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idősebb RÁBELY MIKLÓS.
Zúgnak a harangok. A városházán és társadalmi egyesüle

teken, nemkülönben az Ipartársulat oromzatán fekete lobogókat 
lenget a hűvös tavaszi szellő. Lapunk is gyászba öltözött s az 
első oldal fekete keretében foglalt vezető sorok élén egy név : 
idősebb R á b e l y  M i k l ó s .

Nincs gömörországi, de messzevidéki ember sem, aki e ne
vet ne ismerné, hiszen viselője nemcsak a legöregebb magyar 
nyomdászmester, de a világ legidősebb, legmagasabb kort meg
ért aktív könyvnyomdásza volt, aki a Teremtő kegyelméből ré
szére ajándékozott 94 évből nyolc hónap híján nyolcvan eszten
dőt töltött alkotó munkában a halálos ólomgőzt lehelő betűszek
rény mellett, pipaszőval, okuláré nélkül.

E bibliai kort ért munka emberének valóban a munka volt 
éltető eleme, efölött a jóságos szivü, nyilttekintetíi, galambősz 
öregember fölött egész az utóbbi hetekig úgyszólván észrevétle
nül suhant el a kilencvennégy hosszú esztendő.

Alig két hete s még szellemi erőinek épségében, bámulatos 
emlékezőtehetségének teljes birtokában, egészségben itt dirigált 
és dolgozott lapunk nyomdájában és fiatalnak is dicséretére váló 
frisseséggel és precizitással végezte munkáját, miközben egy Bu
dapestről ittjárt harmincéves, de szemüveget viselő kollegánkat, 
midőn ez az általa pápaszem nélkül szedett sorok megtekintése 
végett cvikkerét orrára csiptette, huncutkás hangon e szavakkal 
illetett: Ki látott ilyen idős újságíró embert?

De nemcsak mint nyomdászmester végzett áldásos munkás
ságot. A vidéki újságírás fellendítése körül, a társadalmi szer
vezkedés terén, az iparfejlesztés és szociális berendezkedés ér
dekében is olyan működést fejtett ki nyolcvanéves közéleti pá
lyafutása alatt, hogy e közérdekű tevékenységével embertársai 
szeretetét, tiszteletét, közbecsülését érdemelte ki s huszonnyolc 
évvel ezelőtt, az egész magyarság szeretetteljes, hálás elismerése 
mellett feléirányult a királyi kegy is.

Nagy és szinte felbecsülhetetlen értékű az a munka, amelyet 
pátriárkái hosszúságú, áldásos életében a közért végzett.

De az ő munkásságának különös becsét, értékét és hatását 
mi nem a kisvárosokban kijáró, sablonos közéleti tevékenység
ben, hanem abban a felfrissítő, felrázó, életet színesítő munká
ban látjuk, amelynek a napi életetélésen túl nem terjeszkedő 
1870-es évekbeli Rimaszombat iparos társadalmának a tespedés- 
ből, letargikus céhbeli nemtörődömségből történt felébresztése, 
szociális és társadalmi, valamint szakintézmények megteremtése, 
hatékonnyá tevése, az emberi lét szebbé varázsolása, az össze- 
tartozandóság kapcsainak erősebbé kovácsolása, a nemzeti- és 
emberbaráti érzés fölkeltése, istápolása lett a következménye.

Az egyik legszebb, legnemesebb mesterség, a nyomdászság 
munka mezején élethivatását megtalált ifjú és férfi az ország 
szivében magába szívott haladás eszméitől telitetten Rimaszom
batban letelepedve, ezeket az eszméket átplántálta a maradiság 
légkörében sinylett iparostársai leikébe, szivüket ezek iránt fo
gékonnyá varázsolta, egész gondolatvilágukat átalakítva, nemes 
cselekedetekre serkentette s a régi gyük erek  rimaparti fészkét a 
haladás eszméivel szebbé, munkára fogékonyabbá, lendületesebbé, 
haladóbbá ágyazta.

Immár Istenben boldogult id. Rábely Miklósnak igazában 
ebben van a legnagyobb érdeme, ez teszi munkáját örökéletüvé, 
városunkban korszakalkotóvá, életében a többiek közül kiemel
kedő személyét feledhetetlenné, emlékét a késői utódok által is 
kegyelettel megőrzötté, áldásos, nemes alkotásaiban örökön örökké 
élővé, mert a vinklit kiüthette a Halál kezéből, de önzetlen dol- 
gosságának nagyszerű eredményeit meg nem semmisítheti.

Életrajzírója fotográfiáját így örökítette meg :
Id. Rábely Miklós, Rimaszombat nagyhalottja, mint egyszerű, szegény 

pesti iparoscsalád gyermeke került nyolcvan évvel ezelőtt nyomdászinas
nak Emich Gusztáv országoshirü pesti nyomdájába, ahol az ő inasévei
ben 70- 80 szedő dolgozott s a később Athenaeummá átváltozott Emich 
nyomdában akkoron az inasok száma is meghaladta a harmincat. Ebben 
a Petőfi—Jókai emlékekkel átitatott nyomdában készült az 1860 as évek leg
népszerűbb napi lapja, a báró Kemény Zsigmond, illetve Királyi Pál szerkesztésé
ben megjelenő „Pesti Napló", négy oldalon ugyan, de 12—14 ezer példányban, 
ami akkoron ritkaságszámban ment. A jobb szedők, igy Rábely Miklós is, 
a laphoz kerültek. Jókai kéziratain kívül nem kisebb emberek Írásaival 
ismerkedett itt meg, mint báró Kemény Zsigmond főszerkesztő, Királyi 
Pál szerkesztő, Csengery Antal, Salamon Ferenc, Szalay László, Ágay Adolf, 
Fáik Miksa belső munkatársak és Rákosi Jenő újdondász Írásaival. A ma
gyar újságírók fejedelme akkor kezdte inaséveit a Naplónál, mint pely- 
htdző bajuszu egyetemista. Elképzelhető, hogy e kiváló emberek környe
zete milyen jótékony hatást gyakorolt az ambiciózus fiatal nyomdászra s 
a kéziratokon keresztül mennyi tudás, emberismeret, tapasztalat, magyar 
érzés és szivjóság raktározódott föl ebben a fogékony, egészséges, fiatal 
lélekben.

Az Emichnél töltött négy év után a Király-uccai Deutsch nyomdához 
szegődött, azután Gressel Hermán Váci-utcai accidens nyomdájához jutott 
be, ahol akkor a szakma legkiválóbb emberei dolgoztak. Itt egy év alatt 
sikerült a nyomdász mesterség minden csínját binját elsajátítania s mikor 
1870 ben a negyvennyolcas évek híres Heckenast nyomdájához került, 
már jóhangzásu név volt a pesti nyomdászvilágban a Rábely név.

Heti munkabérének állandó emelkedésével családot alapított, nőül 
vevén Elődy Katalint s 1871-ben már mint fiatal házasok Rimaszombatba 
költöztek Rábelyék.

Id. Rábely Miklós áldozatkészségéből ezelőtt ötvenkilenc esztendővel 
alapittatott a „Gömör-Kishont" — a „Gömör" jogelőde, — melyet az ak
kori Felvidék egyik legjobb sajtóorgánumává sikerült fejlesztenie s olyan 
munkatársakat állítani a közvélemény és közérdek szolgálatába, mint Pe- 
recz Samu, dr. Richter Aladár, dr. Forgon Lajos, dr. Sóidos Béla, Bencsik 
Sándor, Traum Péter, Záhonyi János, dr. Csernay Dániel, dr. Kovács László, 
Győry Lajos, Bodnár Zoltán, Borsody Béla, dr. Nógrády László, Perjéssy 
Lajos, id. Farkasfalvi Findura Imre, Bihary István, R. Vozáry Gyula, Serki- 
Szabó József, dr. Forgon Mihály, dr. Wallentinyi Dezső, íd. Törköly József, 
Hanvay Zoltán, Komáromy István, Kathona Géza, Matolcsy Pál, dr. Majt- 
hán Arnold, Komáromy Géza, Rónay Gyula, Lőrinczy György stb.

Az újságszerkesztés és kiadás mellett élénk szerepet vitt a társa
dalmi életben is és különösen az ipartestület és Polgárikör felvirágoztatása 
körül szerzett hervadhatatlan érdemeket.

A város fejlesztése érdekében a városi képviselőtestületben hosszú 
évtizedeken keresztül fejtett ki közhasznú, értékes munkásságot s mint a 
róm. kát. egyháztanács tagja az egyház kiépítését tevékenyen szolgálta.

1911-ben ötvenkétéves társadalmi és közművelődési munkásságáért
I. Ferencz József király a magyar aranyérdemkereszttel tüntette ki, a Ri
maszombati Polgárikor pedig az 1933 ik esztendőben portréban örökítette 
meg a kör érdekében hosszú éveken át fáradhatatlan ügybuzgósággal dol
gozó, nagyérdemű volt elnökét.

** *
Temetése a nagy halott iránt megnyilvánuló óriási részvét mellett 

csütörtökön délután ment végbe a Tompa-uccai gyászháztól, mikor is 
az Ipartársulat székházánál megállt gyászkocsin utolsó útját tevő volt ve 
zértől Valaszkay R ezső ipartársulati elnök meghatódottan búcsúzott, mig 
a simái a Polgárikör részéről és a „Gömör" szerkesztősége nevében 
Márkus László, a Polgárikor örökös tiszteletbelitagja, lapunk főszerkesz
tője a következő búcsúbeszédet mondotta :

Végtisztességet tevő Embertársaim :
A megfáradt földi vándort ölébe fogadó anyaföld sírágya örökpihe

nésre vetetten itt sötétlik előttünk. A koporsóba zárt emberi porrészek 
párc perc múlva visszatérnek oda, ahonnét 94 évvel ezelőtt egy életre 
kelt ember földi pályafutására útnak indultak : temetünk.

Minden temetési aktus szomorú, nemegyszer lelket renditő. A Bánat 
vijjogó keselyűje megtépi az enyészet országában távozó szereltüktől 
megválni kényszerült búcsúzok szivét, fájdalom tölti be lelkünket, a teme
tőből az élet szépségeinek örülésére, terheinek viselésére visszatérők mély
ségesen megszomorodnak.

Ennél a sírnál, a kora tavaszi alkonyborulásnál itt feketéié ezen ko
porsó fölött a szerettet-elvesztés, a végbucsu tudatában igaz a bánat, nagy 
a szomorúság, de a sorsunkat intéző végtelen Kegyelem végzése ellen nem
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J  ászkaraj enő—Rimaszombat
között nincs közvetlen vasúti összeköttetés. Mégis hamarosan ismerni fogja azt a 
kedves alföldi községet, nemcsak Rimaszombat, hanem az egész Felvidék. T. i. 
Jászkarajenő határában fedezték fel a trianoni rabság idején azt a csodás hatású 
forrást, mely annyi epe-, máj-, gyomor- és cukorbetegek egészségét adta vissza. 
Neve: Mira glaubersós gyógyvíz, 4—6 hetes kúra tartandó, mely alatt reggelen
ként, éhgyomorra fogyasztandó egy pohár langyos Mira glaubersós gyógyvíz. 
Kérdezze meg orvosát!

lehet lázadozás, vagy éppen döbbenetes 
megrendülés.

A világégés alatt Nagymuszkaország 
Nizsnij Nowgorod városának széles te
metőjében ezt a sírfeliratot olvastam : 
„Csend ! Az Élet kérdése itt már megol
datott s Így nem lehet helye sem dal
nak, sem könnynek."

Milyen szép, mennyire igaz ez a sír
feliratként elém jelentkező mondás és 
nem-e fölötte helytálló éppen ennél az 
elénk tátong ó sirgödörnél, ezen lebocsáj- 
tásra váró koporsóban nyugovó id. 
Rábely Miklós bátyánk életkérdésének 
most bekövetkezett megoldásánál?

Vitathatatlanul az, mert Rábely Mik
lós bácsi a maga emberi életfeladatát 
mindenben maradéktalanul oldotta meg.

Földi pályafutása az igaz, egész em
berek tiszta élete volt. Sikerekben, ered
ményekben gazdag. Az élet parancsát 
hűen teljesítette, családfájának kitere- 
bélyesedésével emberi rendeltetésének 
példásan megfelelt, erős ágakat nevelve 
ezzel a magyar hazának. Dolgozott nem
csak a maga létfentartásáért, de lanka
datlanul fáradozott szerettei boldogulá
sáért, jólétéért és nem egy maradandó 
alkotást-produkáló önzetlen munkása 
volt a magyar közéletnek, a nemzeti tár
sadalomnak is.

Ilyen igaz emberi élet tökéletes be
töltése után örökpihenésre térő, kedves 
Miklós bátyánk, amikora város polgár
ságát felölelő Rimaszombati Polgárikör 
és a „Gömör" szerkesztősége nevében 
búcsúzom, hálás szívvel mondok köszö
netét nagy szeretettel végzett áldozatos 
munkásságáért.

Utolsó kézfogásának búcsút sejtető 
szorítását még markomban érzem, „él
jen a haza!“ utolsó szavait itt vélem 
hangzani fülemben s a megpróbáltatá
sok hosszú idejében is mindig hűséges, 
lelkes magyartól valamennyien fájó 
szívvel válunk el.

Siri álmában pihenése legyen békés 
és csendes, kedves emléke elfeledhetet- 
lenül közöttünk él, halóporában is á l
dott, lelkem, jó Miklós bátyám !

* **
A gyászeset alkalmából küldöttségi- 

leg, levélileg, távirati utón és személye
sen nagyszámú részvétkifejezés történt 
a gyászoló családnál s a koporsót a 
koszorúk erdeje borította.

A helybeli Kereskedelmi Grémium 
koszorú megváltás címén 15 pengőt jut
tatott jótékonycélra szerkesztőségünkhöz.

* * *
A Gyászoló család a következő je

lentést adta ki :
Alulírottak a nagyszámú rokonság ne

vében is mélységes fájdalommal, de Is-

Azt hinné az ember, hogy ma már a 
közélet orvosai, úgy a politikusok, mint 
a közigazgatási szakemberek is tudják 
azt, hogy az amputált testet ápolni kell. 
Meg kell adni annak minden lehetősé
get, hogy életereje visszatérjen, hogy a 
vérveszteség s az elveszített szervek 
hiánya okozta élettani működés vissza
kerüljön a régi állapotba, vagy ha oda 
nem is, de legalább is, hogy a veszte
ségek káros következményei enyhítve 
legyenek. Ennek az ápolásnak eredmé
nyessé tétele megkívánja nevezetesen, 
hogy a beteg jól legyen táplálva s ha 
mondjuk a beteg a kezeit vesztette el, 
akkor kell, hogy nem csak nyújtsuk, 
hanem még a szájába is rakjuk azt a 
falatot, amit a mai válságos időkben a 
sok-sok amputált rendszerint egy, a di
csőség mezején kifejtett s az egyetemes 
vagy nagy magyar célokért folytatott 
nehéz küzdelemben érdemelt ki. Az is 
feltételezhetően mindenki előtt tudott 
tény ma, hogy az ilyen vitézkedő sze
rencsétlenül járttól nem szokás el
szedni régen megszerzett érdemrendéit 
s kitüntetéseit, hanem inkább még úja
kat szokás adni neki, hogy nemcsak 
testi, hanem a megbecsülés kézzel fog
ható jelei birtokában az elszenvedett 
csapás folytán megfogyott lelki ereje is 
mihamarább visszatérjen, hogy újra hasz
nos és építő tagja lehessen a társada
lomnak !

Ami áll egy emberi testre, áll egy 
városra is, mert az is élő s érző orga-

ten örök végzetében való megnyugvás
sal jelentjük, hogy idősebb Rábely Mik
lós könyvnyomdász, a magyar arany- 
érdemkereszt tulajdonosa, a róm. kát. 
egyháztanácsnak és a város képv. tes
tületének évtizedeken át tagja, polgár
társai bizalmából több kulturális és 
társadalmi intézménynek vezetője, mun
kás és áldásos életének 94-ik évében 
1939 március hó 27-én este 11 órakor 
rövid szenvedés után csendesen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 
március hó 30-án délután 3 órakor fog
juk a róm. kath. egyház szertartása sze
rint örök nyugalomra helyezni. Az en
gesztelő szentmise áldozat az elhunyt 
leikiüdvéért március hó 31-én reggel 8 
órakor lesz a rimaszombati róm. kát. 
plébániai templomban. Szeretetünk ki
sér el örök p'henésedre I Rimaszombat, 
1939. március hó 28-án.

Benkó Jánosné sz. Rábely Ilona, Rábely Ká
roly, ifj. Rábely Miklós, Rábely Etta gyermekei. 
Benkó János, Volkó Viktor vejei ifj. Rábely M ik- 
lósné sz. Szabó Katalin, özv. Rábely Béláné sz. 
Szabó Erzsébet menyei. Benkó Barnabás, Benkó 
Dezső, Benkó Béla, Benkó Iván, Szombathy-Volkó 
Viktor, Magyar Károlyné sz. Rábely Erzsébet, 
Rábely Béla, legifj. Rábely Miklós, Rábely Jó
zsef unokái. Benkó Barnabásné sz. Okos Júlia, 
Benkó Dezsőné sz Kiss Gabriella, Benkó Béláné 
sz. Tóth Valéria, Benkó Ivánné sz. Szabó Erzsé
bet, Szombathy-V. Viktorné sz. Urbányi Klári, 
Rábely Béláné sz. Süket Irma, Rábely Józsefné 
sz. Szabó Ilona unoka-menyei. Magyar Károly 
unoka-vö. Ifj. Benkó János, Benkó Juliska, Benkó 
Erzsiké, Magyar Károly, Magyar Endre, Rábely 
Irmus, Rábely Miklós, Molnár Benkó Györgyi, 
Molnár Benkó Sándor dédunokái.

A gép megállott
s az ős műhelyben

Úgy fá j t  a m ély csend, h o g y  nem va g y  olt, 
Mindnyájunk B átyja  . . . Eltávozásod 
N agy bánatot és n a gy  űrt hagyott.

De, bár kifáradt két hű kezed már 
Ellankadt végkép, egész en  el, 
Példányszeriien tisztelt sz em élyed  
Emléke en gem  sohasem  h a gy  el;

Mert díszt urasztál minden munkádra. 
(Mi, lám, f e j e d r e  mind visszatért)
S eszm ényi szép kort adott az Ég is 
Hited-, h ű ség ed  , jó sá g o d é r t ;

S mert jobb  időkben sok j ó  barát közt 
E gyütt munkáltam én is veled  
S a hosszú évek minden szakában 
Mindig szerettél, szerettelek.

Végelvdlásunk bús érzetében  
Fájóan intek búcsút neked:
F ogadd  sclia jjá t é g ő  szivemnek,
Ö reg barátom, Isten v e led !

num ! Rimaszombat 1938-ik évben egy 
rettenetes amputáción esett át. A ma
gyarsága megtartásáért folytatott nehéz 
küzdelem ilyetén befejeződése dacára 
határtalan boldogság és öröm-mámor 
között éli felszabadult állapotában nap
jait s hiszi és vallja rendületlenül, hogy 
amit évszázadok összeforrasztottak, hit
vány emberi kapzsiság azt örökre el nem 
szakíthatja ! , Emellett a törhetetlen hite 
mellett jól esik tapasztalni, hogy az or
szág bölcs vezetői sok jóakarattal igye
keznek helyre állítani a város falai kö
zött a régi szép életet és rendet s szé
pen jönnek vissza azok az életet adó 
intézmények, melyek a régi időkben is 
megvoltak, sajnos azonban, csak meg
tépázva! Pedig a mi 1919 elölt teljesen 
elég vagy legalább is kielégítő volt, az 
ma kevés. Ne feledjük el, hogy ampu
tálásról van szó. Az nem lehet, abba 
lehetetlen belenyugodni, hogy mert am
putáltak vagyunk, érjük be még keve
sebb erő forrással s kisebb hatáskörrel!

Nem lehet ebbe belenyugodni már 
azért sem, mert ok és indok nincs, 
amiért ennek a lehetetlen jogfosztásnak 
az elszenvedésére akarnak kényszerí
teni s az egyenesen jogtalan és igaz
ságtalan. Nem a járás, hanem Rimaszom
bat város szenvedte el az amputációt! 
A járás megvan ma is a maga teljessé
gében, nem hiányzik abból egy falu, egy 
puszta sem s igy élheti a maga tiszte
letre méltó őstermelői életét tovább za
vartalanul. Annak az agrikultur járásnak

egyenesen létérdeke az, hogy minél erő
sebb s minél nagyobb felvevőképes- 
ségü piaccal rendelkező város legyen a 
közelében s igy a városnak nem legyen- 
gitésére, hanem ellenkezőleg, annak az 
erősítésére kellene törekednie, ha iga 
zán a já rá s  érdeke volna előtérben !

Nézzük, ezzel szemben mi történik !
A járás kétségtelenül ügyes és életre

való emberei felismerve a város érde
kei képviseletében mutatkozó hiányos
ságot, mindjárt a felszabadulás első pil
lanataiban igyekeztek járási érdekszi- 
nüvé tett ügyességgel kihúzni Rima
szombat alól, amit csak lehet. Bár, mint 
mondottam, ők nem vesztettek semmit 
s bár Rimaszombat elvesztett egy nagy 
vidéket, mégis úgy látták jónak, hogy 
ezt az egész bajt viselje el egyedül Ri
maszombat, nekik ehhez semmi közük ! 
Kimondották tehát a határozatot a ma
guk vélt igaza mellett, hogy érje be Ri
maszombat a csekély megmaradt rész
szel, néhány faluval úgy a közigazgatás, 
mint az igazságszolgáltatás terén, Fele
den pedig maradjon meg minden úgy, 
mint a háború előtt volt !

A legszomorubb ez ügyben aztán az, 
hogy ezt a felfogást a felsőbb irányitó 
tényezők is osztani látszottak és lát
szanak !

Hiszen igaz, hogy a háború előtt is 
volt rimaszombati járás s a székhelye 
Nyustya volt, de akkor Rimaszombat r. 
t. város volt! Ugyanekkor azonban volt 
Rimaszombatnak egy nagy bírósági já
rása s igy a közigazgatási járási szék
hely kérdése nem okozott semmi sé
relmet !

Elő kell most itt adnom, hogy miként 
lett Feled járásbirósági székhely :

Az 1908-ik évben (lehet, hogy koráb
ban vagy később egy-két évvel) a m. 
kir. igazságügyminisztérium a telekköny
vek decentralizálását rendelte el. Ekkor 
a járásbíróság még nem Feleden, hanem 
Rimaszécsen volt. Az ezen járásbíró
ság körletébe tartozó községek telek
könyveit tehát Rimaszombatból Rima- 
szécsre kellett volna elszállítani. Dicsé
retére legyen mondva Feled és környé
kének, élelmességért akkor sem mentek 
a szomszéd vármegyébe, hanem kapták 
magukat s néhány feledi háztelek tulaj
donos megszervezte a környéket s egy 
nagy deputációval felmentek Budapestre 
s kiszorgalmazták, hogy a telekköny
vekkel felszerelendő járásbíróságot ne 
Rimaszécsen, hanem Feleden létesítse a 
minisztérium. Legbosszantóbb volt utó
lag a dologban az, hogy ehhez az ügyes 
fogáshoz engem is megnyertek s én is 
fent voltam velük a minisztériumban rep
rezentálni a város nevében, de nem az 
érdekében. Ügyvéd polgártársaink érde
kében forgónak tartottam ugyanis azt, 
hogy ne Rimaszécsre, hanem a köze
lebbi Feledre kelljen nekik kijárni tár
gyalásokra, továbbá a Balogvölgy és 
Mezötelkes, Kisgömöri oda tartozó köz
ségek előnyét is szolgálni véltem ! Mi
kor aztán a Minisztérium tényleg bele 
ment a cserébe, akkor derült ki és ju
tott tudomásomra, hogy a Minisztérium 
terve nem ez volt, hanem az, hogy ne 
vigyék Rimaszombatból a telekkönyvet 
sehová, hanem maradjon az csak itt, 
Rimaszombatban s inkább jöjjön az 
egész járásbíróság ide, Rimaszombatba. 
Sajnos azonban, azok, kikkel a Minisz
térium akkor ezt a tervét tudatta, azt 
velem nem közölték, kicsinyes, egyéni 
érdekek miatt s igy az irányban nem 
tehettem lépéseket, mert hiszen úgy tud
tam, hogy a törvényes cél a telekköny
vek decentralizálása. Mikor tehát a 
Miniszter ur engem is ott látott a de- 
putánsok között, mint utóbb megtudtam, 
aprehendálva is azért, hogy nem Rima
szombat érdekében járok el, azt hitte, 
hogy nekünk nem kell a nagy járásbí
róság, teljesítette a feledlek kérését s 
mert Rimaszécsnek nem volt senki párt
fogója, átette a járásbíróságot Rima 
szécsből Feledre.

Nem volt tehát semmiféle tárgyilagos 
vagy igazságszolgáltatási oka ennek a 
cserének, csupán élelmesség kérdése 
volt az egész.

Most aztán, mikor ezen a vidéken a világ

oly nagyot fordult, mikor arról van szó, 
hogy a nagy amputáció folytán meg
csökkent forgalmú Rimaszombat némi
leg kárpótolandó volna, csak természe
tes igényk'nt jelentkezik a város részé
ről az, hogy az a járásbíróság, mely már 
évtizedekkel ezelőtt is ide volt szánva, 
jöjjön most át egészen ide Rimaszom
batba, annyival inkább, mert itt olyan 
épület áll rendelkezésre, melynek be
fogadó képessége erre alkalmas. Csak 
igazságosan kell az ügyet elbírálni, hogy 
mi helyesebb, hogy 15 ügyvéd legyen-e 
kénytelen Rimaszombatból Feledre járni, 
vagy 2—3 ügyvédnek Feledről Rima
szombatba ! Én nem óhajtom Feled ér
dekeit sérteni, csak a helyzet és a vál
tozás figyelmes s magánérdek nélküli 
elbírálását kérem ! Tudva, hogy a köz- 
igazgatás ma a legközvetlenebb érintke
zésen alapulónak van tervezve, ez. pedig 
feltételezi, hogy a közigazgatás szervei 
mindég közel és kéznél legyenek, legyen 
Rimaszombat, mint volt a múltban, ön
álló közigazgatási joghatóságu m egy ei 
város s  a ma fe le d i  já rá sb író sá gga l ki
bővített já rá sb iró sá g i székhely. Feled pe
dig kapja meg a közigazgatási já rá s i 
székhelyt s Rimaszombat egy expozitu- 
rát Balog, Uzapanyit stb. részére. Csak 
egy kevés belátás és igazság érzet kell 
annak megértéséhez, hogy Rimaszombat 
mégsem semmizhető ki akkor, mikor 
mindent ő szenvedett s mikor a járás 
semmit sem vesztett s mikor a kérdés 
igazságos ilyetén megoldása rendelke
zésre áll !

Figyelembe kell venni, hogy Rima
szombatra, mint őrállóra, ezután is szük
ség van s hogy ebbéli feladatát csak 
úgy fogja tudni betölteni, ha régi s ki
próbált helyzetét lehetőleg visszanyeri ! 
Nem csak helyi, hanem országos érdekű 
kérdés ez, melynek hibás megoldása 
valamikor még végzetes következmé
nyekkel járhat! Gondoljunk csak arra, 
hogy Rimaszombatban sohasem lehetett 
volna szlovák bíróságot csinálni, ha 
1908 bán tényleg ide csatolódik az egész, 
Feleden létesített bírósági járás, mert 
hiszen a csehek annyi szlovák községet 
az egész megyében sem találtak volna, 
amennyi egy ilyen nagy magyar bíróság 
elszlovákositásához elég lett volna ; mint
hogy azonban a rimaszombati bírósági 
járást 1908-ban nem bővitették ki, elég 
volt 18 szlovák községet ide csatolni a 
cseheknek s készen volt a szlovák több
ségű bíróság ! Azt is mi, rimaszombatiak 
tudjuk, hogy mit jelentett ez nekünk s 
kiváncsiak vagyunk, hogy mozdít e még 
valamit azok lelkében ez a tény, akik 
élnek még azok közül, kik ezt annak 
idején előidézték ! Vigyázzunk tehát s 
tanuljunk a történelemből, mert ez az 
élet mestere ! És vigyázzanak a konzu
lok is, nehogy kicsinyes okokból az or
szág megint kárt szenvedjen !

Dr. Kovács László.

A z  egyesült m agyar p ir t  rim a
szom bati vá la sztm án yi ülése.
Gróf Révay István országos ügyveze

tő pártelnök és Rozsinszky László párt
igazgató vasárnap délután a rimaszom
bati járási szervezet választmányi ülé
sén vettek részt, melyet a rimaszombati 
Polgárikör zsúfolásig megtelt dísztermé
ben tartottak meg. A választmányi ülé
sen Szent-Ivány József országgyűlési 
képviselő is megjelent.

Az ügyvezető elnököt dr. Csák Gézi 
feledi ügyvéd, a járásiszervezet elnöke 
köszöntötte lelkes szavakkal és a párt
tagok legteljesebb bizalmáról biztosítot
ta. Révay elnök nagyhatású beszédben 
reflektált az elhangzott üdvözlésre és 
elismeréssel hajtotta meg a párt zászla
ját a régi rimaszombati harcosok előtt, 
a kisebbségi harcosok első mozgalmi 
fészkében, Rimaszombatban, majd a párt 
célkitűzéseit és legsürgősebb teendőit 
ismertetve, tolmácsolta Jaross Andor 
felvidéki miniszter, pártvezér üdvözletét. 
A zúgó tapssal fogadott elnöki felszóla
lás után dr. Rozsinszky László pártigaz-
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Falu vagy város ?
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gató az átszervezési munkálatokról tar
tóit részletes előadást, amelynek során 
a vármegyei pártszervezetre vonatkozó 
jelöléseket is megejtették.

A választmány ezután adminisztratív és 
szervezési kérdéseket tárgyalt le, részle
tes és termékeny vita után, amelyben 
az ügyvezető elnökön és a pártigazgatón 
kiviil Szent lvány József, Gabonás István, 
Sichert Károly, Molnár Dániel, Nagy 
Sándor, Fodor István, Szakáll Zoltán, 
Varga Imre, dr. Halász István, Samu 
István, Csák Géza dr. és Telek A. 
Sándor vettek részt.

Rendkívüli hatást ért el felszólalásá
val Szent-lvány Józset képviselő, fiatalos 
hévvel és elsodró lelkesedéssel kelve 
védelmére a magyar sorsot megjavítani 
hivatott reformmozgalomnak.

Varga Imre a rimaszombati helyije- 
lentőségü gazdasági és szociális ügye
ket ismertette ezután, kérve az ügyve
zető pártelnök támogatását a város 
sorsának javítására irányuló akciókkal 
kapcsolatban, majd az elhangzott felvi
lágosítások után a választmány nevében 
hálás köszönetét mondott gróf Révay 
Istvánnak, dr. Rozsinszky László párt
igazgatónak és Szent-lvány Józsefnek a 
pártfegyelmet és egységet szolgáló érté
kes felszólalásaikért és újból a legtelje
sebb hűségről és bizalomról biztosította 
a választmányi ülésen megjelent három 
pártvezetöt.
A rendkívül lelkes hangulatú ülés során 
gróf Révay elnök bemutatta még a vá
lasztmánynak a görr.öri vármegyei szer
vezet uj főtitkárát, Szakáll Zoltánt. A 
gyűlést dr. Csák Géza elnök záróbeszé
de fejezte be.

A magyar állam polgárságot igazoló 
bizonyítvány iránti kérelmek már 

beadhatók.
A bécsi döntőbírói határozat alapján 

Magyarországhoz visszacsatolt terület la
kosai közül 1938 évi november hó 2. nap
jától kezdődő jogi hatállyal — a trianoni 
szerződés alapján megszerzett csehszlo
vák állampolgárságuk egyidejű elvesz
tése mellett — hatósági intézkedés nél
kül visszaszerezték magyar állampolgár
ságukat azok, akik 1921 évi július hó 
26 án, az akkor érvényes magyar jog
szabályoknak megfelelően kétségtelenül 
magyar állampolgárok voltak és 1928 
november 2  ika óta állandóan a szóban 
forgó területen laknak. Azok, akik ezen 
kellékeknek meg nem felelnek, cseh
szlovák állampolgárságukat továbbra is 
megtartják és csak honosítás, illetve 
visszahonositás utján szerezhetik meg, 
illetve szerezhetik vissza a magyar ál
lampolgárságot, az idevonatkozó magyar 
jogszabályok alapján.

Az állampolgárságot igazoló bizonyit- 
vány iránti kérelmet a m. kir. belügy
minisztériumhoz kell címezni és a köz
ségi jegyzői hivatalnál kell beadni. A 
kérvény 2  P. okmánybélyeggel látandó 
el. A kérvényhez általánosságban a 
következő eredeti okmányokat kell 
csatolni: a folyamodó saját születési és 
legalább atyja házassági bizonyítványát.

N E M  V E L E T L E N
hogy ez a tető rnég a legnagyobb 
veszélyben is ellenáll, mert a 

törv. védj.

Öernit
azbesztcement pala tűzgátló
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Az a folyamodó, aki nem kétségtelenül 
magyar eredetű felmenőktől származik, 
köteles leszármazását s azt is igazolni, 
hogy felmenője mikor s hogyan szerezte 
meg a magyar állampolgárságot. Akinek 
eredetileg külföldi felmenőjét azon az 
alapon kell magyar állampolgárnak vé
lelmezni mert 1880 dec. 23 előtt lega
lább 5 évet a Trianon előtti Magyar- 
országon lakott, azt is igazolni tartozik, 
hogy felmenője 1875—1880 évek között 
Magyarország akkori területén az adó
zók lajstromába be volt vezetve, illetve 
adóköteles foglalkozást űzött. Minden 
folyamodónak mellékelnie kell egy bizo
nyítványt arról, hogy a trianoni szerző
dés alapján Magyarországtól Csehszlo
vákiához átcsatolt valamely községben 
1917 évi július hó 26 tói 1921 július 
26-ig egyfolytában lakott és ez alatt az 
idő alatt ott a községi közterhekhez 
legalább egy-izben hozzájárult és egy 
bizonyítványt arról, hogy a folyamodó 
1928 évi november hó 2-töl 1939 évi 
március hó 1 - ig terjedő időben állandón 
és tényleg a Magyarországhoz vissza
csatolt területen lakott. Melléklendő to
vábbá az állampolgársági bizonyítvány 
illetéke címén 10 P. okmánybélyeg. 
Iskolai célra, nyugdíjjogosultság igazo
lása, vagy állami szolgálatba való belé
pés céljából, továbbá 3  közszolgálatban 
álló alkalmazottak (nyugdíjasok, özve
gyek, árvák) részére bármely célból 
kiállított állampolgársági bizonyítványok 
illetéke 2  pengő.

V i & y á v a ?  f
A Darmol hashajtót utánozzák. 
Ügyelien, mert minden tablettán 
a „DARMOL" szónak es T alakú 
bevágásnak kell lenni. Kimondot
tan eredeti csomagolásban kérje.

A katonák téli felruházását célzó 
„Horthy Miklósné akció“ javára, a Ru
ténföldön harcoló katonafiaink részére 
városunkban gyűjtésből befolyt 1459.80 
P. Ebből vásárolhatott 379.90 P. értékű 
áru. Elküldetett 1079.90 P. készpénz és 
négy láda külömbözö meleg ruhanemű.

Közgyűlés. Az ev. egyház f. hó 26-án 
tartotta évi közgyűlését, amelyen az 
egyház tisztviselői beszámoltak 1938. 
évi egyházi működésükről. Hálásan em
lékeztek meg a felszabadulás nagy fé
nyéről. Az ezzel kapcsolatban megala
kult Gőmör-Kishonti ev. egyházmegye 
elnökségére egyhangúlag adta le a köz
gyűlés szavazatát, Szent-lvány József 
esp. felügyelőre és Smid István föespe- 
resre. — Ápr. 2 -án, vasárnap 11 órakor 
ismét közgyűlést tart az egyház, amelyen 
a magyarországi uj Egyházi Törvények 
alapján átszervezi kormányzó testületéit 
és leadja püspöki választószavazatát.

R im aszom bat nagyközség  e lö ljá ró sága .
1190/1939 szám.

Felhívás.
Azzal a kérelemmel fordulunk Rima

szombat nagyközönségéhez, hogy támo
gasson bennünket a rimaszombati lég
oltalmi szervezet megalapításában az 
által, hogy mindenki, akinél az évi 2  
pengőnyi tagdíj nem jelent elnemvisel-j 
hető terhet, a Légoltalmi Liga rimaszom- j 
bati helyicsoportjába tagul lépjen be. 
A taggyüjtés házról házra történik.

Közönségünk tájékoztatására tudatjuk, 
hogy a Légoltalmi helyi csoportjának | 
megalakítását szükségessé teszi az el
lenséges légi támadások elleni védeke
zés parancsa. Különösen a legutóbbi 
események mutatták meg, hogy a légi j 
támadások milyen váratlanul érhetik ]

polgárságunkat. Mig a légvédelem kato
nai feladat, addig a légoltalom a lakó
házak kapuin belüli vagyon és életvé
delem társadalmi kötelezettség, mely a 
Légoltalmi Liga feladata. Nem elég, hogy 
az utcákon teljesittessék a légelháritás 
feladata, Innem a lakosság saját érde
kében éppen az a legfontosabb, hogy a 
lakóházakon belül legyen olyan szerve
zet, mely a házak elpusztítását meg
akadályozza, a károsodásokat csökkentse, 
a ház lakóinak egészségét és testi épsé
gét megvédelmezze.

Reméljük, hogy nagyközönségünk át
érti a légoltalom fontosságát és példát 
véve az anyaországi szervezetektől, se
gítségünkre siet a Légoltalmi Liga helyi 
csoportjának megszervezésében.

Ismételten kérjük a nagyközönség ha
zafias támogatását.

Rimaszombat, 1939. március 30.

Harsányi, s. k.
főjegyző.

Dr. Löcherer, s. k.
községi bíró.
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Kikeletre várunk.
A mámor koccintásokban klcsorbutt, csen

gő kristálypohara kiürült, az emberek szá já
ról a farsangi csókok mézét letörölte a 
Böjt.

Krisztus öt sebe tátong a lilába öltözött 
öreg oltárok gyertyakolosszusán, bünbánat- 
ra gerjedt lelkek szava suttog a gyóntató
székek rácsos ablakában.

Husvétra készülő szivekben a feltámadás 
csodájának vigasztaló hite újra éled, bána
tok kertjében örömök gyenge virágszálát 
élesztgeti csókjával az áprilisi szellő

Az életreserkenés páráját leheli az alvá
sából felneszeit humusz szája, a sápadt 
csirákat zöldre festi a végtelenség felhőhe
gyére kúszott nap sugárecsete.

Rögöt vájó apró bogárhad sütkérezik az 
ólomszinü fellegek közül olykor kibukkanó 
napfény aranykévéjében, a fák félénken ki- 
kikandikáló rügyei fölött szerelemszomjas 
madarak csicsergik csókra párjukat.

A tavaszi reményvetések széles tábláján 
dús aratással biztató szárba indul minden 
apró mag s mi, húszévig csehigában gör
nyedt. sorsunkat emelt fővel, büszkén vállalt 
és el Is viselt, hazánkhoz visszakerült, bol
dog magyarok minden ujnapra ébresztő 
hajnali harangszóra hálaadó és kérő áhitatos 
imára kulcsoljuk a húszéves várakozás lá
zától elerőtlenedett kezünket : Kegyelmedért 
hála Neked Örökjóság, add, hogy eggyé 
váljék a Nagymagyarország !

^ s u s .

D r, Horváth Árpád —  alispán.
Lapzárta után értesültünk arról, 

hogy Horváth Árpád dr., várme
gyénk főjegyzője Gömör- és Kis
hont t. e. vármegye alispánjává 
neveztetett ki.

A kinevezés ténye dr. Horváth 
Árpádban egy erre minden tekin- j 
tetben érdemes közigazgatási tiszt
viselőt és kiváló szakembert ért, 
akit a vármegye első tisztviselőjé
nek székében mindenki örömmel 
lát.

Dr. Horváth Árpád felszabadu
lásunk alkalmával Tolna várme
gyéből, Szekszárd főszolgabirósá- 
gából került hozzánk, mint a járási 
katonai parancsnokság közigazga
tási tanácsadója, majd megyénk 
főjegyzőjévé neveztetett ki. A kez
deti nehézségek labirintusán min
den nagyobb akadály nélkül ve
zette át az újra éledt vármegyét s 
emellett számos ismeretterjesztő elő
adás tartásával nagymérvben hoz
zásegítette a közönséget az ujhely- 
zet adta változások megismerésé
hez, az azok közötti eligazodáshoz. 
Rokonszenves, kedvestnodoru, min
denkihez szivesszavu ember az uj 
alispán, akit rövid itt tartózkodása 
dacára közszeretet és őszinte be
csülés övez.

Alispáni kinevezése alkalmából 
közelből és távolból az üdvözlésekkel 
valósággal elárasztják őt a gratu- 
lánsok, akiknek glédájába mi is 
szeretettel állunk be, mert dr. Hor
váth Árpád alispánban a sajtónak 
nemcsak megértő barátját, de egyik 
érdemes munkását is tiszteljük.

Eljegyzés. Ph. Mr. F ényes Sándor 
oki. gyógyszerész, id. Fényes Sándor 
nyug. vezérigazgató fia, Rimaszombat, 
eljegyezte Sznoha Micikét, Sznoha Vil
mos nyug. erdötanácsos leányát, Ungvár. 
(M. k. é. h.)

Esküvő. B urger Ilona Rimaszombat 
és Neumann Ferdinünd Oalánta április 
hó 2-án d. u. 1 órakor tartják esküvő
jüket. (M. k. é. h.)

Gróf Révay István Rimaszombat
ban. Amint már jeleztük, Gróf Révay 
István az Egyesült Magyar Párt ügyve
zető elnöke Rozsinszky László országos 
pártigazgató kíséretében múlt pénteken 
meglátogatta a rimaszombati pártszer
vezetet s ott a rimaszombati, feledi és

tornaijai járási pártszervezetek vezetőinek 
bevonásával megbeszéléseket folytatott. 
Az értekezleten résztvett Szent- lvány 
József képviselő, Hevessy László volt 
főispán. Fodor Jenő OMGE-alelnök, dr. 
Csák Géza a feledi, Fodor István a 
tornaijai és dr. Löcherer Géza a rima- 
szombati járási pártszervezet elnöke is. 
A párt ügyvezető elnökét, aki a húsz 
éves cseh megszállás ideje alait a Test
nevelő Szövetség vezetőjeként s mint 
aktív tenniszező is többször járt Rima
szombatban s itt rendkívüli népszerű
ségre tett szert, a közbecsülésben álló 
közéleti férfiaknak kijáró melegséggel 
és szeretettel fogadták ezúttal is Rima
szombatban, Rozsinszky László pártigaz
gatóval együtt, aki már első látogatásá
val megnyerte a három járásból össze
gyűlt pártvezetők rokonszenvét.

A nagyheti szertartások sorrendje 
a helybeli róm. kát. templomban.
Április 2., Virágvasárnapi Szent misék 
8- 7*9, 7*10 és barka szentelés, Passió, 
ünnepi sz. mise fél 11 órakor. — Ápri
lis 3—5 -ig  Szent misék — mint rende
sen — 7*8 órakor. — Április 6. N agy
csütörtök  szent mise reggel 8 órakor.— 
Április7. N agypéntek: Nagypénteki szer
tartás (Csonka mise, Passió, szenibeszéd) 
délelőtt 9 órakor. Délután 3 órakor Je
remiás siralmai. Este 6 órakor záró áj- 
tatosság.— Április 8. N agyszombat: Tűz- 
szentelés, keresztvizszentelés, szentmise 
reggel 7 órai kezdettel. Ugyancsak ak
kor lesz kitéve a Szentsirhoz a legtnél- 
tóságosabb Oltáriszentség. A Föltáma
dási szertartás este fél 6 órakor kezdő
dik. Kérjük a Kedves Híveket, szíves
kedjenek az istentiszteletekre pontosan 
megjelenni! — Április 9. Husvétvasdr- 
nap: Szent misék 8, 7*9, 7*10 és 7*H 
órakor. — Április 10. H úsvéthétfő: mint 
előző nap. — M egjegyzések . A nagyböjt 
Nagyszombat déli 12 óráig tart. Ekkor 
úgy a böjt, valamint a hústól való meg
tartóztatás megszűnik.— Husvét vasár
napján reggel 8 órakor lesz kalács és 
husszentelés. — Plébániai hivatal.

Halálozás. Lapzártakor vesszük a hirt, 
hogy Hűvösy Lajos a felsőpokorágyi ev. 
egyháznak ötven éven át volt lelkipász
tora, a kishonti ág. h. ev. egyházmegye 
volt főjegyzője, ugyanezen egyházmegye 
volt dékánja, az egyházmegyei számve
vőszék tagja, a rimaszombat—tamásfal
vi ev. egyház presbitere, a gömörvárme- 
gyei múzeum egyik alapitója, a gömör- 
kishonti muzeumegyesület alelnöke, már
cius 30-án délben, 81-ik évében, élet
erőinek fogytával örökálomra szenderült. 
Holttestét a helybeli ág. ev. templomból 
április 1-én délutá" 3 órakor kisérik 
örök pihenésre. A megboldogult elmúlá
sa általános őszinte részvétet keltett 
városunkban s mindenütt, ahol a kedves, 
rokonszenves „Lajos bácsi“-1 ismerték. 
Elmúlásával a Halál közelebbről éveken 
át odaadóan gondozó unokahugát, Ho- 
léczyné Jaczkó Ilonát és ennek férjét, 
valamint a Holkó, Petróczy és Konkoly 
családokat szomorította meg.

Rozsnyói Hírlap kedves laptestvé
rünk Gömöri Zoltán felejthetetlen kar
társunk halálával nevét az eredetileg is 
volt „Rozsnyói Híradó" névre változ
tatta át s a XLV1I évfolyamot jegyző 
lapnak a szerkesztő bizottság megbízá
sából Sengler György a felelős szer
kesztője és kiadója.

A rimaszombati m. kir. állami reál
gimnázium 1939. április 2-án (virág
vasárnap) tartandó Énekes Ifjúság á
nak műsora: 1. M. Praetorius: Éneklő 
ifjúság. 3 szólamu kánon (közös kar). 
E. Gebhardi: Glória szálljon. 4 szólamu 
kánon (közös kar). — 2. A. Corelli : 
Concerto grosso. Zenekar. — 3. Kodály 
Zoltán : Három gömöri népdal, Gergely 
járás, Esti dal, Túrót eszik a cigány, 
Lengyel László játék. Gyermekkar. — 
4. Mécs László : Vadócba rózsát oltok. 
Szavalja: Hullay J. Vili. o. t. — 5. Nép
dalok : Jánoshidi vásártéren, Nagyhévi- 
zen, Falu végén, Szánt a babám. Közös 
kar. Zongorán kisér: Kardos Lili V. o. 
t. — 6. Kodály Zoltán : Ének Szent Ist
ván királyhoz. Nádasdy Kálmán : Tisza- 
partján, Csinálosi erdőn, A huszár. Szögi 
Endre : Altatódal. Bárdos Lajos: Hét jó 
nóta. Vegyeskar. — 7. Gárdonyi Zoltán: 
Esik eső, Népdalvariációk. Zenekar. — 
8. John of Fornsete (XIII. sz.) Nyár-ká
non. Kodály Zoltán. A magyarokhoz. 
Közös kar. Lackner László vezényel. A 
vasúti menetrendre való tekintettel az 
előadás pontosan d. e. 11 órakor kez
dődik.

A rimaszombati Általános Temet
kező Egyesület közgyűlése. Az elmúlt 
vasárnap tartotta meg a Rimaszombati 
Általános Temetkező Egyesület 49. évi 
rendes közgyűlését a tagok élénk érdek
lődése mellett. Diczky Pál elnök üdvözlő 
és bevezető szavai után Dósa József 
egyesületi jegyző ismertette az egyesület 
1938. évi működését. Az Általános Te 
metkező Egyesületnek 1086 tagja van s 
az 1938 év folyamán 36 elhalálo
zott tag hátramaradottjainak 3.058 P 
30 fillért fizetett ki az egyesület. Az el 
múlt évben 26 tag részesült összesen 
29.072 Pengő segélyben, melyet az egye
sület minimális kamatozás mellett bo- 
csájtott segélyre szoruló tagjainak ren
delkezésére. A temetkezési tagdijak az 
ideig, mig az alapszabályok módosítása 
megtörténik, havi 15, 30, 45, 60, 75 fil
lérben állapíttattak meg. Végezetül az 
évi jelentés arra hívja fel a tagok fi
gyelmét, hogy az Általános Temetkező 
Égyesület a jövő évben fogja ünnepelni 
fennállásának 50 éves jubileumát. — A 
Kéry István pénztárnok által ismertetett 
zárszámadás 32.446 Pengő 77 fillér be
vételt és 31.979 Pengő 28 fillér kiadást, 
vagyis 467 Pengő 49 fillér készpénzma
radványt, mig a vagyonkimutatás 34.476 
P 93 fillér tiszta vagyont mutat fel, me
lyet a közgyűlés jóváhagyólag vett tu
domásul. Mindezekből látható, hogy a 
Rimaszombati ÁltalánosTemetkező Egye
sület anyagi szempontból biztos alapo
kon nyugszik, tagjainak pedig minden 
társadalmi osztályt magába foglaló szép 
száma azt mutatja, hogy ezen egyesület 
szükséges, hogy célját — dacára a múlt
ban felmerült nehézségeknek — minél 
tökéletesebben igyekszik megvalósítani 
és elérni s hogy karitatív tevékenységét 
Isten segítségével a jövőben még széle
sebb körben fogja tudni kifejteni.

Előadás a gyümölcstermesztésről.
A magyar Földmivelésügyi kormány a 
Gömörmegyei gyümölcstermesztés fej
lesztése céljából megbízta Kovács Fe
renc m. kir. kertészeti főintézöt, Kecs
kemét gyümölcsészeti felügyelőjét, hogy 
a helyszínen tanulmányozza az itteni 
gyümölcsészeti viszonyokat. A föintéző 
a helyi hatóságokkal és a gyümölcsé
szeti és gazdasági érdekeltségekkel meg
tárgyalta a kérdést, a határt áttanulmá
nyozta és március 31-én, pénteken dél
után tartott előadás keretében nagy szak
tudással ismertette megfigyeléseit és a 
követendő irányt.

Felhívjuk olvasóink szives figyelmét 
lapunk mai számában megjelent Eternit 
hirdetésre.

Árviz pusztított Rimaszombatban
s az egész Rima-menti részeken ismét. 
A több napi esőzéssel s a hegyekről 
lefutó hólével megtelitett Rima kilépett 
medréből és kedd éjjel elöntötte a part
menti községeket, földeket. Az árviz 
Rimaszombat egész árterületét ellepte, 
aminek következtében több gyengébb 
alkotásu épület összeomlott, megrongá
lódott és számos ingóság lett a pusztító 
ár áldozata. A Sereg városrész s a 
katonai barakok egy része is vizárba 
került, az uccai közlekedés a partmenti 
részeken lehetetlenné vált. Csütörtökre 
a vizár apadt s a garázdálkodó szeny- 
nyes ár, — mely a Rimaszombat- 
Feled vasúti vonal töltését is annyira 
megrongálta, hogy a vasúti és postaköz
lekedés is fennakadást szenvedett —las- 
san-lassan visszatért medrébe. Az árviz 
a Rimaszabályozási munkálatokat is 
megbolygatta. Az árviz-veszedelem el
hárításában a katonaság és tűzoltóság 
emberfeletti munkát végzett. Az erdő
kiirtások óta tavaszai és ősszel gyakran 
megismétlődő árvizveszedelem elkerülé
se, az árviz okozta emberi szenvedés és 
anyagi kár megszüntetése végett a Ri
maszabályozási munkálatok gyorsabb 
tempóban való folytatásáról kellene 
gondoskodni.

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Családi egyesület. A liptószentiváni 
Szent-Ivány család a rokoni kapcsolatok 
szorosabb összefogása, rászoruló érde
mes tagjainak gyámolitása és fiatal nem
zedékeinek valláserkölcsi és hazafias 
irányban fokozott mértékben való 
hajlitása céljából belügyminiszterileg jó
váhagyott alapszabályokkal működő csa
ládi egyesületet létesített. A családi egye

sületnek egyik első ténykedése az volt, 
hogy a felszabadult és a magyarság 
szempontjából a húsz évi rabság alatt 
mindig példás iránymutató Gömör Pa- 
nyit községnek országzászlót ajánlott fel. 
Ezzel a községgel a család s különösen 
a családi egyesület ezidőszerinti elnöke 
régtől fogva személyi és birtokviszony
ban állott s a felajánlott országzászló 
ünnepélyes felavatása /. év i április 16 án 
benső ünnepélye lesz ennek a derék 
községnek. Az ünnepélyen meg fog je
lenni az ereklyés országzászló nagybi
zottság elnökségének képviselőjén kívül 
a Szent lvány család több tagja és a 
vármegyei és járási hatóságok képvise
lete is. A színes selyemmel hímzett or
szágzászló egyik oldalán a nagy magyar 
országcimer — Így volt — így lesz — 
körirattal, a másik oldalán a Szentl-vány 
család címere, — Gömör Panyit község 
népének — A Szent lvány család 1939. 
— körirattal látható.

Szülök akciója a leánygimnazisták 
érdekében. Szőllősy István elnöklésével 
népes értekezletet tartott legutóbb a 
rimaszombati reálgimnázium szülői szö
vetsége a leánynövendékek tanulmá
nyainak folytatását veszélyeztető ama 
rendelettervezet ügyében, mely a ma
gyar középiskolai rendtartás értelmében 
a jövő tanév elejétől megszüntetni óhajt
ja a koedukációt s a leánynövendékeket 
leánygimnáziumokra kívánja utalni. Te
kintettel arra, hogy ezen rendeletterve
zet életbeléptetésével a szegényebbsorsu 
szülőkre nézve lehetetlenné válna a 
leánygyermekeknek magántanulóként, il
letőleg távol a szülői háztól történő ne
veltetése, a szülői szövetség elhatározta, 
hogy ezügyben érdekelt felvidéki gimná
ziumok szülői bizottságaival karöltve 
országos akciót indít. A szülői szövet
ség gyűlésén Fábián Vilmos igazgató a 
növendékek előmeneteléről kedvező je
lentést terjesztett elő s egyben az ösz- 
szes adminisztratív jellegű iskolai kér
désről beszámolt a szülőknek, mig Var 
ga Judit tanárnő a középiskolai rend
szerről, iskolatípusokról és különösen 
a leánynövendékek részére jövőt bizto
sitó életpályákról tartott nagy figyelem
mel hallgatott előadást.

^Láthatatlan ellenségeink: a bak
tériumok és a mérgező anyagok legin
kább ott fejtik ki káros tevékenységüket, 
ahol az ürülésre szánt salakok megre
kednek és bomlásnak indulnak. Ezért 
rendkívül fontos a bélcsatorna minden
napi rendszeres tisztítása. Este lefekvés 
előtt 2—3 szem Artin-dragéet hévévé, 
ez a régóta bevált hashajtó másnap 
könnyű, fájdalommentes ürülést idéz elő 
anélkül, hogy egy pillanatig is gondol
nánk arra, hogy este hashajtót vet
tünk be.

Mindenkire vonatkozik a Budapesti 
Nemzetközi Vásár utólagos vizum- 
kedvezménye. A Budapesti Nemzetközi 
Vásár utazási igazolványai alapján 1939. 
április 18 tói május 8 ig vizűm nélkül 
lehet Magyarországra beutazni. A csak 
utólag Budapesten megváltandó vízum
mal, amelynek dija D. 2 50, május 18-ig 
lehet Magyarországon tartózkodni. Aki
nek érvényes útlevele és vásárigazolványa 
van, minden mellékkörülményre való 
tekintet és minden korlátozás nélkül 
lépheti át a magyar határt és veheti 
igénybe ezt a kedvezményt. — Kivételt 
csupán a palesztinai honosok képeznek, 
akiknek nemzetközi megállapodás alap
ján előzetes vízumot kell váltaniok. Ezt 
az előzetes vízumot azonban a jeruzsá- 
lemi m. kir. konzulátus ugyancsak díj
mentesen, csupán a P. 250 illeték lefi
zetése ellenében adja ki. További fontos 
kedvezmény a palesztinai honosok részé
re, hogy az egyébként előirt 1000 pengő 
biztosíték lefizetése alól a vásárigazol
vány alapján a jeruzsálemi konzulátus 
esetenként mentesítést adhat.

*Másodpercek alatt omlik szét a 
vízben az Áspirin-tabletta. A finom porrá 
szétesett Aspirin gyorsabban és egyen
letesebben oszlik el a szervezetben és 
fokozottabb hatást fejt ki meghűlés és 
fájdalmak ellen. Minden Aspirin-tablet- 
tán a „Bayer" kereszt látható, ez külön
bözteti meg az utánzatoktól.

Talált tárgyak. A helybeli m. kir. 
rendőrkapitányság közlése szerint talál
tatott egy női muff és egy sál, valamint 
zsebkendőben pénz. Igazolt tulajdonosok 
átvétel végett a hivatalos órák alatt a 
rendőrkapitányságon jelentkezhetnek.
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Tandíj.
Minden országnak érdeke, hogy ta

nult, müveit polgárai legyenek, Svédor
szág, Norvégia, Észtország, Finnország, 
dicsekedhetnek leginkább azzal, hogy ott 
alig van Írástudatlan ember. Az utóbbi* 1 2 
időben ezekben az országokban igen 
gyakran találkozunk érettségizett szoba-, 
lányokkal, háztartási alkalmazottakkal,! 
akik, — ha idegen kerül munkakörükbe 
— szabályosan bemutatkoznak s közük 
foglalkozásukat s bizonyos büszkeség
gel töltik be állásukat, mert erkölcsük 
és magas fokú képzettségük, megbíz
hatóságuk és önálló ítélőképességük erre 
feljogosítja őket. Nem szégyenük sem 
tudásukat, sem munkájukat.

Angliában és Amerikában még iga
zán kiváltságos helyet biztosítottak ma
guknak a képzett férfi és női házi al 
kalmazottak, mert közönségesnek látszó, 
de valójában alapos általános művelt
séget Igénylő munkájukban példásan áll
ják meg helyüket. A vendéggel, látoga

tókkal való beszélgetésük, „társalgásuk" 
egészen mindennapi dolog. Erre a polcra 
csakis tanultságuk, magasabb fokú tu
dásuk emelte fel őket. Elsajátították a 
tudást, mert kedvük, tehetségük volt 
hozzá és kivált azért, mert alkalmuk 
volt. A földmivesek, kisiparosok, minden 
anyagi megterhelés nélkül tanitathatják 
gyermekeiket, mert saját községükben 
van magasabb fokú iskola és mert az 
oktatás mindenütt ingyenes, vagy oly 
csekély, hogy szóra sem érdemes.

Más, nagyon más a helyzet nálunk ! 
Nálunk a tanulás fényűzés, mert — mi 
tagadás — csak a módosabbak enged 
hetik meg maguknak. Ennek két oka 
van. Az egyik, hogy az iskoláink csak 
nagyobb városokban vannak, ahol drága 
az ellátás, vagy az oda vissza utazga
tás. A másik ok pedig a magas tandíj, 
még pedig oly magas, hogy sehogyan 
sem egyeztethető össze sem a keresztény 
világnézettel, sem a nemzeti gondolattal, 
sem a szociális igazsággal, sem az egész
séges demokratikus elvekkel.

i M a g y a r  K i r á l y i

88 .000  sorsjegy
é

Osztálysorsjáték

44.000 nyeremény
1/8 A sorsjegyek fele okvetlen nyer! 1/2

■ori|t«y Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben ■fisjegy
3>/,P í \  f \ 14 P

pengő
a z a z  h é t s z á z e z e r  p e n g ő

1/4
• o r t jc jy

7 P

1 jutalom
1 nyeremény 
1 nyeremény 
1 nyeremény
1 nyeremény
2 nyeremény
2 nyeremény 
1 nyeremény

stb.

á P 400.000 21 nyeremény á P 2o.ooo
á P 300 000 1 nyeremény á P 15.ooo
á P 100.000 32 nyeremény á P lo.ooo
á P 70.000 24 nyeremény á P 5 ooo
á P 60.000 21 nyeremény á P 4 .0 0 0
á P 50 000 23 nyeremény á P 3 .0 0 0
á P 40.000 48 nyeremény á P 2 .0 0 0
á P 30.000 121 nyeremény á P 1.000

1/1
sorijeny
28 P

stb., összesen 9,758 000 pengő készpénzben.

Első húzás Sor«Jegyekkap-
április 4-én hatók az összes
kezdődik föárusitóknál

A keresztény világnézet szerint nem 
csak az anyagiakban, de a szellemiek
ben is igazságosabb megosztást követel 
a kereszténység. Szebb és keresztényi az 
emberiséget egy bizonyos magas fokra 
fölemelni s anyagiakban, szellemeikben 
magasabb szinten tartani, mint lesüllyesz
teni, egységesíteni alacsony fokon, talán 
az állat színvonalán.

A nemzeti gondolatnak fölébresztése 
és ébrentartása igazán nem patikai áru, 
amelyet csak drágán lehet megvenni, 
mert a nemzeti gondolat tökéletes meg
őrzése a lélekben igazán nemzeti érdek 
és pedig olyan, mellyel él és bukik a 
nemzet.

Társadalompolitikai szempontból iga
zán nincs létjogosultsága semmilyen tan
díjnak. A tanulás ne legyen függővé téve 
attól, hogy kinek hány pengő üti a 
markát, mert társadalmi követelmény 
az, hogy még áldozatok árán is emel
jük a kevésbbé tehetősek tudás szín
vonalát, hiszen nem csak a test, de a 
tudás is érték, vagyon, értékre sokszor 
nagyobb, mint az érzékelhető anyagiak. 
Ha pedig ily nagy érték, akkor méltán 
elvárhatja sőt követelheti a szociális 
igazság, hogy mindenkinek hozzáférhe
tővé tétessék.

Egészséges demokratikus elvek alap
ján a tudás osztogatásában és haszno
sításában igazán nem szabad kíilömb- 
séget tenni. Egyforma a proletár Edison, 
a művész és tudós Leonardo da Vinci, 
a nélkülöző Petőfi, a gondok nélküli 
Eötvös Lóránt tudása, mit az emberiség 
hasznára fordítunk. A tudás-szomjuság, 
a tudás-vágy ugyanolyan kielégülésre 
számit, mint a testiek. Ez utóbbiak egy
formán élnek mindenkiben, akár szegény, 
akár gazdag, sőt a szegényben még job
ban, mert nehezebben érhető el.

E négy szempont figyelembevétele 
után lehetetlen nem szóvá tenni azt, hogy 
a drága tandíj semmikép sem indokolt. 
Különösen nem indokolt az u. n. Felvi
déken, ahol 10—50 cseh korona volt a 
tandíj évenként a polgári iskolában és 
350 korona a középiskolában. Ma, — 
úgy hallatszik, — a tandijat föl akarják

emelni 60—70 pengőre a polgárikban 
és 100—120 pengőre a gimnáziumokban 
és más középiskolákban. Ez ellen az 
önkényes emelés ellen tiltakozásunkat 
jelentjük be a már felhozott okok alap
ján, de azért is, mert nem engedhetjük, 
hogy 20 évi mellőzött életünkben szer
zett jogainkban károsodás érjen. A Fel
vidék ezen panasza nem helyi, hanem 
általános jellegű. A tandíj csökkentéssel 
nem szellemi proletárokat, hanem nem
zeti gondolkodású értelmiséget óhajtunk 
nevelni. Mi láttuk az elmúlt keserves 
20 esztendőben, hogy a faji öntudat, a 
fajszeretet legszebben virágzóit érettsé
gizett parasztjainkban és iskolázott Ipa
rosainkban. Már pedig ez a tanulsá
gunknak az eredménye.

Nemzeti fllmszinbáz.
A helybeli filmszínház április hó 

1—2 án, szombaton és vasárnap Jack 
Conway rendezésében a „Brazíliai ka
land!“ cimíí rendkívül izgalmas hat fel- 
vonásos filmjét mutatja be. A főszere
pet Myrna Loy és Clark Gabié a két 
világhírű filmművész alakítja. Ezen film 
16 éven aluliaknak engedélyezve van.

Április hó 3—4-én, azaz hétfőn és 
kedden György István „Zivatar K em e- 
nespusztdn“ című gyönyörű magyartár
gyú filmjében gyönyörködhetünk. A ki
váló magyar filmegyüttes: Eőri Kató, 
Berky Lilly, Gózon Gyula, Komár Júlia, 
Vértes Lajos, Szakáts Zoltán és Kiss 
Ferenc mesteri játékaikkal hozzák elénk 
a magyar pusztai kúria belső lelkivilá
gát. A zenei aláfestés Polgár Tibor 
művészi teljesítménye.

Csütörtökön, április hó 6-án Norman 
Foster rendezésében, Peter Lorrevel a 
főszerepben egy izgalmas kémkedési 
kaland kerül bemutatásra. A darab cime: 
„Mr. Moto veszélyben .“ A rendkívül ér- 
dekfeszitő film meséje a dzsungel ben- 
sejében játszódik le, telítve érdekesebb- 
nél-érdekesebb fordulatokkal.

A húsvéti ünnepi előadásokra felkér
jük a m. t. közönséget, hogy jegyeiket 
már elővételben biztosítsák.



6 G ö m f t r 1939. április hó 2.

S P O R T .
A R P S közgyűlése.

Vasárnap tartotta a Rimaszombati 
Polgárikor Sportszakosztálya hosszú 
szünetelés után első közgyűlését, igen 
szép közönség jelenlétében.

Makovits Jenő, a RPS direktóriumá
nak elnöke üdvözölte a megjelenteket s 
megnyitotta a közgyűlést, melynek fő
tárgyát a tisztikar megválasztása ké
pezte. A kiküldött jelölő bizottság javas
lata alapján azonban nem került sor a 
tisztikar megválasztására, hanem a köz
gyűlés egy 12 tagú bizottságot küldött 
ki, hogy a jelölést alapos megfontolás
sal és a változott viszonyok figyelembe
vételével minél sikerültebben eszközölje 
s addig is az egyesület ügyeit intézze. 
Az egyesület a legrövidebb időn belül 
uj közgyűlést fog összehívni, amelyen 
azután a kiküldött bizottság javaslata 
szerint meg fogja választani az egyesü
let tisztikarát.

A közgyűlés a tagsági dijakat havi 
40 fillérben állapította meg s elhatároz
ta a minél szélesebbkörű taggyüjtés 
folytatását. Ezután a közgyűlés lelkes 
hangulatban végétért.

Fele lős sz e rk e sz tő : Rábely Károly.

119/4—1939.

V e rsen y tá rgy a lá s i h irdetm ény.
A m. kir. rendőrség rimaszombati ka

pitánysága területileg korlátozott ver
senytárgyalást hirdet a kapitányság be
rendezéséhez szükséges bútorzat és 
egyéb tárgyak e l kész í t ése ,  illetve 
beszerzésére.

Az ajánlatot az alábbiakban felsorolt 
berendezési tárgyak elkészítésére, be
szerzésére kell benyújtani:

„A vezető részére 1 drb 5 fiókos ke
ményfa Íróasztalt, az előadók részére 3 
drb 5 fiókos keményfa Íróasztalt, 11 drb 
3 fiókos puhafa Íróasztalt, 2 drb puhafa 
telefonasztalt, 3 drb puhafa irógépasz- | 
talt, 5 drb puhafa kis asztalkát, 3 drb 
puhafa álló Íróasztalt, 1 drb hosszú pu
hafa 2 fiókos kezelőasztalt. 6 drb őrsze- 
mélyzetiasztalt puhafából, 1 drb kis előadói

asztalt puhafából, 1 drb könyvszekrényt 
keményfából, 4 drb iratszekrényt ke
ményfából, 1 drb határidős szekrény 
puhafából, 1 drb kartoték szekrény pu
hafából, 20 drb őrszemélyzeti szekrény 
puhafából (lehetőleg használt jó álla
potban levőt),7 drb puhafa iratállványt, 
különböző nagyságú, 4 drb karosszéket, 
65 drb Thonet széket, 6 drb álló ruha
fogast, 6 drb falifogast, 24 polcos fo 
gast, 11 drb papírkosarat, 19 drb köpő
csészét, 15 drb mosdókészletet, 4 drb 
10 es fegyverállványt, 3 drb raktári (pu 
hafa) állványt, 1 garnitúrát a vezető ré
szére, 3 drb garnitúrát az előadók ré
szére, I drb 3X4 méteres nagyságú 
buklészőnyeget, 2 drb 2X3 méteres 
nagyságú bükié szőnyeget, 1 drb 5 mé
teres futó szőnyeget, 2 drb tiszti ágyat 
teljes felszereléssel, 1 drb sezlont, 10 
drb tolonctakarót, 2 drb vizeskannát, 
8 drb vizesvedret, 10 drb toloncétkezö 
edényt, 10 drb evőkanállal, 2 pár bilin
cset, 2 drb cimtáblát, 10 drb asztali vil- 
lanylámpáf"

Az ajánlatot a rendőrkapitányság 10 
számú helyiségében megtekinthető aján
lati minta alapján és a jelen hirdetmény
ben foglaltak értelmében kell megszöve
gezni.

A versenytárgyaláson résztvenni szán
dékozóknak árajánlataikat a jelen hir
detmény kifüggesztése, illetve közzété
tele napjától számított 14 nap letelte 
után következő nap d. e. 10 órájáig 
kell a rendőrkapitányság 10 es számú 
hivatalos helyiségében sértetlen borí
tékban, pecséttel lezárva személyesen, 
vagy pósta utján benyújtani. Az elké
sett, vagy a fenti feltételektől eltéröleg 
kiállított ajánlatok a közszáilitás oda
ítélésénél figyelembe nem vehetők.

Az ajánlatok felbontása 1939 április 
hó 15 én 11 órakor lesz, a fenti hivata
los helyiségben, amikor is a magukat 
igazoló ajánlattevők vagy azok megha
talmazásai ellátott képviselői jelen le
hetnek.

A megrendelés odaítéléséről a m. kir. 
rendőrség vidéki főkapitánya fog dönteni.

Rimaszombat, 1939 március 30.
A kapitányság vezetője:

Dr. Rátky Béla,
m. kir. rendörtanácsos.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ — it m n

M a g y a r o s  és modern bútorok 
készítő je  —  Te rv e k  ötén is,
Höfer Sándor  butorasztalosmesternél 

Rimaszombat, Kossuth utca 23.

Raktáron k é s z  b ú t o r o k  kaphatók.

Három szobás modern lakás
fő utcán k i adó.

Bódy István füszerkereskedö Kossuth utca

Ritka alkalom!

II. Rákóczi Ferenc- 
X V l c L U O  ucca 51. szám alatt 
3 szoba, fürdőszobás lakás cca 400
öles gyümölcsössel. Évi bére 800 pengő 
(renoválatlanul), valamint városi vizdij. 
Csakis megbízható, komoly érdeklődő 
Írjon atulajdonosnak: Gedon Tihamér fő
mérnök Budapest, XI. Kökörcsin u. 18.sz.2.

T e le fo n b e r e n d e z é s e k
építése, újjáépítése ügyében díjmente
sen szaktanáccsal, tervekkel és költség- 
vetéssel szolgál Diai Telefonkereske
delmi rt. Budapest, VI. Nagymező u. 68. 
Telefon! 113 600. — Speciális bérleti 

rendszer, szakszerű karbantartás.

Rimaszombat legforgalmasabb helyén egy 
modern 9X14 mtr nagy 5 mtr magas 
kávéháznak, étteremnek, mészáros-hen
tes büffetnek, espressonak vagy más 
üzletnek alkalmas helyiség kiadó. Ugyan
ott két kisebb üzlet is kiadó. R. P. jeliige.

Eladd autó.
30,000 kilométert futott,

Pályázati hirdetmény.
A SzMKE j o l s v á n  mozgóképszín

házzal egybekötött kul turház  építési 
tervére pályázatot hirdet. — A legjobb 
tervrajz P 100— díjazásban részesül.— 
A SzMKE jolsvai elnöksége közelebbi 
felvilágosítással szívesen szolgál.

2 szobás lakás
nagyon jó k a r b a n  levő nagy előszobával kiadó

autó olcsón eladó. Koss" lh'uccaJ L SZ.á/" “' f 'BÓDY ISTVÁNCím: a kiadóhivatalban. füszerkereskedö.

Kiadd üzlethelyiség.
Horthy Miklós tér 26. sz. alatti üzlethelyiség 
lakással együtt folyó évi március hó 1-tól 

bérbe kiadó.
Értekezni le h e t: R Á B E L Y  K Á R O L Y  tu la jdonossal.

Rimaszombat, 1939. Nyomatott t i a b e t y  K a r o l y  könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér y, s>zam.)


