen lenni, rajkók, — a 
suhanezok, oly fényes a bőrük, mintha a raksz- 
rátban interpelláczió tárgyát képezte volna.

Az amazonokat, mélyen tisztelt redakezió, 
nem dicsérem, ha a kollega urak kiváncsiak a 
formájukra hát keressék meg távirati utón gróf 
Zichy Jenőt, az nyújt bőséges informácziót, mi
vel szörnyen tanulmányozta az iparügyet s több
nyire ott kacsingatott szakértő szemekkel, a hol 
a hölgyek kosarat fontak. — Kapott is az egyik
től szeiíTemláttára valamit, olyasmit, a mi hazánk
ban is divó szokás, tudniillik a hüvelykujjukat 
a mutató- és középujjuk közé szorítva ajánlták 
a kedves grófnak, nem tudom hogy hívják sze- 
recsenyül ezt a tisztelgési módot, nálunk a be
csületes neve tudomásom szerint: fityisz!

A szerecsenekről még tovább is írnék, ha 
a fekete világból el nem szóllitana legsötétebb 
tintám, hogy papina vándorlásában tzipeljeni 
el másítié is, például a — városligeti ssiiikörbe.



egy iijanitk kijelölése és megválasztása, va- ! 
lamint egyéb, a törvény 46 ik § ;l értelmé
ben a tárgysorozatban szabályszerűen ki
hirdetendő sürgős közérdekű ügyek fogják 
képezni.

Rimaszombat, 1894. májas hó 10-én.
B orn em isza  s. k.,

alispán.

A k ö z g y ű l é s  t á r g y s o r o z a t a :
1. Alispán előterjesztése Kossuth Lajos nagy 

hazánkfia temetésére kiküldött vármegyei bizott
ság eljárásáról és általában az általa tett intéz
kedésekről.

2. 6125, 4959, 5087, 5189, 5441, Kossuth 
hazánk nagy íia elhunyta alkalmából több tör
vényhatóság részéről megküldött gyászjelentések.

3. 7326, 7569. A rn. kir. Ludovika-akadé- 
miába 1894—95 tanévre gr. Outlier János-íéle 
alapítványra a kihirdetett pályázat alapján egy 
ifjúnak kijelölése, illetve választása

4. 4654. A vármegyei utipénztár kiadásá
nak fedezhetése végett a vármegyei inségalap- 
ból kölcsönképen utalványozott 5000 Írtról szóló 
alispáni végzés.

5. 6870. A Dobsina város és Glesinger .1 
Ph. fakereskedő czég között létrejött módosított 
faeladási szerződés jóváhagyása iránti polgár
mesteri jelentés.

6 7209. Alispán hiv. jelentése a Dobsina 
városában f hó 4 6. napjai.1 megtartott vizsgá
lat eredményéről.

7. 6964. Alispán hiv. jelentése a Krecs Sá
muel lénárt falai lakossal megkötött adásvételi 
szerzőilés tárgyában.

8. 3133 Főszolgabírói jelentés Bánréve 
és Lénártfala községek regale kötvényei tár
gyában.

9. 7460. Bozsnyói városi polgármester 19. 
számú előterjesztése, a rozsnyói községi elemi 
iskolának államosítása ügyében.

10. 7059. Az «Kmke» által 1H94 junius 3-án 
tartandó nagy közgyűlésre küldött meghívó.

Kzeken kívül még a közgyűlés határnap
jáig beérkezendő sürgős közgyűlési elintézést 
igénylő egvéb ügyek

Kelt В imaszombatban. 1894. évi má jus 14.
Kiadta:

Drasfcovieh Gábor.
vm. kiadó.

Köztisztaság.
Kijött ismét az az időszak, mikor a ren

des eszközöknél is nagyobbakat kell alkalmaz
nunk az egészségügy rendbentartására, meri az 
égető forróság, a napnak különben éltető me
lege, éltető eleme egyszersmind azon baktériu
muknak is, melyek különben már csirájukban 
elvesznének.

E kérdéssel foglalkozni egyáltalán nem fe
lesleges, sőt bogy nagyon is szükséges, napról- 
napra igazolja a tapasztalat által beigazolt azon 
tény. bogy népünk a köztisztaságot és az azt 
előmozdító fertőtlenítést legkevésbé sem tartja 
valami olyan nagyon szükséges dolognak, hogy 
ennek érdekében a normális eszközöknél többet 
tenni akarna.

Sőt ha talán ridegebben, de talán az igaz
ságnak teljesen megfelelően akarjuk a tényt oda
állítani, azt kell moudanunk. bogy népünk e nor
mális eszközökkel is nagyon zsugorian bánik.

— Ott tudniillik fura világ van. azt kiabálják : 
Coreodió di bacco, della madoua csivi domine!
— Ezt még megértettem, mert semmi értelme 
sincs, hanem a többit már nem, mert a »Co- 
mica Goldonarn olasz szintarsulat olyan szapora 
nyelven beszél, hogy a bennszülött macskaevő 
olasz sem érti

A társulatid látogatják sőt szombaton Am 
brozovits i* ott volt, mellettem ült s beszélget
tem is v>íe. s ő, mint jó olasz nyelvész is azt 
mondta, hogy inkább a játékból, mint a beszéd
ből érti a darabot. A budai színkör magyar tár
sulattal kezdte s látogatottságnak örvend.

A WulfT-féle na"v czirkusz remek mutat
ványokat produkál, kitűnő lovai vannak s a lo
vászai legutóbb bizalmas körben az igás-kocsis 
elnöklete alatt tartott értekezleten odanyilatkoz
tak, hogy ők igenis pártolják a polgári házassá
got Mindazoi áltál tartózkodnak minden iágabh- 
körü interwiewtól es nem nyilatkoznai addig, 
mig az a báron, vörös ökör meg nem érkezik, 
«akik» nyílt szilien létrát ugranak.

Szalavszky államtitkár ebből lontos dolgo
kat magyaráz és az egyházpolitikai kérdéseket 
ismét egy nagy lépéssel közelebb állónak la'ja a 
megvalósuláshoz.

A luglochi barlangba szorultakat megmen
tették, amire az európai kontinens örömkönyekbe

Legalább az elmúlt nyáron, mikor a kolera- 
I veszedelem fenyegetett, a megejtett vizsgálatok 
I azt tüntették fel, hogy a köztisztaság érdekében 

nagyon sok kívánni való van hátra nemcsak ki
sebb falvainkban, — de még a nagyobb váro- 

j sokban is
Az utczák a faluk legnagyobb részében a 

rendelet ellenére talán soha sem tisztittatnak, a 
szemétgödrök a helyett, hogy el lennének tisz
títva, sok helyen az udvar legszembeötlőbb he
lyén, az utcza közvetlen közelében díszelegnek, 
sőt vannak olyan községek melyeknek némely 
utczáján mar az egyszeri keresztülmenés is meg
árthat a gyengébb szervezetnek.

Mindezen tények pedig szomorú bizony
ságai annak, hogy népünknél a köztisztaság ér
dekében és igy magának a közegészségügynek 

I érdekében nincsennek rnegléve azok az intézke- 
! dések, melyeket a legnorrnálisabb viszonyok kö

zött is meg kell tenni.
Megváltjuk, hogy nem szívesen foglalko

zunk e dologgal, inert sötét kepei nyújt népünk 
hátramaradoltságáról, vagy nemtörődömségéről, 
de foglalkoznunk kell vele a közegészségügy ér
dekében, mert kötelességünk felhívni a hatósá
gok ügyeiméi rá, az ebből származható vesze
delmek elkerülése végett.

Az óriási gyermekhalandóság egyik oka 
szintén ez, mert lehelellen, hogy ily viszonyok 
között, ha a gyermekek között pusztító járvá
nyok bármelyike is felüti fejét, a neki oly ked
ves talajon — a piszokban — egykönnyen en
gedjen erejéből.

Szükséges volna azért, hogy a hatóságok a 
legszigorúbb felügyeletet gyakorolnák a köztisz
taságra és az e tekintetben vétőkre a legszigo
rúbb büntetést diktálják, hogy igy ott is ele e 
vétessék az esetlege* bajnak, hol a hanyagság 
vagy tudatlanság útját állják az igazi követel 
menyeknek.

E tekintetben kifogás alá esik székváro
sunk, mert tulajdonképen csak a piacz és a főbb 
utczák azok, melyeken a köztisztaság követel- , 
menyeinek mindenben elég tétetik.

Sürgetjük azért az összes utczák tisztítá
sát, a szigorú felügyeletet az egyes udvarok tisz
tántartására, mert bizony a mellékutczákon nem 
egy ház udvara nagyon is élénken emlékeztet a 
régi Sodorna és Gomora jelenlegi helyére, mely
nek tájékát óva kerüli el még a madár is.

Sürgetjük a főtérnek, az ezzel közvetlen 
összeköttetésben levő főbb utczáknak napontai 
öntözését és söpréséi, még pedig úgy, hogy ez 
a kora reggeli órákban történjék, ne pedig akkor, 
mikor a közlekedés már élénkebbé teszi az ut- 
czákat, mert ha káptalani bölcsességet nem kö
vetelünk is az utczaseprőktől, de megkívánhat
juk azt, hogy utczáink legalább a közlekedés 
tartama alatt ne hasonlítsanak a Számum allal 
felkorbácsolt Zaharuhoz.

Korm ánybiztos Tiszolczon.
Lapunk mull számának vezércikkében 

foglalkoztunk a pánszlávok kihívó viselke
désével s követeltük a velük való leszá
molást.

Hogy vakmerőségük mennyire megy 
— és mire volna képes, annak legújabb 
bizonyítéka az az л Induló«, melynek léte
sítése köztudomású dolog, melyben nem 
“gyebet igéinek, mint hogy fegyverrel és

tört ki. Mini a «Borszem Jankó* kiküldött tudó
sitója jelenti, ha nem füllent, a török szultán 
papucsait a nagy díván közé rúgta — és három 
elTendi bem perget» a földön, azon verekedvén, 
hogy ki fülelhesse le, vehesse fel s adhassa át a 
kegyelmes papucsot.

Mindenesetre komoly jel egy altalános eu
rópai háborúra, noha Lukácsiu, a pánszláv agi
tátor, ebben az általános lefegyverzés iránti haj
lamot látja.

Hazafi Veray Janos, nemzeti dalnokunk el
határozta, hogy lefőzi Luglochot s elmegy Brai- 
lára kényszeríteni az ottani lakosságot, hogy a 
megtörtént hajóhíd leszakadási katasztrófát tegye 
meg nem történtté és ez által tartsanak turós- 
csuszával egybekötött, — nyomdában rögtönzött 
örömünnepet, hol a közmegvétel tárgyát az ő 
brailai rnegrovási kalandja képezze, melyben le
rántja az arábiai üvöltő derviseket.

Ö Felsége nemsokára itt lesz Festen, már 
nagyban készülnek fogadására

A memorandum por befejezését izgatottan 
várjuk. Katin, a második oláh izgató ugyancsak 
megjárta. Kolozsvárnál kiszáltában mintegy 2000 
munkás állt a pályaudvaron és elkezdett ékes 
szerb nyelven beszélni. Türelmesen hallgatták. 
Mikor bevégezte beszédét, melyben lelkesítette 
őket a román szabadságszeretetre, a sok munkás

vérrel fogják a magyar nemzetet, kénysze
ríteni a pánszláv uralom elismerésére

A mint értesülünk Hámos László fő
ispánunk hogy végre a pánszláv izgatás, s 
hazaárulás méltó jutalmát vegye, kormány
biztos kinevezését kérte Tiszolczra a bel
ügyminisztertől s Hieronymi belügyminiszter 
a kormánybiztos kinevezését meg is Ígérte.

Itt lesz tehát a leszámolás órája, a 
pánszláv fészek alapos vizsgálat alá lesz 
véve s megtudju’;: végre azt is, hogy Dax- 
ner Sámuel, Húrban volt titkárának méltó 
gyermeke s társai honnan merítik azt a 
vakmerőséget, hogy a magyar állameszme 
a magyar haza ellen merjék felemelni utá
latos fegyvereiket s a magyar haza ellené 
ben a tót ha :a felszabadítására esküdjenek

A fővárosi lapok is foglalkoznak a ti- 
szolczi pánszlávok ügyével s közölök a »B 
H.« szintén ily értesülésének ád kifejezést, 
hogy a kormánybiztos kinevezése már a 
napokban várható

Tiszolcz városának képviselőtestülete — 
mondja a nevezett lap — legnagyobb részben 
pánszlávokból áll s igy természetes, hogy a vá
ros minden ügyéről az ő akaratuk dönt.

A képviselőtestület nemrégiben olyan dol
got követett el, a melylyel ugyancsak megbotrán
koztatta Gömörvármegye magyarságát. Egyik 
ülésen 500 forintul szavazott meg a luruezszeut 
mártoni tót gimnáziumra.

A tiszolezi magyarság, az intelligentsia, 
mindent elkövetett, hogy útját állja az elhatáro
zásnak, de hasztalan fáradozott, mert a pánszlá
vok voltak többségben az ülésen. A magyar
ság ekkor a vármegyéhez felebbezett, a mely 
meg is semmisítette a képviselőtestület határo
zatát.

A pánszlávok erre titokban a belügyminisz
terhez apellállak, még pedig kétszer egymásután.

Mindegyik felebbezésükben megrágalmazták 
a vármegye legelőkelőbb tisztviselőit, köztük 
magát a főispánt is. A belügyminiszter a 
vármegyének kiildfe le ezeket a vádaskodó feleb- 
bezéseket, a mi 100— 100 forint pénzbüntetéssel 
sújtotta Tiszolcz város képviselői közül mind
azokat, a kik a felebbezéseket aláírták.

A pánszlávok erre sem nyugodva meg, Há
mos főispán jónak látta a belügyminiszterhez 
fordulni segítségért. — Kormánybiztos kikiildé 
sét kérte s e tekintetben meg is egyezett a nü 
niszterrel. — lTgy fordult, hogy néhány nap 
múlva már teljhatalmú kormánybiztos tiszteli 
meg látogatásával a tiszolezi pánszlávokftt.

Színészet.
—  Blahánó itthon. Már megelőzőleg meg 

emlékeztünk arról, bogy Blaháné Rimaszombatba, 
szülővárosába jön, itt a Károlyi színtársulatával 
négyszer fog fellépni. Most végre, mint a színi 
jelentés mondja, folyó hó 23-án érkezik s 24., 
25., 26. és 27 én fog játszani. Különben szóljon 
maga a színi jelentés: »Báró Splényiné Blaha 
Lujza urhölgy, az ország utolérhetetlen csalo
gánya folyó hó 23-án érkezik Kimaszombatba. 
szülővárosába és 24-én fogja négy előadásra ter
jedő vendégszereplését az e czélra a «Huszár» 
vendéglő udvarán felállított díszes páholyos szín
körben megkezdeni. N. é közönség! Midőn ne-

közül egy kilépett, levette kalapjai, egyet köhin- 
tett s elmondta, hogy .szép magyar beszéd volt 
az, amit az ur elmondott, de mi nem tudunk 
magyarul, mert tótok vagyunk. Árvába utazunk, 
hanem éltesse az Isten a magyar szabadságot * 
Ratiu nem szólt semmit, hanem szépen vissza- 
bujt a kocsiba s jövőre megkérdi attől akinek 
beszól, hogy hát «kend volna az a bizonyos 
Alvinezy ?»

Sikkasztások ezen a héten is történtek, 
mint mindig szokott, még pedig a dunagőzhajó- 
zási társaság kárára, saját pénztárnoka 1000O 
frtig. A szökevényt körözik.

De lesz dolgunk a jövő bélen mégegyszer 
annyi sikkasztások után futkosni, mert t. i. meg
újultak vasárnap a lóversenyek, fis igen sok 
boltos segéd, pénztárnok, könyvelő játszik. Node 
ezekről a jövőre.

Az egyházpolitika állagáról a jövőben re
ferálok. A pasztorbotok felem elkedtek, kész a 
harcz, — előre!

Tekintetes Szerkesztő urnák maradtam 
igaz híve

Budapest, 1894. május hó 8-an
GELS KI BÍRÓ ZOLTÁN.



kém jutott a szerencse osztályrészül, — hogy a 
nagy mü.észnőt sikerült nehány vendégjátékra 
megnyerni és a midőn azon óhajának adott ki
fejezést. hogy nyári szünideje megkezdésekor az 
ország különböző részéből kapott meghívásokat 
mellőzve, első sorban szülővárosában, ahol szü
letése óta még sohasem volt, óhajtja vedégsze- j 
replését megkezdeni. Most, midőn az alkalom itt 
van, hogy Gömörvármegye székvárosában a nagy 
művésznőt, saját szülöttjét kebelében fogadhatja, 1 
hiszem, hogy mindenki megragadja az alkalmat, 
az ő utólérhetlen és páratlan művészetében gyö
nyörködni. 1-ső fellépte folyó hó 24-én «A piros 
bugyelláris» népszínmű, 2*ik fellépte folyó hó
25- én «Náni» népszínmű, 3-ik fellépte folyó hó
26- án «Ingyenélők« népszínmű, 4-ik fellépte f. 
hó 27-én «Asszony verve jó» népszínmű. Kzen 
4 vendégjátékra előleges bérletet nyitok a követ
kező árak mellett: Páholy 50 frt. táinlásszék 10 
frt, körszék 8 frt. Napi árak egyes előadásokra 
lesznek: Páholy 15 fit, tarnlásszék 3 frt, körszék 
2 frt 50 kr, zártszék 2 frt, földszinti állóhely 
1 frt, katona-, deák- és gyermekjegy 50 kr, kar
zati álló 40 kr. Klójegyzéseket csakis a négy 
előadásra fogadhatok el, a többiekre csakis az 
előadások napjain! N. é. közönség! Hogy e nagy 
vállalatom hajótörést ne szenvedjen, felkérem 
Himaszombat város és vidéke mélyen tisztelt kö
zönségét, hogy vállalatomat a nagy művésznőhöz 
méltóan támogatni és a bérletet minél számo
sabban aláírni szíveskedjenek. Kzen négy elő
adásra a bérletaláirásokat llevesy Lajos társula
tom titkára eszközli, ki is mindenütt személye
sen teendi tiszteletét. Hiúba Luiza urbölgyet, kit 
bővében ajánlani az én toliam szegény, az ő pá
ratlan művészetéhez több kommentárt felhoznom 
szükségtelen, becses tigyelmökbe ajánlom. Ksede 
zeni ügyem jóindulatú pártfogása és felkarolásai t 
Rimaszombat, 1894 május 16-án. Teljes tiszte 
lettel itj. Károlyi Lajos, színigazgató

Szombaton Donáthné jutalom játékául Dumas S. 
szalomlrámája «A kaméliás hölgy» altatott elő kicsiny, 
de válogatott közönség előtt. А/. előadás igen jól ment 
s a szokszor mellőzött Donáthné megmutatta, hogy mily 
jeles tehetséggel hir, s helyes színezés mellett szépsége 
kidomborodik s valóban sajnálhatjuk, — hogy oly ritkán 
láthattuk őt színpadunkon. — A közönség elismeréssel 
volt iránta.

Vasárnap «Betyár kendője, kei ült színre. Az elő
adás jó volt, a szeieptők Krös Antónia, Donáthné és 
Biliary kitettek magukért A mellékszerepekben pedig 
Károlyiné és Havyné megállották helyüket. Közönség 
középszánihan volt.

Hétfőn, folyó hó 1 Lén Szigligeti »Strike» czimü 
életképe a «Szoczialista munkások lázadása» hangzatos 
• zim alatt adatot* elő. Ua< zára. hogy pünkösd másod- 
napja ér. vásárgyülés napja volt, a közönség mégis távol 
maradt A szereplők közül Krös Antónia. Károlyiné He 
vesyué. Bthary. Veres. Károlyi és Nagy Dezső érdem I- 
nek dicséretet. Ezen darabban l’jiiázy Kde játszotta már 
itt nálunk Anselm szerepét és így a feledhetetlen alakí
tást udin tudjuk összehasonlítani a mostani Anselnunel. 
Kgyébiránt a rendezés hiányos volt s talán a közönség 
részvétlensége okozta, hogy Színészeink kedv nélkül és' 
vontatottan játszottak.

Kedden f. hó lö-én «Suhancz* Operette ment. a 
czimszerepben Erős Antóniával, aki oly szépen játszott 
és énekelt, hogy elmondhatjuk, hogy nálánál jobb su- 
hanezot képzelni sem leltet. Ez az előadás kitűnőnek 
mondható, csak az a kár. hogy kicsiny közönség nézte 
végig és csak kevesen gyönyörködtek Veresné és Fiiredy 
Lujza, Veres Sándor énekében s csak kevesen karzagtak 
Nagy Dezső és ifj. Nagy Imre pompás kommiknmán és 
elmés koupléin.

A társulat most Tornallyán játszik s csak majd 
23-án szerdán látjuk őket viszont, amikor is Blaliáné fog 
bennünket gyón yorkod tét ni.

H Í R E K .
—  Kinevezés. Pálya Gyula selmeezbányai 

kir. járásbíróságI joggyakornokot, ki még nem 
rég városunkban mint pénzügyigazgati sági fo
galmazó működött, a nagy-becskereki kir. tör
vényszékhez aljegyzővé nevezte ki az igazság
ügyminiszter.

—  Eljegyzés. Dr. Löcherer Tamás, kórházi 
főorvos, társadalmi életünk egyik vezéralakja, 
eljegyezte Marton Anna urhölgyet, néhai Marton 
Rudolf volt rimaszombati törvényszéki elnök bá
jos leányát.

—  Névváltoztatás. Kúra Gergely napiagyi 
illetőségű dubsinai lakos vezetéknevet belügymi
niszteri engedélyivel »Temesvári«-ra változ
tatta át.

—  Halálozás. Mély gyász sújtotta Váry Já
nos községi iskolai tanítót, a rimaszombati da
lárda jeles karnagyát. Folyó hó 11-én még ki- 
kisérte egyetlen tia, a 16 éves Jenőke a legjobb 
egészségben a vasúti állomáshoz az országos da

lárversenyre Fiúméba induló apát és az onnan 
sürgönyileg visszahívott apa 15-én ;ste egyetlen 
fiának már csak holttestét láthatta. A kedves 
íiut rövid két nap alatt hashártyagyulladás vitte 
a sírba. A gyászoló család a következő gyászje
lentést adta ki: «Vary János és neje, született 
BálintíTy Amália úgy a saját, mint a többi ro
konok nevében fájdalomtól megtört szívvel je
lentik a forrón szeretett és felejihetetlen buk
nak, Vary Jenő főgvmnásiumi III. oszt. tanuló
nak a folyó hó 15-én délután 4 órakor rövid 
szenvedés után történt gyászos elhunytat. A ked
ves halottnak hűlt tetemei folyó hó 17-én dél
után 4 órakor fognak a róm. kát egyház szer
tartásai szerint a helybeli sirkertben örök nyu
galomra tétetni. Pimaszomba!, 1894. május 15. 
Áldás és béke lengjen drága porai felett.»

— Terep felvétel. F. hó 13 án Rosenauer 
József helybeli tüzéreink derék ezredese, tisztjei 
kíséretében Losoncz és vidékén terepfelvételeket 
eszközölt. Most már egészen bizonyosra vehetjük, 
hogy az őszi nagy hadgyakorlatok Balassa-Gyar- 
mat, Losoncz és Rimaszombat városok környé
kén fognak megtartatni.

— Harmadik és nem ötödik dij. A liumei 
dalárverseny díjkiosztását tévesen közölték a la
pok : e közlések szerint a rimaszombati dalárdá
nak az 5-ik dij jutott volna. Id. Ábrányi Kornél, 
mint a jury bizottság egyik tagja, reklilikálja most 
a tévedést s elmondja a dijak kiosztását, mely 
szerint dalárdánk tényleg a harmadik, illetve az 
első legfőbb dij után következő bal egy rangú 
dij második csoportjának második diját nyerte. 
Id. Ábrányi Kornél nyilatkozata szóról-szóra a 
következő: «Mint a legközelebb lefolyt liumei 
országos dalverseny alkalmával az orsz. közgyű
lés által megválasztott egyik tagja a jury-bizolt- 
súgnak, minden félreértés elkerülése ezéljából 
kötelességemnek tartom a nyilvánosság utján 
rektiíikálni azt a téves értesítést, mely a jury 
Ítéletét illetőleg a lapokba jutóit. A jury az egye
sületi nagy aranyérmen kívül, mely közgyűlési 
határozat folytán a legfőbb díjnak van kvalifi
kálva, s melyet egyhangúlag a budai dalárdának 
ítélt oda: a még rendelkezésre álló hat dijaikét 
csoportra osztotta egyenlő rangsorozattal. К sze
rint az első csoport első diját egyhangúlag a 
debreczeni másodikét szótöbbséggel a kassai és 
harmadikát szótöbbséggel a budapesti Ganz-gyári 
dalegyletnek, a második csoport első diját pedig 
egyhangúlag az egri, másodikat szótöbbséggel a 
rimaszombati dalárda és harmadikát szótöbbség
gel a székelyudvarhelyi dalegyletnek ítélte oda »

— Hymen. Oltorepecz Mátyás helybeli tü
zérségi tűzmester eljegyezte Hollóssy Mariska 
kisasszonyt, Hollóssy József helybeli asztalos
mester kedves leányát.

— Az első Kossuth-szobor a veszprémme- 
gyei Sió Maros községben lesz, Az oltani refoim. 
lelkész ugyanis, tekintélyes összeget gyűjtött e 
czélra. A szobor íegy művészi kivitelű jóniai kő
oszlopon Kossuth mellszobra) már meg is érke
zett Sió-Marosra, hol pár hét múlva lesz az ün
nepélyes leleplezés.

—  Majális. A helybeli főgymnasium szoká
sos tavaszi mulatság it folyó hó 23-án fogja meg
tartani a szabadkai erdőben

— Dalárdánk fiumei diadalutjának mara
dandó emléke, a nyert verseny-dij, a díszes és 
értékes óra Stech Kálmán jóhirü kereskedőnk 
kirakatában van közszemlére kitéve, az érdek
lődők ott megtekinthetik Mert hát érdemes ám 
a megtekintésre!

A rimaszombati kath. olvasó-egylet ma 
délelőtt fél 11 órakor tartja évi rendes köz
gyűlését.

—  Példát vehet Tíszolcz. Folyó hó 10-én 
Máié község elöljárósága czimére posta utján 
érkezett tiz darab tót nyelven írott о Civilnom 
Manzelstve czimü Ján Mudronéek tollából kifé
sült füzet azon hiszemben, hogy Máié még most 
is tót, de Szivecz Pál, a biró fia azon megjegy
zéssel küldte vissza, hogy Máiéban nem laknak 
tótok, hanem érzelmi és értelmileg magyarok.

—  Necrológ. Folyó hó 13-án hunyt el váro
sunkban hosszas szenvedés után özv Vigh Ber
talanná, temetése folyó hó 15-én nagy részvét 
mellett történt. A boldogultál három lia gyá
szolja, Rertalan, belügyminisztériumi irodaigaz
gató, József és Gábor, előbbi vármegyei központi, 
utóbbi pedig Rimaszombat városi hivatalnok.

Egyházkerületi gyűlés. Miskolczon május 
17-én volt a tiszai ág. evang. egyházkerület 
rendkívüli közgyűlése. — Zelenka Pál püspök 
és Szentíványi Árpád országos képviselő elnö
költ. — A tanácskozás, a melyben körülbelül 
120 tag vett részt — Városunkból Kubinyi Ala
dár, Glauf Pál és Groó Vilmos voltak jelen.

I Zelenka püspök szép imádságával kezdődött. —

S?entiványi Árpid hazafias b?«éIban emlékezett 
meg aztán Kossuth Lajosról. — S '.avail állva 
hallgatta meg a gyülekezet s utóbb elhatározta, 
hogy a megdicsőült nagy hazafi halála felett ér
zett nagy fájdalmának jegyzőkönyvben adjkife- 
jezést. — Ugyancsak ilyformán határozott a 
gyűlés Vay Miklós koronaőr elhalálázásáról is. 
— A tanácskozás alatt különösen oly tárgyakról 
határoztak, melyek a politikai községeknek egy
házakba, ezeknek viszont esperességekbe, kerü
letekbe való beosztására, rendbüntetésre, háztar
tásra s i b .  vonatkoznak.

— Öngyilkosság. Bodolló pusztán folyó hó 
5-én Legendy János ottani gazdatiszt fiatal 34 
éves felesége önkezével vetett véget életének, 
valószínűleg pillanatnyi elmezavarában. A sze
rencsétlent férje és két kis gyermeke siratja, —

: kiknek egyike 7, másika 4 éves.

Tüzek. Városunk területén az elmúlt 
héten két helyen is kiütött a tűz s csak a vé- 

I letlennek tulajdonítható, hogy a romboló elem 
! meg lett fékezve. — Az egyik a losonczi-utczán 
I egyik fa ház falazatában tomvadt a tűz, s bár 
; éjjel vették észre, keletkezésében elfojtották, a 

másik hétfőn délután 3 órakor a »Tompa-utczá- 
ban« egy sertés-ólban keletkezett, ezt is a szom
szédok fojtották el — Mégis csak szükség van 
nálunk a tűzoltóságra, s az ujan alakulandó ön
kénles tűzoltó-egyletet melegen üdvözöljük

-  Sajtó por Tomin Béla biharudvari kör
orvos egy sértő ezik к miatt sajtópert indított az 
időközben megszűnt «Honvéd» czimü lap ellen. 
Az inkriminált közleményért Koinoróczy Miklós 
hírlapíró, most rozsnyói főgymnasiumi tanár vál 
lalta el a felelősséget, a ki a végtárgyaláson 
kijelentette, hogy az adatokat megbízhatónak hitt 
kezekből kapta, de sajnálja, hogy az inkriminált 
közleményt megírta A panaszos azután megbo
csátott a vádlottnak s a törvényszék megszüntette 
a további eljárási.

Oláh czigányok. К munkát nem szerető 
vándor nép szaporodása mindig nagyobb mérve
ket ölt, ugvánnyira, hogy most már veszélyes 
tömeggé alakulva kerülik a munkát és baran
golnak. Kgy ilyen banda látogatott el a mostani 
vásár alkalmával hozzánk is és a következő na
pon rablásokat s lopásokat eszközöltek a kör- 

, nyéken, de erélyes csendőrségünknek és városi 
rendőrségünknek sikerült a 26 kocsival rendel
kező körülbelül 80 lelket számláló zsivány társa
ságot letartóztatni és a büntető igazságszolgálta
tásnak által adni.

— Vásári epizód. A most megtartott májusi 
vásár alkalmával történt meg a következő mu
latságos kis história : Kgy keservesen, de becsü
letesen kenyerét kereső izraelita ember, a nagy 
melegben és porban a legnagyobb tolongás kö
zepette erős tenor hangon hallatta: »32 gomb 
egy garas!» volt is eredményesem sok jövedel
met hajló énekének, most egy barkó anyóka 
még ily csekély ár mellett is alkuba bocsájtko- 
zott vele, azokra a nevezetes és olcsó gombokra.

-  Végre megegyezvén a drága kikiáltott árban, 
az anyóka, a jól megérdemlett kopott réz garas 
lefizetése után, birtokába lépett a 32 gombnak, 

I  kereskedőnk pedig odébb állott hirdetve porté- 
1 kája finomságát. Anyókának azonban, hogy biz

tos legyen vételében, szigorú megszámlálás alá 
vette a gombokat és nagv csodálkozására kitű
nik, hogy abból egy gomb hiányzik. — Krre lett 

I azulan zavar, egy pár rőfös nyelvű barkó asz- 
szony utána riamodott és sikerült is elfogniuk, 
ki erősen tiltakozott, hogy ó bizony 32-őt adott 
— Szerencsére egy rendőr a helyszínén termett 
s az igazságot megosztotta nekik, mert különben 
nagy veszedelembe kerülhetett volna a »har- 
minczkétgombos«.

A polgári olvasókör háza Rónay Gyula 
a rimaszombati polgári olvasókör pénztárnoka 
számol el alább azon összegekről, melyeket a 
polgári olvasókör házépitése ezéljából kibocsátott 
kötvényekre jegyezlek. Midőn a kimutatást kö
zöljük, hivatkozva ez ügyben eddig már tett 
felszólalásunkra, újabban is azon óhajunknak 
adunk kifejezést, hogy minél többen vásárolja
nak az olvasó kör kötvényeiből, mert valóban 
életrevaló és üdvös azon eszme, mel/nek létesí
tésén az olvasó kör fáradozik. 3230 forint van 
eddig alájegyezve, bizonyságául egyszersmind an
nak is, hogy ez ügy még tisztán üzleti szempont
ból sem jár hátránynyal azokra, kik a kötvények
ből jegyeznek, line a kimutatás: A rimaszom
bati polgári olvasókör által kibocsátott öt száza
lékos, egyenként 10 forint értékű házvételi köt
vényekből ez ideig a következő összegek jegyez
tettek: Rimaszombati takarékpénztár 100 drb kötv 

, 1000 forint. Rimaszombati általános ipartestület 
10 drb kötv. 100 forint, özv. Mindszenthy Berta- 
lanné 1 drb kötv. 10 forint, Horváth János 1 
daiab kötv. 10 forint, Rónay Gyula 3 drb kötv. 

í 30 forint, Facsinay József 10 drb kötv. 100 fo



rint, ifjabb Kóth Lajos 1 drb kutv. 10 forint, 
Bornemisza Elemér 3 drb kölv. .‘>0 forint, Bor
nemisza István t drb kölv. 10 forint, Bornemisza 
Istvánná 1 drb kötv. 10 forint, Bábely Miklós 2 
drb kötvény 20 forint. Lokcsánszky Endréné 10 
drb kötvény 100 forint, Polgári olvasóköri te
metkezési egylet 10 darab kötvénv 100 forint, 
Gömörmegyei dijnoksegélyzö-egylet 5 darab köt
vény 50 forint, ifj. Kovács István 1 darab köt
vény 10 forint, Rimaszombati kaszinó 10 darab 
kötvény 100 forint, Csernay Dániel l darab köt
vény 10 frt, Broncs István 10 drb köt. 100 frt, 
Cseh János 1 drb kötv. 10 frt, iíj. László János 
1 drb kötv. 10 frt, Szabó Jóisef mészáros 10 
drb kötv. 100 frt. Éva János 2 drb kötv. 20 frt, 
Kohuth Lajos 1 drb kötv. 10 frt, Szabó József 
czipész 1 drb kötv. 10 frt, Löfkovics Lipót 2

drb kötv. 20 frt, id. Gasko János 1 darab kötv. 
10 frt. Vozáry Sámuel l drb kötv. 10 frt, Pa
rányi Gusztáv 2 drb kötv. 20 frt, Tóth Péter 1 
kötv. 10 frt, Benyo Béla 2 drb kötv. 20 frt, 
Tomay Alajos 2 drb kötv. 20 frt, Fáy István 5 
drb kötv. 50 frt, Szentmiklóssy Gyula 1 drb kötv. 
10 frt, Csillag Mór 1 darab kötv. 10 frt, Rima- 
szombati általános temetkező egyesület 50 drb 
500 frt, Yrarga István 1 drb kötv. 10 frt, Izraelita 
uőegylet 5 drb kötv. 50 frt, Susztek József 1 drb 
kötv. 10 frt, dr. Cziner Miksa 5 drb kötv. 50 frt, 
Varga Lajos 10 drb kötv. 100 frt, Náray .1. A. 
5 drb kötvény 50 frt, Bécsey és Uáfner 5 drb 
kötvény 50 forint, Braun Zsigmond 5 drb köt
vény 50 forint, Pitta Lipót 5 darab kötvény 
50 frt, Pitta Lipótné 1 drb kötv. 10 frt, Jetiinek 
Bertalan 5 drb kötv. 50 frt, Szabó Lajos hiva

talnok I drb köt?. 10 frt, Szabó Károly földbir
tokos 5 drb kötv. 50 frt, Szabó Károlyné 5 drb 
kötv. 50 frt, összesen 3230 frt. — Van szeren
csém ez alkalommal tisztelettel felkérni mind
azon urakat, kik a vett gyűjtő-ivet mindez ideig 
még be nem szolgáltatták, méltóztassanak azt 
hozzám vagy az elnökséghez még az esetben is 
beküldeni, ha netán a jelzett kötvényekből nem 
jegyeztek volna. Rimaszombat, 1894. május hó 
15-én. Rónay Gyula pénztárnok.

— Felkérjük azon levelezőinket és olvasóin
kat, kik a lapunkat érdeklő közleményeiket a 
felelősszerkesztő czimére szokták küldeni, hogy 
leveleiket felelősszerkesztönk távolléte folytán 
vagy a cGömör* szerkesztősége, vagy a segéd
szerkesztő czimére szíveskedjenek küldeni.

A l a p i t t a t o t t  1841-ik é v b e n .

A * Pesti Magyar Keresk. Bank* 
vál tó-ü z 1 e t e

BUDAPEST, V-IK KIÍR. D O RO TTYA UTCZA 1 SZÁM  
saját házában.

Részvénytőke 10 000,000 frt. Tartalékalap 4 000,000 frt

1 esz és riad  mindennemű Art Акун girt a hivatalos tőzsdei ár- 
folyam ok  alapján;

tő :sa e i műveleteket a legjutányosabban eszközöl;
pénzügyi műveletekre nézve szívesen szolgál szakszerű felvilágosítással,
nyervényeket minden húzásra bocsá jtk i;
elöleyet nyújt értékpapírokra;
(t I/me átesett meyvizsf/álja a sorsjegyeknek és sorsolandó érté

keknek tú lzása it ;
kisorsolás által érhető áríolyamveszteség ellen biztosit sorjegyeket 

és sorsolandó értékeket.

Nyomatott a kiadó Náray J. V. gyerseajtó^a Rimaszombatba*


