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П centiméterenként 2 kr., 
töbszöriért 11 2 kr. fize

tendő. Bélyegdij minden 

egyes beiktatásért 30 kr.
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minden 3 hasábos gar- 
mond sor dija 15 kr. 
Hirdetőirodák, előfizetők 
vagy gyakori hirdetők 
tetemes dij kedvezmény

ben részesülnek.
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a kiadóhivatalba (Deák-Ferencz u. 11. sz. alá) intézendők  

Eapfulajdonos : DRASKÓCZY LÁSZLÓ.

.Lapunk számára hirdetéseket elfogad a Reuter ügynökség és a Magy. 7 ávir . Iroda hirdetési irodája  Budapest, úranátos-ut- a 1 szám.

A  búza  árán ak  csök k en ésérő l.
Sajnálattal kell beismernünk, hogy bú

zánkat a külföld nem keresi, malomipa
rosaink pedig nem veszik; inkább hajlanak 
az olcsóbb, de jóságra nézve sokkal silá
nyabb oláh búza felé, minek az lesz a kö
vetkezménye, hogy Magvarország saját zsír
jában fog megfulladni.

Sokan azt hiszik, hogy a búza ára 
csökkenésének egyedül a külföldi konkur- 
renczia az okozója, a külföld pedig azt re
besgeti, hogy a magyar búza igen drága, 
nem veheti. Mi sem az egyik, sem a má
sik nézetét nem osztjuk U Ijesen; az elsőt 
azért nem, mert a silányabb minőség a jó 
minőséget le nem győzheti, s végre is csak 
rájön a fogyasztó közönség, hogy a drágább 
mindig a legolcsóbb; de magunknak is ipar 
Íródnunk kell mind lisztben miad gaboná
ban, a legtisztábbat, legjobbat hamisítatlanul 
előállítani és a külföldnek felajánlani, mert 
Jia észreveszi, hogy mitőlünk hamisítványt 
kap, psak egyszer hagyja magát megcsa
l n i ,  — nem osztjuk a másik nézetet azért, 
mert a gabona árát nem a termelő, hanem

Í
.külföld határozza meg; hasztalanul mondja 

magyar termelő : búzámat 1 0 —1 2  frton 
alól nem adom, nem adhatom, —  vevőre 
találni nem fog; példa a múlt és folyó év, 
hol a búza ára már 5 —6 frtra alá csökkent, 

fezt bizony nem a magyar gazda akarta igŷ  
hanem egyrészben a sorsunkat annyira be
folyásoló külföld, másrészben pedig a ma
gyar malomiparosok, különösen pedig a ma
lom-részvénytársaságok, melyek önként be

vallják, hogy olcsó oláh búzát őrlenek 
magyar helyett, vagy legalább is azzal 
keverik, s igy bevallják azt is, hogy a ma 
gyár terményt meghamisítják, melynek azon 
világra szóló hire ismeretes, hogy egyedül 
a magyar búzalisztből lehet csak rétestész
tát nyújtani s a legfinomabb süteményeket 
készíteni.

Ha a magyar búza eme tulajdonságára 
büszkék vagyunk s ha mégis magunk dönt
jük le arm. válaszfalat, mely a mi búzán
kat az egész világ búzájától elkülöniti, nem 
követnek-e el nemzeti öngyilkosságot azok, 
kik a jót rosszal keverik? És minő lelkiis- 
raerettel tehetik azt némely malomiparosok, 
hogy még petitiónálnak is a végett, hogy 
a Romániával kötött gabona vámtarifa té
telei föl ne emeltessenek, okul egyedül azt 
hozván fel, hogy ellenesetben az ő nagyobb 
nyerességük csökkeni fog!

Am csökkenjen a részvénytársaságok 
nagy hí^zna, —  amennyire ez csökkenik, 
annyira fog emelkedni a magyar búza ér
téke. Mintha csak egyedül 6 érettük volna 
az ország, a gazdaközönség pedig semmise 
volna !

Nem csalást kövefne-e el az a gazda, 
I aki a magyar földön termett kitűnő minő- 
I ségü búzáját a sokkal silányabb s két fo

rinttal is olcsóbb oláh búzával megkeverné 
■ s igy ad iá át a malomiparosnak ? Nem pe

relné-e be csalás végett eme gazdát a vevő, 
mikor ezt észrevenné? Mégis különös, hogy 
a csalásnak eme nemét л malomiparosok 
még csak nem is titkolják, sőt úgy lítszik, 
nagyszil fl mesterfogásnak tartják, mintha

bizony a fogyasztó közönség vagy a kül
föld ezen eljárást helyesnek, észszerűnek, 
vagy éppen jogosítottnak tartaná!

De megfoghatatlan az is, hogy az oláhok 
éppen Magyarországban, ho! a legkitűnőbb 
búza terem, találnak a legjobb piaczra; csak 
vigyék el búzájukat Schweitzba vagy bár
hová s állitsák szembe a magyar búzával; 
megfogják látni, hogy az oláh termény min
den olcsósága mellett sem fog annyi ve
vőre találni, mint a hamisítatlan magyar

A malom részvénvtár^ulatokat is egész
ségesebb alapokra kellene fektetni, nehogy 
a gazdaközönségnek kárt tegyenek Kezelőik 
mesterséges úton teremtik elő a nagy oszta
lékot, a melynek aztán a részvényesek —  be 
nem látva a más oldalról föfmerülő rop- 
p int károkat — s/.erfelett Örvendenek. De 
c^ak egy éven át tartózkodjanak malom
iparosaink oláh búzát vásárolni (hisz a nagy 
olcsóság mellett úgy sincs reá szükségük) 
tapasztalni fogjuk, hogy a magyar piaczról 
az oláhok leszorittatnak s vevő hiányában 
önként elmaradnak, — s ehhez nem kell 
egvéb. mint egy kevéssé több hazafiság.

De csak  a k k o r !  . . .
Rej'elmes három szócska Ha az ó szövet

ségi prófétai korszak mór le nem járt volna, azt 
mondanám ; Sámuel köpenyébe burkolva képzelé 
magát az illető úri ember, midőn november 3-án, a 
tanítói ünnepség közepette, a szóló békés egyé
niségével össze nem egyeztethető szavak elhang
zottak ajkairól : »Rimaszombat városa minden
kor tisztelettel viseltetett a taniiók iránt, mert 
volt idő. bogy a tanítót bíróvá is választottak,

ő s  BUDAVÁRA
i örök világ Magyarországon .

Lesz tehát jövőre két budai várunk. Az 
egvik a régi, iul a Dunán, a lánczhiddal szem
búi, ez az uj — most épülő királyi palotá
jával. iüggó kertleivel, melarch Iikus csendjével. 
Kel löpiaczán farkasszemet néz egymással a* 
ébredő nemzet zászlós honvédja és e*y elpusz
tult nemzet zászlóvivője. Ez a régi vár és ma 
már mégis ez az uj A régi bástyák csak itt-ott 
látszanak inkább díszül, a régi bálsyakapukat 
Ifetördelte az uj n< mzedék és a király palotáját 
nem a sáncz védi, hanem a nemzet.

A másik budai vár szintén most épül. Oda 
építik a kiállítás tőszomszédságába. E héten tet
ték meg helyén az első kapavágást. S ez a má- 
IUk, ez az uj budai vár, ez lesz a régi, az Ősi vár.

Ös Budavára! Maga e szó is olyan, mintha 
üzenet volna a múltból. Mintha ez volna az az 
üdvözlét, melylyel a magyar nemzet dicsőséges 
ibullja köszönti a jövő esztendőben a szorgal
mas je le n t , mely megü!ve az ezredéves fennál
lás ünnepét, e nemzet minden kincsét odarakja 
a müve’ t világ elé :

— íme ez vagyok mai 
S túl a modern kupolás csarnokokon, rá

mutat bt ósdi viharlátta bástyafal közepén ki
ugró toronyra, melynek homlokán ai mybetük-

kel van kiverve: Ös-Budavara, büszkén ejtve 
a szót :

— íme ez voltam a múltban:
A múlt és a jelen Modern értekezés a 

nemzet haladásáról a jelen versenyében, egy 
élni vágyó nemzet nemes harcza a létért, mely 
ben a fegyver az iparos szerszáma, a harcz- 
mező pedig a műhely. Ez a nemzeti kiállítás.

A másik, Ős Budavára, rege a múltból, 
mit csengő rímbe szedett, a lantos dalos ajka, 
s pengeti hozzá kobzán azt a mélabus danát, 
mely lágyan sir ha szerelmet dicséri, de csat
togó viharba csap át, ha vészben a haza.

Ez a rege most válik valósággá A kiállí
táson túl, az állatkert e czéira szánt nagy te
rületén éoitik fel nemzeti dicsőséges múltúnk 
emlékérj ős Budavárának egy részét, úgy a hogy 
állott, harmadfél századdal ezelőtt, a török h ó
doltság utolsó napjaiban

Nagy gonddal, fárasztó tanulmánynyal a 
mi elpusztult mütörténelmi emlékeink gondos 
és fáradhatlan gyűjtésével már egy éve tervezik 
ezt, festők, művészek, Írók és műépítészek Az 
ősi budai vár minden háza, minden épülete kü- 
lön-kütön tanulmány volt. Töredezett czimerek 
vallanak gazdáikra Az építkezés bizarr, saját
ságos, kevert. Régi úri magyar házak nyugodt 
egyszerűségét tarka czimerekkel, kiugró erké
lyekkel, rácsos ablakokkal aggat a tele a törö
kök megszálló serege. A városbiró házában a 
budai basa székelt A régi rácz üzleteket örmény 
és arabs kalmárok foglalták el, az u'cza köze 
péig teregetve portékáikat A tomplo n >k tornyá

ról leverték a keresztet, ho„y helyet adjon a 
félholdn ik, harangozó helyett a müezzim von
tatott kiáltása száll ala a toronyból. A piaczo- 
kon tarkállik kelet népe vásárt csapva, prédát 
osztva.

Igen, valósággal igy fog felépülni ős Buda
vára , hogy visszatükröződjék benne ama kor 
élete, melyet a történelem »Tórökvilág Magyar- 
országon« nevjn nevez.

Mert nemcsak formákról, nemcsak épüle
tekről van szó Maga a vár házaival, bástyáival, 
mecsetté alakított templomaival, minaretteivel 
csuk korhű keretül szolgál majd annak az élet
nek maga] eredetiségébe, sajátságába visszaadni 
törekszenek azok, akik magukra vállalták ős Bu
davára felépítését és e nevezetes korszak életé
nek bemutatását.

Nap nap után más-más lesz a kép, mely 
a török hódoltság vészteljes napjait tükrözi visz- 
sza. Ma még diadalmas hadjáratról tér vissza a 
budai basa és serege rablánczra fűzve hajtja 
m iga előtt a rabsagba került népet A janicsá
rok zengje harsogva kíséri a győzedelmes ha
dakat Holnap a mecsetbe száll a basa, hogy 
hálát adjon Aliahnak a diadalért. Bogiáros bé
géi, szerecs*»n testőrei kisérik és meghajol előtte 
ős Budavara népe Harmadnapon már harczi 
riadó veri fel a dőzsölő janicsárokat és a tört 
bástyarésen hősi küzdelem után vonulnak be a 
magyar Injduk, a félhold mellé tűzve a Szűz-' 
Máriás magyar lobogót. És igy tovább. A hadi. 
kopeket felvahjt a budai polgárság akkori éle
tének valtoza'üs megnyilatkozása. Víg szüretek



jóllehet katholikus volt.« Az ágostai egyház kép
viselőjének jobb szomszédja pedig ihlettségében 
közbe veté: »De csak a k k o r i...

A közbeszólót nem akarom az elfogultság 
vádjával illetni, mert föltételezem, hogy a ka- 
tholikust is embernek tartja. E három kis szót 
az éles megfigyelő fontos nyilatkozatának tar
tom De csak akkor volt lehetséges, ezentúl 
azonban nem. Rimaszombatban nyiiváuos helyen 
vezérszerepet játszó férfiú szavai ezek. Benső 
meggyőződése azóta helyesen történt ez igy és 
ezentúl is akkép fog történni. E meggyőződés 
tiszteletet érdemel, mert oly helyesnek tartja, 
hogy ezt nyíltan vallja és e szerint intézi tet
teit. Ezen egyéni meggyőződést az autonomikus 
szervezkedés alapján a közvéleménybe is átül
tetheti. Csak a katholikus oly elszigetelt az au
tonómia hiánya miatt, hogy moczczanni sem mer.

Ha Pozsony, Komárom, Salgó-Tarján az 
autonomikus szervezkedésben a polgári jogok 
biztosítását érvényesíti, miért ne tehetnők meg 
ezt mi is, Rimaszomhat szabadalmas városának 
katholikusai ? Az autonómia javára vált a pro
testánsoknak, a katholikusoknak tán ártana?! 
Magyarországban az általános kath. autonómiát 
megakadályozták a központban, de azért vidé
kiek ne riadjanak vissza. A haza iránt való 
kötelességünk ez. A biztositott jogok nemes ön
tudata csökkenti az egymás iránt való félté
kenységet, növeli a bizalmat, egyetértést, békét, 
a béke pedig mindenkor a biztos haladás 
alapja Minél nvugodtabb a haza polgárainak 
meggyőződése, annál biztosabb azon alap, me- j 
lyen ha Róma megmarad, le nem dől. Aki óhajtja | 
Rimaszombat békés fejlődését, anna ie kell mon
dani a: »D e  c s a k  a k k o r «  féle elvről, a 
mely a békét megbontja és a viszály magvát 
széthinti. Az egyenlőség kötelezőleg ösztökél, 
hogy hasonlő autonómiával ellátott testvérekként 
élhessünk drága hazánk szabadalmas városában, 
békesség-, egyetértés- és szeretetben; ha e hár
mas erényt gyakoroltuk, büszkén mondhatjuk 
protestánsok és katholikusok egyaránt, hogy 
Rimaszombat szabadalmas városának polgárai, 
hazafiui kötelességünket hiven teljesítettük !

—ö.

H Í R E K .
— Megyénk alispánja az országos állatvá- 

fá rk ra  való felhajtás eltiltása tárgyában f év 
október hó 4- én kiadott rendeletét, a gazdakö- 
sönség érdekében, hatályon kívül helyezte s jf. 
hó 10-ik napjától kezdve a szarvasmarhák, ju
hok és kecskék felhajtását a vármegye területén 
lévő községekben tartandó állatvásárokra megen
gedte.

hangos zeneszóval, csengős, ekhós szekérrel 
vagy talán egy-egy gazdag budai rácz lakadalma, 
ismét másnapon a budai városbiró választása és 
napról-napra újabb képekben mindaz, ami jel
lemzi a kort és a benne élt embert.

Nehéz volna mindezt felsorolni.
Korhű öltözetek, a régi világ zenéje, da

nája, művészek, jól begyakorolt ének és zeneka
rok és a látványosságokhoz szükséges, mintegy 
300 gyakorlott közreműködő gyalog és lóháton, 
lehetővé teszik, hogy e felvonulások, diszmene- 
tek szemkápráztató pompája, a várbeli épületek 
keretével karöltve, a leghübb alakban varázsol
ják elénk a múlt e képeit.

Meseszerü lesz a csalódás, amint a láto
gató a legifjabb jelent oly fényesen visszatükröző 
kiállítás területéről kilép és egy hídon átha
ladva, mintegy varázsütésre, a csalódásig hűen 
utánzott múltban leli magát. Már ős Budavár 
kapujában jancsár-őrség vagy a hajdúk csapatja 
fogadja és átlépve a boltos ives kapun, elébe 
tárul a régmúlt idők nyüzsgő élete

A piaczon zagyva lármában egyesül a ke
let s nyugat prédaleső népe. Nyírott fejű, mar- 
csona tatárok kináják harácsolt prédájukat. 
Nyalka kurd lovasok rablóit paripákra alkusz
nak Petneházy délezeg huszárjaival. A piaczra 
nyíló utczák bobjaiban arabs és örmény kalmá
rok kínálják portékáikat. Oszlopos csarnokok 
aljában fekete kávét szürcsölnek az ősz-szakálu 
török-urak s a csarnok előtt dobszó mellett jár
ják csábos tánezukat a bajadérek. Nehány ház
zal odább kuruez legények mulatnak a tárogató 
édes hangjainál.

De im . . . egyszerre csend lesz. A müezzim 
szava hallatszik a minarett erkélyéről, az utcza 
népét házat к ba űzik kivont kardú jancsárok ; 
megharsan a kürt, megszólal a dob és méltósá- 
ges lassúsággal vonul fényes kíséretével a me
csetbe az utolsó budai basa . . .

Gyönyörködve nézi majd ezt a mai kor 
népe, összehasonlítva a jelent a múlttal, mely
nek eleven emlékéül épül a magyar dicsőség 
szimbóluma: a magyarság államfenlartó köz
pontja : ős Budavára.

Virág Béla.

— Hámos László főispán a megyei közigaz- 
gatási bizottság elnöklete alatt f. hó 11-én ülést 
tartott.

— Restauráczló 1895 XXI. t.-cz. 79. sza
kasza értelmében 6 évre megválasztott vármet 
gyei tisztviselők mandátuma folyó Jév deczem- 
ber hó 31*én lejár Ennek folytán a fentidézetf 
törvénynek megfelőleg az uj tisztviselők megvá
lasztásara a vármegye közönsége — főispánnal 
egyetértőii g — a választási közgyűlés megtar 
tását folyó 1895 év decsember 19-ik napjára 
tűzte ki

— Dunay Ferencz beszterczebánvai tanke
rületi főigazgató múlt hétfón városunkban idő
ző'! s meleg érdeklődést mutatott főgymnázi- 
umunk viszonyai és ügymenete iránt. Másnap 
Losonczra utazott.

— Rimaszombat város lakbér-osztályozá
sára kiküldött bizottság f. évi november hó 
18 án d. e. 9 órakor kezdi meg ülését a 
városháza tanácstermében.

— Jőzsa Antal kir. tanfelügyelő a múlt na
pokban Nagy-Rőczén időzött, hogy az ottani pol
gári és középkereskedelmi iskolák épületeit át
vegye az állam tulajdonába.

— Koszorús dalá dánk nagyon készül a 
milleniumi ünnepség alkalmával rendezendő or 
szágos hangversenyre, — Váry János karmestei 
a legújabb és legjobb dalokat szerzi meg s ta
nítja be nagy buzgalommal a tagokká, kik vi
szont dicséretre méltó szorgalommal végzik ne
héz feladatukat. Hisszük, hogy a siker ismét tel
jes lesz s dalárdánk ujab b kitüntetésben része- 
sülend.

—  Lórlnczy György volt rimaszombati ta
karékpénztári könyvelő f. hó 16 án költözött el 
városunkból Nyitrára, hogy elfoglalja ott a »Felső 
magyarországi közművelődési egyesület» titkári 
állását. Igazságszerető munkás ember', jó bará
tot s kitűnő hírlapírót vesztettünk el benne. Még 
egyrészről örvendünk fényes előmenetelén, ad
dig másrészről nehezen bírunk megbarátkozni 
azzal a gond dattal, hogy őt ezután nélkülözni 
fogjuk városunk társadalmi életében, melynek 
fenkölt gondolkodásánál s ragyogó szellemi te
hetségénél fogva egyik erős oszlopa volt. 
Áldásunk és szerencsekivánatunk kisérje ót a 
messze távolba I

—  A rimaszombati kath. olvasó-egylet sa- 
házalapja javára 1895. évi november hó 23-án 
jótékonyczélu műestélyt rendez az egylet helyi 
ségében A műsor következőképen állíttatott 
össze: Magándal, zenekisérettel énekli: Komlósy 
István. Az ö n g y i l k o s  víg monolog elő
adja . Mihályi Lajos. Goldstein Számi belépő 
dala, énekli : Knöpfier Viktor. Zongorajáték négy 
kézre, előadják :Tóth Aranka és Tóth Irén. Ma 
gán dal, éneklik: Hollóssy Anna és Hollóssy 
Mariska. Magándal, zenekisérettel énekli: Kom- 
lóssy István. »Egy baleset« dialog, előadják 
Hollóssy Mariska és Pásztor Pál. Magándal zene 
mellett énekli: Hollóssy Anna. »Gedővár asz- 
szonya« Kiss Jo séftől, szavalja: Mihályi Lajos. 
»Honi emlékeim« ábránd, Székely Imrétől zon
gorán előadja: Tóth Aranka. A rnflestély 8 óra
kor kezdődik. Az előadást tánczmulatság követi 
Belépti jegyek ára 1—3 sor 40 kr. többi 30 kr. 
A jótékonyczél érdekében a n. é. közönség szi
ves pártfogását kéri a rendezőség.

—  Hymen. Heller Lajos terménykereskedő 
Borsod-M.-Keresztesen eljegyezte özv. Weisz Áron- 
né bájos leányát Malvint RimaszecsrŐl.

— Tanító-gyűlés. A rimaszombati járáskor 
tanítósága f. hó 13-án tartotta őszi közgyűlését 
városunkban Füzesy Márton likéri gyártelepi ta
nító elnöklete mellett. A gyűlésnek legérdekesebb 
tárgya Füzessy felolvasása volt melyben el- 
monata a nääsi (svédországi) slöjd tanfolyamon 
szerzett tapasztalait. Figyelemmel hallgattuk a 
nagy gonddal és előszeretettel megirt kitűnő 
munkát, mi azonban az egész Slöjd-féle rend
szerben nem találunk egyebet nagy hangon kür- 
bumbúgnál.

—  Dicséretre méltó határozat A gömör- 
inegyai m. közművelődési egyesület »Csetneki 
köre« f. év november hó 5 én tartotta gyűlését 
Szontagh Pál elnöklete mellett hol a többek közt 
azon dicséretre méltó határozatot hozták, hogy 
a milleniumi kiállításra menni óhajtó körükbe 
tartozó tanítók egyenkint 15 frt segélyben ré- 
szesittessenek.

— A községi iskolaszék ajánló fölterjesz
tése folytán Váry János, Czikora István és Paul 
Gyula közt, fiúiskola tanítók részére 50—50 fo
rintnyi ötöd-, illetve tizedéves kárpótlékot sza
vazott meg a múlt hó 30-án tartott városi kép
viselőtestületi közgyűlés, örvendünk, hogy a kü
lönben is csekély díjazással biró tanítóink anyagi 
helyzetén ezáltal is segítve lett némileg, mert 
bizony 450 frt törzsfizetés és 100 frt lakbér il

letmény mellett manapság már nem igen lehet 
városunkban családos embernek tisztességesen 
megélni. Halljuk, hogy a többi községi tanítók 
meg fizetésemelésért folyamodtak az iskolaszék
hez, hol a kérelem méltánylásra találván, párto
ló ig  áttétet itt a városi tanácshoz, innen pedig 
egy bizottságnak adatott ki véleményezés végett. 
Hisszük, hogy a bizottság egyetértőig fog el
járni az iskolaszékkel s annak ajánlatát is ked
vezően terjeszti a közelebb tartandó képviselő
testületi közgyűlés elé

—  Hangverseny. A rimaszombati »Polgári 
Olvasókör«, saját házalapja javára —  a bokréta 
űunepély alkalmából — folyó hó 10-én, táncz- 
mulatsággal egybekötött jótékonyczélu hangver
senyt rendezett a »Három Rózsa« dísztermében, 
melyen városunk és vidékének előkelősége nagy 
számmal volt képviselve. A közreműködő höl
gyek között leginkább kitűnt Rábely Katicza 
kisasszony, kinek benső érzéssel énekelt s Vári 
János karmester által irt szép magyar dalait 
zajos tapssal jutalmazta a hálás közönség. A 
tapsból bőven kijutott az érdemekben gazdag 
zeneszerzőnek is. Elragadó volt a Danielisz 
Etel k. a. czimbalomjátéka, kinek Fülep Benjá
m in é  úrnő — elismerése jeléül —  egy gyö
nyörű virágbokrétát nyujtatott fel a nézőtérről. 
Egyébiránt a figyelmes rendezőség mindegyik 
női szereplőnek adományozott egy-egy virág
csokrot Kitünően közreműködtek még a vegyes
karban Polyak Jolán és Rásky Etel kisasszonyok, 
továbbá Fülep Benjámin, Huszt Lajos, Perecs 
Samu és dr. Veres Samu urak. Az énekrésze* 
felül ez utóbbi nagy hatást keltett még felolva
sásával is: kitűnő munkájának valamennyi sora 
megérdemelte figyelmünket Zajosan megtapsol
ták érle. Кару Gyula ur ez alkalommal mutatta 
be a Jankó féle zongorát; játékát a közönség 
03zta4an tetszése kisérte. Lefkovits Albert ur 
a »Säckingeni trombitás« czimfl operából éne
kelte el nagy bravourral »Verner bucsudalát«, 
a rimaszombati koszorús dalárda'pedig — Vári 
János vezetése mellett — valóságos frappáns 
hatást keltett dalaival, miket a közönség szűnoi 
nem akaró tapssal jutalmazott meg. A sikerült 
hangverseny után táncz következett, melyet * 
tüzesvérü fiatalság kedvvel lejtett ejfélután 3 
óráig. Bevétel a felülfizetésekkel 285 frt 10 kr. 
volt, melyből a »Kör« házalapja javára 182 frt 
jutott Mielőtt sorainkat befejeznők, őszinte el
ismeréssel kell még adóznunk dr. Kármán Ala
dár Ernő urnák is, ki — mint rendező — min
den lehetőt elkövetett a hangversony sikereséé 
tételére.

— Alexay István állatorvost Zólyommegya 
állatorvosává választották meg a múlt héten. It
teni állásáról leköszönt.

—  Eljegyzés. Kohn Adolf rimaszombati ke
reskedő eljegyezte Löwy Olga kisasszonyt, Löwy 
Fülöp beszterczebányai kereskedő kedves leányát.

—  Választások. Október hó <30 án megye- 
bizottsági tagokul megvalasztattak Ratkón : Mári- 
ássy Gyula szolgabiró és Fischer Károly mérnök. 
Harkácson: Gaál Gusztáv körorvor*.

—  A pelsóczl torony és templom fölszente
lése alkalmából az oltani fiatalság a »Fényes« 
vendéglő termében jótékonyczélu zártkörű táncz- 
vigalmat rendezett a múlt vasárnap estéjén. A 
vigalom kitünően sikerült.

— Forgácsfalán az első polgári házasságot 
egy földműves ifjú pár a mull napokban kötötte 
meg Holies Elek anyakönyvvezető előtt a lakos
ság rendkívüli érdeklődése mellett. Az uj házas 
pár a vallás kötelmeinek is eleget tett.

—  Eljegyzés. Minich István miskolezi ál
lami géplakatos, folyó hó 2-án, eljegy ezte Kris- 
kovics Mariskát, Kriskovics János rimaszombati 
lakos kedves leányát.

—  Dobránszky János helybeli tánezmest er, 
tegnap este fényesen sikerült zártkörű próba
bált rendezett a »Három Rózsa« dísztermében 
az idei táneztanitási tanfolyamot bevégzett nö
vendékek részére.

millió vasúti jegy fordul meg a közönség kezén 
hazánkban, s mindezek a magyar államvasutak 
állomásain adatnak ki. E roppant összegű jegy
forgalom egy beérkezett indítvány értelmében 
most kamatozólag fog kihasználtatni. A jegyek 
hátsólapjára ugyanis üzleti hirdetéseket fognak 

.Ebb^  ®z eddigi számítások szerint 
180,000 forintnyi tiszta haszon vár az állam- 
vasutakra.

kérettünk fe l: Tekintetes szerkesztő ur ! Becses 
lapja f évi 46 ik számában azt a hirt ol
vastam, hogy a murányi templom olya* 
rongált állapotban van, miszerint félni le- 
het, hogy még emberélet esik benne áldo- 
w u  .” ^rem* szíveskedjék az igazság érde
kében becses lapjában közzéteni, hogy Szilváaay



ur alaposan mngvizsgálván e templom boltoza
tát, mint müértő odanyilatkozott, hogy ezen bol
tozatnak egy hónapi állandó esőzés sem árthat 
annyira, hogy beszakadástól kellene tartania De 
maga az ismeretlen emberbarát is, ha gondolko
dott volna arról, hogy a templom boltozatának 
sokkal erősebben kell építve lennie, semhogy 
arra két napi — megszakított időközökben« — 
esőzés veszélyessé válnék, feljelentését nem 
tette volna meg az ali&páni hivatalnál Az a 
gondolkodásban szűkölködő feljelentő vádja alap
pal bírna, ez esetben az orgona erős hangja és 
a sok ember együttes éneklése e boltozatot már 
előbb is életveszélyessé tették volna. Ason re
ményben; hogy Tekintetes szerkesztőség ezen 
rektifikáló soraimnak becses lapjában helyt 
adand, vagyok Murányin, 1895. nov. 13. Kiváló 
tisztelettel Barilla János plébános.

— Kinevezés. Szabó György városunk pol
gármesterének fiát: Szabó István földraives isko
lai tanárt a földművelésügyi miniszter igazgatóvá 
nevezte ki a jászberényi földműves iskolához.

— Egybekelés. Benyó Béla helybeli vas
kereskedő müveit leánya: Aranka és Cson
tos József sárospataki tanár múlt hétfőn 
délután fogadtak egymásnak örök hőséget Ri
maszombatban Szabó György anyakönyvve
zető előtt; innen az ev. ref templomba 
hajtattak, hot egyház áldását Szikszay Arndrás 
lelkész adta rájok

— A midi honpolgár komája. A Dobsina és 
Bánréve közt közlekedő vonatok egyik vezető
jével is megtörtént az a különös eset, a mi a 
mádi uj honpolgárral, hogy tudniillik akarata el
lenére is oda jutott vissza, a honnan elindult. 
A dolog úgy történt, hogy mikor a »nult szerdán 
elindult a vonat Gömör-Panyitről az egyik 
középen lévő waggon köteléke elszakadt s vele 
együtt körü!-belől 10 személyszállító kocsi ott 
maradt в pályaőrén. Hiába adták meg a jelt a 
vonatvezetőnek, az csak robogott előre tüzes 
у aripáján, mig nem a közelebbi állomáson aztán 
észrevette, hogy biz Ő a többit ott felejtette Gömör 
Panyiton Mit volt mit tennie, a gőzmozdonyt neki 
biztatta s robogott vissza pasasérjaiért, kik 
nem a ltgnyájasabban köszöntötték a hűtlenül 
kereket oldott mádl honpolgár komáját.

— Pót vásár. A kereskedelemügyi miniszter 
megengedte, bogy a járványos állatbetegségek 
miatt meghiúsult Őszi vásár helyett városunk
ban ez év november 25 ik és 26. napjain (hét
főn és kedden) szarvasmarha és juhvüsárral egy
bekötött p ó t v á s á r  tartassák.

— Buciú-estély. Lórinezy György távozása 
alkalmából múlt pénteken bucsú estélyt rendez
tek isméi Ősei és jó barátai a kaszinó társalgó 
termében. Az estélyen körülbelül 24-en vettek 
részt.

— A m . klr. csendérség számára a bel
ügyminiszter jóváhagyásával, a napokban külde
tett meg az ilietményszabályzati utasítás, mely 
szerint a csendőrlegénység állományába tartozó 
személyek részére a jövő év január hó l-jétől 
nem mint eddig havonként háromszor, hanem 
minden hó elsején és 16-án, tehát kétszer fizet
tetnek ki a zsoldok és egyéb járulékok. Ezzel 
kapcsolatban felemlítjük, hogy a csendőrlegény
ség javára az úgynevezett étkezési pótlékok 
minden betöltött 24 órai szolgálat után felyó- 
sittatnak, mig ezelőtt csak azon esetben folyó- 
sittattak, ha szolgálattételük a 24 érát meg
haladta.

— Nemzetközi buzaforgalom Néhány nap 
óta a külföldi buzapiaczokon mintegy 4—6f/#-nyi 
árveszteség jött létre a budapesti piaczon is 
jócskán csökkent a búza ára. E lehangoló hír 
alapján közöljük mai vezérczikkünket, melyre 
olvasóink figyelmét e helyen is fölhívjuk.

— A belügyminiszter a tiszolczi anyakönyvi 
kerületben Dianiska Istvánt kinevezte helyet
tes anyakönyvvezetönek.

— A sionl régula. Mikó Pál uramjóravaló 
bérssgazda Usspanyiton Bornemisza István föld
birtokosnál Soha se bántotta senki jószágát, ne
hogy vallásos ember létére megrontsa tíz pa
rancsolatot. Szentül hit to. hogy mások is hason
lóképen gondolkoznak, — s ha szomszédjai gya
núsítottak előtte valakit, akkor rendeden gyanu- 
oitett pártjára szegődött. Eleget mondták neki, 
hogy hiszen volna csak elemelhető lábas jószága 
majd máskául gondolkoznék az emberek telöl. 
De Mikét nem lehetett megingatai hitében, sőt 
arra határozta el magát utóbb, azértis vesz két 
hizlalni való sertést, még pedig a javából! Meg
esnék, ha már az emberek olyan rosszak vol
nának, hogy még ь tízparancsolatot se tartanák 
tiszteletben 1 A két sertést hát megvette, s haza 
hajtva szépen hizlalni kezdte. Épültek-ezépüllek 
a sertések, a gazda keble csakúgy dagadozott 
az örömtől; mindennap dicsekedett a Kétkedő

szomszédok előtt, hogy még se kelt lába a jó
szágoknak ! A múlt napok egyik reggelén azon
ban arra ébredt fel Mikó gazda, hogy — de bi
zony csak lába kelt a sarléseknek. Tyüh, aki 
szedte-vette fűzfán fütyülő Argyélusa van an
nak Sionhagyén eltrombitáií regulának, ez már 
mégis disznóság! Nosza raji a, utana annak a 
gézengúz hitetlen pogánynak, aki a tízparancso
lat ellenére ilyen csúfosan megszégyenítette ő 
kelmét tősgyökeres kálomista hitében! Futottak 
aztán az anyjukkal együtt amerre láttak, mig 
пеги a múlt kedden, a csendőrség erélyes nyo
mozása következtébe;) rá is akadtak a sertésekre 
a salgópusztai erdőségben. A tolvajok azonban 
nem kerültek lépre, mert neszét vevén a vesze
delemnek, idejében kereket oldottak, líejh, meg
örült aztán Mikó Pál uram a megkerült serté
seknek, — de azért meg az nap este kijelentette 
az egyik szomszédja előtt, hogy eb a csülkét 
komám, hogy mégis csak ember az ember, — 
biz az megenné amás sertésé' a tízparancsolat 
•Uenére is, ha épen guszlu a támad ral Azóta ő 
kigyelme se hederit sokat sioni regulára.

Az egészben csak azt sajnálta, hogy nem mu
lathatta ki magát kedvére. A csendőrség meg
tette ellene a feljelentést.

A SZERKESZTŐ MONDANI VALÓJA.
E. K. u r n á k  B u d a p e s t .  Levelére vonatko

zólag értesítjük, hogy a »Nemes föur« és »Templomszen
telés« czimü világra szóié kuriózum tévedésből látott 
napvilágot lapunk múlt heti számában. A tévedés úgy 
történt, hogy Hodinka Mihály ur. ki az érthetetlen köz
leményeket irta volt, lapunk felelés szerkesztőjének ne
vére Rimaszombatba; ámde a felelős szerkesztő hetek 
óta Budapesten időzik s így a nevére érkezett levelet ai 
itteni postahivatal utána küldte a fővárosba. Mikor aztán 
dr. Szelese Ödön ur pénteken kezéhez kapta, bokros teen
dői s leginkább az idő rövidsége miatt — mivel lapunk 
vasárnap inár megjelenik — át sem olvasta figyelemmel 
a közleményt, csak azt látta, hogy megyei érdekű htr, 
tehát sürgősen postára tette s a hozzá mellékelt levélben 
meghagyta, hogy a közleményeket lapunk közelebbi szá
mában okvetlen közöljük. így történt aztán, hogy azok a 
világraszóló zagyvalékok bekerültek a »G6mör«-be. P. Gy.

— A földművelésügyi m kir. miniszter 
következő rendeletet küldötte a törvényhatósá
gokhoz A Horváth-Szlavonországos kormány f. 
évi október hó 27-én 52395 sz. a. kelt 
hirdetményevei a száj- és körömfájással fer
tőzött magyarországi törvényhatóságok terüle
téről származó szarvasmai baknak, juhoknak és 
kecskéknek Horváth-Szlavon^rszágba való bevi
telét egyelőre megtiltotta. A ragadós száj és 
körömfájással nem fertőzött magyarországi tör
vényhatóságokból származó kérődzők szabály
szerű marhalevelekkel ellátva vasúton bevihetők, 
bebocsátás élőit azonban állatorvosi vizsgálat 
alá vétetlek. Ily állatok - 1 a mennyiben nem 
azonnali levágásra vétetnek be, a szabadforga
lomba bocsájtás előtt 10 napig elkülönítve és 
állatorvosi felügyelet alatt fognak tartatni.

—  A ragadós száj- és körömfájás miatt az 
az alsó Ausztriai helytartóság a következő törvény 
hatótóságok ellen tart fenu forgalmi korlátozásokat: 
Arad, Árva, Bá«s-Bodrog, Baranya, Békés, Bi
har, Borsod, Csanád, Csongrád, Esztergom, Fe
hér, Gömör-Kis-Hont, Győr, Heves. IInnyad, Jász- 
Nagykun-Szelnok, Komárom, Krassó-SzÖrény, 
Liptó, Négrád, Nyitra, Pest Pilis-Solt-Kiakun, 
Pozsony, Somogy, Sopron. Szabolcs, Tetnes, Tolna, 
Torontói, Veszprém, Zab varmegyék, valamint 
Aráé, Zombor, Baja, Szabadka, Sopron, Komárom, 
Újvidék, Pécs, Kecskemét, Temesvár, Versecz, 
Pancsova, Hódmezővásárhely és Szeged városok 
éllen.

— Jolivá város polgármestere folyó évi 
okt. 23-ától közvetlenül a honvédelmi miniszter
hez intézett folyamodványában ezen városnak 
uj lakbér osztályozását kén« Minthogy az 1895. 
évi XXXIX t.-ce. 7-ik I: utolsó bekezdése 
értelmében, egyes községek az ezen szakaszban 
foglaltak szerint, az 1896. évi január 1-től fogva 
az 1900-ik év végéig terjedő időszakra nézve ki
vételesen újra osztályozhatok, ha az uj osztály
zást még az 1895. év folyamán kérik, ennélfogva 
felhívja a miniszter a vámü gye közönségét, hogy 
Jolsva városnak az 1896 ik évi január 1-től kez
dődő esetleg uj osztályzása czeljaból a lakbér 
puhatolási eljárást, a most hivatkozott törvény- 
szakaszban foglaltakra való figyelemmel, vala
mint az idézett két törvenyezikk végrehajtása 
iránt f. évi augusztus 2-áti 4275— ein. sz. alatt 
kelt kérrendeletemmel kiadott utasításnak a ne
vezett t.-czikk szakaszára vonatkozó rendelkezé
sei értelmében foganatosíttassa és a bizottság 
által felveendő munkálatot legkésőbb f. évi decs. 
15-ig terjessze fel. Ezen rendelet alapján a pu
hatolási eljárásnak a tör verni hatóság részéről 
leendő vezetésével Kuna Aurél nagyrőczei jb. 
főszolgabíró bízatott meg.

— Mit sajnált? Tomi Tóni felső-balogi 
czigány legény Dobsinán járt a múlt hetekben, 
hogy ügyes-bajos dolgát rendbe hozza ottani re- 
kenaival hazafelé akarván utazni idejében ki
ballagott a vasúti pályaházhoz, de alig lépett 
ki a perronra — hát uram fia ! egy aranygyű
rűt pillantott meg a földön Neki se kellett több, 
rögtön zsebébe csúsztatta Ezt a gyűrűt az ot
tani vasúti hivatalnokok egyike vesztette el uj- 
járól, kereste is mindenütt, c^ak a czigány zse
bében nem, Tomi Tóni pedig hallgatott, mint 
a — sült rák. Az eredménytelen kutatás hát 
abbamaradt, de a hivatali! к bejelentette a kárt 
•sendórségnek. Л czigánv . /tán hazazónázott 
szerencsésen. Egy hétre az es meny után, beál
lít áro Tomi Tóni az aranygyűrűvel a rimaszom
bati takarékpénztárba s ott zálogba csapja an
nak rendje és módja szerint; kapott is rá öt 
forintot izibe, azzal sietet* a l-orcsmába. tOt 
aztán olyan murit leve»:veszett, hogy a csen
dőrség is neszét vette a dolognak. A megejtett 
nyomozás folytán megtalállak nála a zalogbár- 
czát, mire Tomi Tóni aztán bevallotta bűnét.

E gy elegánsan 
bútorozott szoba kiadó.

Értesítést a kiadóhivatal ad.

Gömör-Kishont t. e. vármegye közigazgatási 
bizottságától.

1557.- kb. 1895.

Hirdetmény.
A bánréve-dobsinai m kir. államvasut 

rozsnyói állomásán levő hídmérleg vágá
nyának átalakításához szükséges földterü
letek megszerzése ügyében szükséges kisa
játítási eljárás folyó év deczember hó 17-ik 
napjának délelőtt 9 órájakor, Rozsnyón, a 
városházán fog tartatni, miről az érdekel
tek azon hozzáadással értesitte'nek, hogy a 
bizottság a kisajátítási terv megállapítása 
felett akkor is fog érdemileg határolni, ha 
az érdekeltek közül senki sem jelen meg.

Kelt a vármegyei közigazgatási bizott
ságnak Rimaszombatban, 1895. november 
hó 1 1  én tartott üléséből.

H á m o t ,
elnök.

önnyü jövedelmező

K E R E S E T
esetleg fix fizetés 

mindenki számára, ki törvénye
sen engedélyezett részittivek 
és sorsjegykönyvek eladásá
val foglalkozni akar.

Ajánlatok
F U C H S  Н о

váltóháza
BUDAPEST, Kecskeméti-u. l.a*. 

intézendők. )  
Alapittatott 1866. év be a.



KÖHÖGÉS
elnyálkáscdás éa rekedtség ellen igen 

jó házi?zer a RÉTHY-féle

Pemetefű- cznkorka,
mely a köhögést csillapítja és a nyál” 

kot feloldja
Kellemes ize folytán a gyermekek is 

szívesen veszik
IzZg - у  d o b o z  á r a , 3 0  lx:r

Kapható: Nagy-Bőczén : Dcdinszki Gyula, 
Rozsnyón : Pasteiner Jenő, Putnokon: Fe- 
kethe Nándor, Tiszolczon :Trájtler Ferencz, 
Tornallyán : Urszinyi Zsigmord gyógyszerész 

uraknál.
Oly helyeken, hol rak: á.’ nincs, 5 dobozzal 
1 frt 50 krert bérmentve küld Kuhy Béla 

gyógyszerész Békés-Csabán.

AZ ANKER“
élet- és járadék 

b I z t о s I t ó -  t á r s a s á
Igazgatóság :

В é C 8, I , Hoher Markt (Anker-Hof).
Magyarországi vezérképviselöség :

Budapest, Deak-ter 6. szám. (Anker-udvar)

Yezérkép viselő : gróf Zieh у Jenő, v b. 1.1 
Vezértitkár: Ludas у Sámuel. 

Társasági vagyon  06 mi llió korona. 
Edd’ gi kifizetések összege 

73 m illió korona
Biztosítási állom ány 430  millió korona. 

Megtámadhat at lan kötvény.
Méltányos feltételek.

Biztosítás háború esetére.
Nagy nyeremények

Felvilágosítással szolgál a fenti magyar- 
országi vezérképviselőség, valamint a tár
saság összes ügynökei.

Hirdetmény.
A magyar osztálysorsjáték második osztályának húzása deczember 6-án kez

dődik és deczember 14 éig tart. *
Az <*!só osztályban ki nem húzott osztálysorsjegyeknek ezen hutáshoz* 

szükséges megújítása, minden további jogok elvesztésének terhe mellett, november hb 
26-ig eszközlendö és pedig kizárólag a sorsjegyeken jelzett elárusítónál.

Teljes sorsjegyek, melyek az első osztályban nem nyertek, a második 
húzásban résztvesznek annélkü!, hogy ezek megujitásásának szüksége fenforogna.

Vélelsorsjegyek —  arnig a készlet tart —  és pedig: egy egész sorsjegy 8 0  
koronáért, egy tized sorsjegy 9 koronáért és egy huszad sorsjegy 4 koronáért az is
mert elárusítóknál kaphatók, akik egyszersmind mindennemű felvilágosítással szolgál
nak. Megren lelésekkel kérjük ezekhez (nem hozzánk) fordulni.

Budapest, 1895 november 1-én.
M agyar O sztá ly  sors já té k  Ig a zg a tósá g a ,

HIRDETMÉNY I

Nyomatott a kiadó Náray J. A . gyorsító já n  Ki maisom hatban.


