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II. ÉV

Rimaszombat hivatása.
(Németország, 1922 aug.)

Nem értekezést akarok Írni.
Itt a messziben tisztábbá
alakulnak a képek és a per
spektíva vonalaiból többet
olvashatunk, több gondola
tot pattant ki a távol, mint
a közelség, szebbek az aka
rások és szentebbek az elbusulások.
Elbúsuló, akaró gondola
tokat akarok csak megrögziteni: hátha sokan vagyunk,
akik már gondoltunk ilyesmit.
Rimaszombat hivatása . ..
Az utolsó évek folytán be
következettpolitikai és egyéb
eltolódások változási idéz
tek elő egyes városok fejlő
désének lehetőségpi!->en is
és az uj térképen uj köz
pontok születésének és ki
fejlődésének helye van el
rejtve a vonalakba.
Rimaszombat a szlovenszkói magyarság egyik leg
fontosabb állomásává és vég
várává vált, amire nemcsak
az praedestinálja, hogy a
legerősebb magyar párt szel
lemi vezetése Délgömör és
a szomszédos vidékekről
történik, hanem sajátságos
helyzete is, melynek folytán
egy nagy környékkel bírva,
föltétien magához kell vonzania a közlekedési és egyéb
akadályok által a messzibe
kapcsolódástól elzárt magyar
vidékeket.
Ez tény. A kérdés most
már csak az, hogy van-e a
városban olyan belső érték,
hogy ezt a szellemi közpon
tot meg tudja-e tartani szel
lemi központnak.
A kivándorlók, a kiűzőitek
csökkentik a magyarság ere
jét, — de ebből csak nem
az következik, hogy most
már meggyengültünk és tehe
tetlenek lettünk?
Nem! Ebből az követke
zik, hogy azok, akik meg
maradtunk, akjk itt marad
tunk, súlyos teherként, de
büszke öntudattal a vállunkra vesszük a keresztet: ki
tartani és azok helyett is

kitartani, akik nem lehetnek
már velünk.
Annyi szép álmot és annyi
nagyot-akarást ölt már meg ez
a város, hogy Gömör főváro
sáról ebben is el lehet mon
dani, amit régen mondottak
GömörrőhKismagyarország.
Kevés városnak jutott ki a
sorstól, hogy annyi szép
gondolat és jószándék pat
tant volna ki falai között,
mint ennek a városnak. De
kevés város gyilkolt kérlel
hetetlenebből álmot, mint ez
a rima-parti.
Egy uj korszak nyílt meg
Rimaszombat történetében.
És a megkezdett lapok utolsói
között már valami uj szél
fujdogál.
Mindenünnen a közelmúlt
ból való kiábrándulás hangjai
zugnak, mindenünnen vál-'
tozást és feltámadást várók
imája hangzik.
Megértjük-e mi ezt?
Hogy uj kor előtt állunk.
Hogy Rimaszombatnak nagy
hivatást adott a sors, amit
be kell váltania, amit nem
lehet elfelednie egyik fiának
sem. Minden szombati ma
gyar a magyar kultúra egyik
harcos őre lett — és ha nem
az marad, vétkezik.
Be tudják-e váltani Rima
szombat hivatását?
Ha nem akarjuk együttes
erővel, elvesztjük az időt,
mikor a sorsunk kerekébe
belemarkolhatunk . . .
És
akkor. . .?
Tovább fog gyilkolni ez
a--------------------------------------------Y
város.
—D —

Egy csendes jubileum
hangtalanságával, szerény
zajtalanságával fennállásá
nak ötvenedik esztendejét
töltötte be Rábely Károly
könyvnyomdája Rimaszom
batban. Egy ipari vállalat,
egy ipari üzlet életében fél
század sokkal jelentékenyebb
idő, mintsem hogy mellette
egyszerűen elsuhanhatnánk,
szótalanul elhaladhatnánk/—
Nem. Nem pedig már azért
sem, mert egy a magyar kul

túra, a magyar hírlapirodalom
terén el nem tagadható jelen
tékeny szerepet betöltő szor
galmas munkásságnak, nyom
dai tevékenységnek nem kö
zönséges jubileuma is ez.
Minket, a sercegő acél
szerszám robotos munkásait
közelről gérint e félszázados
dátum s annak jubiláris je
lentősége, hiszen a legszoro
sabb nexusban állunk hoszszu évek óta a nyomdával,
melynek ötvenéves jubileuma
vagyon. Ez ünnep a mi ün
nepünk is és ünnepe az
egész szlovenszkói magyar
sajtónak, mely a legjobban
tudhatja értékelni, leginkább
méltányolni azt a becsületes
munkásságot, melyet egy
tisztességes könyvnyomda
félszázadnyi idő alatt a ma
gyar kultúra, a magyar hirlapirás terén kifejthet.
E nyomda, mely csendes
hangtalansággal haladt el az
idő ötvenesztendőt jelző mér
céje mellett, mindvégig be
csületes munkásságot fejtett
ki s éppen ezért, tulajdono
sának szerénysége bármint
ellenezte is, nekünk köteles
ségünkké lön, hogy a jubi
leum ne legyen hangtalan s
a félszázados ünnepen a
tisztes ipart képviselő jubi
láns nyomda előtt igaz öröm
mel hajtsuk meg az elismerés
lobogóját.
Ötven évvel ezelőtt, 1872. már
cius 15-én jött és telepedett le
városunkban id. Rábely Miklós
könyvnyomdász, hogy az akkor
a Losonci-utcai Stelkovich-féle
házban lévő Kádár József-féle
nyomdát átvegye. Bernolák Nán
dor ügyvéd szerkesztésében e
nyomdában állították elő a „Gömöri Lapok“-at, Rimaszombat
egyik legrégibb társadalmi és
szépirodalmi hetilapját, majd 1873
évben Gotthard Endre megyei
segédlevéltárnok s később Beke
László vm. aljegyző szerkesztése
mellett, Kármán S. könyvkeres
kedő kiadásában a „Felvidéki
Közlöny" hetilapot, mely azon
ban két évi fennállás után meg
szűnvén, Rimaszombat helyi új
ság nélkül maradt. A Budapesten
az Emich Gusztáv (Atheneum)
és Heckenast Gusztáv (Franklintársulat), Magyarország akkori
leghíresebb nyomdáiban dolgozó
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életerős, ambícióval telt, kivá
lóan szakképzett nyomdászmester
rövid három év múlva (1875), a
berendezésében primitiv Kádár
féle nyomda helyébe egy teljesen
uj kézisajtós nyomdát állított fel.
Az 1880-ik évben Fóti Kovács
Béla premontrei papnövendék
és Porubszky Pál, a jánosi-i
Báró Nyáry család nevelője szer
kesztésében és Stefanovics I. ki
adásában itt indult meg a „Gömör-Kisnont" vármegyei közlöny,
társadalmi és szépirodalmi heti
lap, melynek kiadását 1881 ja
nuár 1-től kezdve id. Rábely
Miklós vette át. A „Gömör-Kishont", vármegyénk ezen leg
elterjedtebb s legkedveltebb heti
lapja később a Bodor István,
id. Rábely Miklós, Lőrinczy
György, dr. Veress Samu, Kár
mán Zoltán, dr. Szeless Ödön,
Serki Szabó József, Lukács Géza,
dr. Dienes Gyula, dr. Terhes
Samu, Komáromy István és Gál
lá tv á n
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át egészen 1919 junius 1-ig, —
mikor a vörösek bevonulásával
azt Rothbart Emil városparancs
nok beszüntette, — e nyomdá
ban jelent meg. E közben az
1899. évben a nyomda az első
gyorssajtóval, amerikai sajtóval
szereltetett fel s mellette, —
Károly fiának az üzletbe való
bevonásával — a könyvkötészet
is felállittatott. Id. Rábely Mik
lós nyomdájában állították elő
hosszú évtizedeken át a vár
megyei hivatalos lapot s habár
ajánlata gyakran drágább is
volta más ajánlattevőknél,ismert
pontosságára, kiváló szakértel
mére s arra a csínra figyelem
mel, melyet összes munkáinak
elkészítésénél oly nagy gondos
sággal fejtett ki, a vármegyei
nyomtatványok szállításával őt
bízták meg s a RimamuránySalgótarjáni Vasmű részvénytársaságnak is éveken át ő volt
a rendes nyomtatványszállitója,
de az évek folyamán e nyom
dából számos önálló irodalmi
munka is került ki.
Az 1910-ik évben a legfelsőbb
hely figyelmét is magára vonta
az évtizedes becsületes munkás
ság s a királyi kegy ötvenéves
nyomdászi jubileumának alkal
mából a nyomda tulajdonosát,
a magyar nyomdászok nesztorát
id. Rábely Miklóst, — ki a köz
élet terén is szakadatlan mun
kásságot, fáradhatatlan tevékeny
séget fejtett ki s számos kultu
rális, ipari és közjótékonysági
intézményünknél vezető helyet
töltött be, — arany érdem
kereszttel tüntette ki.
A nyomda munkában meg
őszült megalapítójának vissza-

vonulásával a könyvnyomdát és
könyvkötészetet az alapitónak
fia, Rábely Károly vette az 1910.
évben át, ki azóta azt atyja
szellemében a folytonos fejlődés
szemelőtt tartásával vezeti s a
haladás zászlaját lobogtatva ke
zében, a magyarság kulturális
érdekének védelmére a „GömörKishont" megszüntetése után
1920. évben a „Gömöri Egyetértés“-t, majd ennek felsőbb
hatósági betiltása után, a magyar
ság kulturális érdekeiért minden
kor harcrakész itteni irói gárda
szellemi támogatásával lapunkat
a „Görnör" politikai és tár
sadalmi hetilapot alapította s
ennek kiadó tulajdonosa ma is.
Nyomdáját ez évben teljesen
újonnan rendezte be, úgy, hogy
a jubiláris esztendőben Rábely
Károly könyvnyomdája — s ezt
minden elfogultság nélkül mond
hatjuk — egyike Szlovenszkó leg
jobban felszerelt és minden te
kintetben modern könyvnyom
dáinak.

Áthelyezés. Szabó József rimaszombati pénzügyi főtanácsost,
pénzügyigazgató helyettest a
besztercebányai
pénzügyigaz
gatósághoz helyezték át. Ismerve
Szabó József kiváló szakképzett
ségét, nagy munkabírását, a
rimaszombati pénzügyigazgató
ság s közvetve vármegyénk egész
közönsége sokat veszt Szabó Jó
zsef főtanácsos távozásával.
Előlépések. A közoktatási és
népnevelési miniszter a helybeli
reálgimnáziumban a szlovák pa
rallel osztályokban működő Misecska Bernát, Posth'a Gyula és
Németh Pál tanárokat előléptette
s a rendesen felül vállalt mun
kájukért jutalomban is részesí
tette.
Uj tanárok. Minthogy gimná
ziumunkban a folyó tanévben a
IV. szlovák osztály is megnyílik,
két uj tanár nyer alkalmazást:
Albrecht Géza volt amerikai mis
siói lelkész és Medzihradski
Péter stompfai polg. isk. tanár.
Halálozások. Megrendülve vet
tük a hirt, hogy Dr. Domokos
Irnákné, szül. Adorján Magdolna,
Dr. Domokos Imák feledi orvos
neje, f. hó 5-én rövid szenvedés
után elhunyt. Az egészségtől vi
ruló, 25 éves szépséges fiatal
asszony sarlachban megbetege
dett cselédjétől kapta meg a
gyilkos betegséget s pár napi
szenvedés után magára hagyta
szerető férjét s anyai szeretet
tel dédelgetett egyetlen kicsi
fiát. A tragikus véget ért fiatal
nő holttestét a részvét impozáns
megnyilvánulása mellett f. hó
7-én temették.
Maár Béla, helybeli órásmes-

Ennek a könyvnyomdának
félszázados jubileuma ün
nepünk nekünk, ünnepe a
magyar sajtónak s a magyar
kultúrának is, melynek elő
mozdítása, fejlesztése és istápolása érdekében, — válsá
gos időkben is, — igaz be
csülettel annyit munkálkodott
s oly tisztes munkásságot,
fáradhatatlan tevékenységet
fejt ki jelenleg is.
A munka csendes jubiláris
ünnepe ez, melynek tiszta
örömében a teremtő munka
k it h p tpkkpl © több fé lo ld a li
minőén munkása igaz szív tpr,
hüdés döntött ágyba, f. hó 6-án
vel, szeretetteljes köszöntő 42 éves korában hosszas szen
szóval kell, hogy osztozzék. vedés után agysorvadásban meg
A munkából az Élet fakad: halt. A kiváló szakember hírében
órásmester holttetemét f.
legyen megbecsült és áldott állott
hó 7-én adták vissza az anya
a munka!
földnek.

H ÍR E K .
Van úgy
az ember, hogy minden megrázkód
tatások nélkül simán gördülő nap
jait váratlan esemény zavarja
meg, van úgy az ember, hogy
életének csendben Jolydogáló pata
kán hullámgyürüket ver a Sors
dobta kavics.
Kérdés: Mikor boldogabb az
ember? Ha napjai megrázkódtatá
sok nélkül, simán gördülnek le s
élete patakának tisztán csillogó
tükrén nem ver hullámokat a Sors,
vagy ha vágyak, lázasálmok,
hullámverések, csalódások, küzdé
sek és szenvedések váltakozva
zavarják az életet-élés egyhangú
ságát ?
Úgy tán nyugodtabb, igy azon
ban szebb, emberibb az élet s
boldogabb a vágyai vezérelte és
végül mégis csak sirbadülö em
ber.
Árgus.

Fedák Sári Rimaszombat
ban. Értesülésünk szerint Fedák
Sári, a hírneves művésznő e hó
folyamán egy előadást fog tar
tani városunkban, mely művészi
eseményre előre is felhívjuk vá
rosunk közönségének figyelmét.
Jegyek már előjegyezhetők a Lévai
könyvkereskedésben.
Az uj vezérpénzügyigazgató.
Dr. Brachtl f. hó 7-én a helybeli
pénzügyigazgatóságot látogatta
meg s a tapasztaltak fölött meg
elégedésének adott kifejezést.
Búcsúszó. Mindazon jó isme
rőseimnek, kiktől személyesen
el nem búcsúzhattam, ezúton
mondok Istenhozzádot. Rima
szombat, 1922 szeptember 10.
Mázik Anna.
Tekeverseny. A helybeli Pol
gári Olvasókörben a tekepálya
f. hó 24-iki bezárásával kapcso
latosan ma (vasárnap délután
tekeverseny veszi kezdetét. A
verseny győztesei nagyobb értékű
dijakat nyernek, mely a bezáró
ünnepély alkalmával osztatik ki.
Legalább tiz versenyző jelent
kezése esetén az egyik pályán
nőiverseny rendezése is tervbe
vétetett.

Pamutok — D. M. C. áru — Clark cérnák — Gyermek, női és
férfiharisnyák_— Harisnyakötők — Férfi és női keztyük
— Nyakkendők — Ingek — Gallérok — Különféle gombok,
tűk — Játékáru — stb. nagy választékban kapható Kovács
István rövidáru üzletében, Rimaszombat, Masaryk-tér 5.
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Tisztviselői címváltozások.
A bírósági tisztviselők címeit
ujabbi kinevezések folytán a
következőleg változtatták meg:
A rimaszombati törvényszéknél
bírósági főtisztek: Fráter Mór,
és Fülöp Béla. Irodai főtiszt:
Fodor Gizella. Irodai tiszt: Fülöp
Ilona. Bírósági írnok: Pecsők
János. A rimaszombati járásbíró
ságnál bírósági főtiszt: Haász
Béla, irodai főtiszt: Havasi Já
nos. A feledi járásbíróságnál
bírósági főtiszt: Pongó Mihály.
Bírósági tiszt: Bettler Géza. Bí
rósági Írnok: Szüts József. Iro
dai tiszt: Gaál József. A tornaijai
járásbíróságnál bírósági főtiszt:
Vietórisz Sándor. Irodai főtiszt:
Csapiár Alajos és Kemény Géza.
Bírósági tiszt: Czókoly György.
A rozsnyói járásbíróságnál bí
rósági főtisztek: Szemere József,
Grúber Ferdinánd és Bölcsházy
László. Bírósági Írnok Strausz
Izidor. Irodai főtiszt: Lipcsey
János. A nagyröcei járásbíróság
nál bírósági főtisztek: Suhajik
Péter, Mariányi Dezső és Demcsák Tóni. Irodai főtiszt: Vjergh
István. A címváltozásoknál érde
kes, hogy az eddigi telekkönyv
vezetői cim helyett a volt telek
könyvvezetők is a bírósági főtiszti
címet kapták.
A Nép- és Iparbank felszámol.
A súlyos közgazdasági helyzet
nyomása alatt pénzintézeteink
egyik legrégebbike a Gömörmegyei Nép- és Iparbank válsá
gos helyzetbe került. Ebből ki\ folyólag a f. hó 4-én Lukács
: Géza elnöklete alatt megtartott
rendkívüli közgyűlésen elhatá
rozták, hogy miután a bank
| ügyei csak felszámolás utján
■rendezhetők, annál is inkább,
mert a Gömöri Hitelbank jó
! indulata támogatását erre nézve
meg is Ígérte, a bank felszámol
s ez irányban az első legsür
gősebb lépést megtéve, a felszá
moló bizottságába: Dr. Schreiber
Ferencet, Kopecky Antalt, Dr.
Mihalik Dezsőt, Dr. Lusztig
Sándort, Szaniszló Istvánt, Dr.
Gyurkovics Jánost, Lukács Gé
zát, Perecz Samut, Dr. Rárósy
Gyulát és Dr. Weinberger Rezsőt
nyomban meg is választották.
Paál Gyula verseinek „Landry
dalai Fanchonhoz" cimü legújabb
kötete, melyről lapunkban már
megemlékeztünk, legközelebb el
hagyja a sajtót. A Klein Géza
nyomdájában készülő verskötet
érdekes, kedves olvasmányul
szolgál mindazoknak, kik a köl
tői hangulatba ringatások élvezői
s a hivalkodó szócifrázatok nél
küli, hamisítatlan hangú, tiszta
költészetnek barátai, Megrendel
hető Klein Géza könyvkeres
kedésében, vagy a szerzőnél
Rimaszombatban.
A Sport Revü augusztusi sza
mán Makovits Jenő festő művé
szünk serényen dolgozik s a
legfrissebb szám megjelenését e
hétre már kilátásba is helyezte.
Lopás. Kubelkó Pál rimaszécsi
lakos, földmivestől több ezer K.
értékű holmit, vasszerszámokat,
ruhanemüeket stb.' loptak el. A
csendőrség megindította a nyo
mozást.

HALLÓ!

Á beiratkozások összes tan
intézeteinkben véget értek. Az
egyesült prot. főgimnáziumban
a magyar osztályokba 311 tanuló
az I—IV. szlovák osztályba 122
tanuló iratkozott be. A polgári
leányiskola I—IV. magyar osz
tályaiban 206 s az I—II. szlo
vák osztályaiban 52 a tanulók
száma. A gimnáziumban a fel
vételi és javitóvizsgálatok percentualiter jó eredménnyel vég
ződtek. Az érettségi vizsgálatok
ideje a Skolsky Referát részéről
nincs megállapítva.
A drágasági pótlék tervbe
vett redukálása ellen a f. hó
3-án megtartott tisztviselői érte
kezlet egyhangúlag állást foglalt.
A megyei gazdasági egye
sület feloszlatását megsemmi
sítették. Nagy feltűnést, érthető
megdöbbenést keltett annak ide
jén megye és országszerte Szlo
venszkó teljhatalmú ' miniszteré.nek azon érthetetlen rendel
kezése, mely szerint a GömörNógrádi Gazdasági Egyesületet
feloszlatta, vagyonát letoglaltatta.
E sérelmes miniszteri rendelke
zés ellen a gazdasági egyesület
a legfelsőbb közigazgatási bíró
sághoz panasszal élt, minek
következtében a f. hó 6-án
megtartott tárgyaláson hozott
Ítéletével a közigazgatási bíróság
a sérelmes miniszteri rendelke
zést megsemmisítette s ezzel a
gazdasági egyesületet régi jo
gaiba visszahelyezte. E szomorú
időkben, midőn a jogbiztonság
és törvénybe vetett hit és bizodalom úgyszólván csak üres
szólammá vált, minden igazság
szerető ember igaz örömmel ér
tesül a közigazgatási bíróság
igazságos Ítéletéről.
Dupla vagy semmi. Nem, óh
nem kártyajátékról van szó, sok
kal érdekesebb e „dupla“, mit
legutóbb már az egyesületek fel
oszlatásánál szoktak itt alkalmaz
ni ebben a fehéregeres világban.
Mint ismeretes, Szlovenszkó telj
hatalmú miniszterének a Vár
megyei Kaszinó és a GömörKishontvármegyei Magyar Köz
művelődési egyesület feloszlatá
sára vonatkozó rendeletét a prágai
legfelsőbb közigazgatási bíróság
megsemmisítette. A teljhatalmú
miniszter most mindkét egyesü
letet újból feloszlatta azon érde
kes p ó t m e g o k o lá ssa l, hogy
„mindkét egyesület múltja és
tagjai nem nyújtanak biztossá
got arra, hogy az egyesületek
működése nem lenne állam
ellenes." Nesze nekünk, ideális
állampolgárok! Itt a dupla —
feloszlató rendelet. Vigasztalódni
csak abban lehet, hogy a meg
semmisítő Ítélet méltóképpen
rá fog majd erre duplázni.
A régi, már lejárt vagy el
használt útleveleket meg kell
őrizni. A zsupanátus útlevélosztálya rendelkezése folytán a
régi, elhasznált vagy lejárt útleve
leket uj útlevél kérvények be
adásakor mindig mellékelni kéri,
mert ha az nem volna a kérvény
hez csatolva, uj útlevelet nem ad
ki. Figyelmeztetünk tehát minden
kit, hogy régi útlevelét őrizze
meg saját érdekében.

3 SZÓ!

HALLÓ!

Útlevelét intéztesse Kovácsnál
R im aszom bat, M asaryk-tér 5.

1922 szeptenrtíetJHőlIÜ.:

az ..ÉLŐ FÁ K L Y A '
nagyon érdekes filmjáték

Munkát és kenyeret! A szlovenszkói sivár ipari és keres
kedelmi életre jellemző azon
mozgalom, ami iparosaink és Ifj. Vondra János cserépkályhás
kereskedőink között megindult
az egész vonalon. A nap-nap Rimavská Sohota, Újváros-utca 8.
után sivárabb gazdasági helyzet
Hát ez az a boldog ország?
megmozdulásra kényszeritette a
különben türelmes iparos és A Slovák jelenti, hogy „Szlovák
kereskedő osztályt és a rájuk országból" a,közel jövőben 60
súlyosodé gondok terhe alatt ezer szlovák vándorolt ki Brazí
feleszméltek hosszú tétlensé liába és Délamerikába, mivel
gükből s halálosan komoly el a cseh elnyomás folytán itteni
szántsággal léptek ki álmos nem megélhetésük és boldogulásuk
törődömségükből és követelik lehetetlenné van téve.
az élethez való jogukat: a mun
Olcsóbb lesz a cukor. A
kát és munkájuk után az emberi magas valuta miatt a cukor árát
megélhetést. A rimaszombati ipa
rosok és kereskedők f. hó 3-án legközelebb leszállítják Cseh
a Polgári Olvasókör kertjében szlovákiában. — Most ugyan még
népgyülést tartottak a mind drága pénzen is alig kapunk elég
fenyegetőbbé váló üzleti pangás cukrot, de vigasztalásképen mé
és munkanélküliség tárgyában. gis csak jólesik tudnunk, hogy
A gyűlés előadója Telek A.
Sándor iparos volt, aki szavai rövid idő múlva olcsóbb cukrot
ban rámutatott a kisipar szo ; fogyaszthatunk majd.
morú helyzetére és a kereske
Kommunista gyűlés Rima
delem megbénultságára és azokra szombatban Folyó hó 3-án
az okokra, amelyek az általános Rimaszombatban a kommunista
európai ipari és kereskedelmi ifjúmunkások gyűlést tartottak,
betegségek mellett a helyi jelen amelyen beszédet mondtak Lédetőségű bajokhoz nagyban hozzá 'rer losonci kiküldött, Réti István
járulnak. A kereskedő ipartes ifjúmunkás és Jeszenszky Árpád
tület részéről Dickmann Dezső párttitkár. A gyűlésen határozati
testületi aielnök ecsetelte be javaslatot fogadtak el, amelynek
hatóan a kereskedelem bajait. | egyik pontjában követelik a
Beszéde végén határozati javas jelenlegi csehszlovák hadsereg
latot nyújtott be, mit az ipar- leszerelését és a proletariátus
testület javaslatával együtt Szlo- azonnaii fölfegyverzését. — Je
venszkó teljhatalmú miniszteré szenszky párttitkár a rimatamáshez határoztak el beküldeni.
falusi magyar iskolai tanítás érde
Laktanyaépités. A katonai kében emelt szót, miközben erő
kincstár a Rimaszombatban léte sen támadta a jelenlegi cseh
sítendő katonai laktanya építési soviniszta politikát, ami miatt
munkálataival az árlejtés során azután Rejthár rendőrkapitány a
a legolcsóbb ajánlatot tevő lo szót megvonta tőle s a gyűlést
sonci Cserey-céget bízta meg.
berekesztette.
Eltűnt. Még múlt hó 30-án
Motorbicikli szerencsétlen
eltűnt Kristóff József építőmester ség. Telek Gyula asztalos segéd
beretkei lakos. Legutóbb Jolsván f. hó 5-én Runyay László gép
vállalt egy nagy lakóház építést. lakatos motorbiciklijén próba
Hiába való volt mostanáig roko utat akart tenni, azonban alig
nai fáradtsága, mert nem találják pár pillanatnyi ut után a Forsehol. Becsületessége kizártnak gách-utca sarkán egy szekér
tartja, hogy jószántából szökött került az útjába, mit a gyors
volna meg. Kiváncsiak vagyunk iram miatt nem birt kimellőzni
detektivjeink s csendőreink mun és a szekérnek rohant olyan
kájára, hogy sikerülni fog-e nekik szerencsétlenül, hogy az esés
az eltűnt ember hollétét kiku következtében jobb lábának altatni ?
szára eltörött. A közelből öszefutott népek a közkórházba szál
Finom
lították.

gyapjúszövet újdonságok

H a házat, b irtok ot

férfiruhákra és női kosztü
mökre nagy választékban, a
legolcsóbb árakon szerezhetők
be Gémes Béla cégnél, Rima
szombat.

venni vagy elad n i akar,
ha birtokot bérelni akar,
vagy bármilyen megbízást
óhajt elintéztetni, forduljon
Burger J ó zsef ü g y n ö k ség e Rim a
szom bat, S zijjártó-utca 64. szám .
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Helyezés

Szombaton és vasárnap szept.
16-án és 17-én

Elért pontszám

érdekfeszitő társadalm i dráma

| Novák
1 Szlovencsák
| Tepper
Winterstein

Szt. MENHARD VÁRA

j

nagy detektív dráma
S zerdán szept. l3-án

zett s mindvégig nagy érdeklő
dés mellett 14 játékos részvéte
lével lefolyt sakkverseny f. hó
7-én véget ért. Az eredményt a
következő táblázatos kimutatás
tünteti fel:

Hauser
Józsa Gyula
Józsa Ignác
Káposztás
1 Kuliinka

a ,SZÜRKE SZARKA'

Sakkverseny. A Rimaszombati
Polgári Olvasókör létesítendő
sakkörének alapja javára rende
|
|
J

Szombaton és vasárnap szept.
9-én- és 10-én

S port.

Bódi
I Cséman
| Gábor

KINŐ-AP0LL0-M0Z6Ű

146 •/„. E szám nem más ked
ves olvasó, szeretett adófizető
polgártársunk, mint a pótadó
percentuális kifejezője, melyet
úgy a múlt, mint a folyó évben
fizetni fogsz itt Rimaszombat
városában, ha ugyan lesz miből.
Városunk kinevezett képviselő
testületének pénzügyi bizottsága
folyó hó 8-án tartott ülésében
a többek között a folyó évi költ
ségvetést is tárgyalta, mikor is
megállapítást nyert, hogy a pót
adó a múlt évi 146VoOt a folyó
évben sem fogja meghaladni. Az
ez idő szerint megváltoztathatatlant vegyük hát megnyugvással
tudomásul.

_ i 0 0 0 0 0 i 0 0 0 0 i 0
Bódi
XII
3
0 — 0 0 V. 0 0 i V. 0 0 0 0 0
Cséman
2 XIII
i i— 1 0 0 i i i 0 0 0 0 0
Gábor
6 VIII-IX
Halassy
i i 0 — 0 0 0 i 0 0 V . i 0 0 47, XI
i V . i 1 — 0 0 i 0 1 1 0 11
Hauser
7 VI
12 0
i 1 i 1 1 — 1 i 1 l V* 0 1 i lH/s
Józsa Gyula
I
i 1 0 1 1 0 — i 1 1 1 0 V 2 i 97, IV
józsa Ignác
0
0
0
0
0
0
0 —
0
0
0
Káposztás
0
ü i
1 XIV
■1 i/2 0
Kuhinka
1 1 0 0 i — 0 1 0 0 i 61 VII
1 i 1 1 0 0 0 i 1— 1 0 0 i
Nagy
8
V
Novák
1 i 1v , 0 v . 0 i 0 0 — 0 0 0
5
X
Szlovencsák
1 i 1 1 0 1 1 i 1 1 1
0 i 11
II
0 i 1 1 V . 0 V. i i 1 1 1 — i 10 III
Tepper
Winterstein
1 i 1 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 —
6 VIII-IX
j ' Az első helyet sokáig tartó után esett ki s az első helyezett
I Szlovencsák János e pozitióból Józsa Gyula lett, kinek egy érté
a f. hó 6-án Halassy Istvánnal kes sakkjátékot nyújtottak első
szemben megvesztett játszma díjként át.
Bajnoki mérkőzések. Az óvá
sokkal tetézett tavaszi fordulón
napirendre tért a dicstelenül
szereplő losonci kerületi központ.
Persze, mert a Rimaszombati
POS győzelme fenyegetett! A
sok herce-hurca után mégis |váratlanul meginduló őszi küzdelem
kevés érdekes és izgalmas élve
zetet igér. A rimaszombati csa
patok több játékost vesztvén,
meggyengültek, a magyarországi
ellenfelekkel sűrűn érintkező lo
sonci egyesületek pedig s főleg
a LAFC, — igen megerősödtek.
RPOS-nak mégis nagy szeren
cséje, hogy legkomolyabb küz
delmei helyben kerülnek iebonyolitásra s fegyelmezett, lelkes
munkával remélhetőleg eredmé
nyesen képviselheti majd váro
sunk régi jóhirnevét! Vasárnap
délután 4 órakor a „Losonci
Polgári Sport Club“-bal vívja
meg első küzdelmét.
Ossza György halála. A be
tegségé következtében öngyil
kossá lett losonci sportembert
őszinte barátság fűzte ifjú
ságunkhoz. A birói karnak egyik
leghiggadtabb tagja volt, ki leg
nehezebb mérkőzéseit is nyu
godtan, sokszor tulizgatott közön
ségünk közmegelégedésére ve
zette. A kerület részvéttel adózik
emlékének s a gyász jeléül el
rendelte, hogy az őszi bajnoki
mérkőzéseket vezető bírók fe
kete karszalagot viseljenek és a
második félidő 20—22 perceiben
játékszünet legyen.
Los. PSC—R. Slovan 4 : 3
(1 :2). Heves iramú változatos
küzdelem LPSC, mely nemrégi
ben 2: 2 arányban végzett a
losonci Sláviával; ügyes csatár
sora és tempóbirása révén meg
érdemelten győzött. Slován leg
főbb baja, hogy nincs egységes,
összeszokott csapata.

A megbízhatósági autóver
senyen résztvevő automobilok
f. hó 7-én reggel vonultak át
városunkon. A Kassáról reggel 6
órakor indu'ó 35 autó közül 7
óra 23 perckor elsőnek a 34-es
számú, utolsónak pedig 8 óra
45 perckor a 33. számú autó
érkezett be. A versenynek Rima
szombatban számos nézője akadt
az úttest mentén levő járdákon.
Lapkiadótulajdonos
Rábely Károly.
Kerítésnek való jó

tö lg y o sz lo p o k
olcsón kaphatók Jelűnek Henrik
fatermslőnél, Rimaszombat.

Hogyan lehet 20 koronával 160
K-át m egtakarítani? Vegye meg a

„ZEUS“-t
Savenna

különlegesség !

Csodálatos hatása abban nyilvánul, hogy
hideg utón galvanizál bármilyen fémet,
mely már színét elvesztette, egyszeri
áttisztítás után eredeti uj színét adja
vissza. — Azon fémtárgy, amely

„ZETJS“-sal
tisztitódik, többé nem oxidálódik. Egy
csomag „Zeus“ megfelel 40 üveg fémtisztitó szerhez arányitva. Vörös és
sárga rezet pillanat alatt nikkelez. Ezen
francia mérnök ideális találmánya Szlovenszkón óriási szenzációt keltett. —
Készitő :

Dr. Véc, 1., Rue D’Enghien, Páris.
Egyedelárusitási főraktár:

Angyal Istvánnál Rimaszombat
Állandó nagy lisztraktár. Az összes
fűszer- és háztartási cikkek nagy válasz
tékban. Kitűnő nyers kávék. Naponta
friss pörkölt és őrölt kávé. Figyelmes
és pontos kiszolgálás.
Szolid árak.

E g y csom ag 2 0 korona

Fényképészeti kellékek — Nyári sportcikkek Szoyka Áruháza, Rimaszombat.
Női kézimunkák — Gyermekkocsik n® választéka. Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

4

Gömör

m in d e n ir&nybaía

leszállított áron lehet

utazni, még Magyarországra is. Kilométerenként

6 KORONA.

Psensky Vaclav bérautó vállalata Rimaszombat, Vármegyeház

| CSÁSZÁR PÁL |
^ sütödéjében
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naponta friss
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y sü te m é n y ,
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f
$
huscsarnokában $
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^

m indennem ű hentesáru
és friss h ős kapható.
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E L Ő R E haladott szezon miatt az összes
raktáron lévő nyári mosó delain,
kreton, grenadin és batisztek,
gyermekruhák és batiszt blousok
mélyen leszállított árakon

kerü ln ek eladásra

Molnár Mihály és Társa cégnél

ELADÓ.”
1. Rimaszombatban, Kmety-i\.
9/a szám alatt 2 szobás lakás
mellékhelyiségekkel, vízzel fel
szerelve, május 1-én beköltöz
hető.
2. Szijjártó-utca 22/a. c) alatt
két kis lakás.
3. Pokorágyi-utca 23. sz. alatt
3 szobás lakás viz- és villany
nyal, nagy kerttel.
4. 260 n -ö l bekerített, vízzel
felszerelt, építésre, ipartelepre
alkalmas belsőség.
5. Ugyanott 7, hold príma
szántóföld belsőség, mindkettő
közvetlen a Ferenczy-utcában.
Jutányos árak.
Felvilágosítás nyerhető Pokorágyi- (Thököly-) utca 23. szám
alatt a déli órákban.

É R T E S ÍT É S .
Van szerencsém a t. közönség
szives tudomására hozni, hogy
Koháry-utca 21. sz. alatt női
fodrászatot és manikűrözési
folytatok, mindkettőre abonenseket is vállalok s házhoz megyek.
A n. é. közönség szives párt
fogását kérem. Salamon Stanci.

Rimaszombat, pénzügyigazg. épület.

Kész női és férfi fehérnemüek,
paplanok nagy raktára. Lenés pamutvásznak minden szé
lességben,
pamutok, rövidáruk
és szabó kellékek!
F I ÍJ H A egy jóforgalmu, 18
1 4 U U év óta f e n n á l l ó

szatócsüzlet
házzal együtt magányos udvarban.

E g y k is b irtok ,
mely áll hatszobás lakásu ház,
istáló s a hozzátartozó mellékhelyiségekkel, 36 hold elsőrendű
szántóföld, 8 hold rét és 16 hold
legelőből, megvétel esetén azon
nal átvehető. — Továbbá meg
vagyok bízva több kisebb és
nagyobb ház eladásával is.
Bővebb felvilágosítással szolgál:
Judovits Sándor
ingatlan ügynöksége, Rimaszom
bat. Tópart-u. 15.

A Jánosi-utca 52. szám alatt 2 szobás
lakás mellékhelyiséggel, nagy kerttel,
villany és viz bevezetve, szabad kéz
ből eladó, december 1-től el is foglal
ható. Ádám János tulajdonos.

Kiadó üzlethelyiség.
Deák F.-u. 12. sz. házban, volt
cukrászda helyiség, kiadó. Érdek
lődni lehet Sarinay cukrászda,
Masaryk-tér 2.

Három szobás lakást
mellékhelyiségekkel,
lehetőleg
kerthasználattal keresek. Közve
títőket díjazok! Cim a kiadóban.

Eladó házak és ingatlanok,
A dr. Kemény Andor tulajdo
nát képező következő házak, föl
dek és rét szabad kézből eladók.
És pedig:
1. a rimaszombati 376. sz.
telekjegyzőkönyvben foglalt 541.
hr. számú kőház, Koháry-utcában, mely áll 2 szoba, konyha,
pitvar és két pincéből;
2. ugyanezen telekjegyzőkönyv
ben az 544/1 hr. számú faház,
Koháry-utcában, mely áll 2 szobá
ból ;
3. ugyanott az 544/2 hr. sz.,
részben kő, részben faház, mely
áll 1 szoba, konyha, kamra, pit
var és műhelyből;
4. ugyanazon telekkönyvben
539. hr. szám alatt üres telek a
Koháry és Komenszky-utca sar
kán ;
5. Országúira járó dűlőben
rét 2 kát. hold 128 D -ö l;
6. Galyagos dűlőben szántó
föld és árok, körülbelü 14 kát.
hold ;
7. Szarvashegyen gyümölcsös,
körülbelül 600 D-öl.
Értekezni lehet Dr. Rárósy
Gyula ügyvéd irodájában (Ferenczy-utca 16. sz.) naponta dél
után 3 - 4 óráig.

Kárpitos
és diszitő munkát, pap
lanokat ízléses kivitel
ben olcsó áron készít

Sxéplaky P á l kárpitos,
d iszitő és paplankészitő
Rimaszombat, Koháry-utca 7.
Ugyanott egy tanuló fölvétetik.

Tozáry Sámuelés Fia
elvállal mindenféle férfi-, női-,
gyermek- és egyenruhákat, szín
házi öltözeteket, egyházi ruhanemüek, bútorszövetek, hímzések,
csipkefüggönyök, nyakkendők,
keztyük, szőr- és szőrmegallérok,
továbbá ingek, gallérok, kézelők,
női fehérnemüek stb. a legszebb
kivitelbeni vegyi tisztítását és
festését

Rimaszombat, Tompa Mihály-u. 28.

fekete zongora

^Habich"*
hanggal
eladó s bármikor megtekinthető. Hosszú
zongorák rövidre való átalakítását, vala
mint mindenféle hangszerek javítását
elvállalja N em ényi Ármin hangszer
kereskedése.
2—3

varrógép, írógép, fegyver

Egy 200 m .-holdas la birtok

stb. mechanikai dolgok javí
tásai a legpontosabban esz
közöltetnek. Használt ócska
varrógépet, kerékpárt a leg
magasabb napi áron veszek.
Megvételre keresek kutszivattyukat. Eredeti Singer
varrógépek részletfizetésre
is kaphatók. — Kerékpár
kikölcsönzés.

a vasúti állomástól 5 kilométernyire,
szép lakással és gazdasági épületekkel
igen előnyös feltételek mellett bérbe
adó. Élő és holt instruktió átvétele
kötelező. — Felvilágosítással szolgál :
B e c k je n ő Rimaszombat, Kossuth-u. 21.

Egy erdei méter I.

A já n lo m osztályú tűzifa
raktáron lévő precíz

kályháim at
minden színben

ELADÓ HÁZ.

1922 szeptember hó 10.

a le g sze b b
k iv ite lb e n
POKORNY GYULA
Rimaszombat, Szijjártó-u. 16. sz.
Ugyanott kályharakás és javítás
jutányosán eszközöltetik.
5-8

a Széplakpusztai
erdőn 65 korona, házhoz szállítva 85
korona. — Utalvány Szabó Elemérnél
kapható.
2 —2

T au ses
G usztáv
ép ü let és m ülakatos
RIM ASZOM BAT,
Jánosi-u ci 22. (Régi gimn.)

K észítek és ja v íto k :

KOKSZ! SZÉN!
Ha koksz és szén szükségletét
jutányosán akarja ideje korán
beszerezni, az forduljon Gross
Jenő helybeli szállítóhoz. —
Gömöri-utca 22. szám. I. emelet.

sodronyfonatu vaskaput, kerítést, ko
vácsolt vaskaput, sirkeritést, erkély
rácsot, lépes örácsot, vasajtót, vas
ablakot,
kirakat
rácsot
(rolló
hely- tt) összecsukhatét, üvegtetőt,
üvegverendát, tabaréktüzhelyt, üst
házat, W ertheim -kassza speciális ja
vítását óií mindennemű javításokat
gyorsan és pontosan készítek. 3 lx

R u n y a y L ászló
mechanikai és mezőgazdasági gépjavító
műhelye Rimavská Sohota, Jánosi-utca
15. szám (Régi gimnáziummal szemben,)

Tanulók felvétetnek,

Férfiruha
■3

valamint fiú- és gyermekruha, divatos szabás és
legfinomabb minőségben

a legolcsóbb
áron kapható Rimavská
Sobota, ( Rimaszombat)
Stefanik-utca 1. sz. alatt

Somogyinál!

Rimavská Sobota, 1922. Nyomatott R á b ely K ároly könyvnyomdájában.

