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Kulturrohamot
intéz a szlovenszkói magyar
ság felé a magyarországi és 
a Bécsben tanyát vert ma
gyar művészet. Egymásután 
jönnek, Pozsonyba egész en- 
semblék rándulnak át és az 
örökké éhes mövészzsebfce 
pénzmagot varázsol a magyar 
közönségnek szokolbanfizetett 
obulusa. Beregi Oszkár itt 
volt, most egy könnyű zsá
nerű „művész14 gravitál felénk 
világos szakálával s lehet, 
hogy Kassák sem hagy ki 
bennünket a sorból, aki dada
ista, futurista és felté'lenül 
paralitikus verseivel terjeszti 
a legújabb „kultúrát44.

Hogy a magyar kultúrá
nak és irodalomnak igazi 
reprezentánsai ne feledkez
zenek meg rólunk, hogy a 
magyarországi kulturhaladás 
bennünket se hagyjon az 
utszélen, hogy a feltétlenül 
jogosult és ' élni hivatott 
kulturintegritás meg ne zavar
tassák, ez kétségtelen érdek 
és ha ebből a szempontból 
és célból kapunk túlról ven
dégeket, akkor kalaplengetve 
kell elébük államink. De ha 
a kultúra takarója alatt valuta- 
spekuláció kopogtat be hoz
zánk, akkor visszafojtbatatlan 
az a felébredő gyanúnk: ezek 
eljönnek hozzánk addig mig 
jó üzlet és soha sem fognak 
eljönni, ha a hozzánk való 
közeledés áldozat lesz!

Nem ítéljük el ezt a vehe
mens kulturrohamot, melyben 
most részünk vsn, mert bár 
a cél az önzetlen apostolos- 
kodástól messze esik, a hatás 
bir bizonyos kulturértékkel. 
Nem törünk pálcát sem az 
egyik, sem a másik hozzánk 
ránduló művész ellen vagy 
mellett, mert érezzük, hogy 
becsüléssel és támogatással 
Kell körülvennünk azt, aki 
ma magyarul szól hozzánk 
és ad — ha csak morzsát 
is — a magyarság nagy kul- 
turkincseiből. De a jövőbe 
nézve rendszert szeretnénk 
látni ebben is. Azt szeretnénk,

ha abba az evolúciós törek
vésbe, melynek meg kell 
indulnia, melynek a kultur- 
integritáns elve dacára, bizo
nyos önálló és erővel biró 
szlovenszkói magyar kultúra 
megteremtésében kell kijege- 
cesednie, a magyarországi í 
kultúra és annak ideható 

j tényezői harmónikusan illesz
kednének be. Ha lenne egy 
szerv, egy faktor, mely ki
dolgozná és ápolná a szlo
venszkói magyarság kultur- 

; fejlődésének irányait és ese
ményeit s amely a szerves 
fejlődés láncszemeiként szó- | 
laltatná meg programúi sze
rűen, rendszeresen és ha kell 
áldozatot hozva azokat, akik
hez közünk van, mert mun
kásai és mesterei az egyete
mes magyar kultúrának.

A mai kuíturroham ezeket 
a gondolatokat hozza az ak
tualitás előterébe s ezek a 
gondolatok egy messze nyiló, 
jövőbe néző kulturprogramm 
után kiáltoznak.

Dr. Veress Samu nyug. 
fo2Í;r.názinn;i igazgató soro
zatos előadásának folytatása 
folyó hó 18 áa  este a Pol
gári Olvasókörben.

A fényesen kivilágított terem 
széksorai lassan lassan megtelnek. 
Az arcokon a kiváncsi várakozás 
kifejezése ömlik el. Csendes beszél 

-getés zümmögő zaja hallszik.
Előttünk magas pódium. Rajta 

egy a villanyfényben erősen tük- 
rődző asztal. Mellette egy Thonet- 
szék. Nézünk. Figyelünk. Vára
kozunk.

A Polgári Olvasókör zenekara 
helyezkedik el az emelvényen s 
teljes praecisitással „Ártatlan Zsu- 
zpanná'1 bó! az ismeretes indniót 
játsza.

Fölzng a taps, lelkesen ünnep 
ük a zenekart.

A tapsvihar elül s a nyomán 
keletkezett zümmögő zaj csenddé 
halkul. Lassan, óvatos léptekkel a 
pódiumon álló asztal felé egy ho
mályos tekintetű, őszhajn férfi 
közeleg. Kezeit előre tartja. Mintha 
tapogatódba.

A kathedra megroppant elvilág- 
talanodott ősz bajnoka, a tndás 
mestere, a tanulásra szomjazók 
ékesszavu, lánglelkü professzora : 

i dr. Veress Samu áll előttünk.

Tapsra verődnek a tenyerek. 
Éljenzés zug végig a termen.

Megszűnik a taps. Fihallgat az 
élienzés s dr. Veress Samu beszélni 
kezd.

Halkan, lágyan, behízelgő finom
sággal, simasággal folyik ajkairól 
a szó.

Programmja szerint ezúttal az 
ókori társadalom megalakulásáról, 
a házasságról, a családról, a magán- 

j élet berendezkedéséről beszélt.
És a maga elé tűzött program- 

! mot mindenekben betartotta.
Előadása elején azon tételt fej- 

! tegette, hogy minden műveltség 
1 gyökere a család.

Fejtegetését leljes sikerrel ol 
dotta meg.

A világot mindig kétféle szem 
üvegen látták az emberek,— mon 
dotta többek között az illusztris 
előadó. Az egyik a tudomány, a 

| másik a képzelet szemüvege. A 
í kettő között óriási különbségek 

vannak. A tudomány szemüvege 
| kristálytiszta, mely mindent a 

maga valóságában mutat. Az ős- 
! kori ember képét, a tudomány 

szemüvegén át nézve, hűen festi. 
E szemüveg megmutatja, hogy az 
embernek, ennek az állatnak agy
velejében van egy szent jános bogár, 
van egy fényforrás, az értelem, 
mely rávezeti az első embert az 

í ellenséggel szembeni védekezésre, 
megmutatja neki a társulás szűk 
ségességét s ebből a gondolatból 
lett a házasság és ennek révén a 
család. Az értelem mellett és ennek 
segítségével kezdett az ember 
emelkedni s ennek utján kezdett 
a többi állatoktól, melyeknek ez 

: nem adatott, megkülönbözötí lenni. 
A műveltség a családból indult 
ki. A művelődés következtében 
rövidebbek lettek az ősember kör 
mei, hajfürtéi. Megszületett, a 
növényi levelek alakjában egyelőre, 
az első szoknya, a ruházat, a 
varró eszközök stb., hogy a létért 
való küzdelmet az első emberek 
megvívhassák. Ezt látjuk a tudó 
mány szemüvegén keresztül.

A közönség figyelmének teljes 
lekötése mellett magyarázza a 
képzeleti képek létesítését. A fan 
tázia a cyklopeohat, gigásckat, a 
tüzetokádó, százkezü embereket, 
a tündéreket, a nymphákat alkotta 
s lehetetlen alakokat teremtett 8 
velük benépesítette az egész vi 
lágot.

Ezt a szemüveget használjuk 
még ma is.

Az így teremtett képek azonban 
homlokegyenest ellenkeznek az 
igazsággal, mert mig a tudomány 
szemüvegén át az igazat látjuk, 
a képzeletén éppen azt, ami jói 
6BÍk, ami tetBiib.

A műveltség történetében ezek

bői a képekből kell, hogy meg
állapítsuk az igazságot.

Beszél a tudomány szerint & 
kő , r é s , bronz- s a képzelet 
szerint pedig az arany , ezüst- és 
rézkorszakról. A fantázia ebben 
megfordított, mig a tudomány 
fokozatos fejlődést ismer és Iá;.

A történelmi korszakról beszélve 
megállapítja, hogy a történelmi 
idő a trójai háborúval kezdődik. 
Majd kijelenti, hogy a kiszélese
dett családból keletkeztek az álla 
mok éa társadalmak, de ezek az 
emberi társadalmak még ösrze 
köttetésben állottak az istenekkel. 
Nagy derültséggel beszél a sc-k 
isíennőségrői s ennek következte 
ben az istennők mésalüanceáró!, 
a közönséges véges emberekkel 
való liaisonjáról, házasságáról.

Érdekesen beszél el több mytho 
logiai történetet s ezek között 
Niobéét, mely a művészetnek hosszú 
időn át örök forrását képezte.

Eris almájáról és Piriéről tor- 
emlékezve, nagy derültség köze 
patté jelentette ki, hogy ez volt 
az első szépségverseny s abban 
Apborodité az első győztes. Heléna, 
a szépséges feirályasszony meg 
szöktetése teremtette az első meg
csalt férjet s ebből keletkezett 
(keresd az asszonyt), az első ha
talmi szövetség (antánt) s az első 
világháború, a trójaiak 10 évig 
tartó harca.

S ezzel megszakította beszéde 
fonalát, csupán azért — mint 
mondotta — hogy a kedélyvilág 
szórakozásának adjon helyet. Jelzi, 
hogy előadását legközelebb foly
tatni fogja és Bök sok a műveltség 
történetébe vágó kérdéssel foglal 
kozand még.

A tapsok özöne zúgott föl dr. 
Veress Samu előadása nyomár, 
kifejezője lévén az az elismerés
nek, mely egyrészt a nyújtóit 
igazi élvezet jutalmazta, másrészt 
pedig az előadó készségét hono
rálta.

Amikor mindezt megállapítjuk, 
konstatálnunk kell ama szomorú 
tényt is, hogy bár az előadót elő 
adásainak rendezésében elsőtor 
bán is az vezérelte, miszerint 
városunk közönsége körében a 
műveltséget éppen azok között 
terjessze, a műveltség történetével 
azokat ismertesse meg, akik bét 
köznapi nagyobb elfoglaltsága;; 
mellett ehhez, még önképzés utján 
sem juthatnak, ezek az elemei*, 
közöttük az iparosság s igy a 
Polgári Olvasókör tősgyökeres 
tagjai, az előadáson meg nem je
lentek. Hisszük és reméljük azon 
bán, hogy saját érdekükben is 
megértik az idő szavát s a jövő
ben nem zárkóznak el az alkalom 
tói, hol tanulni és művelődni lehet.
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Dr. Veress Samu előadása után 
Perecz Samu városi tanácsos, a 
régi hírneves rimaszombati dalárda 
egyik oszlopos tagja lépett a pó
diumra s nagy hatás és általános 
tetszés mellett dr. Veress Samu, 
dr. Mihalik Dezső és Flentisz 
Andor zenekiséretében több gyö
nyörteljes régi magyar nótát ad u t 
elő, eközben pedig Tóth Bellis, 
az 6 ismert kellemes orgánumán, 
nagy előadói tudásra valló kész 
séggel s frenetikus hatással Póea 
Lajos „A furfangos csizmadiá" ját 
szavalta el. Úgy Perecz Samu 
szép énekét, mint Tóth Bellis 
nagyszerű szavalatát zajos taps
ban kifejezésre juttatott elisme
réssel honorálták.

Azután rögtönzött társas estély 
kellemetességeiben szórakozott a 
nem nagyszámú, de anr.ál jobb 
kedvű, hangulatokra gerjedt kö 
zönség.

H Í R E K ,
A  Szepességen

ünnepet ültek. A Zipzerföldről az öröm 
hangjait, ünnepi hangulat csengő akkord
jait hozta ide mifelénk: Gömörbe is a 
meglangyosv.lt tátrai szellő: szírünkhöz 
nőtt szepesi véreink egy újságírót juhile- 
altok.

A  toll munkásának 25 érés emlék
ünnepén együtt dobbant a szepesi ma
gyarság szive s felemelő együttakar ássál 
siettek meg fonni az érdem és elismerés 
hervadhatatlan babérkoszorúját a szepesi 
magyar kultúra egyik legbátrabb harcosa, 
legnagyobb munkása homloka köré.

Huszonöt esztendő ! Mily végtelenül nagy 
idő s egy újságíró életében. Szive mennyit 
lángolt, lelke mennyit égett az emésztő 
tűzben, melyben alkotó energiája acéllá ed
ződött. Mennyi fájdalom , mennyi csalódás 
érhette öt ez idő alatt a harcban, a testi- 
é.8 lelki erői sorvasztó vég nélküli küzde
lemben, mélyet a közélet frontján vívott. 
És nem csüggedett és küzdött, tollával 
harcolt, — a végső diadal kivívásának 
reményében — tovább. Lelkének égése, 
szivének lángolása huszonöt év alatt sem 
hamvasztotta el életerejét, munkakészségét, 
melyet ifjúkorában embertársai javának 
szolgálatába állított s amelyből a közre 
jó és üdvös fakadt.

Éppen ezért e jubileum ünnepe volt

bzlovenszkó egész m agyarságának s  ün
nepünk nekünk, a közös sorsban osztá
lyosainak, a nagy küzdelemben véle egy 
fron ton  harcoló bajtársainak.

A nagy ünnepnapon lélekben veletek, 
nálatok voltunk édes szepesi véreink, 
k ike t magyar testvéries szeretettél köszön
tü n k  és ünnepnapodon levett kalappal 
állunk meg s  fo r ró  vérünk fű tö tte  meleg 
szívvel, örömpirba égő arccal, büszkén 
h a jtju k  meg a gőmöri céh zászlaját előt
ted, Telléry G y u la !  Árgus.

E l je g y z é s ,  Márer Irmuskát 
Ruttkáról eljegyezte Lichtner József 
Rimaszombat. (Minden külön irte- 
sités helyett.)

Kinevezés, Miklósba László 
itteni pénzügyőri főbiztos pénz 
ügyőri felügyelővé neveztetett ki.

Közgyűlés. A rimaszombati 
Általános Temetkezési Egyesület 
f. hó 19 ón tartotta Zahar Endre 
elnök vezetése mellet évi rendes 
közgyűlését a Polgári Olvasó kör 
nagytermében. A közgyűlés a múlt 
évi zárszámadást és vagyonmérle
get egyhangúlag elfogadta 9 a 
tíszíujitás során a régi kipróbált 
tisztviselői gárdát és egykét uj 
tag pótlásával a választmányi 
tagokat újból megválasztotta.

Breuer Éva éa F. Kol- 
bay Sári április 1-én tartandó 
hangversenye irányt nagy az érdek
lődés s remélhető, hogy ezen zenei 
estély a teljí3 siker jegyében fog 
lefolyni. Jegyek még kaphatók a 
Lévai Izsó cég könyvkereske
désében.

A  Szepeaí Hírlap, mint 
a betiltott Szepesi Lapok utóda 
megjelent. A napilap főszerkesztője 
Telléry Gyula jubiláns kollegánk. 
Örömmel üdvözöljük az uj lapot, 
szepesi testvéreink, az ottani ma
gyar társadalom kedves sajtó 
orgánumát.

Müvészestély. Szőke Sza
káll f. hó 25 és 26 án este ‘/a 9 
órai kezdettel a „Tátra" szálló 
nagytermében fehér családi mű
sorral humoroB müvészestélyt ren
dez társulatával. A műsorán több 
aktualitások konferánszok, tréfák, 
szólók és bohózatok szerepeinek. 
Jegyek előre Lévaiékná't válthatók.

Feloszlatták a rozanyói 
ári kaszinót. Mint Rozsnyóról 
értesítették lapunkat, az ottani úri 
kaszinót a gőmöri zsupán betil
totta. Á legérdekesebb az egész 
betiltásban az, hogy a zsupán 
dacára annak, hogy Rozsnyón 
rendőrkapitányság van, a betiltó 
végzést mégis a szolgabirói hiva
tal utján foganatosította.

Faragó károm éves kon
cessziói a. Á szlovenszkói ma 
gyár színészek ügyében tartott 
ankéten nagyjelentőeégü határo 
zatot hozlak. Kimondották ugyanis, 
hogy Faragó Ödön kassai szin 
igazgató hat hónapos szezónt tart 
Kassán egyfolytában, még pedig 
szeptember 1 tői február végéig. 
E megállapodás 1923. év végéig 
szól. 1924 ben uj megállapodást 
kötnek. Az ankét határozata sze 
rint Faragó köteles leszerződtetui 
a Bziovsnszkói illetőségű állás 
nélküli színészeket s Kassán kívül 
megmaradnak a társulat számára 
azok a városok, amelyekben eddig 
játszott. Egyelőre ennyivel is be 
kell érnünk, reméljük azonban, 
hogy az 1924. évi végleges mag
állapodás ennél kedvezőbb iasz.

Színi előadás a főgim
náziumban, Mint értesülünk, a 
főgimnázium ifjúsága műkedvelő 
szini előadásra készül; a szerep 
lök a fiú és leánytanulók soraiból 
kerülnek ki s a zenekar egyes 
tagjai is szerepelnek. Színre kerül 
Horváth Zoltán tanárnak „Falu 
szépe'1 cituü népszínműve a szerző 
rendezése m ellett; a dalok meg
zenésítését nagyrészt Kemény Er 
zsébet úrnő végezte. Az előadást 
prológgai a „Tátra szálló* szin 
padán tartják, utána táncmulatság 
lesz az intézet javára. Husvét 
után április 29 éré tervezik az 
előadást.

Tejrazzia a heti piacon.
Folyó hó 18 án, szombaton reggel 
8 órakor a helybeli tejpiacon nagy 
riadalmat okozott az államrend
őrök hirtelen megjelenése, akik az 
összes tejet árusító asszonyokat 
behajtották a tej megvizsgálása 
végett.

Hangverseny. A zenei él
vezetek legnagyobbikát, az idei 
hangversenyek egyik legragyogóbb 
fénypontját képezi Póisztory Ditta 
f. hó 29 én (szerdán) este a 
„Tátra“ nagytermében tartandó 
hangversenye. A fiatal, de a zenei 
világban máris ismertnevü zon
gora művésznő művészetéről a 
leghíresebb zenei tekintélyek a 
legnagyobb elismerés hangján 
nyilatkoztak s neki mindannyian 
fényes jövőt josoi'ak. Mi, kik is
merjük Pásztory Dittát, hiszen itt 
ssületett, itt nőtt föl közöttünk, 
fölöslegesnek tartjuk a hírlap nagy 
dobját megütni, a sajtó cintányér 
ját összeverni hangversenyének 
sikere érdekében s bizonyosra 
vesszük, hogy a mi művésznőnket, 
ki tudását, művészetét itt annyi 
ízben állította a jótékonyság szol 
gálatába, első önálló hangversenye 
alkalmával szülővárosának közön 
sége a legmesszebb menő párt 
fogásban részesíti. Jegyek a Lévai 
könyvkereskedésben már kaphatók 

Műkedvelői előadás. A 
helybeli kereskedelmi alkalmazót 
tak műkedvelő gárdája az elmúlt 
héten kezdte meg a „Falusi Bohé 
mek" cimü 3 felvonisos vígjáték 
próbáit. Ás előadás husvét másod 
napján lesz megtartva s annak 
sikere érdekében a rendezőség 
már is akcióba lépett.

Egy apa tüdőn szűrte, 
a fiát. Folyó hó 16-án Oldal
falván Perec Béla 24 éves föld 
mívest az édes apja konyhakéssel 
tüdőn szúrta. A súlyosan meg
sérült fint beszállították a hely 
beli közkórházba.

S z a k á l l  H a j n a l k a  
varrodája. Honvéd u. 9.
A közelgő ünnepekre mindenuetnü alkalmi 

ruhákat stb —  hímzéssel, saját te r
vezett rajzok után — valamint 

minden e szakmába vágó 
m unkákat művészi ki

vitelben és j  utányos 
áron vállal e l

készítésre.

Mindennap egy álmot tem etek . . .
Műiden nap egy álmot temetek; 
Mindennappal szegényebb vagyok. 
Mindennap egy-egy dalt felejtek 
Es napról-napra szomorúbb vagyok.

Pedig már csak nyugalmat esdek.
A csendes őszt én nyugodtan tárom. 
Amikor majd mindent elfelejtek;
Ha majd réget ér a dal . . .  az álom.

H J I.

A jövő népe.
Németország, 1922. március közepén.

Sokszor kérdezték már tőlem, 1 
hogy mi az oka annak, hogy a 
németeket annyira utálják és vi- 
szont azok, akik szeretik őket, 
annyira dicsőítik őket.

És ez nem olyan egyszerű kis i 
kérdés, mint amilyennek látszik, 
Az ítélet, amely komoly és alapos, 
a vélemény, amely őszinte, helye
sebben mondva az Ítéletek összes
ségének boncolása az első pilla
natra megmutatja nekem, hogy ez 
vagy az a téma értékes-e vagy

sem. Az egyhangú és erőtlen 
semmibesemvavés épp oly érték
telen tárgyra vall, mint a kritika 
egyhangú és felületes, jóakaratu 
vállveregetése. Nem érdemes ko
molyan leszidni sem ; úgy meg 
érdemli azt az egypár banális 
„jószót", de egy komoly és érté 
kas téma fölött — vegyük akár 
Darvrin-tanait vagy az Ady körül 
támadt nézeteltérések vitáit, — 
mindig megoszlik a k ritika: Wilda 
mondta: Amelyik könyv fölött 
marakodnak a kritikusok, jó könyv.

És igy van ez a németekről 
alkotott különféle véleményekkel is.

Vagy nagyon szeretik, vagy na 
gyón nem szeretik Sket.

És ez nagy bizonyíték, hogy 
itt valami nagy, valami igazi, 
valami valódi van, amiről érde
mes beszélni.

*

A háborn alatt mint sokan, én 
sem szerettem őket.

Gyűlöltem a gőgjüket, utáltam 
a józanságukat és irigyeltem az 
akaraterejüket.

És most már meg vagyok róla 
győződve, hogy ebben a három igé
ben azt tettem, amit az egyik nagy 
párt. Gyűlölni, utálni és irigyelni 
őket. És a három főnévben benne 
van az össznémetBég legjellemzőbb, 
iegdefiniálóbb ismertetővonása: 
gőg, józanság is akarat.

*

Gőgjük, most mikor már isme
rem őket, mikor már éveken ke
resztül azt a levegőt szittam, amit 
ők, mikor már látom azokat az 
utakat, amelyeken gondolkozás- 
módjuk tapossa a sarat, meg 
tudom mondani — nem is egyéb, 
mint a magára hagyott, magára 
bizott és csak magában bízni 
tudható ember belső, nagy ön
bizalma — befeléről nézve; — 
öntudatlanul tudatos megnyilvá
nulása, el nem tüntethető látszata 
— kifeléről nézve. (Ki vetné rájuk 
az elBŐ követ?)

Józanságuk a faj különös saját
sága, ami oly élesen határolja el 
az északi népeket s meleg dél 
lakóitól. Nem órzósemberek, az

értelem-szolgái. Nem felhőkben 
járó álom lovagok, a ma porában 
viaskodó erők. Nem várnak más: 
az élettől, mint amit adhat, de 
megkövetelik és kiharcolják amit 
bír. És nem szédülnek meg sem 
a magastól, sem a mélytől, bele 
ereszkednek, beleemelkednek, meg
nézni mi az, mire való és mire 
használható.

Akaraterejük a kineméit, a 
fiatal faj túlfűtött energiája, az 
egészséges test harca készsége, a 
faj jövőben vetett hite és egyben 
jövőjének eléréséhez legnagyobb 
eszközei közül egy,

*
És enélkül a józanság, enélkül 

a mában való igazi beleélés nél
kül manapság nem existálhat sem 
az egyén, sem a faj, akkor sem, 
ha ez a — mondjuk, ahogy mi, 
melegebb vérttek gondoljuk, — 
szárazság, hidegség és számítás a 
többiek előtt aszályos, fagyos és 
egoisztikus elvetendő vagy legs. 
lább is „nem szép" és „nem 
szimpatikus" valaminek látszik.

Női kézimunkák: gobelinek, rigchelieu. 
madeira, kelim stb.

LEGJOBB KÖTŐ- ÉS HÍM ZŐFONALAK. 
„ G U M P O L D S K 1 R C H E N “ „D. M. C.“  

nagy választékban, szolid áron

Szoyka Áruházában, Rimaszombat.
Szlovengzkó legnagyobb hímző előnyomdája. 171
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B I O G R Á F  
APO LLÓ  MOZGÓ
Ssombat, márc 25-én kéc elő 
adás, vasárnap, 26  án kettő és 

hétfőn egy előadás :

A „DÉMON V É R E “
2 részben. A szereplők Világ úrnőjé
ből. Előadások kezdete; szombaton 
6 —8-ig és vasárnap 6 —8-ig az 1. 
rész. — Vasárnap 8 órától és hét
főn 8 órától a II. rósz befejezése.

Szerdán, március 29-én :

..AN N A  BOLEYN“
Szombat április 1-ón, vasárnap 2-án

,Jungle leánya' (Dzsungli). 
•;:ntén „A  négy ördögi
Jön! Jön!

Gróf Monté Chrislo"
Uj konfirmációi káté. A

szlovenszkói tiízáninneni ref. egy 
hizkerület érdemes püspöke Pá- 
lóczi Czinke István „A mi hitünk 
ás életünk. Valiástevő Káté. Az 
Ú r asztalához először készülő re
formátus keresztények részére” 
címen id. Rábely Miklós Fia 
könyvnyomdáiéban egy nj Kátét 
jelentetett meg. Az eddig haszná
latban lövő káték egy vagy más 
szempontból nem vohak teljesen 
alkalmasak s igy a most megje
lent nj Káté valóban hézagpótló, 
így  tehát teljesen bizonyos, hogy 
a Káté haszso3 ezolgálatot tesz és 
a konfirmációra előkészítő lelki 
pásztorok munkáját nagyon meg 
togja könnyíteni. Melegen ajánljuk 
a református lelki pásztorok fi 
gyeimébe ezen uj Kátét,

Figyelmeztetés az útle
vél iránt folyamodókhoz. 
A rendőrkapitányság ismételten 
figyelmezteti az útlevél iránt fo
lyamodókat, hogy útlevelek csakis 
teljesen megokolt, lehetőleg okmá 
nyokkal igazolt esetekben adatnak 
ki. így például családi ügyben, 
üzleti ügyben stb. nem adatnak 
ki útlevelek.

Nem felhőkben járó álom lova
gok, mondottam az imént róluk 
és mégis nagy költészetük van, 
nagy szellemi mozgalmak vivői, 
bábái. Hogy lehet ez?

Nagyon egyszerűen: összefog 
laíó képességük, koncentrálni aka 
ráBuk maga magitól emeli őket az 
irreális benyomások fölé ahhoz a vo
nalhoz, amely egyenesen visz a 
napok felett az évbe éí századokba. 
Ez az életvonal, a jövő ég az ész, 
amik érdeklik őket, természetük 
tői, sajátságaiktól fogva, ezek tét 
ték őket a világ azon nemzetének, 
mely a legnagyobb filozófusokat 
szülte. Költészetük virágai is, 
legalább levélként, de magukon 
viselik a gondolkozó értelem 
ismertető jeleit.

*
K elle az összehasonlítás?
Mink van, mink nincs. Milyenek 

vagyunk, vagy nem vagyunk? 
Szószaporitás lenne csak.

Spinózával csak azt akartam, 
hogy megértsem őket, hogy mások 
is megértsék, mert az embert és

Megsafinf a katonai dik
tatúra. A minisztertanács folyó 
évi jan. 9 én kelt határozata alap
ján a katonai diktatúra Szlovensz- 
kón, ahol még érvényben volt, 
meg lett szüntetve. Egyúttal el 
töröltettek az összes, a katonai 
diktatúra alapította rendszabályok. 
Ennek következtében érvényét ve
szíti Szlovenezkó teljhatalmú mi
niszterének 1919. évi jun. 5 én 
és 20 án kelt 96. sz., 1919. évi 
aug. 16 án kelt 913. ras. és 1919. 
évi dec. 9 én kelt 8281. adm. sz. 
rendeleté,______________________
ÚTLEVÉL VISUMOT
minden államba a leggyorsabban és leg
olcsóbban megszerzek. Minden vasárnap, 
kedd, csütörtök e* *te futár megy Prágába. 
Eljárási dij, vizűm és ajánlott póstadijjal 

együ tt.
Magyarországba és Németországba 70 Ke 
Romániába közvetlen 110 „
Romániába Magyarországon á t 160 n 
Jugoszláviába Magyarországon át 180 „
Cím: L á s z l ó  Z s i g m a n d  
B r a t í s l a v a  (Pozsony) Széplak- 

utca 12. szám.
M i r i  B e j  f a k i r  e l ő a d á 

s a i .  Ritka és szokatlan látvá
nyokban lesz része f. hó 27 én 
városunk közönségének. Ez este 
a „Tátra szálló” nagytermében 
alkalma lesz az eddig még csak 
hírből ismert csodadolgokrél sze- 

i mélyesen meggyőződnie. A hely
beli orvosok és a sajtó képviselői, 

j kiknek Miri Bej rövid előadást 
tartott, nagy elismeréssel nyilat
koznak mutatványairól. A két óra 
hosszattartó mutatványok között 
többek között forró ólomivás, 

| horgolótűvel való karátszurás stb. 
j  stb. szerepelnek. Az előadás végén 

Miri Bej delejes álomba merül s 
j ily állapotban tölt hét napot a 

hatóság által lepecsételt üveg- 
koporsóban. Tekintve, hogy az 
előadás erős idegzetet igényel, a 
gyengébb idegzetnek távolmara 
dáea ajánlatos.________________
I n g a t la n o k  eladását,

birtokbérletek közvetítését, 
mindennemű megbízásokat 
a  leggyorsabban elintéz 

B u r g e r  J ó z s e f  ü g y n ö k s é g e  R im a v a k á  
S o b o ta ,  S z ijj& r tó -u to z a  6 4 . szá m .

tetteit Be ne istenítsük, se ne at
kozzuk, se ne gyűlöljük, se ne 
szeressük, csak igyekezzünk meg 
érteni. És milyen igaza volt.

*
De ezek a tulajdonságok és 

képességek Európa népeivel ösz- 
szevetve őket, olyannak látszanak, 

! hogy a mostani megpróbáltatások 
özönében csak edződni fognák, mint 
az acél a tűzben, csak komolyabbak 
lesznek, mint a szem, ha veszélyt 
lát és nagyobbak, mint a lélek, ha 
szenvedett.

Európa zavarának kaleidosz 
kópját színes üvegek diadalos já
tékának látszata tölti meg. De 
megjön a kéz és megrázza a 
kaleidoszkóp csövét és a azivár- 
ványképek összeomlanak. És mert 
egy világ eseményeit sokáig nem 
lehet üvegcserepek játékával elő- 
kinyszeriteni, a k éz : a kifejlődés 
földhözvágja az üveget.

Ki lesz akkor fölül?
Talán az, igazság és egy bol

dogabb nj Élet.
WallenUnyi Dezső.

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

Katonai hivatalos köz
lemények, Meddig tart a tény
leges katonai szolgálati idő? A 
katonai szolgálati kötelezettség 
kezdődik aznap, amelyben az illető 
be lett osztva és tart 14 hónapig. 
Az I. tartalékba az év december 
31-ig, melyben a polgár betöltötte 
életének 40' évét. A II. tartalék
ban az óv december 31 ig, mely
ben betöltötte életének 50 ik évét. 
1921. és 1922 ben besorozottak 
24 hónapig szolgálnak. Mindazok, 
akik 1923—1925 ben lesznek be 
sorozva, 18 hónapig fognak szol 
gálni és pedig azért, mert a jelen 
időkben lehetetlen a 14 hónapi 
tényleges szolgálat keresztülvitele. 
— A besorozottak kívánságuk sze
rint való beosztása. A besorozottak, 
akik kívánják a fegyvernem vala
melyik osztályába való beosztású 
kát, adják elő ezen kérésüket a 
sorozóbizottságnak. A lehetőség 
szerint a sorozóbizottság ezen kéré
süknek eleget tesz. A nyilvános 
iskolák hallgatói kérelmezhetik a 
katonai szolgálat teljesítését azon 
városban, ahol az iskolát látogat
ják. Végzett teológusok vagy 
teológiát látogató egyének be 
iasznek osztva, ha ugyan kérel- 

| mezik, az egészségügyi csapatok 
I hoz. — Sorozá-ra kötelezett egyé

nek házasságai. A nőeülés azon 
személyeknek, akik még nem tettek 
síeget sorozási kötelezettségüknek, 
avagy pedig tényleges katonai 
szolgálatnak, elvileg nincs meg
engedve. Csakrendkivüli esetekben 
lesz a nősülés megengedve. Ilyen 
esetekben a főszolgabírói hivatal 
nál rendesen indokolt kérvények 
nyújtandók be. Ha az ilyen házas
ság meg van engedve, a besoro 
zott egyén feleségének nincs jogá 
bán követelni az élelmezési segélyt. 
Azok, akiket a sorozóbizottság a 
a sorozási osztály valamelyikében 
„Neodveden“-nel (be nem sorozott) 
osztályozott, egyáltalában nem kö
telesek a házassághoz engedélyt 
kérelmezni.

A  törvénytelen gyér ■ 
mekek statisztikája szerint 
Gömöraishontvirraegyében a tör
vénytelen gyermekek száma: 2059.

Grand Sanatórium 
és Vizgyógyintézet,
B ratislava (Pozsony) Mély-ut.
Elsőrangú egyetemes gyógyintézet bel 
és idegbetegek. cukorbej esők, 
epekő-, Tető-, gyomor-, bél-, m ív  
véredény betegek speciális gyógyí
tására. H izlaló és fogy a u tó  kúrák. 
Sebásiet, nőgyógyászat és szülé
szet. U rológia és Bőrgyógyászat. 
Teztegyonézzet. Siem éuet, Orr-, 
gége és fülgyógyászat.' Lakás, fii 
tés, világítás, kiszolgálás, ápolás, házi
orvosi kezelés, 5 étkezés naponta, Ke. 
83 kezdve. Igazgató-főorvos:
8 —10 Dr. A rányi Ziigm ond

Halálozás. Öáv. Szunyay 
Andrásné folyó hó 20 án 78 éves 
korában Rlmatamásfalván, hosszas 
szenvedés után elhunyt, A rima- 
tamásíalvai Szunyay családot vá
rosunkban rég idő óta mindenki is
meri, ennek a családnak volt tagja 
az elhunyt, kit 7 felnőtt gyermek,
20 unoka és 8 dédunoka gyászol.

Súlyos baleset érte f. hó
21 én Dasztál Dániel kecegei 
kisbirtokost. Lokomobillal hajtott 
szecskavágója jobbk&rját bekapta 
s a ezecakavágó fogaskereke jobb
karját teljesen szétroncsolta, A 
helybeli közkórházban szállították 
s itt amputáltatok.

Finom

gyapjúszövet újdonságok
férfiruhákra és női kosstfi- 
mökre nagyváJasitékban, 
a legolcsóbb árakon sze
rezhetők be Gémes Béla 

cégnél. Rimazorabat.

Az osztrák-magyar 20 
filléresek beváltása. A ve-
sérpénzügyigazgatóság rendslete 
szerint az osztrák-magyar 20 fillé
resek a közforgalomban csakis 
folyó évi március hó 20 ig birtak 
érvénnyel, felsértékbsn március 
20-tól a hó végéig csakis a posta- 
hivataloknál válthatók be, április 
hó 1-től pedig érvényüket vesztik.

Sport.
Rimaszombati gimná

zium — Rimaszombati Tö
rekvés 10:2 (3:1). Ragyogó 
idő kedvezett a pálya használha 
tatlansága miatt a gimnázium ud 
varán lezajlott első tavaszi mér
kőzésnek. A diákok általános 
fölénye már az első perben lőtt 
gyönyörű gooilal kezdett kidom 
borodni. Lelkes tudásuk egyre 
fokozódó iramban nyilvánult, mely 
agy pillanatra sem lankadt. Főleg 
C3atázósoruk gyors összjátéka le 
p»tt meg. A mezőny kimagasló 
tehetsége Paál balösszekötő. Mei 
lette különösen Komáromy, Dezső 
és Ludvig játéka érdemel dicsé 
retet. A Törekvést láthatólag meg 
zavarták a vódhetetien goolok. 
Talán a pálya szokatlan rövidsége 
is befolyásolta őket. Mindez azon 
bán CBak részben magyarázhatja 
meg tehetetlenségüket. Veszélyes 
támadókószsógnek még a nyomait 
sem fedeztük fel néha szinte szá 
nalmas vergődésükben. Az utolsó 
negyedórában mutatott bosszantó 
nemtörődömségük pedig eléggé el 
nem ítélhető tiszteletlenség volt a 
közönséggel szemben. Az idény 
elején lévén, saját érdekükben óva 
intjük őket efajta hányaveti köny- 
nyelmUsködés megismétlődésétől. 
A vasárnapihoz hasonló kudarc 
kitartó igyekezettel hamarosan 
reperálható, de a tekintély erősza
kos lejáratása annál kevésbé. I tt 
említjük meg, hogy az agilis 
Mándy 26-án Rozsnyó—Peísőc 
egyesült válogatottjai ‘ellen szere
pelteti a derék diákcsapatott. M.

Lapkiadótulsjdonos 
Rábely Károly.

Pamutok D. M. C. ára — Clark cérnák — Gyermek, női
és fértiharienyák — Harisnyakötők — Férfi és női keztyük 

Nyakkendők — Ingek — Gallérok — Különféle gombok, 
tűk — Játékáru stb. nagy választékban kapható Kováét 
István rövidáru üzletében, Rimavská Sobota, Erzsébet tér 5.

H A L L Ó ! 3 S Z Ó ! H A L L Ó '

Útlevelét intéztesse Kovácsnál
R im aszom bat. Erzsébet-tór 5.
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Tavaszi újdonságok!
Férfi és női rnhíszövetekben, grenadinok-
ban. zefirekben, D IIII Dl! DG I ên' 
batisztok bán. H U Ifi D U MU I pam ut
vásznak, saját készítésű fehórnemüek, 
harisnyák, nyakkendők nagy válaaztékban, 
szolid, szabott árak m ellett kaphatók

M olnár M ihály  és T ársa  cégnél
R ím  Sobots. peníügyigftxgat ósági 

épület.

Saját készitésü paplanok a leg
szebb kivitelben.

Elönyomda,pL“ ^ f . “ £:
MEGHÍVÓ.

4 Myustyai Hitelbank
(ezelőtt Nyustyaí Takarékpénztár) 
1922. évi április hó 
12-én délután 4 órakor

az intései székházéban j

tart, melyre a t. részvényesek 
ezennel msghivatnak.

T árgysorozat:
1. Határozathozatal a Gömöri 

Hitelbank r.-t. rimavBká sobotai 
bejegyzett céggel való fúzió és 
módozatai tárgyában.

2. É tnek elhatározása eaetÓD az 
igazgatóság és feiügyeíőbizottság- j 
nak a felmentvény megadása tár- . 
gyábsn határozathozatal.

3. Esetleges indítványok.
Nyustya, 1922 március 22.

Az igazgatóság .

M eghívó.
e s s

A G Ö M Ö R  M E G Y E I | 
N É P- ÉS IP A R B A N K  

R .-TÁ R SA SÁ G
1922. évi áp rilis  11-én 
d. e. 10 órakor R im a- 1 
szombatban, saját he

ly iségéb en  tartja

Ll-iK ÉVi RENDES | 
KÖZGYŰLÉSÉT,:
melyre a tisztelt részvénye
seket tisztelettel meghívja 

Rimaszombat, 1922, évi 
március h<5 22-én

az Igazgatóság, j
N A PIR E N D ;

1. Az igazgatóság és felügyeié- j 
bizottság jelentése, a mérleg jóvá
hagyása, határozat a nyereség 
felosztása iránt és a falmentvény 
megadása.

2. A sorrend szerint kilépő 3 
igazgatósági tag helyének betöl
tése 3 évre.

3. Egy felügyelő bizottsági tag 
választása 2 évre.

A felügyelő bizottság által meg
vizsgált vagyonmérleg és veszte 
ség nyereség-számla a hivatalos 
órák alatt, az intézet hivatalos 
helyiségében megtekinthető.

MEGHÍVÓ.

A Gömör! H itelbank R . - T á r s . j
1922. év i áp rilis  hó 2-án | 
d. e. 11 Órakor tartja meg i 
saját hivatalos helyiségében j

XXIV. É V I R E N D E S

közgyűlését.
Érre a t. részvényes tagok oly 

figyelmeztetéssel hivatnak meg, í 
hogy amennyiben szavazati jogai 
kát gyakorolni óhajtanák, részvé- \ 
nyeiket az alapszabályok 23. §-a j 
alapján az intézet pénztáránál. \ 
továbbá az intézet Ajnácskői vagy - 
Rimarzécsi fiókjánál, illetve a 1 
Morva Agrár és Iparbank brünni i 
főintézeténél, vagy bármely fiók
jánál a közgyűlést legalább 3 j 
nappal megelőzőleg letéteményezni I 
szíveskedjenek.

Tárgysorosat:
1. Az igazgatóság és felügyelő 

bizottság jelentése a lefolyt üzleti 
év eredményéről és javaslata a 
mérleg, a zárszámadás megálla
pítása és a tiszta nyereség fel
osztása iránt.

2. Határozathozatal az igazgató 
ság és a felügyelő bizottságnak 
megadandó falmentvény tárgyában.

3. A Nyustyai Hitelbank (ez
előtt Nyusiyai Takaréspénztár)-ral 
létesítendő fúzió tárgyában hatá
rozathozatal.

4. A Dobsinai Hitelintézettel 
(ezelőtt Dobsinai Takarékpénztár 
és Előleg Intézet) létesítendő fúzió 
tárgyában határozathozatal.

5. Az sirpszabályok 32., 37., i 
47 , 50. és 51. § ának módosítása. !

6. Három nj igazgatósági tag 
választása a hátralévő 2 évre.

7. Esetleges alap szabályszerű 
inditvár yok.

Rimaszombat, 1922 március 23.

Az igazgatóság .

Paplankészitést
e l v á l l a l  F r i e d m a n n  kárpitos 
Rim. Soboía, Rákóczi ut 24. 16x

E l a d ó  h á z ;
A Kossuth Lajos utcában 11. sz. í 
alatt fekvő két szoba, konyha és 
mellékhelyiségekből és egy szoba 
és konyhából álló ház eladó. — 
Felvilágosítást adnak dr. Inatitóris 
Endre és dr. Veres Andor ügyvédek 

Rimaszombatban.

K ét darab fél fedelű, j
teljesen ió állapotban iévő :

hintó eladó .
Cim  a k iad ó h iv a ta lb an .

K e r e s e k
egy jó száraz rak tárh ely i- I 
■éget (esetleg pincét) az ; 
Erzsébet-téren, D eák- j 
Ferenc, R ákóczi- v a g y  
a Tompa M ihály-ntcák- 
bán. R óth  Géza vas- j 

kereskedő.

ELADÓ
egy fekete márványos 
kredeucz és ehhfz illő 
nagy tükrös trümószek 
rény. Thököly utca 37.

Villanyszámlája
kisebb lesz,
ha a v illan yégők et a

Gömörmetjyei
Áruforgalmi
rt. műszaki üzletében, K im .  
S o b o ta ,  R á k ó c z i  u .  10.
szerzi be, mert ott a világhirü 

Tungsram lámpákhoz 
a legolcsóbban juthat. 8 — 9 

CsiUárrakíár, szerelés és javítási

Kerékpár

stb. mechanikai dolgok javí
tásai a legpontosabban esz
közöltetnek. Használt ócska 
varrógépet, kerékpárt a leg
magasabb napi áron veszek,
— Megvételre keresek kút 
szivattyúk £t. Eredeti Singar j 
varrógépek részletfizetésre is 
kaphatók. Kerékpár kikölcsönzés. !

R u n yay László
mechanikai és mezőgazdasági gépjavító 
műhelye Rimaszomhat, II. Raköczy F -a. j 
15. szám (Régi gimnáziummal szemben.) j

A GSmörmagyel Nép- és j 
Iparbank R, T. ... j

uj betétekre: 10000 ko- j
rónáig 5%, 10000 kor. felül j 

6°/o kam atot fizet.

Kertkedvelö
közönség j 

figyelmébe i
Magas törzsű és bokor-rózsák 
legnemesebb fajokban. Ablak - 
és erkély disz! téshez borostyán- 
levelű futó, Pelargonium (Pel- 
tatunus), ©© valamint tavaszi, 
nyári virág és konyhakerti pa
lánták. Virágzó és virágnélküli 
cserepes növények kaphatók

Rimavská Sobota (Rimaszombat) 
Ferenezy-utca 18. szám. 1—6

K e r e s z té n y  e gy é n  társu lna
egy tisztességes vállalathoz vagy 
üzlethez, melynél a befektetmény 
nines kockáztatva. Cim akiadóba.

és díszítő munkát, pap
lanokat ízléses kivitel 
ben, olcsó áron készít

Széplaky P á l kárpitos, 
díszítő és paplankészitő
R i ó t .  Sobota, Koháry-utca 7.

Ugyanott egy t&nnló felvétetik.

H a l l ó !  H a l l ó !
Mielőtt tavaszi ruhaszükségletét 

beszerezné,

t e k in t s e  meg
minden vételkényszer néisül a 
most érkezett legdivatosabb sza

bású, legjobb minőségű

férfi-, fiú- és gyermek 
r u h a r a k tá r a m a t ,
hol olcsó áron, bármely úri kö
zönség szükségletét kizárólag sá
lam fedezheti. A a. é. közönség 

szives pártfogását kéri
SO M O G Y I K Á L M Á N
férfiruha kereskedő Rim. Sobota, 

(Rimaszombat) Kossuth 
Lajos utca 1. szám. 2x

Vozár j  Sánuel és  Fia
elvállal mindenféle férfi , női , 
gyermek- és egyenruhákat, szín
házi öltözeteket, egyházi ruha
neműét, bútorszövetek, hímzé
sek, csipke függönyök, nyak 
kendők, keztyük, szőr és szőrme
gallérok, továbbá ingek, gallérok, 
kézelők, női fehórnemüek stb. a 
legszebb kiviteibeni vegyi tisz

títását és festését
Rim -Sobota, Tompa Mihály-u. 28.

Építkezők figyelmébe!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9-x

Ha pénzt akar
megtakarítani

és jó munkát akar, úgy 
okvetlenül keresse fel

Hollfinder József
Szijjártó utca 45. szám alatti
a s z t a lo s  m ű h e ly é t.
hol minden e szakmába vágó 
munkát, vidékieket is elvállal.

Készbútor kapható
Rimavská Sobota, 1922. Nyomatott Id. R ábely  M iklós F ia  könyvnyomdájában.


