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Y. M. C. A.

az uj cél, az uj élet, csak letet a lelkileg elsülyedt világ
még ezt a harcot kell végig váltotta ki magából, közöljük
Mint valami hierogiiphák vérezni s csak mikor a vé azt is, hogy 1844-ben Lon
tekintenek elénk e betűk. gére roskadunk, látjuk, hogy donban alakult, ahol tizenkét
Vagy mintha a titkos kéz „még“ ez sem az, amit kereskedő alkalmazott, kik
írását
olvasnánk:
Mene, szomjuhozunk. Még bizni, együtt laktak s a nekik nem
Tekel, Ufarsin. Pedig olyan még várni kell, amikor a tetsző mulatságokban részt
világosak, olyan célirányo tökéletességnek arra a fo nem kívántak venni, meg
sak, amely iránynak és vilá kára elérhetünk, ahol az alkották ennek az egyesü
gosságnak irányában soha ember megérti a másikban letnek az alapját. Mikor ezt,
sem volt nagyobb szüksége az embert és nem füti sötét mint olyat, a nyilvánosság
haladnia a világnak, mint szándék a másik ellen. — (lé hozták, számosán siettek
éppen ma, amikor a föld Amikor a nemzetiségi, a val a békésebb otthonba az ifjak
minden egy röge sötétség lási, a kulturkülömbség nem es mind szélesebb alapra
ben hever, amikor minden áll útjába a közös munká- j fektették azt le. Tizenegy
teremtménye a nagy egye nak, a szeretetnek, a meg evvel később, 1855-ben Pátemnek irány nélkül tévelyeg. értésnek. Ezt várjuk. De hol iisban megtartották az első
Az ember ugyanis elveszi- vagyunk még ettől!
világkonferenciát, ahol már
tette szeme elől azt a lám
Ezt a célt kívánja szol hét állam hatvan delegátus
pást, amelyik a megpróbál gálni az Y. M. C. A., amely- ! sal volt képviselve. Már itt
tatások sötét napjaiban el- nek a neve előttünk olyan
r.eglátszik az általános krisz
vezéreíte volna a megnyugvás osmerciienüi hangzik, mint tus: igazságoknak az ereje.
hajlékába, elveszítette a lei valami hierogliph, vagy a S szembetűnik az, hogy az
kéből a hitet, ami fenntar titkos kézírása: Mene, Tekel, emberiség milyen erővel tö
totta benne a jövőben való Ufarsin. Pedig olyan világos, rekszik a béke, a szeretet
bizodalmát és ápolta volna olyan kézenfekvő, hogy min felé s csak csekély azoknak
benne az emberbaráti szere- den az emberiség sorsáért a száma, akik időről-időre
íetet, ami nélkül pedig nin küzdő ember rögtön meg megfertőzik az ellentálni nem
csen emberi élet, emberi értheti és megszeretheti, mi tudó lelkeket és elvégzik
jövő.
helyt e négy betű (Yoring újra meg újra romboló mun
Az emberi jövőnek a há .inen’s christian associacion) kájukat. Ez az Y. M. C. A.
ború lerombolta az alapját: szószerint: „Keresztény ifjak az állandó romboló munka
ledöntötte a bevált kultúr egyesülete". Olyan „közön dacára is, amit kívüle mások
intézmények sok részét, meg séges", mint maga a keresz végeztek és végeznek, nőtt,
mételyezte az ifjúságot, le ténység, amely átitatta a vi- j szélesedett mint egy sugár,
rontotta a tekintélyt és lehe lágot a maga tanaival, s j melynek az útja határtalan,
tetlenné rétté azt, hogy a amely az egymás iránti tü- ha egyszer szabad légen át
lelki egyensúlyt visszaállít relmesség, az általános földi veheti az útját. Az 1905.
suk a Golgotát járt kisebb igazságok szószólója volt és évben szintén Párisban már
kultúrájú emberekben, akik lesz, amig el nem követke az ötven éves jubileumát
ma is azt hiszik még, hogy zik az „egy akol, egy pász ülte meg, amely konferen
ők talán egyes más emberek tor" világa.
cián alig hiányzott állam,
érdekeinek voltak az áldó- | Mi is tuiajdonképen az Y. amely nem lett volna kép
zatai és nem tudják átfogni M. C. A .? és hogyan kelet- ; viselve, mely konferencián
gondolatukban az egyetemes kezett. A destruktív tanok j a régi
Magyarországnak
emberiség nagy tragédiáját, apostolai talán egészen más harminczhárom
egyesülete
ami abban a szomorú ismét származást és magyarázatot vett részt.
lésben nyilvánul meg, hogy adhatnak erre az egyesületre,
Amint láthatjuk, nem va
százszor elbukunk és száz azért sietünk néhány szóval lami „kurzus" egyesületről,
szor újra kezdjük a harcot. megvilágitani a származását nem valami konjunkturális
Százszor veszítünk és min és céljait. Y. M. C. A. annyit vállalatról van szó, hanem
dig uj jelszavat dob a tö jelent, mint: K eresztény ifja k egy világot átölelő fogalom
megbe az uj idő s az ember egyesü lete s nehogy azt vélje ról, mely fogalomban egye
fut utána és hirdeti, hogy ez ; valaki, hogy ezt az egyesü sülnek mindazok, akiknek
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ideáljuk
az
emberiséget
visszaadni a saját rendelte
tésének : az emberi életnek
és felfogásnak. Az Y. M. C.
A. eszerint állította fel taní
tásainak alaptételeit is. Ez
alaptétel azt mondja, hogy
az egyesületnek tagja lehet ♦
minden olyan egyén, aki

Jézust Istenének és Meg
váltójának elösmeri. T a
nításainak az életbe való
átvitelére törekszik. És
ezen törekvéseknek ba
rátokat szerez. Ilyen egy
szerű szavakba csak az
igazság szokott öltözködni
s igazságnak éppen az a
fegyvere: az egyszerűség.
Hogy Jézus tanításait ho
gyan törekszik az életbe
áivinrii, azt a példák iga
zolják, amit a gyakorlatban
statuált az egyesület. De
igazolja ezen törekvésének
irányát az a három irány
vonal is, amelyet tagjainak
a nevelésére megjelöl, mely
szerint nevelését fiz ik a i, ér
telmi és lelki irányban ter
jeszti ki. Ez a három vonal
a régi klasszikus meghatá
rozásnak alaptétele: ép test
ben ép lélek, S ez az, ami
a mai testi-telki beteg világ
ban éppen hiányzik, aminek
a megteremtése valódi krisz
tusi hivatásra vár. Ez az
Y. M. C. A.-nak a céljai,
ezt várjuk mi, ebben a két
ségbeesés éjszakájában buj
dosó emberek, hogy amikor
mi itt hagyjuk Isten orszá
gát, nyugodtan hagyhassuk
itt, bízván abban, hogy
nem hagytuk megmételye
zett, egymást gyűlölő állat
emberekre.
Az Y. M. C A. nem
hierogiiphák és nem titkos
jelek, hanem az igazság vi
lágos hirdetője.
□ □
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Óra-, ékszer- és varrógépnzletét újonnan épült
saját házában, a postával szemben, Rimaszombat.

Mélyen leszállított olcsó árak. • Pontos kiszolgálás. • Karikagyűrűk és menyasszonyi ajándékok nagy választékban.
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H ÍR E K .
Farsang
végét járju k. Carnevál birodalm á
ban egy-kél órára m agasra csap
m ég a hangulat láza. A csörgőssa p k á s udvaroncok fá ra d tsá g o t
leplező eröltetettsége a dáridók
végső perceinek közelgését jelzi.
Ólomszürke karikák árnyékolta
beesett szem ek, confetíi-petyekkel
tarkított szétesett frizurák, gyű
rött ruhák, leizzadt fe s ték ek alul
kisápadópettyhüdt arcok, bágyadt
tekintetek, fá r a d t mozdulatok,
mind-mind a fa rs a n g végének
m egszokott rendes jelen ség ei: az
idei fa rsan g n ak tényleg a végét
járju k.
A p a jk o s herceg egy-két helyre
bevonul m ég az élvezetekben ki
merült, lárm ás udvarával. Itt-olt
szól m ég a zene, szédítő keringözésben fo ro g n a k m ég a párok,
de ritkábbak lesznek az akkordok,
halkúl a zaj, Carnevál udvati
h arson ásai takaródét fú jn a k —
és csend, m élységes csend , a böj
tök lilaszinü ködében burkolt nesztelenség, m eakulpás vezeklési han
gulat borul a vigalm ak tanyáira.
K ioltják a bálterm ek fén y su g a
rakat sziporkázó csillárait, a böjt
derengő- hajnalpirja rejtelmes f é l 
hom ályával belopakodik a flitteres
fü ggön y lenge szövetén s fé lő
kíváncsisággal tekint szét a testek
melegétől fülledt sima parkettes,
bóditó illatú, csendes termekben.
A mulatók felhajtott galléros,
fá z ó s serege dideregve vonul
haza. Leveti átizzadl, gyűrött
ruháját, estélyi öltözékét s libabörödzve bújik ág y áb a nyuga
lomra, üdülést hozó, áhítozott
pihenésre.
S nem jön álom szemére. Fülé
ben a zene akk ord jai zsong nakbongnak. F arsan g i kép ek sora
koznak f ö l s vonóinak el szem ei
előtt és néz és lát s édes meren
g éssel ébren álm odik ... Csillogó
fén y ... alabástrom v á lla k ... b a 
bonás, mélytüzü bogárszem ...
cseresznye a j k a k ... a legszebb
asszony ... a legszebb lá n y ... a
legkedvesebb tánc. D élceg fé r f i ...

titkos tekintet... m eleg kézszorit á s ... röpke v a llo m á s... igazi
A d on is... egy regény h ő s ... szé
dületes keringő ... szerelem ...
p ezsg ő ... m á m o r...
*

Faku ln ak a kép ek színei. A
merengésbe, képzelődésbe merült
agy elbág y ad s álomtalan al
vásra tér: a fa rs a n g véget é r ...
H am vazó szerdán ak szürkesége
bontakozik m ár k i a leáldozó
fa r s a n g alkonyából. A tavaszi
lehelet langyosságával beköszöntő
böjt esti ju valm ába visszatérő
vadlibák g á g o g á sá n a k éles hangja
vegyül s amíg vezekelve ham vazkodni járunk, farsan g elmúltával,
újabb öröm ökre, a tavaszra vá
runk.
Én,
H ázasság. P alaky Gyula és
Salamon Mariska folyó hó 6-án
Rimaszombatban házasságot kö
töttek.
H alálozás. Péter Jakab vendég
lős január hó 28-án hosszú és
kínos betegség után Budapesten
59 éves korában meghalt. Az
elhunyt, -ki tavaly távozott el
Rimaszombatból,
városunknak
hosszú éveken keresztül közbecsülésben álló munkás polgára
volt. Özvegye, gyermekei és szé
leskörű rokonság gyászolják.
Uj ref. g y á m o ld a i p é n z tá r
nok. A gömöri ref. egyh. megye
lelkészi és tanítói gyámoldájának
pénztári hivatalát — mely eddig
Bátkában voit — a kiküldött
számvevőszéki bizottság Molnár
József serkei
ref. lelkésznek,
mint megválasztott gyámoldai
pénztárnoknak adta át további
vezetés végett.
Szerkesztőségün k v a c s o r á ja .
Nem híranyagnak való, nem is
sokakat érdekel, de kedves olva
sóink bizonyára jólesőleg veszik
tudomásul, hogy ebben a szét
húzásokkal, viszályokkal teli vi
lágban vannak emberek, kik az
élet küzdelmeinek
porondján
megingathatatlan bajtársiassággal, egységesen, szilárdan állanak
egymás mellett a harcban, melyet
rájuk mért a végzet. Ennek ki
fejezője volt szerkesztőségünknek
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f. hó 3-án este tartott vacsorája,
mikor is kedves munkatársaink
kal együtt húszán gyülekeztünk
egybe céhbeliek a fehérasztalnál
s az igaz barátság érzésétől fütött
meleg hangulatban pár órát a
legkellemesebben töltöttük el és
szeretettel gondoltunk a meg
jelenésben akadályozott távol
tartózkodó jóbarátainkra s mind
azokra, kik oly közel állanak
hozzánk.
Cserkészek P etőfi ünnepélye.
A gimnázium tornacsarnoka újra
megtelt megértő közönséggel,
hogy részt vegyen a nagy láng
elme ünneplésében. A kis cser
készcsapat ünnepelt, mintegy
szimbolizálva, hogy a tüneményes
pályát megfutott ifjú költő nem
csak a magyarságé volt, de az
egész világé. Az ő magasra törő
szelleme nem maradhatott meg
egy országnak szűk keretein be
löl, hanem túlszárnyalva a hatá
rokon, beragyogta az egész vilá
got.S ez a kis cserkészcsapat, mint
nemzetközi intézmény elénk állitotta miniatűrben az egész müveit
világ elismerését, mely hódolat
tal adózik Petőfi emlékének. Az
ügyesen összeállított rövid prog
ram első száma Marikovszky Zol
tán s. tiszt megnyitó beszédevolt. Ifjúi lelkesedéssel, hivatott
cserkészre
való
bátorsággal
mondta el nagyon kedves, hatá
sos beszédét. Tóth Vilmos megint
elismerésre méltót produkált a
„Három fiú “ elszavalásával. Weinberger Tibor nagyon ügyes hang
súlyozással, igazán szépen sza
valta Pató Pált. Marton Pistát
szinte megsajnáltuk amikor jaj
gatva bejött; olyan hiven hozta
elénk a rajtakapott, megvert gyü
mölcstolvajt. De megnyugodtunk
a borúban, mondván: „Szegetszeggel". ... Cserebogár, sárga
cserebogár ... Korát meghaladó
komolysággal, megértéssel sza
valta „Szülőföldemen" c. költe
ményt Kubinyi Sándor. ... Csere
bogár, sárga cserebogár... Busán
elmerengtünk az idők múlásán...
idők változásán ... A cserkész
énekkar és zenekar nagy igye-kezettel. szépen teljesítette fel
adatát. Végül „János Vitéz" élete

Valja.

Poéta sors.

Ir t a : Tullius.
Az emlékezés ezüst sugárfényében megelevenedik a múlt s élő
képek, mozgóalakok vetítődnek
a reminiscentiák szemeim előtt
kifeszitett hófehér vásznára.
Élőképek, mozgóaiakok, kikkel
életem legszomorubb napjaiban
; ott találkoztam messze észak
keleten, Nagyoroszországban s
kiket mindeddig nem tudott ki
törülni emlékezetemből a feledés
legnagyobb mestere, az Idő sem.
| Emlékezem.
Mindjobban, minderősebben.
És amint peregnek, mindinkább
színesednek a képek, a mozgó
alakok tömkelegéből egy mosoly
gós barnaszemü, hamvas, pirosarcú, lenszőkehaju, csodaszép
fiatal oroszleány válik ki: Valja.
A nisnij-nowgorodi hadifogoly
tiszti táborban sínylődött magyar
fiuk bálványa, jóságos tündére.
*

Minek is tértem le csókra, kacagásra
A tövises útról virágokat szedni...?
Küzdés a mi sorsunk, a poéták sorsa
Uj dalt teremteni...! vágyakat temetni...
Nagy magyar fajunk barázdás homlokáról
Dalokkal kell lecsókolni a ráncot,
Az életünk a mások élte,
Az önvágyaink temetése...
— Hiába simák föl az álmok. —
Temetnünk kell s teremtenünk...!
Temetnünk vágyat, csókot, álmot...
Teremtenünk, bár meggyötörnek,
Teremtenünk, bár összetörnek,
Egy boldogabb, szebb, uj világot...!
Ez a mi so rsu n k ...! tövises utón
Előre törni...! lelkesedni...!
És összetörve, vérző tagokkal,
Csak énekelni...! csak énekelni !

Vitkay István.

Egyölestermetü.hosszuszakállu
orosz pópa 17 éves gimnazista
lánya volt Valja. T este-az Isten
remeke, lelke hófehér, szelíd, ár

s kalandjai vetítve a mesék
országába ragadták a lelkünk s
bizony-bizony nehéz volt onnan
visszatérni ide a tündérországból,
hol nem kelnek életre a halottak,
hol csak temetünk ... temetünk.
A cserkészcsapatot ez alkalom
mal kedves meglepetésban része
sítette Nigrinyi Éva, ki szép zöld
selyemszallaggal ajándékozta meg
a cserkészek zászlaját, mely alatt
büszke önérzettel masíroz a bá
tor kis csapat.
R im a sz o m b a t szégyene cimü
közleményünk városszerte érdek
lődést keltett s úgy személyesen,
mint levélben sokan keresték fel
szerkesztőségünket, újabb- és
újabb adatokat szolgáltatva Rima
szombat szégyenéhez. A hozzánk
fordulóknak
megnyugtatására
közöljük, hogy mi az összes szé
gyenbajokat nagyon jól ismerjük
s azok rendre tolira is fognak
kerülni és gondunk lesz arra is,
hogy azokkal a városi képviselőtestület is komolyan foglalkozzék.
Az Apolló m ozgób an a „Do
rottya vallom ásáéban a legjobb
filmek egyikét láttuk. Óriási ér
deklődés előzi meg a két rész
ből álló „A hindu síremlék" febr.
10-11, illetve 14-15-iki előadását.
A képzőművészet, a rendezői
zsenialitás s a legkiválóbb film
művészek színjátszó képességé
nek versenyéből született meg
e darab, melynél szebbet, kápráztatóbbat, művészibbet a kinema
tográfia még nem teremtett.
Kém énytüz. Folyó hó 4-én
délután hatalmas robbanásra let
tek figyelmessé városunk fő
terén sétáló polgártársaink, majd
hatalmas füstgomolyagok szálltak
az ég felé özv. Hollanderné úgy
nevezett „Nagymérés korcsma"
házának kéményéből. A tűzoltó
ság azonnal kivonult és rövid
időn belül sikerült a kéménytüzet
eloltani.
Megállapítást nyert,
hogy a kémény már régen nem
volt égetve s a kéményben összegyülemlett szurok a huzatot tel
jesen elzárta s ez robbanást
idézett elő. Az időközben össze
gyűlt hatalmas néptömeg nyu
godtan oszlott szét.
tatlan és nemes, szive jóságos
tiszta, szinarany.
Ez az emancipált ellenség
leány, nem látott ellenséget ben
nünk, lefegyverzett ártatlan hadi
foglyokban s első volt azok
között, kik nehéz helyzetünket,
ott, az ellenséges földön, elvisel
hetővé igyekeztek tenni.
Ez az orosz leány volt a legkétségbeejtőbb
helyzetünkben
vigasztalónk, biztató reménysu
garunk, játszópajtásunk és taná
csokat adó bizalmas barátunk,
szökésünket is előkészítő meg
mentő angyalunk.
A kegyetlen muszka tél zordonságát a Valja szeretete feled
tette velünk, a fagyasztó hideget
az ő nemes lelkének melege
tette langyossá.
Lágyan csicsergő hangjára fel
vidult bánatos arcunk és mikor
megtanulta zengzetes nyelvünket
s tiszta, csengő hangon dalain
kat énekelte: köny szökött sze
münkbe.
„Hívlak, akkor is, ha nem
jössz, ha nem jössz is várlak"...
„Csak egy kis lány van a vilá
g o n "... kedvenc dalai, ha a buja
meleg, csodás fehér éjszakákon

Göxnör
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k in o -A PO LLO - mozgo
Febr. 0 —l'-én, szombaton és vasárnap

„Az indiai síremlék"

i. része.

May Joe átdolgozása mán készült film.
Színtere nagyobbrészt a hercegi udvar
Eszuapuruszban és Indiában.
Febr. "4-15-én, szerdán és csütörtökön

„Az indiai síremlék"
II-ik részének a befejezése.

Febr. 17- 18-án, szombaton és vasárnap

„A lefedett világ “ £ °“

tá'

Főszerepben Capossi. Rendezte Korda.
Jön!!

SAPHO.

Jön!!

A RPOS tegnap esti jelmez
estélyéről jövő héten bőven
referálunk.
A Kath. Olvasóegylet ma esti
kabaréval egybekötött táncestélye
az előjelekből Ítélve sikeres lesz.

Dr Pazár László Gőzfürdő
hivatalos fíirdőorvosa folyó évi
február hó 15-től orvosi rende
lését Tornaiján folytatja.
1-2
Petőfi ünnepély, A helybeli
állami polgári leányiskolában a
halhatatlan nagy magyar költő
emlékének tegnap áldoztak, mi
kor is d. e. 10 órai kezdettel
sikeres Petőfi ünnepélyt tartot
tak. Az ünnepség lefolyásáról
jövő számunkban többet.
A Rimaszombati Izraelita
Nőegyíet március hó 3-án nagy
szabású müestélyt rendez. A
rendezési munkálatok serényen
folynak s amint halljuk az esté
lyen budapesti művésznők és a
helybeli műkedvelő gárda szinejava fog közreműködni.

A villanyvilágítás olcsóbb
lett. Annyi panasz hangzott már
el városunkban a villanyáram
Rákosi Jenő kritikája Telek
árának magassága miatt, hogy
A. Sándor „Egyre borúsabb na
ezzel hosszabb idő óta nem is
p o k “ cimü verskötetéről. Egyre
foglalkoztunk.
Nem foglalkoztunk
tágasabb körben lesz ösmertté
pedig
különösen
azért, mert a
és népszerű Telek Sándornak
uj verses kötete. A régi esztétika ' háborús terhek alatt nyögő vil
lanygyár igazgatósága által meg
megbecsiilői sorra leróják elszabott nagyobb egységárat rész
ösmeréiüket a mesterkéletlen
ben magunk is természetesnek
költészet iránt. A legújabban
találtuk s meg voltunk győződve
Rákosi Jenő, a magyar újságírás
róla, hogy a magasabb árak
Nesztora küldött meleghangú
mellett a horribilis terhek mi
sorokat Telek Sándornak, amit
hamar
törlesztődvén, az árak
különös értéke folytán teljes
fokozatos
leszállítása iránt maga
egészében bemutatunk olvasóaz igazgatóság fog annak idején
közönségünknek.
intézkedni. Ezen várakozásunk
íme a le v é l:
ban nem is csalódtunk. Az árak
Kedves barátom ,
egyizben már mérsékelve lettek
könyvét és levelét megkap
s február elsejétől a fogyasztott
tam és örvendek, hogy újra
áram dija hektowattonként 70
hírét vehettem. Látom, hogy fillérben lett megállapítva, mig
dolgozik és aki dolgozik az az ipari üzemeknél 3Ö fillérben.
él és remél. Versei egy me
Az árammérők havi bérletdija
leg és ihletett szívből jön
március elsejétől 5 K helyett 2
nek s azt hiszem, oda is
K 50 fillér lesz. Rövid idő múlva
találnak az olvasó szivéhez.
újabb leszállítás várható s igy
Az Isten adjon Önnek erőt
lassanként a panaszok teljesen
és egészséget, hogy tovább
meg fognak szűnni. Itt is már
munkálkodhassék mindazok
ennek az ideje.
örömére,akik Írásait kezökbe
A „Jó P a jtá s" Szlovenszkó
veszik.
egyetlen magyar gyermeklapja,
Baráti üdvözlettel:
mely kéthetenként gazdag tar
R ákosi Jenő..
talommal
és művészi képekkel
Ehhez a levélhez csak gratujelenik
meg.
Előfizetési dija egész
' láthatunk.
évre 80, félévre 40, negyedévre
20 korona. Uj előfizetők meg
végig zúgtak a Volga partján, kapják a húsz oldalas karácsonyi
az öreg népfölkelő muszkaőrök számot. Mutatványszámot ingyen
is sient áhítatba merülve hall küld a kiadóhivatal: Pozsony,
gatták s egy-egy propeller negyed Széna-tér 11. sz.
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órákat vesztegelt méla csendben
a kikötő állomáson. Megbüvölve.
Elvarázsoltam Dalait hallgatva.
venni vagy eladni akar,
És mikor titkon szökve vállha birtokot bérelni akar,
nunk kellett s elkísérve minket,
vagy bármilyen megbízást
ott a Volga és Oka összefolyá
óhajt elintéztetni, forduljon
sánál a hajóállomáson könytől B U R G E R JÓ Z S E F ügynökségéhez
csillogó szemekkel búcsúztunk Rimaszombat, Szijjártó-utca 64. sz.
tőle, elcsukló hangon, könyezve
szólt: „Lassan mindnyájan haza
A kövérek m egadóztatása.
mentek és én itt maradok, hogy Egy angol orvos indítványozza
holtomig szeretettel emlékezzem a kövér emberek külön meg
reátok, magyar fiuk." Beletódult adóztatását. 135 fontban állapítja
a szivünkbe minden érzés s az meg a felnőtt emberek norniálarcizmokat rángató fájdalomtól sulyát és aki ennél többet nyom,
összeszoritott ajakkal susogtuk : az tartozik adót fizetni — a
„Jóságod köszönjük, Valja, az felesleges zsirja után. 200 fontig
Isten átdjon!“ És mentünk és 12 fél sillinget, 250 fontig 25
kerestük a szövevényes ösvényen sillinget és azonfelül minden
a hazavezető utat.
font után 7 és fél sillinget. Svéd
*
országban már is létezik egy
Az emlékezés ezüst sugárfényé olyan város, amely polgáraitól
ben ott tündöklik egy fehér leány egy meghatározott súlyon felüli
alak, a reminiscentiák mozgó fontok után adót követel. Ha a
képeinek vásznán glóriás fény mi pénzügyminiszterünk erről az
ben az emberszeretet angyala, a adóról értesülést szerez, minden
szelíd, ártatlan lelkű, tiszta, ne bizonnyal már a következő esz
mes szivü orosz leány jelent meg: tendőben megörvendeztet min
Valja.
ket vele.

HA HÁZAT, BIRTOKOT
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Részvét-köszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett
nőm elhalálozása alkalmával mély
fájdalmamat részvétükkel igyekeztek
enyhíteni s azoknak, kik a végtisz
tességen megjelentek, ez utón mon
dok hálás köszönetét.
Rimaszombat, 1923 február 9.
Kéry István.

Zem an J e n ő hárskúti esperes
plébános, a messze földön hires
hárskúti énekkar szervezője, meg
zenésítette Kovács Gyulának a
„Magyar Gazda N aptáráéban
megjelent „Ne felejts!" cimü kis
dalát. A Rozsnyó vidéki falvak
ban már mindenfelé dalolják.
Az illetőségi bizonyítványo
k a t korlátlan id ő tartam ú é r
vényességgel állítjá k ki. Szlo
venszkó teljhatalmú minisztere
950 — 1923. számú rendeletében
utasította a községi hivatalokat,
hogy a községi illetőségi bizo
nyítványokat ezentúl már ne 4
évi érvényességgel, hanem érvé
nyességi időre való minden kor
látozás nélkül-állítsák ki.

Német gazdák pártnapja. A
csehországi német gazdák poli
tikai pártja a Bund dér Landwirte folyó hó 5-én tartotta ez
idei országos pártnapját Znaimban A résztvevők száma meg
haladta a 700 at s azon az
Országos Magyar Kisgazda, Földmives és Kisiparos Párt kép
viseletében Kovács Kálmán elnöki
titkár vett részt.

Olcsóbb lett a levéltávirat.
A postaügyi minisztérium közli:
A levéltávirat dija 1923. február
1-től szavanként 10 fillér. Egy
távirat legkisebb dija négy K.
Leszállították a kam atlábat.
A pénzügyminisztérium a bank
kamatláb leszállítását határozta
el s ez már életbe is lépett. A
leszámítoló kamatlábat 7 száza
lékról 5 százalékra, állami érték
papírok lombard kamatlábát 7
százalékra és az egyéb lombardét 7 és fél százalékra szállítot
ták le. ~

Jelentkezzen, akitől ékszert
loptak, A kassai államrendőrség
rengeteg összelopott ékszernek
keresi jogos tulajdonosát s fel
kéri a meglopottakat, hogy az
ékszerek megtekintése végett je
lentkezzenek hivatalában.

Sikk asztás. Klein Róbert rimai szécsi lakos, aki Reiner Bernát
| rimaszécsi lakos terménykeres
kedőnél könyvelő és pénztár
nokként
állott alkalmazásban,
folyó hó 3-án 5000 korona kész
pénzzel Miskolcra szökött. Foiyó
Uj viilamosmü Dobsinán.
hó 7-én visszatért Rimaszécsre,
Dobsina városát eddig villamos
ahol a csendőrség leíartóztatta
árammal a dobsinai rézbánya
és folyó hó 8-án a rimaszom
müvek r. t. látta el. Miután ez
bati államügyészség fogházába
! a társaság most feloszlott, a
bekísérte.
város a nagyszlabosi papíripar
Az a u tó b u s z já ra t Kassa—
I Pelsőc helyett télen át csak Rozsr. t.-tól, mint a rézbányamüvek
j nyó— Torna között közlekedik.
tulajdonosától 1 millió koronáért
Mindkét állomásról közvetlen
megvásárolta a vizjogot és az
vonatcsatlakozással úgy Kassa, —
erőmüveket s ezentúl a város
mint Pelsőc, Tornaija, Rimaszom
világítását
a saját kezelésében
bat és Losonc felé. indulás Rozs
nyó állomásról naponta 13 óra fogja ellátni.
30 perckor, érkezés Kassa— ToMegvadult ló. Varga János
náról vonaton — 19 óra 20 perc kocsis folyó hó 5-én Feleden
kor. Tornáról indul 16 órakor,
az utcán vezetett egy lovat. A
érkezik Rozsnyóra 17 óra 30 p. ló időközben valamitől megijedve
Az autóbuszok fütve vannak.
megvadult s a kötőféket tartó
Autóvállalat telefonszáma: Rozs
kocsist magával hurcolta. Ennek
nyó 11.
következtében a kocsis súlyos
H ázassági okok. Az egyik
sérüléseket szenvedett s jobb
ember pénzért házasodik. — A felkarja kificamodott.
másodikat a női szépség csábítja.
A nemtörődömség vége. Berkó
— A harmadik nem akar tovább János beretkei napszámos ezelőtt
várni. — A negyedik, mert amama
két hónappal elesett, miközben
úgy akarja. — Az ötödik gyö
karja kificamodott. Berkó nem
nyörködni akar. — A hatodik
törődve ezzel, orvos segítségét
nem szereti az egyedüllétet. —
nem vette igénybe s tovább élde
A hetedik nyugalomra vágyik.
gélt. Tegnapelőtt aztán — bizo
— A nyolcadik gondolja, egyszer nyára nagy fájdalmai miatt —
csak meg kell történnie. — A két hó után jelentkezett a rimakilencedik részvétet gyakorol. —
szombati kórházban, hol „felkar
A tizedik igazi szeretetből. — A ficam a váll Ízületben" lett meg
tizenegyedik és tizenkettedik oly állapítva, azonban már segíteni
ostoba, hogy maga sem tudja, nem lehetett rajta, már elkésett.
miért.

Tűzvész. Trenka János sajócserépkályhás
szárnyai kisgazdát január hó
26-án nagy szerencsétlenség érte. Rimavská Sobota, Újváros-utca 8.
Ugyanis reggeli 6 órakor háza
A szlovenszkói műemlékek.
ismeretlen okokból kigyulladt és
egynegyed óra leforgása alatt ’ A műemlékek felügyeletével meg
bízott állami referátus figyelmez
minden vagyona és minden élelme
teti az összes vásárosokat, köz
a tűz martaléka lett. Mivel há
zának teteje szalmával volt fedve, ségeket, egyházi elöljáróságokat
és más tulajdonosokat, hogy a
emiatt megmenteni semmit sem
lehetett. Sőt megtakarított pén
műemlékek megtekintése és a
zének is nyoma veszett, való- fenntartásához szükséges szub
szinüleg az is odaégett. A sze
venció kiutalása végett intézendő
gény kisgazda iránt, aki felesé
kérvények mielőbb benyújtandók,
gével és 5 gyermekével a mos
hogy az ügyek elintézésére s a
tani hideg tél idején hajlék nél
szükséges tervek kidolgozására
kül maradt, az egész környéken
elegendő idő maradjon. A hiva
nagy a részvét és felsegélyezé tal cime: Bratislava, Török-utca
sére gyűjtés indult meg.
2. szám.

líj. VöSldra János
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Gömör

T á jé k o z á s u l közöljük, hogy
lakást rekvirálni csak a zsupáni
hivatal mellett szervezett lakás
hivatalnak leh^t. Rekvirálni csu
pán hivatal, hivatalnok részére
lehet, de csak olyan lakást, mely
már előbb is hivatalnoki lakás
volt. Rövid utón azonban lakást
elfoglalni nem lehet; azaz ha
egy hivatalnok elhagy egy lakást,
akkor a lakáshivatal rekvirálási
eljárása nélkül a lakásba be nem
költözhet senki.

Cislo 8

1923 exek.
V r

Licitacny óznám.

Podpisany soudny exekútor v
smysle 102 §-u LX. zák. cl. z.
roku 1881 tymto oznamuje, 2e
následkom vyroku velkorevuckého okresného súdu cislo 1362.
1922/2 k dobru Medved Jána
obyvateTa telgárského zastupovaného skrze pravotára Dra Viest
Károla obyvatefa velkorevuckého
do vyáky 1345 kor. a prisl. cestou
uhradzovacej exekúcie prevedenej dna 18 novembra 1922 zaA szerkesztő üzenetei,
bavené a na 1200 kor. odhadnuté
— d. — Nagyon sajnáljuk megjelenés
nasledovné
movitosti a to: jedná
ben való akadályoztatásodat. Szerdára
jalovica, a sedem metrickych
kapunk ?
centov sena na verejnej licitácie
Egyenes utca. Nem igen látjuk egye
sa rozpredajú.
nesnek. Az elfogódottság mindinkább
Na prevedenie licitácie, ná
észrevehető. Sokat gondolkodik s keve
sledkom
vyroku velkorevuckého
set érez. Nem festett az egy sem. Viszont
okresného
súdu cislo Pk. 3517.
látásra.
1922
do
vyáky
1345 kor. poVitatkozók. A frakk és smocking kér
Hadavky a na kapitále, tej2e
désre levélben bőven
5 % övé úroky odo dna 1 no
Boldogtalan. Cégeket és ügyvédeket
vembra 1921 pocitané, a útraty
elvből sem ajánlunk. Akihez bizalma
doposial v 489 korún 50 hal.
van, arra bizhatja válópörét. Könnyen
ustálené v T e lg á r te na byte
fog menni.
exekovaného urcená je co leho ta
Nem közölhetők. „Te meg Én.“ „A
szív harca “ „Kelemen tragédiája." „A j 11 hodina dopol. dna 12 feb ru á ra 1923 a prípadni kupci
bál után." „Mikor én püspök voltam."
sa pozvú s podotknutym toho, íe
„Borzalmas éjjel."
sa zmienené movitosti v smysle
107 a 108§-u LX.zák.él.z. r. 1881
A szerkesztésért és kiadásért felelős:
pri
platení hotovymi najviac sfuR á b e íy K ároly
bujucému v pádé potreby aj pod
laptulajdonos.
odhadnou cenou rozpredajú.
NakoTko by draibe urcené
movitosti u í aj ini boli sekvestrovali a supersekvestrovali a
Szabadkézből eladó egy föld
na ne uhradzovacé právo obdrZali,
szintes ház, mely áll 3 szoba és j táto licitácia sa v smysle 120 §-u
a hozzátartozó mellékhelyiségek- j LX. zák. cl. z. r. 1881 aj k dobru
bői. Vétel esetén a lakás azonnal j tychto nariaduje.
elfoglalható. — Felvilágosítással | Dáné vo Velkej Revuci dna 18
szolgál a kiadóhivatal,
lx
januára 1923. DEMCSÁK
--------- ---------— --------- ----------------vrchnv súdny oficiál.
súdny exekútor.
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Aláírási felhívás.
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A Gömöri Hitelbank Részvénytársaság
közgyűlésének 1921 május hó 5-iki határozatából kifolyólag a
pénzügyministerium c. 46284-1922. számú, valamint a szlovenszkói teljhatalmú ministerium c. prés. 11515 1922. számú enge
délye alapján kibocsátandó 15000 darab uj részvényből a szaba
don maradt 10000 darab egyenként 100 Ke névértékű részvény
nyilvános jegyzésre bocsáttatik.
JEGYZÉSI HATÁRIDŐ: 1923 március 31.
JEGYZÉSI ÁR: darabonként 230 Ke. A jegvzés alkalmával
10n/0 készpénzben, további 20% 30 nap alatt és a hátralék havi
10%-os részletekben 1923 november hó 30-ig befizetendő. A
mindenkori hátralék után 5% kamat jár. A részvények 1923
január hó 1-től részesednek az üzleti nyereségben.
Régi részvényesek kedvezménye gyanánt minden két
darab régi részvény után 3 darab uj részvény jegyezhető, dara
bonként 180 Ke árban. — Ezen jog azonban csak legkésőbb
1923 március hó 20-ig gyakorolha ó. — A Gömöri Hitelbankkal
fuzionált intézetek részvényesei alábbi kedvezményes árban
— a fuzionálási határozatokban a részvények kicserélésére vonat
kozó megállapodások épségben hagyása mellett — jegyezhetik
a részvényeket, és pedig:
1 darab Ajnácskői Takarékpénztári részvény u'án jegyez
hető 1 darab uj részvény 192 50 Ke,
1 darab Dobsinai Hitelintézeti részvény után jegyezhető
1 darab uj részvény 222’50 Ke,
1 darab Nyustyai Hitelintézeti részvény után jegyezhető
1 darab uj részvény 205- Ke,
1 darab Felsőgarami Nép- és Hitelbanki részvény után
jegyezhető l darab uj részvény 180'— Ke árban.
Jegyezni lehet: A Gömöri Hitelbank Részvénytársaság
főpénztáránál, továbbá ajnácskői, dobsinai, rimaszécsi, nyustyai
és pohorella-masai fiókintézeteinél, úgyszintén a Morva Agrár
és Iparbank, valamint a Zsolnai Hitelbank főpénztárainál és
összes fiókintézeteinél. Költség és bélyegilieték címen 5 korona
fizetendő.
Rimavská Sobota, 1922 december 28.
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A Gömöri Hitelbank Rt.
iga igatósága.
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Feleden átutazók

Eladó emeletes ház.

hatban, a
Vasut-utca i. számú emeletes sarohház
azonnal eladó. Ugyanitt egy fényképé
szeti műterem bérbe kiadó. Értekezni
ehet: Andrási László tulajdonossal. 3-3

Méhészét és gyümölcsös
hef'tS ügyes szakember 100— 200 q príma széna, 1
Tauses Gusztáv
járgány és transmisslú eladó.
N E Ü M A N N F eled . Jókóser lázi liszt lajlató.
alkalmazást nyer lfye"s Á
Keresek bérletbe
Társat keresek egy gőz
minden időben meleg étkezést
és elszállásolást nyerhetnek. 2-2

KONSZKY ANDRÁS, vendéglős.

egy 8 kát. holdas területen

C ím :

tételek mellett. Teljesen beren
dezett méhészet elsőrangú méh- |
legelővel. — Kényelmes lakás.
2 —3 szobás egészséges lakást
Ajánlatokat az eddigi bizonyít
és egy tágasabb raktárhelyiséget
ványok bemutatásával levélileg
gépek elhelyezésére.
vagy személyesen kér
Közvetítőket díjazok.

V A L A S Z K A Y R E ZS Ő

órás és ékszerész RIMASZOMBAT.
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loliuUK

lói no
L uJUo

műszaki üzlete
Rimaszombat

Cim

k ia d ó h iv atalb an
ható meg.
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szerezze bg Vietótisz Gjiulánál.

Tisztelettel értesítjük az igen
tisztelt tagjainkat és vevő
közönségünket, hogy a Tomoa-téren levő vas-, gazdasági
gép-, fűszer-, festék- és vetőmag üzletünket a M asaryk(E r z s é b e t) -té r r e (P é n z ü g y ig a z g a tó s á g i épü let), a volt
F o g y a s z tá s i Szövetkezet h e ly iség éb e helyeztük át. —
Kérjük, hogy uj helyiségünkben is bizalmukkal megtisztelni
szíveskedjenek.
Tisztelettel:

a Gömör-Nógrádi Gazdák és Iparo
sok Árúszövetkezete Rimaszombat

t-vyw iuvuuuus);

tu d 
2 -3
.... —
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• Üzlet áthelyezés!

I

a

épület-, mülakatos és mérlegjavitó
Rimaszombat, Jánosi-utca 22. szám.
(Régi gimnázium.)

malom berendezéséhez.
Épület megvan. — Szakemberek
előnyben részesülnek.
BÁN ISTVÁN U zapanyit, posta
Felsőbalog— Blh.
2— 3

Mészáros- és hentes-üzlet megnyitás.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a Gömöri-utca 19.
szám alatt, az újonnan épült V ala sz k a y -fé le házb an , a
postaépülettel szemben, e hó 31-én egy minden tekintetben

ahol kizárólag csakis elsőrendű húsokat és hentesárut tartok.
A n. é. közönség pártfogását kérve, maradok kiváló tisztelettel
3—4

KOSKO LAJOS.
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I Tatra banka rím. sobotai bérautóin.
Rimavská Sobota, 1923. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában.

