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„Bátortalan" magyarok.-
Az ellenzéki pártjaink kassai 

gyűlésen kemény szavak hangzot
tak  el a inígyar középosztály és 
az úgynevezett „történelmi* osz
tály egyik jelentékeny része ellen. 
Ostorosé szavak suhogtak azok 
felé, akiket Körmendy Ékes kép
viselő „bátortalan1* magyaroknak 
nevezett, akik többre becsülik a 
kényelmes, ryugodalmat biztosító 
politikai visszavonnltságot a pá
rá i csolóan köteles küzdő sorba 
állásnál.

A kassai ostorozást mi sem 
engedjük el a fülünk mellett. A 
magyar köiéposz'álynak és a 
„történelmi" epitethonnal ellátott 
osztálynak erős bázisa volt min 
dég Gömör, melynek közéleti irá 
nyitását az elmúlt korszakban az 
a két osztály sajátította ki s mely 
uek társauaimi és politikai íronv , 
jánál ezen osztályok emberei ma ; 
legnagyobbrészt letűntek. A han- i 
gos emberekből csendes és puha 
meghuzédókat csinált az epportu 
n itis érzése s akik azelőtt dísze
legte k az elsők között vagy tör 
tettek a politikai élet előretolt 
hsrcvonalai felé, azok ma vagy 
néma, behozott szárnya madarak ! 
vagy a legjobb esetben hitet vesz 
tett Jeremiásként járnak köztünk.

Látják ezt napról napra ée 
érezzük minden magyar megmos 
dnláscál. Látjuk, hogy kik hiá 
nj óznak és kik húzódnak az ott
hon meleg kályhája mellé akkor, 
mikor ki kell állni és meg keli 
mondani azt, amit a nemzetünk 
iránti kötelesség becsületként pa 
ranesol. Láijuk, hogy „bátortalan" i 
magyarok itt is vannak és játsza 
uak a megalkuvás szomorú tűié i 
vs), hogy a végén rájöjjünk arra, j 
hogy semmit se érnek el vele 
azok előtt, akik fricskászák a sor j 
púnkat és semmit sem érnek élőt 
tü> k a nemzeti köteleBBÓgteljesités 
értéke szempontjából.

Szeretnénk, ha a kassai ostoro- 
zás nálunk is elevenén érintene 
egy pár lelkiismeretet Ha a közép 
osztályunk és a történelmi ntvek 
visszahúzódott emberei tetirefeész j 
akarattal és áldozatkész lélekkel í 
állanának be a sorba, a demokra 
tikus nemzeti küzdelem sorába, 
ahová ma nehezen elviselhető j 
gránátokat röpít a jé pozíciókban 
ülő haíalc m, de ahol & becsületes 
köt-ieseógteljesités megnyugvásos 
érzése ébred fel a lelkekben.

És szeretnénk, ha pirulva tar
tana a kassai oetcrozás nyomán 
önelszámolási a leikével egy két 
gömöri „bátortalan" magyar s as 
önelszámolsa mardosó küzdelmé
ben megtisztulna ég felelevenedne!

Rájönne arra, hogy az egyetemes 
magyarságnak szüksége van reá 
is s neki is szüksége van arra, 
hogy belekapcsolja életét és aka 
rátát az egyetemes magyarság
küzdelmébe! 3  s  '
■----------------------------yfé r a .#  ,----

Esküdtszéki tárgyalások.
Folyó hó 6 án vette kezdetét a 

helybeli törvényszéken az esküdt- j 
széki ülésszak, mely tárgyalások j 
lefolytatása az egész hónapot ) 
igénybe fogja venni. Az esküdt 
szék időtartamára 36 rendes és 
9 pótesküdt sorsoltatott ki, rész : 
ben magyarok, részben szlovákok.

Folyó hó 6 án Svorea Jinesné 
állott szándékos emberölés bűn . 
tette miatt az esküdtek előtt. ‘ 
Hadifogságban lévő férje távol 
létében sógorával folytatott viezo 
nyából egy gyermeke született, ■ 
melyei í«r(élői való iéieluicueu ée , 
szégyenérzetében 1918 szeptember j 
12 én, Alsósajón egy ingbe gön 
gyölva szalma közé dugott, minek 
következtében a gyermek meg 
fulladt. j

A tárgyalást Cseh István tör ! 
vényszéki elnök vezette, szavazó- ; 
birák : dr. Benes Ferenc és Láng i 
hoffer Viktor. Jegyző : dr. Vöröss I 
László. A vádat Martinék A 
János ügyész, a védelmet dr. Sterc 
Jakab látta eL A tárgyalásra 4 
tanút és két orvosszakértőt idéz í 
tek be.

Az esküdtek szándékos ember j 
ülés bűntettében bűnösnek mon
dották ki s a törvényszék a vád 
iottat, figyelembe véve a túlnyomó 
enyhítő körülményeket, a vádlott 
büntetlen előéletét, s szégyenérze 
tét, a férjétől való félelmet, vala 
mint azt, hogy a háborús viszo j 
nyok között esett teherbe s hogy 
bűntettét közvetlen a Bzttiés után 
követte el, a btkönyv 92 ik § a 
alkalmazásával hat havi börtönre 
Ítélte.

A vádlott és védő megnyugo 
dott. Az ügyész 3 napi gondol 
kczási időt kért, azonban időköz 
ben semmiségi panaszt jelentett 
be az Ítélet ellen.

7 én Cservenák András szán
dékos emberölés büntette miatti 
ügyét a védő dr. Katbona rozsnyói 
ügyvéd meg nem jelenése folytán 
23 ára halasztották.

8 án Tóth András bányász rúd 
ssi lakos került az esküdtszék elé. 
1920. decz. 25 én Rudnikon pálín- 
kázás közben szóváltásra, majd 
verekedésre került a sor közte és 
bányásztársa Lubitzka Mihály kö 
zött, melynek során Tóth egy 
súlyos vatfuróval társát többször 
fejbetitötte, mely ütések közül az 
egyik agyrázkódást idézett elő s

ennek következtében Lubitzka 
megh-ilt.

A vádtanács Cseh István elnök 
laté d". Benes és LanghcSor sza
vazó birák és dr. Vörös törv. 
jegyző közbejöttével hat tanút és 
három orvos szakértőt idézett meg 
a tárgyalásra. A vádat dr. Katona 
János ügyész, a védelmet Wein- 
berger Rezső látta el.

Az esküdtek a szándékos em
berölés bűntettének fennforgását 
megállapították ugyan, azonban 
az is kimondották, hogy a vádlott 
a cselekményt jogos önvédelem
ben követte el, minek követkéz 
lében a törvényszék felmentő ité 
letet hozott. Vádlott és védő az 
Ítéletben megnyugodott, az ügyész 
ellenben a jogos önvédelem meg 
á lapitása miatt semmiségi panaszt 
jelentett be.

9-én Együd Gyula várgedei 
Vop s a B-k 279 Rzsksszéba üt
köző a Btk. 65 szaka-sza ezerint 
minősülő szándékos emberölés 
kísérletének büntette miatt vo
natett felelősségre.

1920 dec, 29 én vadáét fogy ve 
réből rálőtt Földi Istvánra, kiről 
a f:Juba azt hireszteltéb, hogy 
feleségével viszonya van. Hogy a 
iövés nem talált annak köszön
hető, hogy Földi gyorsan az ajtó 
mögé ugrott s a lövedék az ajtó 
mellett a falba lúrcdo't.

A tárgyaláson Cseh István 
elnöklete mellett Kovách Géza és 
Gazda Pál szavazóbirák és Scha 
iet Joichim jegyző vettek részt.

A vádat Dr. Katona János kép 
viselte, a védelmet Dr. Weinberger 
Rezső látta el. Az ügyben öt tanú 
és két orvosszakértő lett beidézve. 
A törvényszék az esküdtekhez 
két fő és egy melléi kérdést ints 
zett. A harmadik és legfontosabb 
kérdésre, hogy több rendbeli iz 
ga'om és lelkirázkődtatás követ
keztében az inkriminált pillanat
ban elmetehstsége annyira meg
volt zavarra, hof y akaratának 
szabad elhatározó képességével 
nem bírt és a két mári kérdésre 
is az esküdtek 7-nél több pzavs- 
zattal igennel válaszoltak, mire a 
b-róság az 1914 évi XIII. t. c. 
24 ik szskaeza alapján s vád 
lotíat felmentette.

Az ügyész 3 napi gondolkozás! 
időt vett igénybe a folebbezésre.

A középisko lai
érettségi reformja.

Tudvalevő, hogy s Csehszlovák 
államban mindezidáig nem voltak 
poei’iv rendelkezések a körép 
iskolai érettségiket illetőleg. Ahány 
referens vagy főigazgató jött és 
ment, az mind más és más ren

delőiét adott ki ngy, hogy a ren 
deletek eme chaossáb&n sem az 
érettségi biztosok, sem pedig as 
iskolai hatóságok magukat ki nem 
értették. Mindnyájunk élénk em
lékezetében élnek még a múlt évi 
érettségi események, melyek jó 
részt a törvények félremagyará 
zása révén jöttek létre.

Az iskolaüeyi minisztérium most 
általános jellegű intézkedésével 
véget vet ennek a zavaros álla* 
pótnak és körrendeletben állapítja 
meg a középiskolai érettségik 
rendjét. Ebből a rendelkezésből 
kiragadjuk a reform és reálgim 
ná iumra vonatkozó intézkedése
ket, amelyek a rimaszombati fő
gimnáziumra is érvényesek.

A  szóbeli érettségi tárgyúi tehát 
az oktatási nyelv, honi ismeretek, 
mennyiségtart, latin és egy élőnyelv. 
Az utóbbi kettő közül abbéi köte
les videózni minden IjítíijIó, mely. 
nyelvből az utolsó két osztályban 
átlagos iobb osztályzatot nyert, a 
legfelsőbb osztály utolsó konferen
ciájának eredménye érvényes az 
egész félévre.

A fzlovtnszkói magyar is német 
középiskolákon további intézkedésig 
a anulík nem tesznek érettségi 
vizsgálatot a csehszlovák nyelvből, 
tekintetűi arra, hogy ezen tantár
gyat még csak rövid idő óts taniiják.

Megnyugvással vesszük ezeket 
a viszonyoknak megfelelő intéz
kedéseket, melyek véget vetnek a 
jó vagy rossz hiesemü félraoisgys 
Tárásoknak. Főleg helyénvaló az 
utolsó intézkedés, melyre bizo
nyára a tavalyi rimaszombati és 
érsekujvári események adták az 
impulzust s mely megfogja aka
dályozni. hogy az idén is bot 
rányba fu-janak egyes helyeken 
az érettségi vizsgálatok.

A  békét
áhítozó népek egymást megértésének küz
delmében az ellentétek kiélesitésére törek
vők aknamunkáját, minden tülekedés da
cára sem kíséri siker. Minden törekvés, 
mely a válaszfalak megépítésére, a már- 
vnár ledőlő akadályok alátámasztására 
irányul, meddő kell, hogy maradjon azzal 
a nagy akarással szemben, mely az annyi 
ádáz harc Mtán békét áhítozó népek 
magasztos küzdelmében a cél mielőbbi 
elérése tekintetében megnyilvánul.

Az inkább önös érdekek jegyében folyó  
akadékoskodással elhúzhatják az időt, 
szakadékokat vájhatnak az amúgy sem 
göröngytelen és sánctalati úton, de a 
nagy cél elérését végképpen meg nem 
akadályozhatják. A  népek egymást meg
értésének küzdelme diadalra ju tta tja  e 
szent akarásokat s megteremtődik a béke, 
mely után vágyva vágyakozik a vér gő
zének kábulatából eszmélő emberiség.

Argmi



Gösnör 1922 február hó 12.

Kinevezés. A földmivelés- 
ügyi miniszter Lskoez^u Zoltán 
tornaijai állatorvost a IX. fizetési 
osztályba ideiglenes minőséggel 
kinevezte.

Halálozások. Molnár Lajos, 
a magyar országház volt terem 
biztosa folyó hó 5 én Kassán 80 
éves korában elhalt. Az elhunyt, 
ki hossza ideig Rimstamásfalván 
gazdálkodott, tevékeny részt vett 
Gömörraegye politikai és társa 
dalmi életében. 1888 bán a pnt- 
noki kerület országgyűlési kép 
viselőjelöltje volt, majd azután 
az országhás terembiztosi állá 
sába kerlilt. Most hosszabb idő 
éta Kassán tartózkodott, ah'-l ; 
nagy részvét mell itt temették el. ) 
Halála nagy és előkelő rakonsá 
got, köztük a Bornemisza családot 
és leányát, Kálniczky Gázáné, volt 
rimaszombati törvényszéki bíró, 
jelenleg kassai táblabiró nejét : 
döntötte gyászba.

Neumann Lipót tanuló, Neumann 
József kereskedő 17 éves fia f hó 
5-én agyhártysgyulf dósban elhalt. I 

Mérész Gyula pékmester 7 hó 
napos Ilonka nevű kis lánya folyó ; 
hó 6 in  influenzában elhunyt.

Nagy gyász érte Czirbscz József 
hercegi uradalmi főintézót és cta 
ládját, amennyiben szeretett édes 
anyja özv. Czirbecz Józsefné szül. 
Elischer Ámáiia folyó hó 2 án 
reggel 9 órakor hosszabb szenve
dés után életének 84 ik évében 
Gölniczbányán csendesen elhunyt.
A megboldogultat folyó hó 5 én 
délután 3 érakor a gyászházból 
sz ég. hitv. evang. egyház szir- 
tartása szerint nagy részvét mel 
lett kisérték örök nyugalomra.

A  „Katóba őrmesterné“ 
műkedvelői Losoncaim. 
Amint értesülünk, a „Magyar Gaz
da* az összes helyi szereplőkkel 
Losoncon, folyó hó 20 án, hétfőn 
esti 8 órai kezdettel zz Apolló 
mozgóban színre viszi a „Katóka 
őrmestemé“-t. Dacára annak, hogy 
ez a nagysikerű darab már ne
gyedszer kerül ez alkalommal 
Losoncon szinre, ezt az előadást 
agy Losoncon, mint a környéken 
óriási érdeklődés előzi meg. Ja 
gyek előre válthatók Losoncon 
Rédlinger Jakab könyvkereskedé
sében és a „Magyar Gazda" szer 
kesetöségében.

Részvétköpzönet
Mindazoknak, kik drága kis Iluskánk 

elhalálozása alkalmával fáj állm unkat 
részvétükkel igyekeztek enyhíteni s 
azoknak, kik a vógtieztességen jelen 
voltak, eznton mondnck hálás köszS- 
netet. !

Rimaszombat. 1922 február 9.
Mérész Gyula és családja.

A. Torna Kör csütörtökön 
nyilvános főpróbát tartóit, melyen 
az összes iskolák növendékei meg
jelentek. A mulatság tegnap este 
a legfényesebb keretek között 
zajlott le. Az estélyről — lapunk 
zárta miatt — következő 3zá 
mánkban részletesen referálunk.

A  szinész-kedvenc ver 
seny győztese óriási többséggel a 
társulat közkedvelt és nagytehet- 
ségü jellemszinésze Vágó Arthur 
lett.

A  nyomdászat! technika
és kiállítás legfényesebb remeké 
nek tekinthetjük a Törekvés SE 
február hó 25 én megtartandó 
álarcos báljának meghívóját, mely 
id. Rábely M. F ia cég nyomdájá
ból került ki. A háborús idők 
után, midőn a sablon munkák 
már úgyszólván az ízlés teljes 
bakáéira vezettek, a mttértő ember 
jóleső érzéssel fogadhatja ezen ízlés 
visszaállítására igyekező minden 
törekvést. Ilyennek tekinthetjük 
ezt a meghívót is, mely részint 
a tulajdonos áldozatkészségét, 
másrészt a nyomdász ügyességét 
dicséri. Amit ugyan nem is fogunk 
csodálni, ha megtudjak, hogy az 
ntóbbi a mulatság egyik lelkes 
rendezője, ki az ügy iránt való 
teljes lelkesedését öntötte be mun
kájába, hogy ezáltal is elősegítse 
a mulatság sikerét.

Súlyoa baleset érte folyó 
hó 5 éo, vasárnap délután Weisz 
Ármin helybeli kereskedőt, ki 
többed magavai az Akasztó hegyre 
vezető országúton ródlizott. Egy 
lejövet alkalmával egy felfelé ha
b ia d é  kocsi elől kitárni akarván, 
félre kormányzott és a ródli fel
borulván, oly szerencsétlenül esett 
egy ntvédő kőoszlophoz, hogy bal 
alsó lábszárának egyik csontja 
eltörött. A kórházba vitték, ahon
nan az első segélynyújtás után 
lakására szállították. — Ezzel a 
szerencsétlenséggel kapcsolatosán 
a rendőrség, mint értesülünk, kar 
öltve az állami ntépitészeti hiva 
tállá!, a ródlizást az országutakon 
betiltotta. Mi már régóta rossz 
szemmel néztük az országntakon 
való ródlizást és napról napra 
vártuk az eltiltó rendeletet. Nőm 
vagyunk ellensége semmiféle sport
nak, ha az annak rendje és módja 
szerint történik. A ródlizás magé 
baa is a legveszélyesebb sport, 
veszélyes főleg olyan helyen, ahol 
az általános forgalom bonyolódik 
le. Az első baj tehát megtörtént, 
a rendelet és annak szigorú be 
tartása azonban a többit meg
előzheti.

Megszökött fegyencek.
Vasárnap délelőtt az ügyészség 
fogházának munkaterméből 5 fo 
goly megszökött. Kihasználva egy 
őrizetlen pillanatot, a kerten ka 
resztül a temetői rész talán át
ugorva, nyomtalanul eltűntek. 
Közöttük volt két súlyosan elitéit 
ás három vizsgálati fogoly. A 
nyomozás az eltűntek kézrekeri 
tésére azonnal folyamatba tétetett.

E sté ly i és a lk a lm i 
frizurákat e lv á lla l 
Parfüm éria G L Á S E R  
m a n ik ű r  sza lo n .

Faragó előadásai Tor
naiján a legteljesebb siker jegyé
ben folytak le. Tornaija és vidéke 
magyar közönsége teljes létszám 
mai vonult fal ezen előadásokra 
és mindhárom este zsúfolásig meg
töltötte a „Fehér ló“ nagytermét. 
Á tornaijaik kívánságára Faragé 
folyó hó 20 án, 21 én és 22 én 
megismétli előadásait, amikor is 
Farkas Imre „KÍ3 kadett* ja, 
Nádor és Faragó nagysikerű dal- 
játéka „Offanbsch*, végül a nagy
szerű „Oseregyerek* F. Billerlréa 
vendégfelléptével kerül a „Fehér 
ió“ szinpadára.

Műveltség történeti elő* 
a d á s .  Dr. Veress Samu nyug. 
főgimn. igazgató folyó hó 22 én 
szerdán este 8 órakor a polgári 

j olvasókörben előadást fog tartani s 
ez alkatommal ismertetni fogja 
azokat s  régi és újabb elméleteket, 
melyek a világ keletkezésétől s az 
ember származásáról szólanak. Az 
előadás két részletből fog állsni. Az 
elsőben az említett theoriákksl 
fog foglalkozni, a másodikban egy 
a farsangi szórakozások keretében 
jobban beilleszthető témát, a ma
gyar zene fejlődésének történetét 
ismerteti. Mindkét előadás folyta 
fását és kiegészítését képezi azok
nak az előadásoknak, melyeknek 
bevezetését december haviban a 
Polgári Olvasókörben és a kará 
csonyi képki állításon már meg 
tartotta. Az előadások azonban 
külön magukban is teljes egészet 
képeznek. A most jelzett eíőadás- 

j nak különös érdekességet fog adni 
az. hogy a zene történeti fejlődését 
néhány régi XVII—XIX ik szá
zadból származó dalam zenei 
előadásávxl is illusztrálja s ebben 
dr. Mihalik Dszső és FIentisz An
dor is közreműködnek. Dr. Veress 
Samu, ki évtizedek óta lelkeB 
munkása a kultúrának, sokkal 
ismeretesebb városunk közönsége 
előtt, semhogy az ő előadásaira 
a társadalom figyelmét különlege
sen is felhivjuk. Meg vagyunk 
győződve arról, hogy ezúttal is 
tömegesen fogják előadását meg
hallgatni mindazok, akik kultú
ránk fenntartásának ügyét szivü 
kön viselik. Belépődíj személyen
ként 10 korona.
I n g a t la n o k  eladását, 
birtokbérletek közvetítését

mindennemű megbízásokat
a leggyorsabban elintéz 

Bargev József ügynökség* R ia a v ik á  
Sobota, Scijjártó-utoza 64 u ám .

Grand Sanatórium 
és Vizgyógyintézet,
B ratislava (Pozsony) Mély-ut
Elsőrangú egyetemes gyógyintézet bel 
és idegbetegek, cukorbaj esők 
epekő-, vese-, gyomor-, bél-, s z í v  
vered rtny betegek speciális gyógyí
tására. H izlaló és fogyasztó kúrák. 
Sebestet, nőgyógyászat és szülé
szet. U rológia és Bőrgyógyászat. 
Testegyenésset. Szemészéé:. Orr-, 
gége és folgyógyásrat Lakás, fü 
tés, világítás, kiszolgálás, ápolás, házi
orvosi kezelés, 5 étkezés naponta, Ke. 
83 kezdve. Igazgató- főorvos:
2—10 Dr. A ranyi Zsígmond.

S p o r t  év s a k k .  Ütryes és 
éles tollú karikaturistáink ez  ics 
pár szerkesztésében megjelenő 
„Sport Revü“ nagyszerű sport éle 
lap első száma megjelent. Meg
tekinthető Miskolczy cukrászdájá
ban 1 koronáért. A befolyt jöve
delem a RPOS javára fordittatik.

A RPOS sakkversenye befeje
zést nyert. E lső: Józsa Gyula 10 
nyert játszmával, Kemény Zoltán 
8 ponttal II., Sílovencsák János 
77« ponttal III. helyezett lett. A 
befolyt jövedelem egy sakkfelsze 
relés beszerzésére fordittatik.

A  postai értékcikkek
beszerzésének nehézsége állandó 
panasz tárgyát képezi. A posta
hivatalban a leforgalmasebb ősz 
tálynál árusítják s többször hos«- 
saabb időbe telik, mig az ember 
egy bélyeghez hozzájuthat. Ezzel 
kapcsolatban halljak, hogy ez el 
mait hetekben sehol sem lehetett 
okminybélyeget beszerezni. Nem 
lehetne ezeket az állami érték
cikkeket, úgy mint annakelőite 
volt, az összes papirüzletekben és 
tőzsdékben árnsitatni? E-.által a 
közönség sok kellemetlenségtől 
meg szabadulna, a posta pedig 
alaposan tehsrmentasittetnék.

Finom

gyapjúszövet újdonságok
f érf (ruhákra és női kosztü
mökre nagy választékban, 
a legolcsóbb árakon sze
rezhetők be Gémes Béla 

cégnél, Kiutazom bat.

A  Katholikus Kör folyó
hó 18 iki álarcos bálja áll e hét 
érdeklődésének középpontjában s 
nagy, fényes sikert Ígér.

Intézkedést a csavargók 
ellen. Kapcsolatosan az ntóbbi 
időben szomorúan lehanyatlott 
közbiztonsági állapotokkal, pzna 
szos levelet kaptunk a tisztviselő- 
telep s a Hanyádi-u. lakóitól. Ennek 
alapján felhivjuk rendőrségünk 
figyelmét a gombamódra elszapo
rodott sok dologkerülő, elrettentő 
kinézésű csavargókra és cigány
gyerekekre, kik a város lakóit, 
főleg a külvárost felesleges zak
latásoknak teszik ki kéregetésük
kel, melynél még a fenyegető 
magatartástól sem rettenek vissza. 
Egy kis körültekintéssel a rend 
őrség könnyen késrekerithetné 
ezeket a rosszal, sokszor azonban 
jól öltözött alakokat s talán ez
által nyomára is juthatna azok
nak, akik a közbiztonságot állan
dóan veszélyeztetik.

V A S Ú T I
FU V A R LEV ELEK
felülvizsgálatát vállalja a 
Rimaszombati Kereskedelmi 
Testület titkári hivatala Rima
szombat, Szécby utca 1. ss.

Letartóstatott péns- 
csempészek. Nagyarányú apró
pénz csempészésnek jutott nyomára 
folyó hó 3 án a rimaszécai csendőr- 
őrs. A rimaezécs—feledi vonatra 
három gyanús ember szállott fel, 
kik feltűnően megtömött zsákokat 
cipeltek. Letartóztatták őket és a 
zsákokban 102 kgr. aprópénzt 
találtak kb. 6000 korona értékben. 
Kitűnt, hogy az illetők Szolga 
János, Magyar József, Rólh Jenő 
pntnoki lakosok, kik a pénzt 
Magyarországból csempészték át. 
A pénzt a helybeli ügyészség el- 
koboztatta és az állami adóhivatal 
nak beszolgáltatta. Nevezettek 
ellen jogosulatlan határátlépés és 
csempészés miatt az eljárás meg 
indult.

Vadászok ás sportolók figyelmébe ajánlja
a vadászati cikkekből dúsan felszerelt raktárát, a ,,Hubertus" fegy
vergyár gömöri képviseletében ennek kitűnő fegyvereit gyári áron. 
Továbbá az összes téli sportcikkeket: sk í, ródli, korcsolya, jéghockey botok stb.

Szoyka Áruháza Rimaszombat.
POF*’ Vidéki megrendelések gyorsan és pontoson eszközöltetnek.
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Ú TLEV ÉL VISUMOT
minden államba a leggyorsabban és leg
alsóbban megsaeraek. Minden vasárnap, 
kedd, csütörtök este futár megy Prágába. 
Eljárási díj, vizűm és ajánlott póstadijjal 

együtt:
Magyarországba és Németországba 70 Ke. 
Romániába közvetlenül 120 B
Romániába Magyarországon át 180 „ 
Jugoszláviába Magyarországon át 190 „ 
Jugoszláviába Ausztrián át 300 „
Cím: L á sz ló  Z s ig m o n d  
B r n t l s l a v a  (Pozsony) Széplak* 

utca 12. szám.

öngyilkosság. Csákó lat 
vinné helybeli lakos, Csikó Ist
ván sírásó felesége Szijjártó utcai 
lakásán folyó hó 8 án este gyufa- 
oldatot, rézgálie és ecetsavat 
kevert össze és megitta. Tettét 
férje azonnal észrevette és őt 
a kórházba szállította.

Földmivelők figyelmébe. 
Az összeg földmiveléssel foglalko 
zók — akár saját vagy bérleti 
földeken — ha a bevetett terület az 
1921. évben a 90 holdat nem ha- 
Isdta túl — köttlesek legkésőbb 
1922 február 15 ig forgalmi adót 
1921 évre kifizetni, ellonesetben 
az adón kis III még 10°/« késedelmi 
kamatot kötelesek fizetni. — Min
den földmivelő számítsa ki milyen 
összegű bevétele volt 1921 ben 
a földmive'.ésből eredő termények 
atán és pedig gabona, fa, tej, túró, 
tojás, gyapjú: valamint állatok stb. 
után, ehhez számítandó még a sa 
já t háztartásában elfogyasztott 
fenti értékek utáni érték is s a ma 
tatkozó összeg utáni l°/s ot mint 
forgalmi adót 1921 re a városi 
adó hivatalnál, illetőleg községi 
jegyzőnél okvetlen fizesse be a 
megjelölt határidőig.

Balesetek- Pál László hely
beli lakos a rimaszécsi vásáron 
elcsnszott s jobb alsaira mindkét 
csontját eltörte.

Polktreez György 55 éves feledi 
lakost f. hó 26 án a szeméiyvonat 
mozdonya elütötte. Könnyebb sérü
léseket szenvedett.

Solya Rezső 11 éves iskolás 
fin Snsányban katonai patronnal 
játszott, mely hirtelen felrobbant 
s jobb kezének 3 ujját leszakí
totta.

Kritlca György 18 éves munkás 
Tiszoleon elcsúszott és bal aiszár 
csontját törte. Az összes sérülte
ket a helybeli közkórházban 
ápolják.

A változékony időjárás folytán 
sikossá vált talajon nálunk is 
több kisebb és komolyabb baleset 
történt. Dicsérettel kell megemlé
keznünk a város lakosságáról, 
mely — kevés kivétellel — pon
tosan ieljesisi a járdák eltisztitá- 
sára kiadott rendeleteket, ezzel 
szemben sajnálattal tapasztaljak, 
hogy azon helyeken, melyek nem 
tartoznak magán kézbe és főleg 
az utcai átjárókon lévő megfagyott 
hó eltakarításáról senki sem gon
doskodik. A balesetek veszélyét 
pedig leginkább ezek rejtik ma
gukban.

Felhívás. A polgármester 
felhívja a munkaadókat, hogy 
minden megüresedett helyet a 
törv. és rend. tárban 322—921 
zz. a. megjelent törvény 5 § nak 
értelmében a nyilvános mnnka- 
közvetitő hivatalnak (Városháza, 
közélelmezési osztály) azonnal je 
lentsenek be. Egyben figyelméé 
teti a polgármester a munkaadó
kat, hogy megüresedett helyek 
bejelentésének elmulasztása, illetve 
munkás alkalmazása a munka

közvetítő hivatalnál megteendő 
előzetes bejelentés nélkül kihágást 
képez s az id. törv, 20 § nak 
értelmében 200 koronáig terjedő 
pénzbírsággal büntettetik.

Színház.
Faragó szezonjának második 

felét magas színvonalon álló elő
adásokkal vezette be, melyek úgy 
a könnyed szórakozásnak, mint a 
kifinomult műélvezetnek bő és 
kielégítő táplálékot nyújtottak. A. 
közönség fokozott érdeklődé sel 
kisérte az e heti műsort s — egy 
előadást kivéve — szépen telt 
házakat láttunk.

** * .
Szombat és vasárnap este (febr. 

4. és 5 én) a „Szerencsatánc" e. 
operett ment. Vidám szöveg, me
sés táncok, fara bonyodalmak és 
helyzet komikumok váltakoznak a 
darabban, melynek középpontjá
ban Faragé kabinstalakitáss állott. 
A páholvnyitogaté alakjába Faragó 
típust, rág j szerű és egészséges 
komikumot öntött; elsőtől az utolsó 
pillanatig közderültséget keltve, a 
borotválási jelenete alatt egy köny 
nyekkel a szemében kacagó együt 
tessé változtatva az egész nézőtért. 
Partnere és szenvedő részese volt 
a mókákban Egyed, ki újólag kész
ségét adta erősen fejlődő komikus 
tehetségének. Víz Juci sok bájjal 
és naivsággal alakította a kis 
leány szerepét, ebben eegitőtársnői 
voltak Nagy Acci, Lackó Lola, 
Dénes Margit és Doboksy Ilonka, 
kik nagyszerű táncaikért méltó 
elismerést érdemelnek. Általában 
külön fejezetet érdemelnek a darab 
tánc együttesei, melyeket a fentiek
kel együtt Egyed, Fodor és Faragé 
elsőrangúan jártak el.Közönségünk 
ez alkalommal egy k ;s izleltetőt 
kapott az igazi shymmifcől. Mende 
Klári és Fodor voltak e modern 
táncnak mesteri mterpretálói. — 
Weszely a fiatal gróf szerepében 
nyújtott kielégítő alakítást, mig 
Sóiig Margit helyes és ügyes kis 
fodrászinasnak bizonyult. K oIob—  
Fischer hangulatos és kellemes 
zenéjü dalbetétjét Faragó Ödön 
énekelte hatásos illusztrációban. 
Mindkét este szépszámú közönség 
szerzett magának kellemes és jó
kedvű estét.

Vasárnap délután a „Gül baba' 
operett ment. Buday Ilonka, Nagy 
Anci, Vágó, Teieky, Egyed nagy 
kedvvel alakították n kedves darab 
főszerepeit e főleg Fodor volt ele 
méhen Mujkó cigány szerepében.

Hétfőn klasszikus levegőt élvez 
tünk. Moüére emlékének szentelve, 
a társulat díszelőadásban adta elő 
a vígjátékok örök mintaképét „A 
fösvényt.” Az előadás előtt Faragé 
móltatía a nap jelentőségét, kegye
lettel emlékezve meg a halhatat
lan vigjátékirérél és a Moliére 
szerepekben kivált elhunyt magyar 
színművészekről. E őrdós előtt és 
szünet közben a zenekar Fiecher 
karnagy vezetése alatt mesterien 
adta elő „Ha király volnék" nyi
tányt, Faust valcerét és Carmen 
ábrándját. A színre került .F ös
vény* Molié-e legnépszarürb da
rabja. Főalakja: Harpagon köz
mondásossá vált. Megtestesitése a 
színészre nézva elsőrangú próba- 
Bzerep és attól egyformán megkö
veteli úgy a komikai, mint a tra- 
gikai erőt. Az alakításnál sok függ 
azonban a színész egyéniségétől 
és felfogásától. Faragó a legkivá
lóbb Moliére színészek közé tar
tozik és Harpagon szerepében sz 
összes feltételeket egyesítette. -

Nagyszerű komikummal rajzolta 
a fösvény ember jellemét és ma
gas drámai erőre emelkedett akkor, 
midőn az pénzének elvesztésén 
siránkozik. Egyéniségét, nagy te
hetségét s szerep iránt való szere 
tatét sdta be alakitárába, melyet 
a közönség zajos tapssal honorált. 
A komikum keltésében elismerést 
érdemlő segítőtársai voltak Hegye
siné, Vágó, Hegyesi és Homonnai; 
mig Tamás, Bankó, Jueth, Földes 
és Fodor megfelelően alakították 
az előbbiekkel ellentétes és a da
rabnak erkölcsi alapon álló jelle 
meit. Nagy és megértő közönség.

Kedden nagyhatású drámai est 
ben volt része azon kevés közön
ségnek, mely Lakatos László 
„Fakir" jánál megjelent. A darab 
euiyos lelki és társadalmi problé 
mákat tartalmaz és nehéz felada
tot ré az alakító művészekre. — 
Földesre hárult a címszerep meg- 
játssásir.ak terhe, melyet ez a 
nagytehetségü művész elsőrangúan 
oldott meg. A munka, hírnév, 
a nő és a szerelem között választani 
nem tudó tudós lelki töprengéseit, 
a felébredt fér fi bosszúvágyát és 
a gyilkos lelkifurdalásait kiforrott 
tudással, hatalmas drámai erővel 
rajzolta meg. Meghatott, megrázott 
bennünket, könnyeket csalt sze 
műnkbe. Szerepét a legkisebb moz
zanatig kidolgozta; arca, mozdula
tai híven fejezték ki azt a súlyos 
lelki folyamatot, amelyet az iró a 
tudós jellemébe berajzolt. Méltó 
partnere volt Tamás Anna, a 
széles skálájú és nagy erőt kívánó 
felaség szerepében. A szerelmi el- 
lágyultságot, a bosszúálló harag 
kitörését, könnyes megalázkodá
sát sokoldalú drámai tehetségének 
elsőrangú megnyilvánulásaként je 
győzhetjük fel. Bankó a megcsalt 
asszony, Justh a csábító férfi 
szerepéből alkotott hü alakot, mig 
Homonnai a főhőssel ellentétes 
tanárnak jellemét rajzolta jól meg, 
bár kissé túlságosan fiatal hévvel. 
Az előadást az első napokra em
lékeztető üres ház nézte végig. 
Nem értjük közönségünk idegen 
kedését a prózai darabok iránt, 
amik pedig a legnagyobb érdek 
lődést is megérdemelnék. A színé
szek teljes dicséretére legyen 
mondva, hogy a darabot ennek 
dreára nagy ambícióval játszották 
végig és nagy műélvezetet s ta
nulságos estét szereztek a kevés 
számmal megjelent, de hálás publi
kumnak.

Szerdán „Eleven ördög" régi 
hirneves operettet láttuk. A vi
comte szerepében Buday Ilonka 
nyújtott különleges alakítást. Á 
művésznőt e héten másodszor lát
tuk férfiszerepben, melyet egy 
forma gráciával, kellemmel és 
temperamentummal alakított. A 
tanácsos szerepét Faragó igazgató 
ruházta fel nagyszerű humorával. 
Nagy Anci, Viz Juci, Egyed, Fo
dor, Teieky, Hegyezi és Hegyesiné 
jó és nivós alakítást nyújtottak.

Csütörtökön a „Cteregyereké
ben viszontláttak F. Biller Irént, 
kit zsúfolásig megtöltött terem és 
a közönség meleg szeretető foga 
dott. Az előadás semmiben sem 
maradt mögötte a darab bemu
tató előadásainak, sőt a darab 
érdekességét fokozta az a körül
mény is, hogy Hu bér szerepét 
Faragó igazgató alakította szipor
kázó szellemének és egyéniségé
nek nagyszerű nüanszaival.

Pénteken nagy értékű, magas 
nivéjn irodalmi esténk volt. Ma 
dách drámai költeménye „Az

ember tragédiája" került a maga 
egész nagyszerűségével a mi kis 
színpadunkra.

A színpadi technika legnagyobb 
diád la volt ez az előadás ésnjabb 
tanujeie annak a lelkiismeretes 
munkának, mellyel Faragó — a 
szűk keret dacára is — érvényre 
tudja juttatni a nagyszerűséget. 
Madách hatalmas gondolatai: a 
létezés céljának örökké megold
hatatlan kérdése; a küzdő ember, 
a melléje rendelt élettárs, a jó és 
rossz anyagból faragott nő és az 
öröktagadás szellemének nagy sú
lyú és mély értelmű szavai Föl
des (Ádím), Tamás (Éva) és 
Faragó (Lucifer) művészetén át 
beszűrődtek lelkűnkbe és megfog
ták agyunkat, övék az elismerés 
elsősorban. De dicséretet érdemel 
nek az összes szereplők é3 a mii 
szaki személyzet, a társulat e 
„névtelen" harcosai is, kik méltán 
vették ki részüket a nagy siker 
bői. A rendezés Faragóban találta 
meg mesterét. A táblás ház egy 
fenségesen komoly és tanulságos 
est emlékeit vitte magával.

Szombaton a „Bob herceg" ment.
Vasárnap délután — közkívá

natra — a nagysikert ért „Offan- 
tach" daljáték. Este a magyar 
népszínmű irodalom régi gyÖDgye 
„A rokkant huszár" vagy „Tündér
lak Magyarhonban" F. Biller Irén 
felléptével és Teiekyvai a cím 
szerepben.

Hétfőn „Nincs valami elvámolni 
valója'?" szellemes francia bohózat 
Faragóval. C<ak felnőttek részére.

Kedden „A próbaházasság" víg 
énekesjátáb.

Szerdán általánosan megnyilvá
nult közkívánatra a natty sikert 
elért „Cseregyerek" F. Biller 
Irénnel és Faragó igazgatóval. Az 
előadásra felhívjuk a vidék fi
gyelmét.

Csütörtökön Biller Irén és F a
ragó felléptével „Pacsirta" Lehár 
nagy operettje.

Pénteken Faragó igazgatóval 
„R. U. R.“ Ciapek Károly világ
hírű drámája.

Szombaton Biller Irén és F a 
ragó igazgatóval Sardou híres 
vigjátéka, a „Szókimondó asszony
ság" kerül színre.

Vasárnap délután közkívánatra 
„Bob herceg"; este másodszor 
„Pacsirta" operett.

LapkiadótulajdotiOS : 
Mábeljr Károly.

Rumbnrgi
len 03 pamutvásznak, női áa férfi 
kész fohérnemüek, e r e d e t i  
Schroll féle sifónok. Férfi, női és 
gyermek harisnyák, zsebkendők, 
külföldi férfi és női ruha
szövetek nagy választékban, szo
lid szabott árak mellett kaphatók

M olnár M ihá ly  és T á rsa  cégnél
R im a szom b at, pénn tig jigaxgatósá& i 

ép ü le t.
Saját készítésű paplanok a leg

szebb kivitelben.

Elönyomda,
Száraz tű z ifa

bármily mennyiségben, 
kicsinyben és nagyban

á l l a n d ó a n  k a p h a t ó  
JE L Ű N E K  HENRXK-nél
(Deák Ferenc-aíca 4. szám.) I k
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Faárverési hirdetmény.
A hubói reí. egyház 19S2. 

évi m írcise hó S án dél
előtt fél 10 órakor a* egy-
házgondnck lakisin  tartar dó nyíl 
város ásó Aj Írásbeli árverésen 
eladja a ref. egyház tuiajdonát 
képezd érdének 3 0 kát. holdján 
található 80 éves tölgy és cserfát, 
melynek fatömege kitesz cs 600 
Hrméter tűzifát. Kikiáltási ár 50 
kor. egy tirméter után tövön. Ki
szállítási határidó: bezárólag 1022. 
évi november hó 30 ig.

Utóajánlatok egyáltalában nem 
fogadtatnak eL

A részletes árverési és szerző
dési feltételek a rim. sobotai áll. 
járás erdőgendnokságánál és az 
egyházgondnoknál Hahón tekint
hetők meg.

K»lt Hnbevo, 1922. évi február
hé 8 ár.

Hnbay
cgyhiegondnok.

E LA D Ó  H Á Z]
Rimaszombat Loionei-utcában eladó egrj 
hás, mely áll egy 8 és egy 4 szobás lak
részből, magános udvarban kerttel és hozá 
tartozó mellékhelyiségekkel. Vevő vétel 
esetén egy lakrészben azonnal beköltözhet. 
Dr D IC K M A N N  G Y U L A  Ü G Y V É D  

R im & aioxxbat.

Seidner B ernát és F ia
fskereskedésében (Rimaszombat) 
egy jobb Családnak 18—20 éves 
fia, ki jól Ind számolni, havi 300 

korona fizetéssel

gyakornokul felvétetik.
Házi koszt.
A mai naptól fogva jó polgári 
kosztol kaphat egy két intelligens 
leány vagy fiatal emberTiSztviaelő- 
teif p, Petőfi utca S. ez. alatt. 2x

ÜZLETBE ÜGYES 
KISZOLGÁLÓ LEÁNY
állást nyerhet ajánlatok fizetés 
megjelöltsseí zári borítékban e 
lap kiadóhivatalába küldendők.

x x x x x x x x x x x x  
$ G őzcsép lő- x  
J  garnitúrák x
X  előnyös feltételek mellett 
X  beszerezhetők

Elevátorokat
gízcsóplögópekhas és 
kisebbfajta motorokhoz 

is szállít

DROZDY GÉPSYÁR, 
P ÍR K Á N Y . ....

E lad ó ház.
Három szoba és melléfehelyi- 

j #égekb<51 állő ház, t í z  vezetéki 
| és villamos berendezéssel, 
j magános udvar és kerttel el- 
í adő. Bővebb íelrilágositást ad 
I Tóth Béla városi mérnök.

RIM ASZO M BATBAN,
a Szentpéteri utca 7. szám alatt j 

fekvő, egy földszintes

L A K H Á Z
mely áll 3 szobából — hálófiilké ) 
vei—, megfelelő mellékhelyiségek
ből, vízvezetékkel és villannyal : 
felszerelve, elkülönített udvarral :

szabadkézből eladd.j
Felvilágosítást ad dr. Baksay í 

Dezső ügyvéd
R i  m a s z o m b a t . 2x 1

Tauses
Gusztáv
épület é s  m ülakaios  
R IM A S Z O M B A T ,
Rákóczi-n ea 22. (Régi gimn.)

K észítek  és jav ítok:
sodronyfonatu vaskaput, kerítést, ko
vácsolt v&.-kspnt, hirkeritést, erfcély- 
rácsot, lépc-örácsot, vadajtót, vas
ablakot, kirakat rácsot (rolló 
hely .tt) összecsukhatót, üvegtetőt, 
üvegvererdát, tabaréktÜEhc-lyt, üst- 
házat, Werthrim-ka>3B& speciális ja
vítását és mindennemű javításokat 
gyorsan és pontosan készítek. 12x

Netörjeafejét
hogy hol eserezBea egy ki* 
denaturált szeszt, mert a

Gömörmegyei
Áruforgalmi

r. t. műszaki üzletében,
RIM ASZOM BAT,
Rákóczi F. u. 10. ss.
mindenkor a legolcsóbban 
és tetszés szérián meuoyi- 
Bégben k ap h it 3—9

FIGYELEM!
Ha jó és oIojó asztalos munká
hoz akar jutni, úgy keresse fel

Hollánder Jázsef
é p ü le t -  é s  b ú to r -  
a s z t a lo s  m ű h e ly é t  
R IM A S Z O M B A T ,
Szijgyártó utci, 45. sa. alatt, 
ahol minden a szakmába 
vágó munkát jutányos áron 
készítek. — Javításokat pon
tosan és olcsón készítek. 3x

E L S Ő R A N G Ú
b ü k k  t ű z i f á r a
lehet előjegyezni Gömür Siáiió 8. 
szám slatt. (I. emelet.)

Vadászok figyelem!
R éka, nyast, nyúl 
és m indenféle vad
bőrt a  legm aga
sabb árban veszek  
és m inden vadász

győződjön meg rőla.
Groszmann Mór.

Rimaszombat,
Kossuth Lajos-utca 7. szám. 
(Kálmán mészáros mellett.)

ílt gépekkel ^
üzletet köt X;

IY GÉPGYÁR, |
árkány, i 2o |

; Vízvezeték építését j
j és szakszerű  javítását vállalja \ \ _
H lo z e k  J á n o s i

j műszaki vállalkozó Rimavská j 
| Sobota (Rimaszombat), Rá- j 
| kóczy-utca 24. szám. Telep: j 

Kispást-tér.
i Ugyanott t a n u ló k  fölvétetnek. !

Lakás kerestetik. i S ü tö d e  és H n sc sa rn o k .
2 szoba, konyha, hoazí.tartOBÓ ! 
mellékhelyiségekkel f e b r u á r  

1 - é r e  kerestetik. C m a kiadóban, i 
---------------------------------------------- ;

k Gömörmegyei Nép- ésj
Iparbank R. T. ... j

n j h e te te k r e :  10000 ko- ! 
rónáig 5°/o, 10000 kor. leiül !

6% kam atot fizet.

T ü k ö r - f é n y e s
gallér és kézelőket etak j 
akkor viselhet, ha ezeket !

Vozár; Sámuel és Fia |
kelmefestő és vegytisztító i 

intézetében mosatja. \
R-szom bat, Tompa Miháiy-n. 28. j

Tisztelettel tudatom & n. é.
közönséggel, hogy Deák 
Ferenc utca 11. sz. alatti
PÉKÜZLETEMET
egy m inden te k in 
te tben  e l s ő r e  s d ü

H U S C S A R N O K K A L
bővítettem ki, ahol a nagy 
forgalom miatt a nap 
bármely szakában mindig

mindennemű tienfesera 
és fr is s  hús kapható
úgy kicsinyben mint nagy
ban. Viszonteladóknak igen 
kedvező árat szabok. — A 
n. i. közönség szives támo
gatását kéri, tisztelettel

Császár Pál,

Értesítés!
Tisztelettel értesítem a n. é. közön
séget, hogy a N e u m a n n  f é le

szikvizgyárat átvettem,
teljesen rar.dbehoztam. Állandóan 
friss szikviz kapható. — A n. ó. 
közöaBég szivei pártfogását kéree 
tisztelettel
2—3 K lein  Sám uel.

Lakás és üzletIELADÓ HÁZ.
j Erős, köböl épült earokbáz modern

betöréses lopás ellet i biz
tosítása, valamint egyéb

b i z t o s í t á s o k
csekély  díj ellené
ben ie lvétetn ek  a

Gömörí Hitelbank
biztosítási ügyosztályánál 
Rixnavská Sebota

Erős, köböl épült earokbáz modern 
lakással, mely áll: 4 szoba, nagy 
előszoba fürdőszoba, cselédszoba, 
konyha, éléstár, zárt folyosó, 5 
tágas pince, melyből kettő mosó- 
konyhának is használható, viilany- 
és vízvezeték mindenütt bevezetve. 
— Modern gazdasági udvar, 4 lóra 
vagy szarvasmarhára való istálló, 
kocsisain, sertés- és baromfiól 
beton csatornázással, Ízléses ndvar- 
kert, modern vaskerítés és kapu, 
nagy bekerített konyhakert, újon
nan belültetuti gyümölcsfákkal, 
szabadkézből eladó. A ház korcs
mahelyiségnek is kiválóan alkal
mas. — Bővebb felvilágositást ad
VALASZKAY REZSŐ.

Mérlsfliavitások

a legsürgősebben és 
olcsón eszközöltetnek

Runyay Lász ló
gazdasági gépműhelye Rima 
szombat, IL Rákóczi F. a. 15.
Gyártom a legújabb rendszerű fa- 
arán:]; áx g e n e r á t o r o k a t  S—Sí 
H P-ij. K á r j e a  á r a j á n l a t o t .

Rimavská Sobota, 1322. Nyomatott íd . E&beiy Miklós F ia  könyvnyomdájában.


