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Vétó!
— mondották a római sze
nátusban, ha valami olyan 
adta elő magát, ami veszé
lyeztette a birodalom érde
keit, ha valami határozat 
nem foglalta volna magában 
azokat a biztosítékokat, ame
lyeket a józan ész az egész ró
mai nemzet érdekében meg
követelt és ha belőle vesze
delem származhatott volna.

Ezt a vétó-jogot azóta so
kan használták és használ
ták jogosan és jogtalanul.

Mi, a prágai birodalom 
perifériáira űzött, száműzött 
és üldözött magyarok, aki
ket a politikai elnyomás 
Ausztriától ellesett, de mé? va 
dabb gyűlölettel űzött hajtó
vadászata után már elég fá
radtnak hittek arra, hogy 
egyuj módszerrel, egy uj hu
rokkal : a gazdasági tönkre
tétel, az anyagi rombadöntés 
kevésbé látható, de annál 
veszedelmesebb hadjáratával 
véglegesen megöljenek, mint 
a sebzett szarvast a vadász
tőr kegyelemdöfésével, — mi 
ebben a szomorú és veszé
lyes helyzetben felemeljük 
szavunkat az igazak, a bát
rak, a megtámadottak vétó
joga alapján és vétót kiál
tunk a mai helyzet hatal
masainak !

Részben kötelességünk is 
ez, mert hiszen azzal támad
nak bennünket, hogy nem 
vagyunk loyalis polgárai a 
Hradzsiban székelő urak köz
társaságának : mi igenis részt 
veszünk az együttes munká
ban, de a mi feladatunk 
elsősorban az államot alkotó 
lakosság egyik jelentős ré
szének: a magyar kisebb
ségnek jogait védelmezni és 
ha ezt tesszük, mi az egész 
állam egészségére vigyázunk, 
mert ha egy testrész beteg, 
nem lehet egészséges az 
egész test sem.

Azok az intézkedések, ame
lyek a mai gazdasági vál
ságot előidézték, nem voltak 
olyan intézkedések, amelyre 
azt mondhattuk volna, hogy

helyben hagyjuk őket. S 
viszont a krízis legpusztítóbb 
dühöngésének korszakában, 
ma, — amikor gyáraink 
százszámra kénytelenek be
zárni a gyárak ajtajait, — 
amikor kenyérnélkül maradt 
munkások ezrei rémülten és 
reménytvesztett elkeseredés
sel tódulnak ki a már nem 
füstölgő kémények alól a 
nagy bizonytalanságba, — 
amikor a kereskedő virágzó 
üzleteinek kirakatait nem 
nézi érdeklődéssel senki, a 
pultok előtt nem áll a vevők 
tolakodó sokasága, csak egy 
pár kényszervásárló, — ami
kor iparosaink, szabóink, ci
pészeink, asztalosaink, var
rónőink és valamennvi a 
kezemunkája után élő szor
galmas embertársaink ajta
ján nem a rendelők, de a 
közelgő nyomor kopogtat, 
— ma, — igy és ilyen ál
lapotok között — hol van
nak az intézkedések, melyek 
még megakadályozhatnának 
egy szörnyű katasztrófát?

Hol van a Benes külföldi 
rendjelekkel felcicomázott 
demokrata és minden ne
hézséget ügyesen átúszó ta
lentuma?

Hol jönnek a kormánytól 
joggal elvárt óvóintézkedé
sek a krízis megszünteté
sére?

Sehol!
Itt mindenütt pangás, el

keseredés a fenyegető nyo
mor téli félelmétől vezetett 
sikoltások hangja zug, éhező 
és iminkátlanul maradt csa
ládok, tönkretett existenciák 
jajszava kisért babonás bor
zalommal.

Hol maradnak az intézke
dések ?

Vagy igy tartják ezt jó
nak a Moldava-parti paloták
ban ?

Mi vétót mondunk! Mi 
felemeljük ez ellen tiltakozó 
szavunkat és óvaintjük őket 
attól, hogy a húrokat a vég
sőkig feszítsék, mert a tél 
álmossága és nyomora után 
gyorsvérü tavasz ébred min
dig!

Az iparosok, a kereske
dők, pénzemberek existen- 
ciájának tönkretétele csak 
egy operáció egy beteg tes
ten, — igy hallottuk ezt 
egy miniszter szájából, — 
s a megmentendő valami — 
az állam.

Mi idézünk egy régi anek
dotát az orvosokról. Ha az 
operálandó beteg belehalt 
is, azért csak igy szólt a 
sürgöny az operációról: a 
műtét sikerült, — a beteg 
belehalt.

Mi figyelmeztetjük azokat, 
akik előtt a mai krízis és a 
mai nyomor nem egyéb, 
mint egy orvosi operáció, 
hogy vigyázzanak, nehogy 
az anekdota szavai egyszer 
orajtuk is beteljesedjenek : 
az operáció sikerült, de a 
beteg — belehalt!
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M it szabad áthozni a határon  
ás mennyi vám ot kell fizetni.

A vámsorompónál egyre na
gyobb számban ismétlődnek ese
tek, melyek a vámkezelési uta
sításokba ütköznek. Ezeknek 
kikerülése végett a közönség 
tájékoztatására hivatalos helyről 
kapottak alapján közöljük, hogy 
a vámkezelés utasítás II. és X. 
cikke értelmében minden áthozott 
áru vámilleték alá esik. Átutazó 
köteles a beszerzett árukat önként 
a vámközegnek bejelenteni és 
felmutatni. Amennyiben ezt nem 
tenné s megmotozásánál nála 
vagy csomagjában vámköteles 
cikk találtatott, csempészetért 
vonatik felelősségre. Ilyen termé
szetű kihágások felett a büntető 
bíróság Ítélkezik Vámilletéknek 
lefizetése mellett, de behozatali 
engedély nélkül átutazónak csu
pán saját szükségletére szolgáló 
apróságok, mint: kesztyű, haris
nya, cipő, kendő stb. hozható 
be, mely cikkek összsúlya azon
ban 1 kgr.-nál több nem lehet. 
— Nagyobb cikkek ellenben, 
főleg ruházati (konfekciós áruk) 
mint: egész ruhák, gallérok, fel
öltők, szőrmék csak előzetesen 
beszerzett behozatali engedéllyel 
és vámilletéknek lefizetése mel
lett hozhatók be. Vámmentes 
kezelés alá esnek az utazáshoz 
szükséges és az utazó saját 
szükségletét fedező cikkek, az 
utazás tartalmával arányos meny- 
nyiségü élelem, mely nem lehet

1 kgr.-nál több, vadászok részé
ről 200 drb. töltény, dohányzók
nak 25 drb. cigaretta, vagy 10 
szivar, avagy 35 gr. dohány, 
pénzben egy személy havonkint 
3000 cseh koronát, család 5000 
cseh koronát. Nem használhatók 
fel bevásárlási célból távolabb 
eső utazásokra határmenti érint
kezésre engedélyezett határátlé
pési igazolványok, mert ezeknek 
célja más. Az átutazó, közönség, 
ha magát kellemetlenségeknek 
kitenni nem akarja, saját érdeke 
is, hogy a vámkezelési utasítá
soknak rendelkezéseit ne lépje 
át. Tekintettel arra, hogy utóbbi 
időben erősen megszigorították 
a csehszlovák hatóságok a vám
sorompónál a vizsgálatokat s a 
külföldről hozott árut kivétel 
nélkül megvámolják, nem lesz 
érdektelen, vájjon egyes áruknál 
milyen vámdijtételek vannak 
érvényben. A fővámhivataltól a 
következő felvilágosítást adtak ki: 

Az elvámolásra önként be
mutatott áruknál egy gyapjúból 
készült férfiöltönyért például 50 
kor. vámilleték fizetendő. Ehhez 
járul még pótlék cimén az ille
téknek 40 százaléka minden 
kilogramm súly után. — Egy 
férfi télifelöltő elvámolási ille
téke ugyanannyi. Egy szőrmével 
bélelt férfi felöltőért, ha nem 
nemes szőrme, kilogrammonként 
60 korona vámilletéket számíta
nak s ehez jön még 12 százalék 
luxusadó. — Egy női szőrme
kabát, vagy egy különlegesebb 
szőrmével bélelt és gallérral 
ellátott férfi bunda után kilo- 
gramonként 144 korona fizetendő, 
plus 12°/o luxusadó. A legmaga
sabb vámilleték alá esnek a női 
toilettek s minden selyemmel 
bélelt női ruhadarab és felöltő, 
mert azt kimondottan luxus
árunak tekintik. Az utánuk fize
tendő vámilleték 270 korona 
kilogramonként, plus 40% pótlék 
és ezenkívül még 12% luxusadó. 
Selyemsvettereknél 280 korona 
a vámilleték, ha m .'selyemről 
van szó. Ha tiszta selyem, akkor 
még 40 százalékot és 12% 
luxusadót is hozzászámítanak. 
Gyapjuszvettereknél a vámilleték 
kilogramonként 62 kor. 50 fill. 
A férficipők kilogrammjáért 20 
korona vámilleték fizetendő. Női- 
cipő után 36 korona 80 fiiér. 
Lakk és luxuscipőknél ezeken 
felül még 12 százalék luxusadó 
is. — A férfi kalapok vámilletéke, 
ha a kalap nem különlegesség, 
16 korona. Női kalapok díszítve 
darabonkint 28 korona 80 fillér
rel vámoltatnak el. Háromszáz 
csehszlovák korona értéket meg
haladó női kalapnál luxusadó is 
fizetendő, ami minden cikknél
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12 százalékot tesz ki. Férfi bőr
kabát után kilogrammonkint 27 
korona 50 fillér a vámilleték, 
női bőrkabátnál ellenben, ha az 
finom béléssel van ellátva, 270 
korona.

E vámdijtételeknél magasabb 
illetéket nem jogosultak szedni 
a vámközegek. Akik az elvámo 
lás elöl eltitkolják az elvámolás 
alá eső árukat, azokat a vám
illeték ötszörösével büntetik. A 
büntetés kivételes esetekben 
ennél nagyobb is lehet.

H ÍR E K .
Ünnepel a világ,

kegyeletnek napját ülik az em
berek, fekete a ruhánk, gyász ül 
a szivünkben s szemünkből könny 
pereg.

A csendes halottak pázsitos 
sirágya gyertyafényben úszik, 
özvegyek s árváknak a síron 
pompáznak virágkoszorúik.

Szegény és a gazdag egy a ke
gyeletben, egy a gyászban itten, 
halottak estéjén künn a temető
ben mi különbség sincsen.

Zokogásnak hangja, feltörő 
sóhajok törik meg a csendet, akik 
itt maradtunk, görnyedve cipeljük 
az Élet-keresztet.

Szomorú napjaink kínzó búja- 
baja tépdesi a lelkünk, feledtető 
vigaszt, gyógyirt a nagy sebre a 
mámorban lelünk.

A muzsika szava, borgöz, asz- 
szonycsókja bódulatba ringat, 
táncos hejehuják röpke víg órája 
ám még sem nyújt vigaszt.

Elhallgat a nóta, a röppenő 
mámor, csók ize eltűnnek s a mi 
keserveink, lelki fájdalmaink égni 
meg nem szűnnek.---------

— ------ Halottak estéjén ke
gyelet ünnepét ülik az emberek,

gyász ül a szivünkben, az ajkunk 
felzokog s szemünkből könny 
pereg. __

„Egyre borusabb napok."
Telek A. Sándor kollegánk leg
újabb verskötete megjelenése 
után rövid idő alatt valóságos 
szenzációt keltett a könyvpiacon. 
Legkiválóbb esztétikusaink bírá
lata szerint is a költemények 
nyelvezete; jó veretű magyarsá
gával lep meg s a legmélyebb 
és legköltőibb érzések találnak 
benne megkapó kifejezésre. Az 
elismerő bírálatok elhangzása 
után szerető lélekkel üdvözöljük 
kedves kenyeres pajtásunkat s 
nagy sikere fölött őszinte örömet 
érzünk. A könyv kiadóhivatalunk
ban még kapható. Ára 20 korona.

Dr. Angyal István emlékének 
megörökítése végett a Rima- 
szombati Polgári Olvasókör nagy
nevű volt elnökének portréját 
festtette meg. A Makovics Jenő 
által festett arckép ünnepélyes 
leleplezése november hó 1-én 
— szerdán — délelőtt 11 órakor 
fog végbemenni a Polgári Olvasó
kör nagytermében, melyre a kör 
tagjai, a barátok és imerősök ez 
utón meghivatnak.

A „Gömör" estélye. A tavalyi 
téli mulatságokat a „Gömör“ 
estélye nyitotta meg. Lapunk 
szerkesztősége az idén is rövi
desen megrendezi bevezető esté
lyét, mely minden tekintetben 
a készülő mulatságok egyik leg- 
nivósabbja lesz. Az előkészületek 
már is folyamatban vannak

A köri dalárda estélyének
sikere érdekében a rendezőség 
serényen munkálkodik s az elő
jelekből Ítélve a mulatság nagy
szabásúnak Ígérkezik.

Esküdtszéki tárgyalások. F.
hó 20-án Vrbál János és Maksi 
János bűnügye tárgyaltatott. El
nök volt Langhoffer Viktor tábla- 
biró. Tanácstagok Kovách Géza 
és Gazda Pál tszéki bírák. A 
vádhatóság részérői dr. Katona 
János államügyész, a védelem 
részéről pedig dr. Weinberger 
Rezső és Kovács László ügyvé
dek jelentek meg. Vrbál János 
és Maksi János gömörfügei la
kosok azzal voltak vádolva, hogy 
Gömörfiigén 1921. évi december 
hó 8-án tartott táncmulatságon 
történt előzetes összeveszés és 
verekedés után Bukovinszki Jó
zsefet az utón, midőn este haza
felé ment, karókkal megtámad
ták s a fejére mért ütésekkel 
oly súlyosan megsértették, hogy 
nevezett koponyarepedés és agy- 
roncsolás következtében harmad
napra meghalt. Az esküdtek 
bűnösnek mondták ki a vád
lottakat az erős felindulásban 
elkövetett halált okozott súlyos 
testi sértés bűntettében, ezért az 
Ítélő bíróság a vádlottakat egyen- 
kint l 1/*—17 * évi börtönbünte
tésre ítélte. Az Ítélet jogerős. — 
1922. évi október hó 21-ére újból 
ki volt tűzve a gyilkosság bűn
tettével vádolt Svantner János 
elleni bünügy, amely 16-án el
napoltatok több fontos tanú meg 
nem jelenése okából. Miután 
azonban a hiányzó tanuk közül 
5 a mai főtárgyalásra sem volt 
előállítható, ez okból ezen bün
ügy tárgyalása a közvádló indít
ványára a következő esküdtszéki 
ciklusra halasztatott.

Disznótoros estély. A Rima- 
szombati R. Kath. Olvasóegylet 
1922. évi november hó 18-án 7 
órai kezdettel saját helyiségében 
táncm ulatsággal egybekötött 
disznótort rendez. Aláírási iv a 
kör udvarnokánál van kitéve.

Iparm űvészeti tanfolyam 
Rozsnyón. Vallentinyi Ida, oki. 
iparmüvésznő, aki legutób ren
dezett hasonló tanfolyamot Lo
soncon, legközelebb Rozsnyón 
szándékozik 4—6 hétre terjedő 
iparművészeti tanfolyamot ren
dezni. A tanfolyam főtárgya a 
virágkész'ités és utánzás minden 
neme, (élővirág utánzása, kalap
virág, tollas és stilizált moha- 
virág, egészen a legfantasztiku
sabb virágokig). Melléktantár
gyak lesznek: lámpaernyő készí
tés, kalapkészités, esetleg a 
résztvevőkkel való megbeszélés 
szerint egyéb is. Tandíj az egész 
tanfolyamra 100 korona.

Október 28-ikát a forradalmi 
átalakulás emlékünnepét vár
megyénkben a szokott ünnep
ségek keretében ülték meg.

A mozi előadásai során a múlt 
héten különösen a „Mélység 
fölött" társadalmi dráma keltett 
nagyobb érdeklődést. Nyert érte
sülés szerint e héten szenzációs 
előadásokban lesz a közönség
nek része.

A késmárki tüzkárosultak
részére lapunk szerkesztőségébe 
befolyt s általunk Késmárk város 
polgármesteri hivatalához be
küldött, lapunkban annakidején 
részletesen nyugtázott 820—1—114 
korona 50 fillér, összesen 934 
korona 50 fillér adomány vételét 
Késmárk város pénztára ré
szünkre e héten nyugtatványozta 
s eszerint ezen összegek nevezett 
pénztáránál a jelzett célra 148 
és 174 napló tételszám alatt 
vételeztettek be.

Olcsób lesz a dohányáru. A 
trafikok közlönye közli, hogy a 
pénzügyminisztérium most fog 
dönteni arról, vájjon a dohány
áruk még e hó folyamán, vagy 
csak január elsejétől lesznek 
olcsóbbak.

Három sors van.
— A semmik, a jók, a nagyok. —

Három sors van:
Hevenyészni és henyélni.
Az életből nagy közönnyel 
Semmit, semmit ámem élni.
(Ezt csinálják.)

Három sors van:
Gyönge lánggal ki nem hülni. 
Hinni, álmodni, csodálni, 
Lelkesedni s lelkesülni.
(Ezt nem tudják.)

Három sors van :
Izzó szívből lángot adni. 
Teremteni... Egy zászlóval 
Felrobogni — s belehalni.
(Ezt nem értik.)

Egy elm életet
kell megmagyaráznom, de ne 
gondolja senki, hogy valami nagy 
dologról lesz szó. Nem fogok 
beszélni sem a csillagokról, sem 
Einsteinről. Tárcának nem való 
ilyen.

Csak arról szól az egész, hogy 
egy öröktől jött, örökbe futó 
Valaminek megszakithatatlan, 
végeláthatatlan élete van és ez 
az élet nem aprózódik fel a 
mindennapok egymásutánjának

kis jelenségeiben, nincsen meg
szorítva, nincs eleje, nincs vége, 
egy és ugyanaz marad s ahol 
azt mondják eddig volt, eddig 
tartott, ez mind csak — úgy 
látszott.

Úgy látszott... Csak itt ér 
össze látszólagosan ez a gondo
lat az Einstein tanaival, amiért 
vakmerőn elmélet szót Írtam a 
sorok élére.

Milyen kár, hogy ezt félre értik.
Milyen rossz, hogy ezt nem 

szokták megérteni.

A cígánymuzsika beleringatja 
magát a szivünkbe s ahogy a 
vérünkkel leér az idegekig, egy 
vagyunk vele, mi, az érzéseinek 
és a mozdulatok üteme. S aki 
ott táncol, mind egy, akik tán
colunk, mindnyájan egy vagyunk.

S ahogy a faji sajátságok 
ellentétje vonz, varázsol a faji 
sajátságok összhangja is : a
magyart a magyar.

— Eddig értik, ugye?
Reggel felé busán indulunk, 

nem kéne még menni és mégis 
menni kell és a lányokat elnye
lik a söték kapuk, a fátylak és 
kendők székre dobva, várják a 
reggelt s a táncos fejek ilyen
kor álmodnak.

S amit mondtunk, nem hiszik 
el s ha elhiszik, nem úgy hiszik 
el, ahogy kéne, — ne haragud
janak meg érte, — de ez igy 
van; mert csak a lényeget kéne 
elhinni s ezt nem teszik éppen.

Az ájmok pedig beszélnek ta
vaszi Éden-kertek örökvirágzá
sáról és a lányok szive elhiszi 
ezeket. Pedig nem igy van. 
Egyszer Lipcsében láttam egy 
hires festményt, ahol egyedül 
volt helyesen fölfogva az Edén: 
őszi, termő, sárguló erdők között 
állott az almafa az őszben, — és 
az almafa alatt a rét tele volt 
őszi kikiriccsel... — De a lá
nyok csak álmodnak tovább...

S amig az álmok szövődnek, 
a poros teremben még ott van 
a cigány és az az örökéletü 
valami: Áz ember harca az Élettel.

A vonóból árad, patakzik a 
nóta: a magyar bánat s patak
zik a köny, valami uj nóta miatt, 
valami miatt,... hisz ezt értik. 
Sápadtan, fakón, lágyan mint a 
hajnal almaszin sugarai...Sokáig.

Idegen népek nem értik meg 
ezt a szomorú duhajságot. Ki
nevetik, vagy megborzadnak rajta,

de nem értik. Pedig van abban 
valami különös, keleti, keserű 
vér, ami lázadozik, ami vak, 
mikor a férfi torok zokogva pa
rancsolja a cigányt térdre ma
gyar nóták sirató bánata előtt: 
a maga, a magunk tehetetlen 
bánata előtt...

Ezt nem értik egészen még az 
asszonyaink sem.

És nem értik, nem is látják 
ezt a lányaink...

Minek is?

Aztán láttam őket a piacon. 
Este volt. Egy másnap.

Hát nekem fájt, hogy nem 
tudhatják, mi ez, mért van ez 
igy. Hogy nekik már vége egy 
napnak s az a Valami mégis 
csak örökéletü egy.

— Nevettek?
— Nem nevettek?
Nem tudom, nem figyeltem rá. 

Mindegy volt.
Úgy látszott, mintha egy nap

nak vége lett volna, másnap 
este volt, de a vonóból folyt a 
bánat, a szemből folyt a köny.

A lényeg titok maradt...
S az az élő bánat ma is csak 

ugyanaz, ma is csak sir. Itt van.
— Értik-e már?

Vallentinyi Dezső.

Női kézimunkák áresésselés k e llék e i n agy szín- és min ős ég válasz
tékban a m ai viszonyoknak m egfelelő

SZOY-KA ÁRÚHÁZÁBAN Rimaszombat. 8855®
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kihü-APDLLO-mozgd
Szombat és vasárnap okt. 28. és 2K

AZ IND IA I H A L ÍLG Y O R Ü
Izgalmas dráma. Gyönyörű felvétel 

♦♦♦♦
Szerdán november t-én

GÁRPENT IER  BGXBÁJNOK
Sport film♦m

Szombat és vasárnap nov. 4. és 5.

A N É V T E L E N  E M B E R
Az idény legkimagaslóbb drámája

Uj polgári iskola Gömörben.
Értesülésünk szerint a tan
ügyi kormány az idei évben vár
megyénkben, Rimakokován lé
tesít uj polgári iskolát.

A rozsnyói közgyűlés iránt, 
melyet váratlanul közbejött aka
dályok miatt f. hó 29-én, vasár
nap délelőtt fél 11 órakor fog 
a keresztényszocialista párt a fő
téren megtartani, a vidéken is 
igen nagy érdeklődés nyilvánul 
meg.

A disznótorról, melyet a 
helybeli Polgári Olvasókörben 
folyó hő 21-én rendeztek, a 
legnagyobb elragadtatás hang
ján emlékeznek meg a jelen
levők. Az ízletes vacsora elköl
tése után táncra perdültek a 
párok s Friczi bandájának mu
zsikája mellett reggelig folyt a 
tánc. Folyt a tánc, magasra han
golódott a lélek s ki szakítja 
egy könnyen végét a hétköz
napi gondok és keservek óceán
jából kiröppent lélek olykor
olykor enyhülést kereső szár
nyalásának ?

A jegyzők vizsgája. A megyei 
kör- és községi jegyzők nyelv
vizsgája a múlt héten tartatott 
meg. A vizsgálat eredményesnek 
nem mondható, mert a rendel
kezésre álló rövid idő alatt a 
jegyzők legnagyobb része a 
szlovák nyelvet annyira, hogy 
abból sikeres vizsgát tehessen, 
el nem sajátíthatván, a jelent
kezők legnagyobb részét, lett 
légyen eddig bármily jó jegyző 
s a maga szakjában felebbvalói 
elismerése szerint is bármily 
kiváló, — sajnos, — elbuktatták.

Póruljárt gyermek. Petrusz 
István 12 éves fiú a Süteő-féle 
pusztán a sertéskonda körül 
őgyelegve az egyébként szelid 
kandisznót incselicedéseivel any- 
nyira felingerelte, hogy az neki 
rontott, a földre teperte, bőrét 
több helyen felhasitotta, izmait 
összetépte s csak a segítségre 
sietett apának sikerült a fiút a 
feldühödt kan további bántal
mazásaitól megmenteni. A súlyo
san sérült gyereket a közkór
házban ápolják.

Keresek bérbe birtokot
Tornaijához vagy Rimaszombathoz kö
zel 4—500 m. holdig, hol szép lakás 
és jókarban (cseréppel fedett) épületek 
vannak. Élő és holt instruktust átve
szek napi áron. Csakis komoly ajánla
tokra reflektálok. — BURGER JÓZSEF 
ügynöksége R.-szombat, Szijjártó-u. 64.

Feloszlatták a rimaszombati 
ifjúmunkások egyesületét és 
helyiségét bezárták. Lapunk
ban már rövidesen jelentettük, 
hogy a köztársaság egész terü
letén feloszlatták a kommunista 
ifjúmunkások szervezetét, amely
nek működésében a hatóság 
államellenes tendenciát látott. 
Most, mint értesülünk, hasonló 
sors érte a rimaszombati ifjú
munkások egyesületét is, amidőn 
a gömöri zsupán rendeletére 
hivatalosan oszlatták fel és he
lyiségüket bezárták. Néhány 
könyvet, amelyek a szervezet 
vezetéséről szólották, lefoglalták 
és további rendelkezés végett a 
zsupáni hivatalnak adták át. A 
feloszlatásnak oka állítólag az, 
hogy az ifjúságot bujtogatták 
más osztályok ellen s ezen 
kommunista egyesület a véderő
törvény ellen rendszeresen agitált.

kedvezményes oap 
a tisztviselőknek!

Állami, közigazgatási, városi és 
magántisztviselők, valamint nyug
díjasok november 1-től 15-ig 
30 %-os árengedm ényben
részesülnek a Fischer Berta női
és gyermek konfektió és kalap

üzletében Rimaszombat.

Hamisítják az ötkoronásokat.
A rendőrség arról értesül, hogy 
az ötkoronásokat hamisítják s 
ezekből már forgalomba is hoz
tak egy bizonyos mennyiséget. 
A hamisítvány könnyen felis
merhető. A párosszámu oldal 
női fejei elmosódtak, az ötös 
szám is más, mint az eredeti 
ötkoronáson s a kék oldal rajza 
sokkal durvább. A hamisítvá
nyok a nem most kibocsátott uj 
ötkoronást, hanem a régit utá
nozzák.

Elszabadult bika. Nagy ria
dalmat okozott a f. hó 20-án meg
tartott rimaszombati országos 
vásáron egy elszabadult bika. 
A bika a vásártéren levő tömeg 
közé rohant és Huszti Jánosné 
bellényi lakost megtámadta, a 
földre teperte és összetaposta. 
A szerencsétlen asszony több 
zuzódást és kulcscsonttörést szen
vedett. Beszállították a várme
gyei közkórházba.

É R T E S ÍT É S .
Tisztelettel tudatom a nagy
érdemű közönséggel, hogy a 
Jánosi-utca 32. szám alatt lévő 
házam üzlethelyiségét minden 

tekintetben megfelelően

péküzletnek
rendeztem be. Amidőn ezt van 
szerencsém a nagyközönséggel 
tudatni,egyben ajánlom a naponta 
frissen sült tejes- és vajas
süteményemet, úgyszintén há
ziasán készült fehér és barna 
kenyeremet. A nagyközönség 
ezutáni szives támogatását kérve, 

vagyok teljes tisztelettel

Merész Gyula pékmester.

Ifj. Yondra János cserépkályhás
Rimavská Sobota, Ú jváros-utca 8.

Maróczy Géza sakkestje a
Polgári Olvasókör nagytermében 
folyó hó 26-án este folyt le. A 
kiváló sakkmester nagyobb szá
mú közönség előtt igen érdekes 
előadást tartott a sakkjátékról s 
annak nevelő hatásáról, majd 
tömörülésre hívta fel a sakk 
barátait. Előadás végeztével 15 
játékos részvételével kezdetét 
vette a szimultán játék. A mester 
a játszmákat Enyedi Arthur, 
Enyedi György, Nagy Jenő, Bett
iik Sándor, Halassy István, ifj. 
Vozáry Sámuel, Kuhinka István, 
Maros Miklós, Szlovencsák János, 
Tepper Lajos, Józsa Ignácz, 
Korányi Zoltán és Gregus Já
nossal szemben megnyerte, mig 
Székely Imre, Veres István remist 
értek el a mesterrel szemben. 
Reméljük, hogy e sakkest nagy 
mérvben hozzájárul a kör Sakk
körének fellendüléséhez.

Küzdelem a drágaság ellen. 
A helybeli kommunista párt f. 
hó 22-én a városkertben a drá
gaság és a mai nehéz megélhe
tési viszonyok iekiizdése érde
kében látogatott népgyülést tar
tott, amelyen beszéltek Varga 
losonci kiküldött és Réti István. 
A gyűlés határozati javaslatot 
fogadott el.

A hadirokkantakat és hadi
károsultakat a szlovenszkói or
szágos hadikárosultakról gondos
kodó hivatal figyelmezteti, hogy 
ügyeikkel mindig az illető járási 
hadikárosultakról gondoskodó 
hivatalhoz forduljanak. A brati- 
szlavai országos hadikárosultak
ról gondoskodó hivatal látoga
tásokat csak a legszükségesebb 
esetekben fogad, még pedig csak 
hétfőn és csütörtökön 9—12-ig.

Építkezés az uj határállo
másokon. A trianoni határállo
mások megfelelő kiépítése a nö
vekedő forgalomra való tekin
tettel sürgőssé vált. A magyar 
kormány legközelebb hozzálát 
e fontos beruházások foganato
sításához és elsősorban a vám
ügyi igényeket kívánja kielégí
teni, valamint a vámügyi sze
mélyzet lakásproblémáját is meg
oldani. Bánrévén és Putnokon 
máris folynak az ilynemű épít
kezések.

Nincsen cukor. Országszerte 
panaszkodnak az egyre fokozódó 
cukorhiány miatt, amelynek leg
főbb oka az, hogy a közélelme
zési minisztérium nem rendel
kezik a cukorral, mivel az a 
cseh nagybankok képviselőiből 
alakult cukorszindikátus kezében 
van, amely tetszése szerint hozza 
forgalomba a készleteket, ter
mészetesen a spekuláció kipró
bált eszközeinek a segítségével. 
A cukor rejtélyesen eltűnt a 
piacról és a kereskedőktől, ami
kor a kormány a cukorárak le
szállítását javasolta. Megbízható 
értesüléseink vannak, hogy már 
a közeljövőben lesz cukor, de 
nem öt, hanem nyolc koronáért 
kilonkint, mert igy szabta meg 
a cukor árát a mindenható szin
dikátus.

Búcsúszó. , Magyarországba 
végleges eltávozásunk alkalmá
val azon jó barátainktól és isme- 
rőseinkíől, kiktől személyesen el 
nem búcsúzhattunk ez utón mon
dunk „Isten hozzádot".

Gldser József és neje.
Elragadt lovak. A folyó hó 

20-iki országos vásáron Csobo 
Pál Felső, harmaci lakos fogatá
nak lovai egy autó tülkölésétől 
megijedve elragadtak és végig 
száguldottak az üres szekérrel a 
gömöri utcán. A vásár alkalmá
val az utcán levő embertömeg 
riadva tért ki a rohanó fogat 
elől s igy semmiféle szerencsét
lenség nem történt. A szekér 
teljesen felfordult és égnek áll
tak kerekei. A lovakat sikerült 
a törvényszék épülete előtt meg
fékezni.

Szerkesztői üzenet.
Búslakodó. Mindenkinek van gondja, 

anélkül emberi élet el sem képzelhető. 
Hiszen az élet fűszere ez. Természete
sen ebben sem jó a nagyon fűszeres. 
Hogy szerelm es?! Mindig csak ennyi 
gondja legyen i

Adózó. A vagyondézsma még ki
vetés alatt áll. Legyen nyugodt, idejé
ben megfogja tudni a szomorú valót.

Utas. Bizony-bizony az a reggeli 8 
órai express vonat még most sem áll 
meg a közbeneső állomásokon. Miért? 
Az érdekeltség nemtörődömsége miatt. 
Fogjanak össze s kérvényezzék a városi 
hatósággal együtt a vasutigazgatóságnál.

T apasztalatlan. Azt mondják, hogy 
a barna lángolóbb, a szőke ellenben 
hűbb. Hogy a tapasztalat mit mondd? 
Kissé furcsa kérdés! Mit gondol, mi 
annyira tapasztaltak vagyunk e téren?

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 
Rábely Károly 

laptulajdonos.

ALKALMI

Újdonság 
Valódi

és fiú szvetterekben.
férfi és női teveször 
mellények és harisnyák 

nagy raktára. Férfi és gyermek 
sapkák 8 koronától 16 koronáig.

M olnár M ihály  és T ársa  cég
Rim aszom bat, pénzügyigazg. épület.

Tiszta gyapjú Doobiéit,
UQlnnrnSr férfi és női kabátokra, fuluUl lm valamint férfi és női
ruhaszövetek mélyen leszállított 
árak mellett szerezhetők be
Gémes Béla cégnél Rimaszombat.

Eladó zongora!
Egy elsőrangú, kitűnő zongora 
eladó. — Cim : SZPISÁK,

Likér, 
u. p. Nyústya.

Teljes ellátásra
fiatalemberek, esetleg leá
nyok felvétetnek azonnal. 
Cim a kiadóhivatalban.

»
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Pk. 1817/1922. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági kiküldött az 

1881. évi LX. t. c. 102. §-a értel
mében ezennel közhírré teszi, 
hogy a feledi járásbíróságnak 
497/2/1922. számú végzése kö
vetkeztében dr. Witt Sándor ri
maszombati ügyvéd által képvi
selt, Hullay Józsefné rimaszom
bati lakos javára 1179 kor. s 
jár. erejéig 1922. évi szeptember 
hó 11. napján foganatosított ki
elégítési végrehajtás utján le
foglalt és 4000 koronára becsült 
következő ingóságok, úgymint: 
2 darab tehén nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a feledi já
rásbíróság 1922. évi Pk. 1817/2. 
számú végzése folytán 1179 kor. 
tőkekövetelés, 2179 kor. töke 
után 1921. évi március 2-tól 
1922 május 30-ig s 1179 kor. 
után 1922. évi május hó 30-tól 
járó 5°/o kamatai és eddig ösz- 
szesen 836 korona 80 fillérben 
biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Harmacz község
ben, végrehajtást szenvedett la
kásán leendő megtartására 1922. 
évi november hó 4. napjának 
d. e. 10 órája határidőül ki- 
tüzetik és ehhez a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi LX. t. c. 107. 
és 108. §§-ai értelmében kész- 
pénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és fe
lül foglaltatták s azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen ár
verés az 1881. évi LX. t. c. 120. §-a 
értelmében azok javára is el
rendeltetik.

Feled, 1922. évi október hó 21. 
napján.

Pongó Mihály,
bírósági kiküldött.

P r f p « i f p «  Van szerencsém  t C S l l C a .  szives tudomására 
hozni a hely- és környékbeli lótartó 
gazdáknak, hogy folyó évi novem ber 
hó 1-én Rimaszom batban, a Jánosi- 
utca 15. szám  a latt (a Runyay-udvar- 
ban) egy, a mai kornak megfelelő

kovács-műhelyt
nyitottam, ahol készítek minden e szak
mába vágó munkát. Javításokat gyor
san és jól, a legjutányosabb áron ké
szítek. Főtörekvésem le s z : jó munka, 
pontos kiszolgálás és szolid árak. 

Maradok teljes tisztelettel :
B R Ó Z M A N  J Á N O S .
T P 1  n  i l  A  egy mokettgarni- 

túra borszékek, 
kis asztalok, lámpák, függönytar
tók, különféle virágok Menhely- 
utca 9. szám alatt. 2—3 |

Épület-asztalos
de z é s  az összes hozzávaló szerszá
mokkal, két évi használat után eladó. 
Értekezni lehet Fodor Sándorral 
Uzapanyit  2 2 í

Haitenberger Béla Kassa
ruhafestő-, vegytisztító- és gőz
mosógyára a gallértisztitást, 
ruhafestést és mindennemű 
vegytisztitást a legtökéleteseb
ben és tetemesen leszállitott 
árak mellett végzi. Képviselet: 
Rimaszombat és vidéke részére 

Gémes Béla cégnél Rima
szombat.

lessen!
Ha igazán finom kalapot akar 

venni, azonnal keresse fel

Teleszniczky Ferenc
férfi-kalap üzletét Rima
szom bat, M asaryk-tér 9.
Ez uj üzletben a legolcsóbb áron 
kaphat többféle minőségű posz
tó-, panama-^gyökér- és szalma
kalapot. Ezt ' a rongyos, ócska 
kalapját ne dobja - el, mert ezt 
még kitisztítja, kivasalja, belőle 

egészen újat csinál !

Eredeti Singer varrógépek
mélyen leszállitott árban részlet- 
fizetésre is kaphatók és kiköl- 
csönözhetők. Használt varró
gépeket veszek és eladok. Szak
szerű javítások. Runyay László 
gépműhelyében Rimaszombat, 

Jánosi-utca 15. szám.

Vozáry Sámuel és Fia
elvállal mindenféle férfi-, női-, 
gyermek- és egyenruhákat, szín
házi öltözeteket, egyházi ruha- 
nemüek, bútorszövetek, hímzések, 
csipkefüggönyök, nyakkendők, 
keztyük, szőr- és szörmegallérok, 
továbbá ingek, gallérok, kézelők, 
női fehérnemüek stb. a legszebb 
kivitelbeni vegyi tisztítását és 

festését
Rimaszombat, Tompa Miháiy-u. 28.

T a u s e s
G usztáv
épület és m ülakatos  

RIMASZOMBAT,
Jánosi-utcza 22. (Régi gimn.) 

K észítek  és jav ítok :
sodronyfonatu vaskaput, kerítést ko
vácsolt vaskaput, sirkeritést, erkély
rácsot, lépcsőrácsot, vasajtót, vas- 
abiakot, kirakat rácsot, (rolló he
lyett) összecsukhatót, üveg'etőt, 
üvegverendát, takaréktüzhelyt, üst
házat, Wertheim-kassza speciális 
javítását és mindennemű javításokat 
gyorsan és pontosan készítek. 38x

Pályázati hirdetmény.
Intézetünk biztosítási ügy
osztályánál egy beosztott

•• r

TISZTVISELŐI ÁLLÁS
üresedett meg. Pályázóktól 
a német és lehetőleg szlovák 
nyelvtudás megkivántatik. 

Pályázati határidő:
1922. n o v em b er hó 4.

Rim.-Sobota, 1922. okt. 24.

Gömöri Hitelbank Igazgatósága.
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Márványsirköveket
m élyen leszá llito tt árban, e lköltözés  
m iatt kiárusítok. 2 szobás lakást 
nagy kerttel eladok. Villany és víz 
bevezetve. E setleg  sirkőraktárral 
együtt átvehető azonnal. Rim aszom 
bat, Jánosi-utca 52. sz . Ádám János.

Kiváló finom elálló különféle

faj a lm á k
kaphatók, 60—80 korona méter- 
mázsánkint. Gémes Béla Rima

szombat.

Az őröltető k özönség  sz ives tudom ására  
hozom , hogy folyó évi október hó 9-én az

alsofűrdői gőzmalomban 
a vámőrlést megkezdtem.

Ennélfogva tisztelettel kérem az őröltetni szándékozó 
közönséget, hogy őrölni való terményeiket nálam 
jelentsék be, én azt saját fogatomon elvitetem s a 
kész őrleményt házhoz hazaszállítom. Tisztelettel

Boross András gőzmalomtulajdonos.

Rimavská Sobota, 1922. Nyomatott R áb ely  K ároly könyvnyomdájában.


