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Az útlevél
ügy — sajnos — immár 
vezércikk témává érlelődött. 
Megérlelődött pedig azon 
viszás állapotok miatt, ami
ket az útlevelek kiadása és 
meghosszabbítása, helyeseb
ben ki nem adása és meg 
nem hosszabbítása körül hó
napok óta tapasztalunk s 
amik miatt felhangzó töme
ges panasznak nem egy Íz
ben voltunk már szószólói.

Hogy ezek a viszás álla
potok éppen a Magyaror
szágba kiállítani vagy meg
hosszabbítani kért útlevelek
nél tapasztalhatók, hogy az 
erre illetékes hatóságok ré
széről ezen útlevelekkel és 
útlevél iránti kérvényekkel 
szemben észlelhetők azon 
számtalan Ízben tapasztalt 
kicsinyes akadékoskodások, 
indokolatlan és alaptalan 
visszautasítások, — monda
nunk sem kell. Mivel pedig 
— s egész természetesen - 
vármegyénk területén is a 
legtöbb a magyarországi 
útlevél s illetve kérvény, a 
panaszolt sérelmek oly gya
koriak, hogy velük immár 
vezetőhelyen kell foglalkoz
nunk.

Valóban kérdőjellé gör
bülve áll meg az ember, 
ha nap-nap mellett hallja, 
hogy az útlevél elnyerésé
hez szükséges, minden sza
bályszerű kellékkel ellátott 
kérvény, vagy a meghosz- 
szabbitás iránt benyújtott 
kérelem, minden indokolás 
nélkül, a legridegebb eluta
sításban részesül. Miért, váj
jon miért?

Hát bün-e, hát vétek-e, 
hátmegengedhetetlen-e,hogy 
valaki akit családi érdek 
szálak, rokoni kapcsok 
vagy más, reá nézve fontos 
kötelék fűz Magyarország
hoz, oda kimenjen ?

Hát lehet-e, hogy a ma
gyarság és a szlovákság nagy 
része, kit ilyen vérségi köte
lék fűz az ezeréves testvéri 
együttélésből kifolyólag a 
magyar földhöz, egyszerűen

egy megbízott hatósági kö
zeg szeszélyének kénye- 
kedvének legyen kitéve, ha 
oda ki akar menni ?

Hát el lehet-e képzelni, 
hogy az ilyen tisztviselőnek, 
— kit talán magát is fűz, 
köt és vonz oda ilyen szent 
kapocs, le nem tagadható 
rokonság, — ilyen eljárás
sal sikerülni fog az ezer év 
kovácsolta láncszemeket, ke
gyetlenül szétszakgatni, ösz- 
szetörni, vagy éppen szét 
mállasztani ?

Semmiesetre sem !
Elfogultsággal, soha jót 

nem szülő türelmetlenséggel, 
kicsinyeskedéssel lehet igy 
bosszúságot, keserűséget 
okozni az itt élő magyarság
nak, de egyébként minden 
ilyen, a kérelmek rideg el
utasításából álló sérelem csak 
belső elégedetlenségre vezet, 
annak szitására, az általá
nos elégületlenség miatti for
rongó izgalmas hangulatok 
keltésére, felzúdulások táp
lálására alkalmas, amit pedig 
talán maguk a politikai 
hatóságok sem akarnak ko
molyan.

Éppen ezért reméljük, hogy 
a panaszok meghallgatásra 
találnak és vármegyénk zsu
pánja, kinek jóra irányuló 
törekvéseiről több Ízben al
kalmunk volt meggyőződni, 
a panaszolt bajon segíteni 
fog s az utlevélügyek elinté
zésével megbízott tisztviselő
nek emberiesebb eljárásra 
utasításával az útlevél kérel
mezőknek nem lesz többé 
indokolatlan, rideg elutasítás
ban részük.

Kérdőjel a problém a közepén.
(Levél a Szerkesztőhöz.)

Németország, 1922 aug.

A „Gömör" utolsó számaiban 
többször fölvetődött az ifjúság 
és az ezzel kapcsolatos problé
mák szomorú, végeláthatatlan so
rozatának hátborzongató rendje.

— Hogy a fiatalság beteg, 
satnya és romlott és nem fiatal
ság. Ezzel — sajnos — igazat 
mondtak.

— Hogy a fiatalság fejlődése

a jövő, a magunk folytatása, 
minden. Ezzel is csak az igaz
ságot szögezték le.

Én felkiáltó jelet teszek az 
első mondat tényei után, mert 
azok — azok. És felkiáltó jelet 
teszek a második mondat vezér- 
cikkes intelmének felszólítása 
után is, mert oda az való.

Én nem akarok vitázni, nem 
akarom a problémát egy csa
pásra megoldani: nem akarok 
botor lenni (az ilyen probléma 
igy nem oldható meg, ilyen egy
szerűen ki nem bogozható még 
a legveleje sem) — hagyom 
problémának a problémát, de 
egy nagy kérdőjel fekete vonag- 
lása tekergőzik keserűen ben
nem, azt a kérdőjel-kigyót vala
hol le kell tennem.

Csak ezt akarom. Csak egy 
szót.

— — Nagyon régen volt; pe
dig csak pár esztendő úszott el 
azóta. Az iskola és a békeévek 
paedagógiája ideál-bábokat fara
gott belőlünk, hogy a keserű 
Endrődi szavával éljek: „Halom
szám zuditgatta ránk is a tudo
mányos szemetet, hogy ne lobog
janak merészen, csak illőn — 
füstölögjenek." Botor, kicsi ideál
bábok, szépen füstölögtünk, ta
nultuk a leckét, magasztaltuk 
Pósát és magasztos borzadállyal 
néztük a múzeumban a Tompa 
bölcsőjének pici mását. Egyszó
val akartunk hinni, lelkesedni, 
ideálisak lenni — az iskolában. 
De az iskola és az élet két egész 
más áolog volt.

-------Aztán összezavarodott
az iskola és az élet. Gondol
kozni kezdtünk és ami ennél 
sokkalta veszedelmesebb, hihe
tetlenül megnőtt a fölvevő képes
ségünk. Ezzel nem gondolt senki. 
Uj könyvek, uj eszmék, liberális 
gondolatok és istentagadó fej
tegetések rombolták előttünk 
azokat az auktoritásokat, amiket 
a délelőtt építgetett, — a dél
utánok és a magával-foglalkozó 
éjszakák kínlódása másnap reg
gelre újra széthordta azokat. 
Akkor vágóáott közénk, mint egy 
bomba: Ez a fejlőáés: Ennek 
igy kell lenni.

------ És megnyugodtunk, hogy
ez egyik — paedagógia, a másik 
pedig, — a másik meg átmenet 
az élethez; egy szükséges kel
lemetlen. S megpróbáltunk farag
csálni; elveket, vallásokat, egyéni 
világszemléleteket: a Nőről, az 
Istenről és az Életről. Majd csak 
lesz valahogy. Ha tévedtünk, azt 
mondtuk,— épp egy tapasztalat. 
— Vagy szidták: nevelés, gon
doltuk. Vagy nevették: fiatalok 
vagyunk, vigasztalódtunk. És a 
szidások és a felületes ráneve-

tések labirintusában eltévedtünk 
teljesen: Akkor omlott össze 
nemcsak ez a labirint, de az 
egész világ is. Úgy mereátünk 
fel, mint a sirógyerek, akinek 
egyetlen szülőjét e percben rabolja 
el a halál: tehetetlen, lesújtva, 
árván.

------Minden összeomlott, amit
régen hittünk. És minden nagynak 
prédikálódott, amit elvetettünk 
addig. Emberi jogok, lelki jogok, 
testi jogok, — mivel a régit el
vesztettük és mert üresen fiatal
ság nem maradhat, ez töltötte 
ki az űrt. Borzalom volt, de 
ideális álmaink reményén nem 
hittük, hogy bukunk. Megálltunk. 
Szétzüllött az életünk, elveszett 
hit, akarat, mérés. (így jön a 
léha mindent elromboló minden
ért kárpótlás: Néhány szélhámos 
az erotika egyedül üdvözítő 
istennőjének alakjában tette vele 
nyomorékká még azt is,_ ami még 
nem volt nyomorék 1 És a nagy 
megállást, a nagy ürességet vala
minek le kellett váltani: A jó 
tanács volt, amit a materializmus 
aáott: Pénzt! P énzt!... Pénzt!

— — Barát, lélek és támo
gató nélkül álló lelkek önmaguk 
keserves nyomorán vergődtek 
odáig, mig megérezték: megcsalt 
a nő, megcsalt a Pénz. (Mert azt 
hittük, maga magáért van mind 
a kettő; — azt mondták: Ez a 
legfontosabb. Ez az első. Ez 
minden.—-Aki nem hallotta még 
ezt, beszéljen; amerre kérdez
gettem, ismerték ezt jól, sajnál
ták eléggé, ha még gyűlölni nem 
tanította meg őket a szenvedé
sük.) — Mi hiányzott hát ennek 
a fiatalságnak ? Mi akadályozta 
röptét, mi nyűgözte leszállását? 
Mi szegte szárnyát ? A Kap
csolat: Élet és Lélek között, ez 
nem volt meg, ez ölte, ölte a 
legszánalmasabb generációit, amit 
e Fölá valaha szült és kínozott, 
betegeket, satnyákat, megromlot
takat, — valamire, valami nagy, 
nagy csoáára váró sokakat: a 
háborús fiatalságot. — minket.

Ezt vártuk: Az élő iáealizmust, 
az Élet iáealizmusát, ami nem 
iáeális, áe reális; áe nem realiz
mus, hanem iáealizmus. Hitet, 
akaratot és — próféta-barátot! 
Ezt: Amit nem aáhattak nekünk! 
Senki.

Ahogy most visszagondolok 
beszélgetésekre, amikben hason- 
nyomoruságu lelkek könye öm
lött össze az enyémmel, akik 
ugyanígy sirattuk azokat, akik 
nem adhattak nekünk semmit, 
mint ahogy azok bánkódtak 
miattunk, akik nem tudtak adni 
nekünk, mert hisz’ nem adhattak, 
ahogy most még mindig érzem 
a nehéz évek felbuggyanó kese-
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rüségét a torkom fenekén, a 
magunk tehetetlen szomorúsága 
miatt, — most, olyan mintha 
mindez nagyon régen lett volna, 
pedig azóta csak egy pár évről 
lettek még bánatosabbak eszten- 
dők-adta emlékezéseink,— most 
tudom: ennek igy kellett lenni.

És tudok még egyet: Ennek 
a generációnak kínszenvedésétől 
kell kigyöngyözödni annak a hit
nek, annak az akaratnak és an
nak a prófétának, aki vezetésével 
jóvá teheti a jövő a jelenen a 
múlt gyilkolását, — mert az a múlt 
lélekgyilkos volt. — Lélek-teremtö 
kell, hogy a jövő legyen.

Itt van a kulcs elásva.
Megtaláljuk-e ?
A probléma ketté törve, meg

törve, de meg nem oldva itt 
marad, itt mered továbbra is 
miránk.

S a lelkemben kigyózó kérdő
jel keserűségét ebben a pillanat
ban még nem dobhatom el.

Le kell tennem.
Letettem.
— így került a kérdőjel a 

probléma közepébe.
Wallentínyi Dezső.

H ÍR E K .
A bohémek

mintha megfogyatkoztak volna. —  A 
tele szív-tele lélek emberek, a szé
pen szenvedő és szépen mulató könnyü- 
vérüek, a cigánysoron szülöttek tábora 
mintha napról-napra kisebbedne, mind
jobban összezsugorodna. Az élet szép
ségeinek élésében, a máról-holnapra te
kintés gondtalanságába mintha a gon
dok emésztő izgalmának gyötrődése 
keverödne s az illúziókat termelés ked
ves könnyelműségének meleg, tiszta 
tükrén az élés mély sóhajainak fa 
gyossága verne dérré vastagodó ho
mályt.

Az emberek vigságát, nyugodt szé- 
penélését megölte a szenvedés, a lélek 
tiszta örömeibe keserű ürömcseppeket 
kevert az önzés, az életsulyát, a gon
dok nehéz kezének erős fojtogatását 
mindjobban érzik az emberek.

Bohémiában halkul a hejehujás élet 
muzsikája, a zaj már-már csenddé f i 
nomul, a fényesen pompázó nap de
rűje fellegekbe borul, a szivárvány- 
színek kifakulnak s a gondterhes élet 
szürkeségében görnyedt háttal, fárad
tan lézeng, vánszorog már csak itt-ott 
cgy-egy csapzotthaju bohém.

Az idealizmus csendes haldoklása, 
az idealisták lassú sorvadása ez, me
lyet könytelen szemekkel nem lehet 
végignézni, aggódásokkal telt szívdo
bogás nélkül nem tudok végig élni: 
ebben is az élet szépségének pusztulá
sát látom.

Árgus.

Kinevezés. Pikta József besz
tercebányai keresk iskolai tanárt 
a dobsinai keresk. iskola igaz
gatójává nevezték ki.

Eljegyzés. Szakai! Hajnalkát 
eljegyezte Kubalia Ferenc a Kas
sai Gőzfürdő Részvénytársaság 
igazgatója.

Áthelyezés. Az igazságügy
miniszter Nehoda Oszkár nyitrai 
bírósági irodatisztet a helybeli 
törvényszékhez helyezte át.

Czinke István püspök itthon.
Czinke István ref. püspök sza
badságáról hazaérkezett s át
vette a püspöki hivatal vezeté
sét ; ennélfogva a püspöki hiva
talt illető összes ügyek hozzá, 
illetve a püspöki hivatalhoz Ri
maszombat intézendők.

Halálozás. Özv. Groszmann 
Ábrahámné szül. Mandl Eszter 
f. hó 16-án 73 éves korában 
meghalt. Halála kiterjedt rokon
ságot döntött gyászba, köztük 
fiát Groszmann Mór helybeli 
sörnagykereskedőt is. Temetése 
folyó hó 17-én nagy részvét 
mellett ment végbe.

Bodnár Géza a helybeli Áru
forgalmi r. t. tisztviselője 44 éves 
korában hosszas szenvedés 
után Budapesten elhunyt.

Állatorvosi áthelyezés. Érte
sülésünk szerint október hó 1-től 
Révész Hugó rimaszombati fő
állatorvos Ratkóra lesz áthelyezve. 
A rimaszombati járás állatorvosi 
teendőit Goldner Ferenc nyus- 
tyai állatorvos fogja ellátni.

Táncmulatság. A Rimaszom
bati Törekvés Sport Egyesület 
ma, vasárnap délután 5 órakor 
tartja nagyszabású nyári tánc- 
mulatságát a városkerti tánc
helyiségben. Kedvezőtlen idő ese
tén a mulatság este 8 órakor a 
„Tátra" nagytermében veszi kez
detét.

Elhalasztott ref. közgyűlés.
A tiszáninneni ref. egyházkerü
let szeptember 3-ra hirdetett 
közgyűlését szeptember 10-ére 
halasztották el és pedig Vaján- 
ban templom- és lelkészszente
léssel együtt fogják megtartani.

Ref. lelkészi vizsgálatok Gö- 
mörben. A második ref. lelkészi 
vizsga idejéül szeptember 5-ike 
tűzetett ki s a vizsgák a rima- 
szombati ref. egyháztanács ter
mében fognak lefolyni.

Választmányi ülés. A hely
beli általános Ipartestület Nyug- 
dijegyesületének f. hó 13-án id. 
Rábely Miklós elnök vezetése 
mellett tartott választmányi ülé
sén a rendes folyó ügyek elinté
zése után elhatároztatott, hogy 
miután a jelenlegi tagdijak a 
folyton emelkedő nyugdijjárulé- 
kokkal arányban nem állanak s 
az alapszabályok jóváhagyását 
is ezen körülmény befolyásolja, 
a tagdijak megfelelő fokozatos 
emelésének tervezetét az erre 
kiküldött bizottsággal kidolgoz
tatják s azt, mint a választmány 
erre vonatkozó határozatát, köz
gyűlés elé viszik.

A Szepesi Hiradó jubileuma. 
Ma ünnepli fennállásának hat
vanadik évfordulóját a Lőcsén 
megjelenő Szepesi Hiradó. A 
jubiláns ünnepség fényes kere
tekben folyik le s mindenben 
méltó lesz a Zipserföld legidő
sebb sajtóorgánumához, zipser 
testvéreink kedvelt lapjához, a 
kultúra szép- ésnagymultu har
cosához. Hatvanadik születése 
napját ünneplő kedves öreg lap
társunk, szivünkhöz nőtt édes 
zipser véreink örömében meleg 
szeretettel osztozunk s ez utón 
is a gömöri testvérek szives 
köszöntését, bensőségteljes üd
vözletét tolmácsoljuk.

Minden magyar ember ren
delje meg Telek A. Sándor 
„Egyre borusabb napok" cimü 
verskötetét, amely könyv a nyári 
piac szenzációja lesz úgy tartalma, 
mint külső szépsége tekintetében.

Felhívás iparosainkhoz! Az 
Országos Magyar, Kisgazda Föld- 
mives és Kisiparos Párt rima- 
szombati körzeti főtitkársága 
értesíti tagjait, hogy a párt 27-iki 
felvonulásán az iparosok testü
letileg vesznek részt, gyülekezés 
délután Vs 3 órakor a vásárté
ren. Egyben kéri az iparkiálli- 
tásra szánt tárgyakat a kapott 
bejelentő iveken f. hó 21-én 
hétfőn délig a párt főtitkárságá
nál (Ferenczy-u. 2. sz.) bejelen
teni és a kiállítandó tárgyakat 
24-én, csütörtök este 5 óráig a 
városkerti Kaszinó épületébe be
hozni.

A gömörmegyei ref. tanító
testület Rimaszécsen a ref tem
plomban tartotta meg gyűlését 
Ruszkay István elnöklete alatt. 
Az elnöki megnyitó után Becske 
Bálint ismertette a memorandu
mot, melyet a kultuszminiszter
hez terjesztenek be. Ruszkay 
István és Gáspár János az alap
szabályok revíziójáról tartottak 
előadást és azt csekély módosí
tással a gyűlés elfogadta. Az 
ezelőtt 9 évvel megválasztott 
tisztikar lemondása nem fogad
tatott el, illetve a választás egy
hangú lelkesedéssel megujitatott.

A késmárki tüzkárosultak ja
vára e héten a „Kmetty-utcai 
leánykák házi mulatsága alkal
mával befoly gyűjtés" cimén 14 
K 50 fillért küldöttek be szer
kesztőségünkhöz, mihez hozzá
adva a már kimutatott 920 K 
összeget, gyűjtésűnk eredménye: 
934 K, 50 f.

Ref. egyházmegyei közgyűlés 
Tornaiján. A gömöri ref. egyház
megye folyó hó 8-án tartotta 
közgyűlését Tornaiján. Ez a 
közgyűlés iktatta hivatalba az 
egyházmegye újonnan választott 
gondnokát, Tornaiyay Zoltán 
mérnök-földbirtokost, egy papi, 
két világi tanácsbirót, papi fő
jegyzőt és két világi jegyzőt.

Rimatamásfalvaiak a magyar 
oktatásért. Rimatamásfalva köz
ség elemi iskolájának tanítónő
jét Dapsy Etelkát megyénk tan
felügyelősége máshova akarván 
áthelyezni, amint ez a község la
kosainak tudomására jutott, el
határozták, hogy a községben 
eddig fennálló magyar elemi ok
tatás fenntartása és biztosítása 
érdekében minden törvényes lé
pést megtesznek, annál is inkább, 
mert a tanköteles gyermekek a 
szlovák nyelvet egyáltalán nem 
bírják s igy csupán e nyelven 
való tanitás lehetetlen is. Folyó 
hó 16-án ez ügyben a község 
küldöttsége Prágában járt és 
Szent-Iványi József képviselő 
vezetése mellett azt kérte a mi
nisztériumtól, hogy az eddigi 
tanerőt hagyják meg a községben 
s az iskolában továbbra is ne 
csak szlovákul, de magyarul is 
tanítsanak. Erre nézve ígéretet 
is kapván, a küldöttség meg
nyugodva tért haza.

Lelkészértekezleti közgyűlés 
Gömörben. A gömöri ref. egy
házmegye lelkészei folyó hó 1-én 
Rimaszécsen meglehetősen népes 
értekezletet tartottak. — Az ér
tekezlet főtárgya az egyházi tör
vényeknek a zsinat elébe való 
előkészítése volt. A gyűlés min
denekelőtt a lemondott tisztikar 
helyébe uj tisztikart választott. 
Elnökké: Pósa Lajos nemes- 
radnóti lelkész választatott. Al- 
elnök lett: Zajdó László; jegy
zők: Lenkey Lajos és kővér 
Árpád; pénztárnok az újonnan 
választandó nyugdijintézeti pénz
tárnok lesz. Ezután beterjesz
tettek az előzetesen kiküldött 
bizottság által a megváltozott 
viszonyokhoz alkalmazott alap
szabályok. Majd áttért a gyűlés 
a konvent által az egyházme
gyéhez leküldött törvényjavasla
tok tárgyalására. Több érdekes 
ügy letárgyalása után az érte
kezlet törvénybe kívánja iktatni, 
hogy ezentúl a tanitókart is az 
egész gyülekezet válassza épugy 
mint a lelkészeket. Végül az ér
tekezlet állást foglalt a próba
szónoklásnak a lelkészválasztás 
keretei közé való beiktatása el
len és mint a lelkészi önérzetet 
sértő ujitás ellen egyhangúlag 
tiltakozik.

A Lubinszky gyerekek mű
vészi előadásukat f. hó 19-én 
szombaton este 8 és f. hó 20-án 
vasárnap d. u. 4 és este 8 óra
kor tartják a Tátra-szálló nagy
termében. A Lubinszky gyerekek 
világhíre fölöslegessé tesz min
den erősebb sajtópropagandát, 
annyit azonban ki kell jelente
nünk, hogy aki e müvészgyere- 
kek utolérhetetlen előadását meg 
nem tekinti, soha nem pótolható 
mulasztást követ el. Ez alkalom
mal lép fel a 11 éves Lubinszky 
Tibor is, ki a „Koldus és ki
rályfi" főszerepében mint film
művész tette világhírűvé nevét. 
Az előadások magyar nyelven 
folynak. Gyerekek mindnyájan 
ott legyetek!

Vezérlőbizottsági ülés. A szlo- 
venszkói és ruszinszkói szövet
kezett ellenzéki pártok bizott
sága f. hó 14-én Rajec-fürdőn 
ülést tartott, melyről napilapjaink 
részletes tudósítást közölvén, ré
szünkről csak annak közlésére 
szorítkozunk, hogy azon a leg
aktuálisabb kisebségpolitikai és 
kulturális kérdésekben foglalt a 
vezérlőbizottság állást. Városunk
ból Dr. Tököly József vett részt 
az ülésen, ki több fontos kér
désében szólalt fel.

Templom rablás Sávolyban. 
Az erkölcsök mai állapotát szo
morúan jellemzi az az elvetemült
ség, amivel a közel fekvő Sá
voly község templomát megrabol
ták folyó hó 12-én. Pénteken a 
szokásos mise után a harangozó, 
mint rendesen, bezárta a sekres
tyét és a templomot s mikor 
szombaton reggel kinyitni akarta, 
a sekrestye ajtót feltörve találta. 
A betörők elvitték az összes 
miseruhákat és a szentségtaitót.

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

Fényképészeti kellékek -  Nyári sportcikkek Szoyka Áruháza, Rimaszombat,
Női kézimunkák —  Gyermekkocsik ni] választéka. Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
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Szombaton és vasárnap aug.
19-én és 20-án két sláger 

film kerül színre

az „Ember-rablók^
szenzációs detektiv-dráma és az

Ö rd ö g i r a p s z ó d ia
nagy társadalmi dráma.

Szerdán augusztus 23-án

a M agányos sz ig e t
nagy alkotásu dráma, a fő
szerepben a közismert mozi

csillag Hollay Kamilla.

Szombaton és vasárnap aug.
26-án és 27-én színre kerül

a „ R e p ü l ő  a u t ó 11
nagy ostromlós k a la n d o r  
dráma, főszereplő Harry Piel.

T U T IT "T  "TVr11'
Megalakult a szlovenszkói 

Magyar Evang. Szövetség. A
szlovenszkói magyar evangéli
kusok szövetsége meg alakult 
Léva városában, az ország min
den részéből összesereglett ma
gyar ev. lelkészek, egyházfelügye
lők és az evangélikus egyház 
sorsa iránt aggódók inpozáns 
részvétele mellett. Az alakuló 
ülést Szent-lvány József nemz. 
képviselő nyitotta meg s rátért 
a szlovenszkói evangélikus egy
ház kérdésében elfoglalt állás
pontjának körvonalozására. A 
gyűlés elnökéül felkérte Med- 
veczky Sándor felügyelőt és 
Bándy Endre esperest. A beszéd 
után agyülés vezetésétMedveczky 
Sándor másodfelügyelő és Bándy 
Endre föesperes vették át s az 
ország minden, még a legtávo
labbi részéből is nagy számban 
összesereglett magyar evangéli
kusok, egyházi kiküldöttek egy
hangú helyeslése mellett elnöklő 
főesperes a Szlovák Honi Ma- 
Magyar Evangélikusok Szövet
ségét megalakultnak jelentette ki. 
A megalakult szövetség azután 
az alapszabályok tárgyalására 
tért át, amelyet úgy általános
ságban, mint részleteiben meg
vitattak s elfogadtak. A szövet
ség tisztviselő karát egyhangú 
választással a következőképen 
alakították meg : elnök Szent- 
lvány József, társelnök Bándy 
Endre, titkár Egyed Aladár, jegy
zők Endreffy János és Baráth 
Károly, pénztáros Kuszy Emil, 
ellenőr Csetneky Béla. Választ
mány : Fábry Viktor, Bánó Ala
dár, Smid István, Hevessy László, 
Kristóff Sándor, Zorkóczy Ede, 
Kemény Lajos, dr. Törköly Jó
zsef, Fízély Ödön, Bodó János, 
dr. Halmy Béla, Kajos Károly, 
Jánossy Lajos, dr. Nagy Vilmos. 
A magyar evang. sajtóról End
reffy János számolt be. Javas
latára elhatározták, hogy egy 
bizottságot küldenek ki a sajtó
val kapcsolatos teendők intézé
sére. A közgyűlés után az újon
nan megválasztott választmány 
tagjai tartottak rövid megbeszé
lést.

A kisgazdapárt népszínmű 
pályázata. Az Országos Magyar 
Kisgazda,Földmives és Kisiparos 
Párt Kulturális osztálya által 
eredeti magyar népszínműre 
hirdetett pályázat határideje jul. 
hó 31-én járt le. Beérkezett ösz- 
szesen 32 pályamű, tehát 5-el 
több, mint tavaly. A beérkezett 
pályamüveket egy erre kirendelt 
külön bírálóbizottság vizsgálja 
felül, melynek eredményét la
punkban annak idején közölni 
fogjuk.

Tánctanitási jelentés. Tisz
telettel értesítem n. é. közönsé- 
séget, hogy két évi távollétem 
után ismét Rimaszombatba tet
tem át az állandó lakhelyemet, 
így ismét abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy a n. é. 
közönség kedves gyermekeinek 
jellem- és táncnevelését ismét 
kezembe vehetem. A célomat 
azonban csak úgy érhetem el, ha 
a n. é. közönség szives bizal
mát, amint a múltban, úgy a jö
vőben is élvezhetem. Kérem 
tehát a n. é. közönség pártfogását 
a szeptember hónapban kezdődő 
tánctanfolyam alkalmával, amely 
felfogja ölelni a modern kor 
táncművészeiének tanítását is. 
Dobránszky János oki. tanító.

A gépgyár közgyűlése. A
Rimaszombati Mezőgazdasági 
Gépgyár r. t. folyó hó 15-én 
tartotta harmadik rendes köz
gyűlését, melyen az 1921. évi 
működésről számolt be. Az üzletév 
154808 K. veszteséggel zárult, 
amit az igazgatóság az iparra 
nézve oly kedvezőtlen gazdasági 
helyzettel, valamint a múlt év 
folyamán előfordult két hónapig 
tartó sztrájkkal indokolt. Ez alka
lommal az egész igazgatóság és 
felügyelő-bizottság választás alá 
került: igazgatósági tagokul vá
lasztattak : Sütheő István, Dr. 
Kováts László, Szabó Elemér, 
Dr. Törköly József, Lefkovics 
Ferenc, Fekete József, Dr. Stern 
Jakab, Vladár József, ifj. Vozáry 
Samu, Kolozsy Zoltán Felügyelő 
bizottsági tagokul: Varga Antal, 
Lusztig Menyhért, Szállósi László, 
Fischer Bertalan, Steiner Félix. 
Az eredményt a közgyűlés nyu
godtan vette tudomásul, azonban 
tekintettel annak kedvezőtlen 
voltára, az a nézet alakult ki, 
hogy a gyár eredményesebben 
dolgozhatna, ha a részvénytársa
ságtól magán vállalkozó venné 
át, aki kisebb rezsivel, de ön
állóan s nagyobb ellenőrzéssel 
vezethetné a vállalatot. Többen 
hangoztatták kívánságukat, hogy 
az igazgatóság ezirányban tájé
kozódjék.

ÚTLEVÉL VISUMOT
minden állam részére a leggyor
sabban megszerzek — Vidéki 
megbízásokat pontosan és gyor
san elintézek, mivel hetenként 
háromszor megy küldönc Prá
gába. Eljárási dij 35 korona. 
Cim : László Zsigmond Bratis- 

lava Széplak-utca 12. szám.

Ha házat, birtokot
venni vagy eladni akar,
ha birtokot bérelni akar,
vagy bármilyen megbízást
óhajt elintéztetni, forduljon

Burger József ügynöksége Rima
szom bat, Szijjártó-utca 64. szám .

A gazdasági Áruszövetkezet 
uj címe. A városunkban jó hír
névnek örvendő „Gömörkishont- 
vármegyei Gazdasági Egyesület 
Áruszövetkezete" cimét — mint 
értesülünk — „Gőmör-Nógrádi 
Gazdák és Iparosok Áruszövet- 
kezeté“-re változtatta meg.

Gyilkol a vasút. Pikula Ignác 
13 éves állami gyermekmenhelyi 
gyermek, kit a közel múltban 
fogadott örökbe Deák András 
méhespusztai béres, folyó hó 
11-én a poltári vasútvonal men
tén disznókat őrzött, miközben 
a napon elálmosodva, a sin mellé 
téve fejét, elaludt. E helyen a 
sin be volt nőve füvei, miért is 
a Rimaszombatból délután 2 óra 
körül induló személyvonat moz
donyvezetője az alvó fiút nem lát
hatta s a vonat kereke a fiú 
koponyáját összezúzta. A szeren
csétlen gyermek azonnal ször
nyet halt. Az elgázolt fiút a vo
natra tették, mely visszatolatott 
Rimaszombatba. Az ügyészség 
a hullát felboncoltatta s a sze
rencsétlenül járt fiú temetése 
folyó hó 15-én ment végbe a 
helybeli közkórház halottas kam
rájából.

Eltévedt miskolci keres
kedők. Folyó hó 13-án Stern 
Izsák és Pásztori Gyula mis
kolci ruhakereskedők szekeren 
áruikkal az ózdi vásárra igye
keztek. Az éj folyamán a két 
kereskedő a rázós szekeren el
aludt s a fuvaros, aki nem 
ösmerte az utat, Bánrévénél a 
határon keresztül hajtott, miköz
ben csehszlovák pénzügyőrök 
vették őket körül és bekísérték 
a helybeli pénzügyigazgatóságra. 
A csengős, áruval és sátorfel
szereléssel ellátott szekérnek 
kedden reggel a pénzügyigazga- 
gatósági épület előtt igen sok 
nézője akadt és a helybeli Ke
reskedelmi Testület kiszabadítá
suk érdekében megtette illetékes 
helyen a szükséges lépéseket. 
Bár nyilvánvaló volt, hogy csen- 
gös szekérrel nem akartak „csem
pészni", mégis jövedéki kihágást 
indítottak ellenük, amely azután 
természetesen felmentéssel vég
ződött s a több napi meghur
coltatás miatt a két kereskedő 
bizonyára nem a legjobb emlé- 
kedkkel távozott el Csehszlová
kiából

Letartóztatott csempészek.
Kónya Lajos gyári lakatos és 
Orcsi Dezső borbély, ózdi lako
sokat, kik 14 és fél liter szilvó- 
riumot csempésztek át, Darnya 
község határában a pénzügyőr
ség elfogta s a helybeli törvény
szék fogházába bekísérte. Ugyan
csak elfogta és bekísérte a sajó- 
lénártfalai csendőrörs Filip Jó- 
zsefné sajóvárkonyi lakost, aki 
10 liter bort csempészett be.

A tornaijai dohánynagyáruda
betöltésére a helybeli pénzügy
igazgatóság pályázatot hirdet, 
melynek határideje 1922. évi 
augusztus hó 31-ik napjának 
déli 12 órája. Bővebb felvilágo
sítás a pénzügyigazgatóságnál 
nyerhető.

Finom

gyapjúszövet újdonságok
férfiruhákra és női kosztü
mökre nagy választékban, a 
legolcsóbbjárakon szerezhetők 
be Gémes Béla cégnél, Rima

szombat.

Sport.
Nemzetközi mérkőzés. A Bu

dapesti Nemzeti Sport Club 
(BNSC) aug. 19-én d. u. fél 6 
órakor a SK Slován első csapa
tával, aug. 20-án d u. fél 5 óra
kor pedig a RPOS-Törekvés 
kombinált csapatával mérkőzik.

Augusztus 15. Budapesti Tö
rekvés—RPOS 7:1  (3: 0). A 
kiváló pesti csapat fölényes győ
zelme. A RPOS az egész játék 
alatt lélekzethez is alig jutott, 
egy-két támadási kísérlete jóval 
a kapu előtt omlott össze, mig 
a pestiek nagyszerű összjátékuk- 
kal a helyi pályán még soha 
nem látott igazi football-müvé- 
szetet produkáltak. Helyi csa
pataink játékosai sokat tanul
hattak ez alkalommal tőlük.

Lapkiadótujajdonos 
Rábely Károly.

Hirdetmény
A Szijjártó-utca 22. szám alatt

egy jó kis lakás eladó.
Rövid idő alatt beköltözhető. — 
Ugyanott egy másik kis lakás is 
eladó. Felvilágosítást nyújt Kom- 
lóssy István Rimaszombat. 3—3

E g y  m o d e r n
4 szobás lakás fürdőszoba 

és mellékhelyiségekkel 
eladó, esetleg bérbe is 
kiadó. - Felvilágosítással 

szolgál B eck  Jen ő .

Siessen!
Ha igazán finom kalapot akar 

venni, azonnal keresse fel

Teleszniczky Ferenc
Ez uj nzletben a legolcsóbb áron 
kaphat többféle minőségű posz
tó-, panama-, gyökér- és szalma
kalapot. Ezt a rongyos, ócska 
kalapját ne dobja el, mert ezt 
még kitisztítja, kivasalja, belőle 

egészen újat csinál!

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

H A L L Ó !  3 S Z Ó !  H A L L Ó !

Útlevelét intéztesse Kovácsnál
R im aszom bat, M asaryk-tér 5.
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Árverési hirdetmény.
Alólirott bírósági végrehajtó 

az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a 
értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a bratislavai törvény
szék 1922. évi P. I. 2414/3. 
sz. végzése következtében Dr. 
Fleischacker Mór bratislavai ügy
véd által képviselt Rujder Ödön 
bratislavai cég javára 11198 K 
50 fillér s jár. erejéig 1922. évi 
junius hó 20-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- 
és felülfoglalt és 32340 koronára 
becsült következő ingóságok, 
u. m .: szobabútorok, lovak, jég
szekrény és varrógép nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a feledi járás
bíróság 1922. évi Pk. 1244/2. sz. 
végzése folytán 11198 K 50 fillér 
tőkekövetelés, ennek 1921. évi 
szeptember hó 24. napjától járó 
5°/o kamatai és eddig összesen 
1560 K 50 fillérben biróilagmár 
megállapított költségek erejéig, 
C s í z  községben leendő megtar
tására 1922. évi augusztus hó 
21. napjának délelőtt 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek, szükség ese
tén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és 
felülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. 
§-a értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Feled, 1922. évi julius hó 
25. napján.

Csorba Kálmán
bir. kiküldött.

Egy erdei méter

I. osztályú tűzifa
a Széplak-pusztai erdőn 65 korona, 
házhoz szállítva 85 korona. Utalvány 
Szabó Elemérnél kapható. 1—2

I okoonmat Rimatamásfalváról 
LuMuUllldl Rimaszombatba, 
a Tamásfali-ut 3. szám alá

helyeztem át nyebben megta
láljanak mindazok, kik engemet 
c s e re p e s  és pa la fedés!
m u n k á la to k k a l óhajtanak megbízni. 
Amidőn ezt tudomásra adom a n. é. 
közönségnek, egyben szives támogatást 

kérve, vagyok tisztelettel: 
M atécska András cserepes és pala
fedő Rimaszombat, Tamásfali-ut 3. sz.

B E N Z IN
és gépolaj legolcsóbb árban kapható

Dickmann Testvérek cégnél 
Rimaszombat.

E L Ő R E -
haladott szezon miatt az összes 
raktáron lévő nyári mosó delain, 
kreton, grenadin és batisztek, 
gyermekruhák és batiszt blousok 

mélyen leszállított árakon
k e r ü l n e k  e l a d á s r a
M olnár M ihá ly  és T ársa  cégnél
Rim aszom bat, p énzügyigazg. épület. 
Kész női és férfi fehérnemüek, 
paplanok nagy raktára. Len- 
és pamutvásznak minden szé

lességben.
Elnmmmfla pamutok> rövidáruk 
mllllj(Juliid, és szabó kellékek!

Kétkisebbdiák
teljes ellátásra tisztviselő család
nál felvétetik. Cim a kiadóban.

Eladd emeletes ház.
A Losonci-utca 48. szám alatt 
levő emeletes ház 741 D-öI terü
leten, szabadkézből eladó. — 
Bővebb felvilágosítást ad a ki- 

adóhivatal.

A k i  b ir to k o t , h á z a t
eladni vagy venni szándékozik, az for
duljon bizalommal hozzám. Bárminemű 
megbízást gyorsan és lelkiismeretesen 
közvetitek. Vevők a közvetítésért nem 

fizetnek.
JU D O V ITS SÁ N D O R
Rim aszom bat, Tópart-u. 15. 6—12

Jókarban lévő

rövid zongora
Seidner Bertalannál 
Rimaszécsen eladó.

Eladó bútor

Széplaky P á l kárpitos, 
diszitő és paplankészitő
Rimaszombat, Koháry-utca 7. 
Ugyanott egy tanuló fölvétetik.

Férfiruha
Egy fajtiszta

farkas kutyakülyük
eladó Sztolár R ezsőnél R im aszom bat, 

Skladistné Druzstvo.

E L A D Ó  H Á Z .
A Jánosi-utca 52. sz. alatt 2 szobás lakás 
mellékhelyiséggel, nagy kerttel, villany 
és víz bevezetve, szabadkézből eladó. 

Ádám János tulajdonos.

r___  T isztán  kezelt
I f i  pergetett Akác-,

Hárs- és vegyes 
v irá g m é z  kisebb és nagyobb 

mennyiségben kapható,
Valaszkay Rezső Rimaszombat.

A posta épülettel szemben épülő 
uj házban egy kisebb és egy 
nagyobb üzlethelyiség modern 
kirakatokkal november 1-ére 
kiadó. Feltételek megtudhatók 
Valaszkay Rezső órás és ékszer

üzletében Rimaszombat.

Egy modern hálószoba teljesen 
uj és egyéb házi bútorok elköl
tözés miatt eladók. — Érdeklődni 
lehet Kossuth-utca 36. sz. alatt.

Teljes ellátásba
vállalok 3 úri leánykát. Zongora 
és fürdőszoba használat. Cim a 

kiadóhivatalban. 2—2

OLCSÓ KENYÉR.
A volt Tóth-féle kenyérsütődém- 
ben naponta friss fehér és barna 
házi kenyér kapható és privát 
házi kenyeret kitünően sütők. 
Minden háziasszony győződjön 

meg róla. Tisztelettel

G r o s z m a n  M ór.

Megvételre keresek egy

varrógépet.
Cim a kiadóhivatalban.

V ám örlések és csereőrlésekre berendezett újon
nan épült, a legm odernebb gépekkel felszerelve

m ühengerm alom
Rimaszombatban, a vasútállomással szemben a gőzfürész- 
telepen hétfőn augusztus 21-én üzembe helyeztetik.
Elvállal búza és rozs vámörléseket és darálást. Ugyanitt 
bárki terménye azonnal a legjobb lisztre cseréltetik át. 
A malom a legmodernebbül van felszerelve és igy a leg
szebb liszteket készíti a legkevesebb porlással és kopással. 
Mindenkinek érdeke, hogy kísérletet tegyen és meggőződjön, 
hogy a legjobb és a legtöbb lisztet kap. A vállalat minden 

hiányért felelősséget vállal. Teljes tisztelettel:

valamint fiú- és gyermek- 
*5 ruha, divatos szabás és 

legfinomabb minőségben

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

Somogyinál!

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

kikölcsönzés.
R un yay László

mechanikai és mezőgazdasági gépjavító 
műhelye Rimavská Sobota, Jánosi-utca 
15. szám. (Régi gimnáziummal szemben,)

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

festését
Rimaszombat, Tompa Mihály-u. 28.

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


