V A S Á R N A P O N K É N T M E G JE L E N Ő P O L IT IK A I É S T Á R S A D A L M I H E T IL A P .
SZERKESZTŐSÉG:

FELELŐS SZERKESZTŐ:

KIADÓHIVATAL:

TOMPA MIHÁLY-UTCA 10

M Á R K U S L Á SZ L Ó

MASARYK-TÉR 9

E L Ő FIZ E T É SI DIJAK: EGY ÉVRE 48 KORONA, FÉLÉVRE 24 KORONA, NEGYEDÉVRE 12 KORONA. — EGYES SZÁM ÁRA 1 KORONA

II. ÉV

Az ember.
latén minden teremtett lénye
között legrosszabb hajlandósága
az ember. A bibliai Káintól kezdve
az 1914. évi világháború kitöré
séig minden viselkedésével be
bizonyította, hogy Bokalta fogéko
ryabb a gyűlöletre, mint akár
melyik erdei fenevad. Mert mig a
vadállat CBak pillanatnyi éhségét
lecsillapítandó öli meg gyengébb
állat társát, az ember elére meg
t'ontoltan, rafináltan kiszámított
hosszú időre törekszik megölni,
vagy legalább lehetetlenné tenni
legyőzött ember testvérét, miköz
ben maga rekedtté ordítja a tor
k á t: ne ölj !
H át jól van, mondjuk, ez az
alaptermészet valahonnan az ös
állat természetéből öröklődött át
rz emberbe, de amikor az ember
már felfedezte magában azt az
.stci.i szikrái, amely rk a Kérődző
baromtól megkülönbözteti „ezt az
eredeti bünét“ is le kellett volna
magáról vetkőznie, hogy helyet
adjon kebelében egy magasztosabb, egy tisztultabb érzésnek,
ami olyan közönséges, olyan egy
szerű és mégis, olyan ember: : a
megértésnek. Sajnos, ez hiányzik
leginkább az emberekből.
Az 1914. évi világháború az
államok népét, de főképpen az
államok vezetőit olyan érzésre
ragadtatta, amelyik érzés sehogy
se egyeztethető össze a kultur
emberiség fogalmával. Ez az érzés
fűtötte azután hosszú kínos éve

K épek a régm ú ltb ól.
Benn ülők az Osgyán falé in
duló kis vicinális egy fülkéjében.
S elgondolkozva nézek ki dél
kelet felé. Ahol a távolból kékeBen, szürkén, elmosódottan látszik
a serkei várdombja.
Egykor a Lorántffyak névadó,
ősi fészke.
A telkemet csodálatos érzések
markolják meg.
S elgondolkozom...
Hogy hová lett..., mivé lett...
a századok viharával dacoló vár?...
Hová lettek az egykor hatalmas
Lorántffyak?... Hová a legtöbbet
emlegetett és ismert közülök —
Lorántffy Zsuzsanna?... Hová az
ő nagy, munkás életének fárad
ságai... eredményei... a sok szer
zett s öröklött birtok... a hata
lom... a fény... ?
Eíporladtak . . . elmálottak . . .
széthullottak m in d ... mind...
Nem ! Még sem mind ! Valami
megmaradt belőlük. A Lorántffy
Zsuzsanna szellemi öröksége !
De a többi mind, mind...
Oh, mert ezt a Nagyasszonyt
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ken át az embereket. Voltak, akik
nemzeti létfentartásukért, voltak,
akik önző kalmár célokért szítot
ták és használták ki ezt az izzó
tüzet; s amig a nemesebb célokért
lobogók kiégtek erőtlenül, ez
ügyesebb számítók elérték üzleti
céljaikat. Azután jött a nagy
ősazeszám adása a véres üzlet
passzíváinak és aktíváinak s itt
ütötte ki azután magát teljes mez
telenségében az emberi rosszaság
Bokasága, ami örök szégyene lesz
az újabb történelemnek. A béke
szerződéseknek a középkorba illő
szigoráról ne is szóljunk; azon
már régen túl vaeyunk, hogy a
franciák a legvadabb gyűlölettől
hagyták irányítani magukat; hogy
az osztrákok minősithetlenül visel
kedtek a velük egy harcban el
bukott magyar nemzettel Bzem
ben, d e : nem mehetünk el szó
nélkül az igazi békét megalapozni
hivatott konferenciák rosszindulatú
megnyilatkozása meiiett akkor,
amikor tudjuk, hogy azoknak a
jó vagy rosszakaratú működésén
múlik a világ népei sorsának jó
vagy rosszrafordulása. Ha bűnös,
könnyelmű emberek voltak, akik
a világháborút felidézték, bűnös
és könnyelmű emberek azok, akik
a háború ütötte sebeket újra meg
újra felszakgatják, ahelyett, hogy
azok behegesztésére törekednének.
Genua, Hága, Prága ! Egy-egy
fogalom, egy egy nagy állomása
a csalódásoknak. Az elsőn nem
akarják megtűrni a németeket,
mert élni akarnak, a másodikon
nem tudnak megállapodni a munka

programmra, a harmadikon nem
akarják felvenni az unióba a meg
alázott népeket, nehogy hangot
találjanak adni annak a kínnak,
ami a lelkűkben vájkál még ezer
év múlva is, ha addig vissza nem
adja a változó szerencse, amit a
balsors olyan könnyelműen el
fecsérelt tőlük. Torzarcu tükör ez
mind, amiben olyan csúnya lett
az embernek Isten képmására
teremtett ábrázata.
A geruai konferencián Bethlen,
magyar miniszterelnök felvetette
az utódállamok magyar kisebb
Bégének a kérdését. Ha a mai
Európa az emberi jogok alapján
áll, amint azt nagy hangon hirde
tik, akkor egész természetes lett
volna ezt a kérdést napirendre
tűzvén, tisztázni, ellenben, hogy
minden győztes és utódállamnak
meg van a maga elkendőzni
valója, frapánsul világit rá az az
állapot, h o g y : „Benes azon ki
jelentésére, hogy beleegyezik a
kisebbségi ügyek tárgyalásába,
hogyha először az olaszországi
kisebbségek ügyét fogjág tár
gyalni, az olasz delegáció frontot
változtatott." Prágában ugyancsak
a kisántánt képviselői jelenthez
tek kerékkötőnek a népszövetségi
ligák kongresszusán és a meg
értés helyett, amire olyan nagyon
szükség volna Európa újraépítésé
nél, a legelfogultabb gyűlöletet
tanúsították a törökök ás németek
ellen az által, hogy a tárgyalási
termet elhagyták.
A konferenciák termében felüti
h drafejét az ős állatból öröklött

Fényesen sikerült vigalommal
vezette be a Polgári Olvasókör
az idei nyári mulatságokat. Folyó
hó 11 én, vasárnap saját helyisé
gében kabaréval egybekötött tánc
estélyt rendezett, melynek jőve
delme az épitési-alap javára tété
tett le. A cél szükségességét épen
ez a mulatság bizonyította be,
amennyiben a Polgári Olvasókör
nagyterme teljesen képtelennek
bizonyult arra, hogy a mulatságra
megjelent nagyszámú és diszes
közönséget befogadja.
Zsúfolásig megtelt terem előtt
kezdődtek meg a kabaré számok.
A műsort Márkus László prológja
vezette be, melyet Szabó Boriska
interpretált jól ismert szavaiéi
készségével, frenetikus hatással.
„A bóbitás galamb" egyfelvonásos énekes darabban a Polgári
Olvasókör műkedvelő gárdájának
legjavát láttuk és hallottuk. A női
szereplők közül első helyen emlitjü k : Wall Rózsikát, ki a fő
szerepet adta ügyesen és kedvesen,
de teljes dicséret illeti meg Halgas Mancit és Stritzky Lilit is.

is, korának egyik legeszesebb, leg
munkásabb, legjobb, és müveit
asszonyát is elragadta Pénz őfel
ségének hatalma. Vagy talán hozzá
méltóbban igy fejezhetem ki, el
fogalttá, anyagiassá tette : vég
télén nagy anyai Bzeretete, amely
fiainak vagyont s ezzel együtt
méltóságot, fényt, dicsőséget akart
biztosítani.
Váljon elérte e 1? !
„ A hossza életet ne kívánjuk
— mondja Schoppenhauer —,
mert aki soká ól, Bokát megél,
jót s rosszat egyaránt,"
Talán jó volt, hogy ő sem élt
tovább. Hisz igy is sok rosszat
megélt. Jó, hogy nem láthatta azokat
a közeledő sötét fellegeket, ame
lyekből az első villám még életé
ben sújtott le, hogy anyai szívé
hez nőtt kedvesebb fiit, Zsig
mondót, a család büszke remény
ségét váratlanul agyonsujtsa. S
még meg kellett élnie másik fia
szerencse csillagának lehullását is,
— Rábóczy Oyörgy szerencsétlen
végű lengyel hadjáratát. A Oond
viselés kegyes volt hozzá, hogy
nem érte már meg a nagy vihart,

mely az általa oly nagyra növelt
Rákéczy fát, röviddel halála után
összetörte, megcsonkította.
Lorántffy Zsuzsanna! Ha a te
lelkedből csapán a fényt, a sze
retet lángját adhattad volna át
fisdnak, Györgynek,— vájjon agy
történt volna-e mindaz, ami tör
tént ? De örökségül kapta a hata
lom vágyat, a birtokszerzés kie!égithetetlen3égét is s ez a csa
ládi betegség lett minden szeren
ceétlenségének okozója, amely a
Báthory Zsófiával kötött szeren
ceétlen házassággal átokként ne
hezedett ezután nemcsak magán
életére, de közszereplésére is s
örökül maradt fiára, I. Ferencre is.
Ha még a Lorántffy Zsuzsannák
is megtóvedhettek s az anyai
szeretetttk tévutakra vitte őket,
hát hogyne tévedhetnének meg
mások ? !
ő is nem magáért, de a fiaiért
kergette a lidércfényt. S a bol
dogságot számukra nem jó helyen
kereste. És mennyit, mennyit kel
lett szenvednie azokkal s azokért,
akikért egész munkáséletét, férfias
energiáját, diplomatának is diszére

való eszét, nagy tudását fel
áldozta.
Volt e m ié rt? ...
Mi már felelhetnénk reá.
S amint igy kutatom „miért"
jsit a létnek, felbukkan előttem
Ostyán, a kastély, kétszer kezdett
fedélzetével Fülek és Serke felé
épitett tornyaival. Még ma is majd
nem olyan, mint a mikor Mária
Terézia fogadására az akkori divat
ünneplőjét magára vette.
S képzeletein szárnyán tovább
Bzövöm az előbbi képeket.
. . . Itt lakott Lorántffy Zsu
zsannával egy korban élő osztályos
„atyafia", Bakos Gábor uram, a
Bakos János és Dersfy Bora egyet
len fia, a gazdag, a hatalmas
iskolaalapító BakoB Gábor. Aki
fiatalon a Bethlen Gábor udvará
ban nevelkedett, később füleld
alkapitány, majd ónódi főkapitány
lett. Családi kapcsok révén osz
tályos atyafia Lorántffy Zsuzsanná
nak, násza Wesselényi Ferencnek
s anyja révén nagybátyja neki
Ráhó ura is Jákóffy Ferenc, — a
murányi várkapitány, — kinek
felesége Dersfy Judit volt.

gyűlölet szelleme, itthon pedig
egyre mélyebbre sttlyed a nyo
morba esett világ és egyre jobban
veszítik el a hitüket az emberek
azokban, akik úgy játszanak a
nemzetek sorsával, mint a macska
az egérrel.
leiele A. Sándor.

Á Rimaszombati Polgári
Olvasókör nyári mulatsága.

Ez összeköttetések s a vár
kastélyának fekvése is — Murány
és Fülek között esvén — úgy
hozták, hogy sok fontos országos
érdekű tanácskozás esett itt meg
bizalmasan, 1656 március 25-én
pedig, amikor a fiatal Wesselényi
Ádám füleki várkapitány meg
halt, aki leányának Bakos Zsu
zsannának Wesselényi Lászlónénak sógora volt, vendégül látta a
Sárosból nagy fényes kísérettel a
füleki főúri temetésre siető hatal
más, dúsgazdag fiatal Rákóczy
László grófot, Sáros főispánját,
Szerencs, Sáros, Makovica, Vörös
klastrom, Hrussó és Kistapolcsány
várainak urát, a bécsi udvarban
felnevelt, de nemzetéért élő s
később 1664 május 26-án Nagy
váradon a török ellen elesett
hőst.
Közel félszázad múlva e falak

között női fel Bakos Gábornak
harmadik feleségétől, Perényi Ja
dithtól való leányának, Judithnak
— Garamszeghy Ghéczy Zsigmondnénak — szomorú neveze
tességű, szerencsétlen leánya, a
csodaszép Garamszeyhy Ghéczy
Julianna, — a „Lőcsei fehérasszony".
Itt a kastély alatti „Garam
szeghy kert'-ben tipegett gyer
meklába. Itt élte le a kastély
nyugati szárnyában Korponay
János kuruckapitánnyal boldog
nak éppen nem mondható életét.
Talán éppen ezekből az ablakok
bél hallgatta meg annak az erdő
nek a zúgását, amely árnlójává
tudott később lenni, amikor Pelargust, aki ama híres két levelét
vitte akkor apjához, jobban el nem
rejtette.
Ha az osgyáni erdő akkor sű

rűbb s titoktartóbb, nem hullott
volna le az ő szép szőke feje sem
Győr piacán a bakó által 1715
szeptember 25 én, d. e. 11 órakor.
Ghéczy Julianna! Meghatva állok
meg emlékednél. S fájó sóhajom
elszáll a „nagy cserfa' alatt örök
álmát alvó imádott, de szerencsét
len fiadhoz, Korponay Gáborhoz.
Megállók... Meghajtok,.. És
megértlek Téged!
Téged, az anyai szeretetnek
nagy mártírját.
Szeretted a hazádat.
Szeretted az édes apádat. A
rettegett nagy kurucot.
De mindennél jobban a fiadat!
Akinél még jobban édes anya
nem tudott szeretni.
De náladnál ezért az érzésért
kevés is vétett nagyobbat.
Futottál ez érzéstől űzve, hajtva,

szép tested nem kímélve, veszedel
mekből veszedelmekbe.
Oda dobtál érte mindent.
Szörnyű lelki harcot vívott lelkiismereted, a gyermeki szeretet az
ennél is hatalmasabb anyai érzéssel.
Mig végre elvetetted a kockát!
Hogy Te is hirnevet, vagyont,
rangot szerezz vele egyetlen fiadnak.
Megszerezni mindezt minden
áron, még ha az apai átok kisér
is érte.
Még ha a hazádat adod is el
érte.
Szegény, szegény Ghéczy Juli
anna !
Én csodállak! Én sajnállak !
Én is édesanya vagyok.
— De ennyire én még sem
tudnék szeretni.

Részvét-köszönet,
Mindazoknak, kik szeretett jő fele
ségem, illetve drága gyermekünk el
hunyta alkalmával részvétükkel mély
fájdalmunkat enjhiteni igyekeztek és
a végtisztességea megjelentek, ezúton
mondunk hálás köszönetét.
Rim. Sobota, 1922 junius 15.

Bodnár József és
Klamárik András családjával

A polgári leányiskola
kirándulása. Nagyobb méretű

s minden részében pompásan sike
rült
kiránduláson veit részt a hely
Vizsgák a gimnázium
ban. A most folyó 1921—22. beli polgári leányiskola 62 nőve
iskolai esztendő hivatalos lezárása déke f. hó I I —15-én, Wessely
junius 28-án lesz s ezzel a tanév Lajos igazgató, Istók Lenke, Ki
befejeződik. Rendes osztály vizs csiny Lenke és Varga Etelka tanár
gálatok ebben az esztendőben sem nők vezetése mellett. A kirándulók
lesznek, hanem csak összefoglaló T. tepliczét (Trencsén tepliezet)
ismétlések tartatnak, a tanulóknak Bratiszlavát (Pozsonyt) Somorját
ezeken az órákon kell számot és Komámét (Komáromot) tekin
adniok tudásukról. A magán tanú tették meg s a legnagyobb elragad
!ók és az éretségizők tartoznak tatás hangján bsszélnek. a látót
vizsgát tenni. A magántanulók tálról s a szives vendéglátásról,
vizsgálatait jun. 15—17 én tartot miben részük volt. Az 5 napig tartó
ták meg kellő eredménnyel. — kirándulásról, tapasztalatokkal bő
Az érettségi vizsgálatok junius ven megrakodva s a legjobb con19—25 én tartatnak meg. A vízb- ditióban f. hó 15 én érkezett haza
sráló bizottság elnöke Csobrda a dalos leánysereg.
Vladimír rózsahegyi ev, lelkész
Találkozó. Éz utón is fel
a kormány képviselője Ondrus hívjuk mindazon társnőinket, kik
Mihály a Skolsky Referátba be velünk együtt végezték az 1916—
osztott gimnáziumi tanár, a gimná 1917. évben a helybeli polgári
ziumi igazgató tanács képviselője iskola IV. osztályát, hogy julius
pedig Süteő István ref. egyh. fő 1 én a találkozón teljes számban
gondnok lesz. A szóbeli érettségi jelenjenek meg. — Vidékiek je
vizsgálatra az 55 maturandus kö lentsék jövetelüket Lévay Piroska,
zül 46 ifjú bocsáttatik 9 en pedig Cseh Margit és K né Hokky
a szeptember elején tartandó vizs Máriánál.

Fényképészeti kellékek - Nyári sportcikkek
Női kézimunkák — Gyermekkocsik l ü választéka.

Dr. Wallentínyi Dezsőné.

Szoyka Áruháza, Rilll. Sobota.
gyorsan e's pontosan eszközöltetnek.

K.
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A kabaré előadást esti 8 órai
kezdettel ma, folyó 18-án (vasár
nap) közkívánatra megismétlik.

Halálozások. Egy munkás
emberi élet fonalát szakította ketté
a kegyetlen halál, egy boldog csalá
dot fosztott meg megdöbbentően
tragikus hirtelenséggel fejétől,
egyetlen kenyérkeresőjétől a vég
zéseiben kiszámíthatatlan sors.
Dr. Ziener Sándor helybeli ügy
véd 45 éves korában f. hó 10-én
szivszélhüdés következtében meg
halt. Kora gyermekségétől az élet
nehézségeivel küzdött s teljesen
önerejére hagyatva, lelket emésztő
gondok közepette vivta ki ma
gának azt a pozíciót, hol most a
halál sújtó keze találta. Ügyvédi
karunk egyik legszorgalmasabb
tagja volt s a családapáknak igazi
példányképe. Nagy részvét mellett
f. hó 11-én délután temették.
Bodnár Józsefné szül. Klamárik
Júlia 19 éves korában f. 13 án
városunkban elhalt.
Kultur est. A Dr. Veress
Samu nyug. főgimnáziumi igazgató
által a Polgári Olvasókörben ha
vonként rendezett knltur esték
közönségünk körében visszhangra
találtak s azok minden egyes alka
lommal a teljes siker jegyében
folytak le. Ez azonban még nem
jelenti azt, hogy a kultur esték
látogatása tekintetében nincsenek
észrevételeink, mert igaz sajnálat
tal kellett tapasztalnunk és meg
állapítanunk, hogy a polgári társa
dalomnak éppen az a rétege ma
radt ez estélyekről távol, kinek

Magyar szépirodalmi
újdonságok ma már na
gyon olcsón beszerezhe
tők Rábely Miklós könyv
kereskedésében.

Kezdete este 8 óraikor.

Árgum.

gálatra utasittattak minthogy egyegy tárgyból gyengéknek találtat
tak. Ezek azonban minthogy az
érettségi írásbeli részét már má
jusban letették és amennyiben
dolgozatuk megfelelő, újabb írás
beli dolgozat készítése alól fel
mentetnek. Az érettségi vizsgála
tok alatt a többi osztályokban az
órák a lehetőség szerint meg lesz
nek tartva. A tanulók 28 án a
tanév bezárása napján kapják
kézhez bizonyítványaikat s aztán
meglesz a dimissió és 2 hónapra
bezárulnak az iskola kapui.

ókor kabaréját közkívánatra m a e s t e m e g i s m é t l i k !

Áldás
hullott a földre. A kőkeményre száradt
rögben aszalódé növényzet megelevenedett,
életre kapott s kalászba hajt a gabonák
szára.
Megkönnyebbülés sóhaja tör elő az
éhínség veszedelmével fenyegetett emberek
kebléből; gyönyörrel legelnék a szemek
a kenyeret ígérő, hullámban ringó, kálászdus búzatáblákon s visszatér a remény
vesztették érős bizodalma, hite, istenszeretete.
Örömpirban ég a gazdák napbarnított
arca, hálaadó imára kulcsolódnak a
kezek, a munka kéregpatinájától kemény
tenyerek s lélékből fakadó ájtatos fohászt
susognák a kétségbeesés lázától kicserepesedett ajkak.
Az aszály pusztító szárazságára eső
szakadt: áldás hullott a földre.

érdekében az olvasókör elnöksége
ezen estélyek rendezését annak
idején tervbe vette. Remélhetőleg
alkalom adtán az érdeklődés ezek
részéről is fokozottabb mérvben
megnyilvánul s a jövőben szélesebb
keretekben mozgó rendszeres kulturesték nagyobb látogatottság
nak fognak örvendeni. A nyári
szünet előtti utolsó kulturest f.
hó 1-én tartatott meg s azon Dr.
Veress Samu a klasszikus kor
épitő, szobrász és festő művészeté
ről tartott mindvégig igen érdekes
s nagy figyelemmel hallgatott
előadást. Majd egy komoly és vig
tárgyú szavalat következett Tiszta,
kellemesen csengő hang, minden
kor helyes taglejtés, kifogástalan
hanghordozás és művészi előadó
képesség amit a kiváló szavaiéról
nagy általánosságban megjegyez
hetünk. Végül Pásztory Ditta zon
gora művésznő lépett az emelvényre
s művészi tökéllyel több zeneBzámot játszott. A magas színvona
lon álló kultur estén megjelent
szépszámú közönség mindhárma
juk előadását zugó tapsorkánnal
honorálta, majd pedig a társas
estély vette kezdetét s egy kis
tánccal fűszerezve, a kör zenekará
nak pompás muzsikája mellett
éjfél utánig mulatott a kedvre
hangolt társaság.

Polgári C '

HÍREK.
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A férfi szereplők köítll Makovics
Jené, Cseh János, Fejes János és
Turóczy Sándor természetes és
tipikus alakítást nyújtottak, mig
Soós István megfelelő játékával
és kellemes hangjával emelkedett
ki. A kedves darab egyedüli hi
bája volt a gördttlékenység hiánya,
ami a nagy hőséget tekintve, kissé
fárasztóan hatott. Nagy derültséget
keltett a másik egyfelvonásos
tréfa: „Hogyan kell udvarolni?'
Lendvay Ara rutinnal megjátszott
és tetszetős szobalánya, Makovics
Jenő kitűnő kabinett-alakja és
Turóczy Sándor nagyszerű lakája
maguk helyett beszéltek és minden
kritikát feleslegessé tesznek. Két
táncosénekes jelenetet láttunk,
melynek középpontjában az igazi
tehetséggel megáldott Mölczer
Alice állott, méltó partnerei gya
nánt kapván Konkoly Gizit, Csernay Pöntyit, Dropka Mancit és
Nagy Erzsikét. A magánszámok
közül e helyt is Mölcer Alicesszal
kell kezdenünk, kinek Liszt Rap
szódiájára lejtett nagyszerű szóló
tánca mindannyiunkat elragadott.
Örömmel üdvözöltük és már fel
léptekor kitörő taps fogadta Kár
mán Katót, kinek finom schanzonja, mint két jókedvű dala
messze túl emelkedett a műked
velői nivón, egy kiforrott tehetség
jeleit bizonyítva. Turóczy Sándor
nagy hatást keltő melodrámája
zárta be a kitünően sikerült mű
sort. Különben a rendezés nagyrészét, valamint a betanitás nehéz
munkáját Turóczy Sándor és Turóczy Sándorné — ki a „Bóbitás
galamb' énekszámainak kellemes,
magyaros zenéjét is szerezte —
végezték, mellettük azonban lelki
ismeretes munkát végzett a Pol
gári Olvasókör vigalmi bizottsága
és ifjúsága is. — A konferencier
szerepét Korányi Zoltán elmésen
és sikeresen látta el, F. Kolbay
Sári Kármán Kató dalaihoz nyúj
tott művészi zongorakiséretet.
Előadás után az ifjúság a kert
helyiségben táncra perdült, majd
a táncvigalom átterelődött a nagy
terembe, ahol a felkelő nap még
a teljes számban együtt maradt
jókedvű társaságot köszönthette.

1922 junius hó 18.
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Gömör

BIOG RÁ F
A PO L L Ó MOZGÓ
Ju n iu s 17-én és 18-án, szombaton
és vasárnap a világ m etropolisainak
m inden mozgószinháza hetek óta
óriási reklám m al, a kinematográfia
csodájának, a filmművészet utolér
hetetlen alkotásának

az Ö rdögi gyógyszertár
szenzációs detektív drám a lesz be
m utatva H arry Scheff regénye után.
Főszerepben: N ickarter.
Junius 21-én szerdán modern ame
rikai dráma

„ T ö r v é n y e s fé r j.“
Ezen rem ekm ű bem utatását a világ
legjobb művésze s z e re p ű : H arry
Carey, cowboy vezér.
Jön!

Jön!
Juniu s 24—25 és 26-án

„M eggyötört sziv .“
Az utón ta lá lt gyerm ek regénye.
2 részben. Szebbet, kápráztatóbbat,
müvésziebbet a kinematográfia ed
dig még nem terem tett. I-sö rósz
24-ón szombaton, Il-ik rész 25-én
vasárnap. Befejezésül 26-án hétfon.

Verseny szavalat Egy ne
mes bzívü knlturbarát igen szép
összeget juttatott a helybeli reál
gimnázium igazgatóságához, oly
célból, hogy abból szegény, törekvő
és jó magaviselettt tanulók jutal
mat kapjanak és ezáltal is buzdittassék az ifjúság a művelődésre
és a tudományok elsajátítására. A
tanári testület a nemeB adomány
egy részét arra fordította hogy a
négy felső osztályos tanuló részére
versenyszavalást rendezett A verse
nyen — amely várakozáson felül
sikerült — heten vettek részt,
négy fin és három leány. A szavatalok mindegyike — 1—2 kisebb
mozzanatot leszámítva — nagyon
szépen sikerült s valamennyi méltó
a jutalmazásra. Első dijat n y e rt:
Lengyel Malvinka VII., másodikat
Tóth Sándor VIII., harmadikat
Fodor István VI., negyediket
Tóth Bellis VII., Nagy Ilona VI.,
Andrik János VIII., és Wallentinyi István VI. oszt tanuló, A
nemes adomány tekintélyes részét,
300 koronát, Írásbeli pályamunka
díjazására fordítja a tanári testület.
Érvényüket veszítik aug.
elsejével a régi téliv alakú útle
velek. Mindazok, kik még ilyen
útlevéllel rendelkeznek, figyelmez
tetnek, hogy az uj rendszerű, könyvalakú útlevelüket váltsák ki, mert
a régiek fent említett időponttól
határátlépésre nem jogosítanak,
még akkor sem, ha érvényességük
ez időponton túl terjed.
Képünnepély. A Slován
Sport Klub űrnapján a városkert
ben jól Bikerült népünnepélyt ren
dezett.

Ha házat, birtokot
v i n n i vagy e l a d n i akar,
ha birtokot bérelni akar
vagy bárm ilyen megbízást
óhajt elintéztetni. forduljon
B n rg e r József ügynöksége Rím&vská
Sobota, S zijjártó-u tcsa 64. ssAm.

P F "

Több kisebb és nagyobb birtokok,
házak, vidéki üzletek eladók.

A „Göm ör“ gazdát cse
rélt. Nem, óh nem mirélunk van
szó, hanem a „Gömör" itteni jéhirü régi vendéglő és szállodáról,
mely MiklósBy György távoztával
f. hó 11 én gazdát cserélt. Az uj
tulajdonos Kohn Jenő a „Tátra"
volt főura, régi jó ismerősünk, ki
szakképzettségével, előzékeny Ságé
val s mindenre kiterjedő figyelmé
vel biztosítékot nyújt, arra, hogy
a „Gömör" régi jó hírnevén nem
csak hogy csorba nem esik, de az az
ő kezében minden tekintetben kor
szerű fejlődései lendületet nyer s a
társaságok kedves találkozó helye
leend.

A luter&nusok püspököt
választanak. A szepességi
luteránusok vezérférfiai körlevóban szólítják fel az egyházakat,
hogy a választásoknál a követ
kezőkre szavazzanak: egyetemes
felügyelő Szent-Ivány József nem
zetgyűlési képviselő, kerületi felü
gyelő, Kiszely Árpád liptói föld
birtokos, püspök Varga Imre poprádi lelkész. Az egyházak minde
nütt nagy lelkesedéssel fogadták
ezt a körlevelet és minden való
színűség szerint e jelölésekhez fog
ragaszkodni a luteránusok többsége.
R é s z v é t - k ö u ö n e t.
M indazoknak, kik szerettünk elvesz
tése fölött érzett mély fájdalm unkat a
részvét szavaival enyhíteni igyekeztek
s végtisztességtételén m eejelentek, ez
utón mondunk bálás köszönetét.
Rim. Sobota, 1922 ju u iu s 16.
Özv. dr. Ziener Sándorné

figyelmébe.

B ú c s ú só. Rim avská Sobotából Ameri
kába való végleges távozásom alkalm ával
ez utón mondok szives Isten hozzádot
mindazon jó ismerőseimnek, kiktől szemé
lyesen nem búcsúzhattam el, kérve, hogy
emlékezetükbe tartsanak meg sokáig.
Rim . Sobota, 1922 ju n iu s 15.

Vajdik József né szül. Mézes Margit.

Adományok. A kezsmaroki
(késmárki) tüzkárosultak javára
megindított gyűjtési akciónk során
o héten Geduly Géza 50 koronát,
Tóth Béla városi mérnök, a részére
szakértőidig címén m egítélt80 K.-t
juttatott hozzánk, mihez hozzá
adva a múlt héten befolyt 440
koronát, az adományok összege
570 koronát teBz ki. Buzogjon
föl az áldozatkészség szent fór
rása ! Emberek adakozzatok !
Orvosi lxir. Dr. Reinitz Vil
mos fogorvos külföldi tanulmányutjárél folyó hó 12 én hazaérkezett
s rendelését folyó hó 13 án újból
megkezdte.
2—2

Székrekedés. Kézmánzky
professzor, a magyar nőorvosok
tanítómestere, igazolja, hogy a
„Ferenci József" keserüviz kitűnő
hatása, minden kellemetlen mellék
tünet nélkül, biztosan beáll.

S port.
Ma, vasárnap délután a
RPOS a lucseneci Sláviát látja
vendégül. A lucseneci csapat
egyike a cseh körzet legerősebb
együttesének és a mérkőzés előre
láthatólag izgalmas sportot ígér.
— A Törekvés Rozsnyaván m ér
kőzik az ottani sportegylettel.
Glmn., R POS komb.—
Törekvés 6 :0 (O : ) . Biré

Finom

Mándy. A kerület helytelen intéz
kedése folytán a TSE vasárnapra
megfelelő ellenfél nélkül maradt
s igy a fenti csapatok játszották
le barátságos revanche mérkőzésü
ket. A kombinált óriási fölénye
már az első pillanatokban kitűnt,
azonban a csatársor az első félidőt
ellazsálta, de a második félidőben
-zép iskolajitékot produkálva, a
megroppant Törekvést könnyen
verte.

gyapjúszövet újdonságok

A lucseneci kerület vá
lasztmánya múlt vasárnap Lu-

Műkedvelői előadás. A
Rimatamásfalvai Olvasó Egylet
régi kipróbált műkedvelő gárdája
jövő hó elején „Katóka őrmes
t e r n é l adja elő a saját helyisé
gének udvarán felállított szín
padon. Á darab próbái erősen
folynak.

„Kacagj M agyar“ címen
f. évi julius hó 1-től Szabó Lajos
szerkesztésében havonként 2-szer :
1-én és 15 én művésziesen illuszt
rált vicclap fog megjelenni Lucse
necen.
Előfizetési á r a :
egész évre 60 korona, fél évre
pedig 30 K. Egyes szám 3 kor.
Szerkesztői gárdáját Szlovenszké
legjobb magyar humoristáiból, festő
és iparművészeiből szervezte meg
az uj lap s igy a humor terén
a magas színvonalú kultur igénye
ket is kifogja elégíteni. A „Kacagj
Magyar" célja: elkenni, eldörzsölní
egy egy rövidke időre a magya
rok szomorúságát és jé humorral
megkenegetni a Bzlovenszkéi ma
gyarság kátyúba jutott szekerét.
A „Kacagj Magyar" vegyi alkotó
részei: a szellemi humor és az
éles szatira. Az uj magyar lapot
olvasóink szives figyelmébe ajánl
jak.

Az 1921. évre visszamenőleg 54
% al felemelt községi pótadót a
közigazgatási bizottság jóváhagyta
s annak beszedésével illetve be
hajtásával a városi tanács az adó
hivatalt bízta meg. Az öSBzes adó
fizető közönség falhivatik tehát,
hogy ezen 54%-os felemelt községipótadónak befizetését mindenki
kötelességének ismerje annál in
kább is, mivel az idejében be
nem fizettetnék, később történt
befizetések után késedelmi kamat
fog felszámittatni. Es adó befize
tésekor az adóív mindenki által
magával hozandó.

Pamutok — D. M. C. áru — Clark cérnák — Gyermek, női
és fértiharienyák — Harisnyakötők — Férfi és női keztyük
— Nyakkendők — Ingek — Gallérok — Különféle gombok,
tűk — Játékáru stb. nagy választékban kapható Kovács
István rövidáru üzletében, Rimavská Sobota, Masaryk-tér 5.

Távirdahivatalt Hodejovó
(Várgedé) nek. Több oldalról jövő
kérelemnek teszünk eleget, midőn
a postaigazgatóság figyelmét fel
hívjuk arra a tényre, hogy Hode
jovó és Hajnácska (Ajnácskő)
községek a telefon és távirdahivatal hiánya folytán teljesen ki
esnek a normális postaközlekedés
ből. Tekintettel már azon körül
ményre is, hogy Hodejovo (Várgede) nyári fürdő és kiránduló
hely szükséges, hogy a mai kor
igényeinek megfelelőíeg e helyeken
távirda és telefon állomás sürgő
sen felállittassék.
A jövedelmi adó bevallá
sának határidejét a pénzügyminisz
térium 1922 junius 30 ig meg
hosszabbította.

férfirnhákra és női kosztü
mökre nagy választékban,
a legolcsóbb árakon sze
rezhetők be Gémes Béla
cégnél, R im . Szobota.

és családja.

Adófizetők
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Tompa emlék Budapes
ten A Petőfi centennárium alkal
mából Budapest városa díszes
emléktáblával jelöli meg a régi
Hatvani, jelenleg Kossuth Lajos
utcai házat, ahol Tompa Mihály
annak idején Petőfi Sándorral
együtt hosszabb ideig lakott.

Ú T L E V É L VISUM OT
minden állam részére a leggyor
sabban megszerzek. — Vidéki
megbízásokat pontosan és
gyorsan elintézek, mivel hetenként
háromszor megy küldönc Prágába.

E ljá rá si dij 35 korona.
Cím: L á s z l ó Z s l g m o n d
Bratlslava Széplak utca 12.
szám.

HALLÓ!

csenecen ülést tartott, melyen ki
egészítette a j .lenlegi intéző bizott
ságot, melynek eddigi működése
a kerület egyleteinek legteljesebb
elégedetlenségét vivta ki. Az ülésen
jelen volt a MLSz pozsonyi ki
küldöttje: Földes D zső szövetsági alelnök is, ki most személyes
tapasztalatai alapján referálhat a
központban arról a lehetetlen álla pótokról, amelyek a délszlovenszkéi kerületben uralkodik,

Bratislaval válogatott—
Lucseneci kér. 2:0 (0:0).
A nagy érdeklődései várt talál
kozás kellemetlen csalódást kel
tett. A csatázÓBor mindkét részen
csődött mondott s a fedezetek és
védelmek ádáz tnsája sok izgalmas
jelenetet, de annál kevesebb
gyönyörűséget szerzett az érdek
lődők tömegének.
Habár B ntislavab) válogatottját
szerepeltette, a mezőny képe
mégis úgy alakult, hogy győzel
mét kiérdemeltnek kell tekinte
nünk. Kapu előtt veszedelmesebb
nek mutatkoztak a mieinknél.
Mindamellett játékkészségben nem
messze állanak előttünk. Hátvéd
jeik gyengébbek a nagyszerű
Bozó—Varfra párnál, a Zdebován—
Hédossy— Ocsovay vonalpedig bár
melyik bratislavai csapatban be
válna. Kár, hogy nem osztották
be erejüket s a szerelésben és
labd&osztogatásban kifejtett ember
fölötti teljesítményük a második
félidő közepén kifulladásukat ered
ményezte. Az utolsó negyedórái
összeroppanás főokozó ja mégis a
négy egyesületből szerencsétlenül
összeboronált csatázésor. A béke (?)
kedvéért tekintettek el az oda
nem valók mellőzésétől s ez a
megbocsáthatlan könnyelműség a
mérkőzés elvesztésébe került. Egy
más megértésének teljes hiánya,
összjáték nélküli idétlen rugdaló
zás, kényelmeskedő tétlenség jelllemezte az u. n. „támadósor"
szereplését. Sajnos, a mi két em
berünk — Komáromy, Paál —

3 SZÓ!

HALLÓ!

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

1,9,22 inniu* hő 18-.
sem vált be. Előbbi íélánk és
iasau, utóbbi talán elfogódott.
Lőwy azonban megfelelt a biza
lomnak.

RPOS—Slován 6:0 (4:0)
Urnapi revanche mérkőzés. A,
három tartalékkal kiállt RPOS
megsemmisítő fölénnyel győz. A
csatársor régi, fényes formájában
volt és kellemes feltűnést keltett
benne a tartalék D árda fejlődő
játéka.

N Y ÍL T TÉR.*)
N y ila tk o za t
A lulírott ezennel kijelentem , hogy mind
azok, akik rólam azt állítják, hogy a
Horovitz-féle üzletbe történt betörést más
nem tette m int én, előttem aljas gazembe
rek mindaddig, amig ezt reám nem bizo
nyítják.
Rim. Sobota, 1922 ju n iu s 16.
L ig e ti József.

•) E rovatban közlőitekért a felelősség
a beküldőt terheli.

Lapkiadótulsjdoaos
R á b e ly K ároly .

N y á ri
a lk a lm i eladás
Molnár Mihály es Társa cégnél
R im .-S ob ota,

penzögyigazgatósngi
épület.

Fél fi és női ruhaszövetek, etamin,
mosó dalain, kreton és zephir,
női és férfi fehérnemű, női selyem
tricotin blonsok, gyermekrühák és
kötények feltűnő olcsó árakon ke
rülnek eladásra. Sport gyermek
kocsik állandó raktára!
hím ző és kötőpam ut ra k tá r.

Előnyomda,

Tisztelettel értesítem üzletfelei
met, hogy K o rlá to n Weiez
Gyula név alatt vezetett ü z le te 
m et folyó évi junius 1 én el
adtam , miért is a továbbiakért
semmiféle felelő sséget nem
v á llalok .
W e i s z G ynla.
E ay komplett

ebédlő, háló és k on yh a
berendezés szabad kézből
eladó. — Bővebbet a Baksay
cég-nél.
egy remekművű „PolipEladó
hon“ zenem ű 25 drb
lemezzel. — Á ra 5000 korona.
Cim a kiadóhivatalban.
A K iskút (Hunyadi) utcában 4
szoba, előszoba, konyha, kamra,
mosókonyha, nagy pince,raktárak
bói álló nagy

magános

BÉRBEADÓ
egyelőre 3 évre 600 m. h. birtok
szeszgyárral és 1200 hl. term elési
engedéllyel.
Eladó Fo nton egy 1 emeletes ház több
lakással és üzlethelyiséggel.
E ladó egy igen szép ú ri lak 4 szoba,
konyha, fürdőszoba stb. Különös elői ye, hogy bárm ikor elfoglalható. —
Eladó Rimaszombat határában 48 hold
elsőrendű szántóföld épületekkel.
Eladó igen előnyös árban 1400 drb uj
vasúti talpfa (b ü k k \ igen alkalmas
kerítés oszlopnak, hidlásnak, tűzifának.
Eladó sürgősen, előnyős feltételekkel,
bányatelepen házzal együtt egy nagy
forgalm ú korcsma*, fűszer-, vegyes- és
rőfősáru üzlet.
Részletes felvilágosítással szolgál B e c k
Jenő ingatlan- és keresk. ügynöksége
R im .-Sob ota, Stefanik-ntca 21. sz.
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Rim. Sobota legforgalmasabb
utcájában, a Gömöri utca 22. számú
(azelőtt Deák Ferenc-utca) emele
tes ház a hozzá tartozó mellék
helyiségekkel együtt szabad kéz
ból eladó. — Értekezni lehet
ugyanott a tulajdonossá'.

H lo z e k J á n o s

és díszítő munkát, pap
lanokat Ízléses kivitel
ben, olcsó áron készit

Vozáry Sámuel és Fia
elvállal mindenféle férfi , női ,
gyermek és egyenruhákat, szin
házi öltözeteket, egyházi ruha
neműek, bútorszövetek, himzé
sek, csipke függönyök, nyak
kendők, keztyük, szőr és szőrme
gallérok, továbbá ingek, gallérok,
kézelők, női fehérnemüek stb. a
legszebb kivitelbeni vegyi tisz
títását és festését

Rim -Sobota, Tompa Mihály-u. 28.

A T á tr a

le g o lc só b b
gyógyhelye
N O VO V ESK É K Ú PE L E

G YÓ G YFÜRDŐ
Vizgyógyintázet, klimatikus gyógy
hely ős fenyvesek között.
Snpalpin éghajlat. Nyitva junius
1 tői szept. 30 ig. Vasúti állomás
Nova Vés — Napi árak : szoba
8—25 cK, étkezés személyenként
32 £K Junius és szeptemberben
30% -kai l e s z á ilit o tt szobaárak.
Szanatoriális ellátás és kezelés
modern gyógysazközökkel, min
dent benfoglalva, naponta 56 K tói
feljebb. — Prospektus és szoba
rendelés : N ovovezké K úpele
gondnoksága.
XXXXXXXXXXXXXXXXXSO<J<XXJO< X

Szép lak y P á l kárpitos,
d íszítő és p ap lank észitő
R í m . Sobota, Koháry-utca 7.

T au ses
G u sztáv
Jánosi-u ca 22. (Régi gimn.)

K é sz íte k és ja v íto k :
sodronyfonatu vaskaput, kerítést, ko
vácsolt vaskaput, tirkeritést, erfeélyrácsot, lépcsőrácsot, va^ajtót, vas
ablakot,
k irakat
rácsot
(rolló
hely tt) összecsukható!, üvegtetőt,
üvegverendát, tai aréktüzhelyt, üst
házat, W ertheim -kassza speciális ja
vítását és mindennem ű javításokat
gyorsan és pontosau készítek. 24x

R u n y a y László

elvállalok mindenféle gépelési muu
k á t; üzleti levelek, körlevelek, kér
vények, másolások stb. készítését.
Kívánatra gépbe vagy előbb gyors
írással iediktálva. — M a gy a rném et g y o rsírá s ta n ítás.
R im .-S obota,
tó -n tca 1.

Szijjá r-

4—4

OLCSÓ KENYÉR.
A volt Tóth-fále kenyérsütődém ben
naponta friss fehér és barna h á ti
kenyér kapható és privát házikenyeret kitünően sütök. Minden
háziasszony győződjön meg.

Tisztelettel

Groszman

M ór.

xs <so <x x s <s<j<x x x x x x s o <x j o <x x x ;

érdekelni fog, hogy
az egyedül valódi

Tanulók felvétetnek.

4

K
c.
V

i kapható a Gömörmegyei
! Áruforgalmi rt. üzletében
Rim. Sobota, Masaryktér 25. szám. (Fű-tér.)
F érfi közönség;

)

F R A N C K -K Á V É P Ó T L É K
m in d en h ol ism ét előb b i

rég bevált és kiadós

Somogyinál!

mechanikai e's mezőgazdasági gépjavító
műhelye Rimavská Sobota. Jánosi-utca
15. szám. (Régi gimnáziummal :

Saját író g é p e m e n

Nagy Ilona

áron kapható Rimavská
Sobota,
Stefanik-utca 1. sz. alatt

stb . m ech a n ik a i d o lg o k ja v í
tá sa i a leg p o n to sa b b a n esz
k ö zö ltetn ek . H a -z n á ít ó csk a
v a rró g ép et, k erék p á rt a le g 
m a g a sa b b n ap i áron v e szek .
— M eg v ételre k e r e se k kutsz iv a tty n k a t. E r e d e ti S in g er
v a rró g ép ek részletfizetésre is
k ap h atók . Kerékpár kikilcsönzás.

RIM -SOBOTA,

3—10 j

B É K E B E L I m in őségéb en kapható.
Győződjék meg erről egy egyszeri kísérlet által, mely I
megmutatja önnek, hogy ezen áru használásával
nagy megtakarítást
érhet el.
De egyedül valódinak kell lenni?,
ezen védjeggyel
ezen aláírással:

műszaki vállalkozó Rimavská
Sobota, Rákóczy-utca 24. sz.
Telep : Kispást-tér.

Ugyanott ta n u ló k fölvétetnek.

valamint fiú- és gyermek
ruha, divatos szabás és
legfinomabb minőségben

varrógép, Írógép, fegyver

ép ü let é s m ü lak atos

Minden jó háziasszonyt

ób

ül

a legolcsóbb

U gy an ott egy tan u ló felvétetik .

É rtesítést ad dr. K ovács L ászló ü yvéd.

Eladó emeletes ház.

Férfiruha

XXJ<XSO<XS<XXS<XXXS<XSOOO<XXSO<XXXS<XSO<S<S<XSO<XSO<JO<JOOO<SOO<X

figyelm ébe!
Megérkeztek a legdivatosabb sző
vetmintáim, melyekből a le g 
olcsóbb áron és finom
felvitelben készítek férfi és
gyermekrnhákat.
3—6

MÉZES L A JO S férfiszabó
Komensky-utea 27. sz.

Platzner Igo
bőrgyára Rim.-Sobotábaa
készít legjobb minőségű borjú- és
pittlingbőröket; továbbá gubac3
cserzésü talpakat, blankbőröket,
varró- és gépszijakat. — Megren
delések gyorsan és pontosan foga
natosíttatnak.
3—x

Rimavská Sobota, 1922. Nyomatott Id. R á b e ly M iklós F ia könyvnyomdájátan.

