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Nemzet és állam.
Most, amikor a nemzetiségi kér- j 

dés az egész világon olyan igen 
élére van állítva, az ember önkény
telenül gondolkozóba esik, hogy 
milyen viszonyban van hát a nem
zet és az állam? Egy kicsit kényes 
kérdés, mert itt nálunk a verebek 
is tudják, hogy Prága jelszónak 
adta ki a republika megalakulása 
után a nemzeti állam eszméjét, ami 
annyit jelent, hogy: az állam pe
dig nem lehet más, mint az állam
alkotók állama. Azért aztán min
den emberi jog és minden Írott 
törvény nélkül nekiestek bizonyos 
felelőtlenek az állam átfestésének: 
levertek cimtáblákat, bevertek ki
rakatokat, koponyákat, — ha va
lamelyik még nem volt átfestve. 
Igaz, nem soktól való volt ez a 
gyorstalpaiás, mert kényszerből, 
vagy üzletből bár sokan alkalmaz
kodtak a helyzethez s a forma meg 
is  lelt, de a lényeg elmaradt. — j  
Vagyis az állam maradt nemzeti
ségi állam. Tradíciókat és törté-; 
nelmi múlttal biró nemzeteket má- i 
ról holnapra nem lehet eltüntetni.; 
Az asszimiláláshoz békés, megértő | 
hosszú századok kellenek és nem 
ráerőltetett akció, ami minden eset
ben csak reakciót szül. Most, ami
kor a republika tizedik évi fenn
állását készül megülni, már lehet 
erről a kérdésről nyíltan beszélni, 
mert hiszen a republika érdeke is 
az okosság politikáját követeli.

Nemzet és állam. Mi is a nem
zet és mi is az állam? — Aki azt 
gondolja, hogy a nemzet és állam 
teljesen egy fogalom, az téved. A 
világháború előtt, amikor pedig 
lényegesen más volt az államok 
beosztása, más volt Európa poli
tikai összetétele és felfogása, ak
kor se fedte teljesen a nemzet és 
állam fogalma egymást, pedig ak
kor ütköző állam kimondottan 
csak egy volt: Ausztria. Ez aztán 
nem is viselt nemzeti nevet, mert 
osztrák nemzet nem volt soha, de 
az osztrák elnevezés magában 
foglalta az állam minden népének 
nevét. Az bizonyos, hogy az oszt
rák politika meg semmivel se volt 
jobb, de rosszabb se Prága politi
kájánál, mert az adott helyzethez 
viszonyítva ugyanazon beolvasztó 
törekvései voltak, különösen a ma
gyarral szemben, mint Prágának. 
És háromszáz év alatt sem ért el 
semmit. Mit mondjunk ma ? Mig 
nem ösmertük Guttenberget, Edi
sont, a Brémen útját, a rádiót, a 
nemzeteket eltüntető törekvés sok

kal több reménnyel biztatott, mint 
ma és még sem birt célt érni. Mit 
mondjunk ma, ha felmerül a nem
zeteket eltüntető törekvés kérdése? 
Csak a z t: S o h a ! Ma ez a kérdés 
nem probléma. Nemzet és állam. 
Először van-e egyáltalában abszolút 
nemzeti állam a világon? Általá
ban csak: nemzetek és állam van.

Már most ha több nemzetek 
arra vannak utalva, hogy egy ál
lamban éljenek egymás mellett, a 
hegemóniát tartó népnek ön maga 
iránt való kötelessége, hogy a kor 
szellemének megfelelő módon ren
dezze be az államot, ha csak nem 
akarja azt, hogy az örökös belső 
huza-vona föleméssze az állam 
erejét. Mert a nemzetiségi államban 
nem a nemzet, hanem az együtt 
élő népek közös munkája tartja 
fenn az államot.

Az államnak minden lakójának 
a munkájára szüksége van, ha élni 

Ez p^dig csak belső béke 
utján lehetséges. Mármost a nem
zet és állam fogalmaképen kiépített, 
de lényegében nemzetiségi állam
ban az uralkodó nép hiába akarja 
ráerőltetni máról holnapra a maga 
kultúráját, a maga nyelvét, vallás, 
vagy vallástalanságát, szokásait 
egy másik talán egyenlő, vagy ma
gasabb kultúrájú népre, hogy ez
által nemzeti állammá formálja ma
gát néhány rövid esztendő alatt.

Ez hiába való törekvés. — Ott 
ahol egyenlő erejű vegyesajku nép 
lakik, hovatovább megdül a nem
zeti állam lehetősége, mert a faji 
különbözetek taszító ereje állandó 
feszültséget tart fenn, hacsak az 
állam vezetői bölcsen nem fogják 
fel hivatásukat és a természetes 
faji összetartó kapocs helyett az 
emberi jogok kiterjesztésével össze 
nem kapcsolják a különböző né
peket.

Csehszlovákia erősen nemzeti
ségi állam. Itt nem lehet kétséges 
a nemzet és állam fogalmának 
örökideig való tarthatatlansága. — 
Nem különösen amikor a nemze
tek szövetsége, a népszövetség a 
rádió minden megmozdulást lát és 
kikiált. — Tehát itt előbb-utóbb le 
kell tenni a nemzeti állam ideájá
ról, vagy pedig szép szerével meg 
kell szabadítani az államot a nem 
kívánatos kisebbségektől. Valami
kor 1920-ban úgy is azt mondta 
Ungváron egy cseh honatya, hogy: 
„Túlságosan sok a magyar a re- 
publikában, nem bírjuk őket meg
emészteni.

A rimaszombati ünnep.
A csehszlovákiai magyar társadalmi- 

és kulturegyesületek kongresszusának 
s illetve szövetségi alakulásának, a cseh
szlovákiai magyar újságírók szindikátusa 
gömör-nógrádi szervezete és a rima- 
szombati öreg cserkészek alakuló köz
gyűlésének előkészítő bizottsága a kö
vetkező meghívót bocsátotta k i :

Me g h í v  ó. A csehszlovákiai magyar 
társadalmi- és kulturegyesületek 1928. 
évi junius 2-án és 3-án Rimaszombat
ban, a Polgári Olvasókör nagytermében 
tartják országos kongresszusukat, illetve 
szövetségi alakuló közgyűlésüket, melyre, 
valamint az ugyanakkor tartandó kul- 
turestre és táncmulatságra t. Címet — s 
a gömör-nógrádi újságírókat, és a ri
maszombati öreg cserkészeket a helyi 
szervezet alakuló üléseire is — tiszte
lettel meghívja az előkészítő bizottság.

Programra: Junius hó 2-án, a vidéki 
vendégek fogadása és elszállásolása. — 
Este fél 9 orakor ismerkedési estély a 
városkerti vendéglőbe.

Junius 3-án, d. e. 9 órakor az országos 
előkészítő bizottság ülése, délelőtt 11 óra
kor a kongresszus ülése és a szövetség 
alak dó közgyülésp, délután 1 órakor 
közebéd a Polgári Olvasókörben. Dél
után 4 órakor a Csehszlovákiai Magyar 
Újságírók Szindikátusa gömör-nógrádi 
szervezetének alakuló közgyűlése. Öt 
órakor a rimaszombati öreg cserkészek 
alakuló ülése. Este fél 9 órai kezdettel 
a Prágai Magyar Hírlap kulturestje a 
Polgári Olvasókör nagytermében. Tánc- 
mulatság. A kulturest műsora az esti 
pénztárnál kapható.

Belépődíj nincsen, a kulturest és az 
azt követő táncmulatság költségeinek 
fedezésére önkéntes adományok köszö
nettel fogadtatnak. A kulturestre helyek 
Miskolczy Lajos ur cukrászdájában ju
nius 1-éig előjegyezhetők.

A t. vidéki vendégek és kiküldöttek 
elszállásolási igényeiket, az érkezés ide
jének közlése mellett, nemkülönben az 
ismerkedési estélyen és közebéden rész
vételüket legkésőbb junius 1-éig Ben- 
kovits Gyula Rimavská Sobota (Rima
szombat) címre bejelenteni szívesked
jenek.

Az ismerkeáési estélyen és közebéden 
való részvételre helybelieknek a Polgári 
Olvasókörben, Kath. Olvasóegyletben 
és a Kereskedelmi Testületben kitett 
íveken junius hó 1-éig lehet jelentkezni.

Az országos kongresszus előkészítő 
bizottsága: Elnökök : Grosschmid Géza 
dr., szenátor. Törköly József dr., szená
tor. Alelnökök : Dickmann Dezső a ri
maszombati Kereskedelmi Testület el
nöke. Rábely Károly, a rimaszombati 
Polgári Olvasókör elnöke. Váry János, a 
rimaszombati Kath. Olvasóegylet elnöke. 
Előadó: Sziklay Ferencz dr. kulturre- 
ferens. Titkár: Márkus László. Jegyzők: 
Benkovits Gyula, Győry Dezső, Maros 
Miklós. Bizottsági tagok : Arkauer Ist
ván, Polgári Kaszinó-Egylet Pozsony. 
Bakó Bertalan, Beregvármegyei Kaszinó 
Beregszász. Bánó Dezső dr., Társadalmi 
Egylet Eperjes. Becske Bertalan Mun
kácsi Kaszinó. Bencsik Sándor, Polgári 
Társaskör Torna. Csellényi István, Kas
sai Polgári Társaskör. Csépi Dániel, 
Komáromi Kaszinó. Domborovszky Jó
zsef, önálló Iparosok Egyesülete Losonc.

Dosztál Jakab, Komáromi Iparoskör. 
Giiler János dr., Losonci Polgári Kör. 
Koperniczky Kornél, Lévai Kath. Kör. 
Lóska Károly, Kath. Olvasókör és Le
gényegylet Fülek. Neuwirth Elek dr., 
Polgári Társaskör Kassa. Salkovszky 
Jenő dr., Honti Kaszinó-Egyesület Ipoly
ság. Schubert Tódor, Lévai Kaszinó. 
Smid István, Polgári Társalsági Egylet 
Rozsnyó. Szalontay Oszkár, Ev. Kultúr
kör Alsószeli. Tost Barna, Keresztény 
Társadalmi Kör Kassa. Uhrinyák Lajos 
dr., Iparoskör Kassa.

A városunkban lefolyó országos ün
nepségen részt kell vennünk valamennyi
ünknek, városunk s a vidék egész ma
gyarságának, mert a nagyjelentőségű 
kulturális mozgalom a szebb magyar 
jövő megalapozását, kiépítését célozza 
s ebben e nagy és magasztos törekvés
ben egyeknek kell lennünk, azt támogatni, 
e munkában részt venni magyar köte
lesség.

A kulturest részletes műsorát jövő 
számunkban közöljük.

Akik meghívót esetleg nem kaptak 
volna, azt Benkovits Gyula urnái, az 
előkészítő bizottság egyik jegyzőjénél 
szíveskedjenek reklamálni.

« ' ■> < !
Esperességi közgyűlés.
Folyó hó 22-én a rimaszombati ev. 

templomban tartotta meg évi közgyűlé
sét a kishonti ev. esperesség.

A közgyűlést Dr. Daxner Samu nyi
totta meg előbb szlovák nyelven azután 
magyar nyelven és a hat évi cziklus 
után elbúcsúzott az esperességtől.

Kolbenheyer József főesperes részle
tesen beszámolt az egyes egyházak ál
lapotáról, a hívek egyháztámogató ál
dozatkészségéről ; Palkovics Pál az egy
házak anyagi helyzetéről, Kicsiny Pál 
klenóczi igazgató az egyházmegyei fele
kezeti iskolák lelkiismeretes vezetéséről, 
Szabó Pál tiszolczi lelkész az ifjúsági 
egyesületek munkásságáról referált.

A főesperes ezután bejelentette az 
egyházközségek szavazatainak eredmé
nyét az újraválasztandó egyházmegyei 
elnökségre, mely szerint Kolbenheyer 
Józsefet esperesnek, Hanesz Emilt espe- 
rességi felügyelőnek, Dr. Argay Györ
gyöt alesperesnek, Fényes Sándort má
sodfelügyelőnek választották meg. — Az 
uj tisztviselők letették az esküt, Hanesz 
Emil átvette a leköszönt régi felügyelő
től Dr. Daxner Samutól az elnöklést s 
elnöklete alatt a közgyűlés megválasztotta 
az esperesség többi tisztviselőit, espe- 
rességi törvényszék elnökévé: Gyürky 
Pál volt főesperest és Cseh István ny. 
törvényszéki elnököt, főjegyzőkké : Hü- 
vössy Lajost, Uram Jánost, jegyzőkké: 
Szabó Pált, Reken Jánost, Dr. Hruska 
Jánost, Zajacz Jánost, pénztárossá : Chy- 
zsó Jánost, ügyésszé Dr. Gyurkovics 
Jánost, egyesbiróvá : Langhoffer Viktort, 
egyházi dékánokká: Reken Jánost és 
Banczik Aladárt, világi dékánokká: Ban- 
czik Pált és Vitális Ferenczet, a tanítói 
karból pedig Kicsiny Pált és Breuer 
Józsefet.

Örömmel vette tudomásul a közgyű
lés Farkas József rimabányai lelkész 
jelentését az esperességi gyámintézet 
virágzásáról, a mely a gyülekezeti gyűjté
sek és offertóriumok eredményéből 3000 
koronán felül oszthatott adományokat a

Football', tennisz', athletikai, horgászati, fényképészeti, Q i n u l f g  áruházában 
turista' és cserkészfelszerelések nagy választékban ÖlUjIuI Rimaszombat
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szűkölködő egyházaknak. Egyéb kisebb 
ügyek letárgyalása után a közgyűlés 
tagjai a városkertben közebédre gyűltek 
össze, mely vidám hangulatban folyt le 
és szívélyes felköszöntőkben üdvözölték 
a távozó és uj tisztviselőket.

Felmondási okok az uj 
lakástörvényben.

Az uj lakóvédelmi törvény, mely f. évi 
április 1-én lépett érvénybe, tiz felmon
dási okot sorol fel, melyek együttvéve 
lehetővé teszik a lakás, vagy a ház tu
lajdonosának, hogy könnyebben rendel
kezhessék szabadon a bérbeadott lakás
sal, illetőleg házzal, mint eddig rendel
kezhetett.

Fel lehet mondani a lakást:
1. ha a bérlő a megalkudott vagy 

törvényesen felemelt lakbért meg nem 
fizeti, de a fizetési határidő letelte után 
a bérlőt a tartozásra figyelmeztetni és 
legalább 24 órai időt a tartozás lefize
tésére engedélyezni kell;

2. ha a bérlőt hivatalból megindított 
bűnügyi eljárás során elitélik olyan bűn
tényért, melyet az a bérbeadó vagy az 
ő hozzátartozói ellen, akik a házban 
laknak, elkövetett, vagy olyan bűntény
ért, melyet a bérlő ezen személyek biz
tonsága vagy becsülete ellen rossz bá
násmód által elkövetett, vagy a ház la
kóival szemben idegen vagyon ellen el
követett bűntényért;

3. ha a bérlőt kitiltják a csehszlovák 
köztársaság területéről, vagy ha őt, fel
téve hogy egyedül lakik a lakásban, a 
községből kitoloncolják ;

4. ha a bérlőnek ugyanabban a köz
ségben más és elegendő lakása van és 
nem szükséges neki a lakás hivatásos 
foglalkozásának céljaira vagy ha nem 
lakik állandóan a lakásban azért, mert 
máshol van neki megfelelő lakása. Ha 
a bérlőnek abban a községben, mely
ben lakik vagy hivatását végzi, olyan 
nagy háza van, mely a jelen törvény 
hatálya alá nem esik (vagyis 4 szobás 
vagy annál nagyobb és 1924 május 1-je 
után bérbeadott háza), hasonlóképen fel
mondható neki a lakás ,

5. ha a bérlő a lakást, más mint la
káscélra engedély nélkül használja ;

6. ha a bérlő vagy az ö háztartásá
nak tagjai vagy azok a személyek, ki
ket a lakásba befogadott vagy szolgá
latába felvett, ismételt Ízben súlyosan 
megsértik a házi rendet vagy magavi
seletükkel jogos megütközést keltenek 
és a bérlő felhívásra sem intézkedik 
jóvátevésrői. Hasonló okból az albérlő
nek is fel lehet mondani;

7. ha a bérlő a szerződéses kikötés 
ellenére, vagy a háztulajdonos engedélye 
nélkül albérletben adja a lakást vagy 
annak egy részét, maga pedig állandóan 
máshol lakik. Okot szolgáltat a felmon
dásra az is, ha a lakó a lakást egészben 
vagy részben, bútorral vagy anélkül olyan 
fizetségért bérbe adja, mely az általa 
fizetett lakbérhez viszonyítva aránytala
nul magas ;

8. ha a bérbeadó érvényes építési en
gedély alapján átépíti a lakást és a 
bérlőnek más lakást szerez, melyet a 
bíróság elegendőnek ismer el. A bérbe
adó csak a lakóhelyiségeket tartozik pó
tolni, más helyiségek pótlásáról nem 
tartozik gondoskodni. Ha a lakás átadá
sától számítandó három hónap múlva 
nem kezd építeni vagy nem épit meg
szakítás nélkül, köteles a bérlőnek a 
lakást újra bérbeadni s ezenkívül tarto
zik neki megtéríteni a költözködési költ
séget és más kárt is ;

9. Ha a bérbeadónak saját maga szá
mára szükséges a lakás. Ennél a pont
nál az esetek két osztályát keli meg
különböztetnünk, aszerint, amint a bérbe
adó a lakófél számára más lakásról 
tartozik vagy nem tartozik gondoskodni. 
Nem tartozik a bérbeadó a lakó fél szá
mára a felmondott lakás helyet más 
lakásról gondoskodni, a) ha a bérbe
adónak a lakás elkerülhetetlenül szük
séges és ő nagyobb rövidséget szen
vedne ha a szerződés érvényben ma
radna, mint a lakó a szerződés felmon
dásával. Közömbös az, vájjon ezt a hely
zetet a bérbeadó maga okozta-e az ő 
eljárásával, illetőleg mulasztásával, vagy ; 
sem; b) ha a bérbeadónak, aki vala-1

mely műhely, ipari vagy mezőgazdasági 
vállalat tulajdonosa, elkerülhetetlenül 
szükséges a vállalat mellett berendezett 
lakás az ő alkalmazottjai számára; c) 
ha a ház tulajdonosának elkerülhetet
lenül szüksége van a lakásra, melyből 
1914 augusztus 1-je után költözött ki, 
feltéve, hogy a lakást vétel vagy csere 
utján nem szerezte meg 1925. decem
ber 31. után ; d) ha a ház tulajdonosa 
állandó lakásra saját házába akár köl
tözni, melyben csak egy vagy két lakás 
van és melyet tulajdonul 1926. ápr. 30-ik 
előtt szerzett meg.

Tartozik a bérbeadó a lakófél számára 
a felmondott lakás helyett más, még 
pedig a bíróság által elégségesnek el
ismert lakásról gondoskodni, ha a) la
kásra elkerülhetetlenül szüksége van há
zas vagy férjhez adott gyermekei számára, 
feltéve, hogy a házat vétel vagy csere 
után 1925december 31-ike után szerezte; 
b) ha valamely 4 vagy több helyiség
ből álló lakásba maga a háztulajdonos 
akar beköltözködni, vagy házas, illető
leg férjes gyermekeit akarja benne el
helyezni. Ez esetben a lakófél számára 
szerzett lakásnak megfelelőnek kell len
nie. Megfelelő a lakás, ha a benne lakó 
nagykorú személyek száma — be nem 
foglalva a szolgaszemélyzeíet — kisebb, 
mint az eggyel lekisebbitett lakóhelyi
ségek száma. Lakóhelyiségeknek nem 
tekintetik a konyha, éléskamra, fürdő
szoba, veranda, a szolgaszemélyzet szo
bái, a mellékhelyiségek és azok a he
lyiségek, melyekre a lakás tulajdonosá
nak szüksége van hivatásbeli dolgainak 
végzésére ;

10. ha a bérlő jogerős Ítélettel, vagy 
iparhatósági határozattal megfosztatik az 
iparűzési engedélytől, vagy ha elítélte
tik uzsora vagy nyerészkedési vágyból 
elkövetett bűntény miatt. De ebben az 
esetben csak az iparűzésre szolgáló he
lyiségeket lehet felmondani, amennyi
ben azok a lakáshoz nem tartoznak.

Általában felmondhatja a bérbeadó a 
lakást, ha arra neki magának elkerül
hetetlenül szüksége van és a bérlőnek 
a bíróság által elégségesnek elismert 
lakást szerez. De minden esetben, ami
kor a bérbeadó a lakást azért mondta 
fel, hogy abba vagy ő maga, vagy há
zas gyermekei beköltözködhessenek, tar
tozik a bérbeadó a felmondott helyisé
get a lakónak újra bérbeadni, ha a la
kást annak kiürítésétől számított 4 hét 
alatt nem használta fel arra célra, mely
ért a felmondásra engedélyt kapott s 
ezen kivü! a költözködési költséget és 
a lakó esetleges kárát is megtéríteni 
tartozik.

A felmondáshoz minden esetben az 
illetékes járásbíróság engedélye szük
séges.

A budapesti n em zetközi vásár  
zárójelen tése.

(1200 kiállító és 350000 látogató, közte 
50000 külfölái. — A kiállítók nagy üzleti 

sikere.)
A Budapesti Nemzetközi Vásár, mely 

április 28 án nyílt meg, május 7-én zárta 
be kapuit. A vásár ezúttal tényleg felül
múlta azokat a várakozásokat, melyeket 
hozzáfűztek, mert eltekintve attól, hogy 
az idén erőteljesen bontakozott ki a 
vásár nemzetközi jellege (hat külföldi 
állam képviseltette magát hivatalosan, 
és pedig Franciaország, Svájc, Jugoszlá
via, Görögország, India és Japán), a ki
állítók száma és az általa lefoglalt te
rület is 50%-al haladta túl az 1927. évi 
vásár méreteit. A vásáron több mint 
100 ipari szaknem vett részt. A látoga
tók száma pedig valósággal rekord 
számba megy, mert a múlt évi 200000-e! 
szemben, mintegy 350000 látogatója volt 
az árumintavásárnak, közöttük 50000 
idegen. A külföldi látogatók közül a leg
nagyobb tömegek az utódállamokból : 
Csehszlovákiából, Romániából, Jugoszlá
viából és Ausztriából érkeztek, de ezen
kívül olasz, francia, német, svájci, bol
gár és lengyel vendégei is voltak a vá
sárnak és számos látogató érkezett Ame
rikából, Hollandiából, Norvégiából, Finn
országból, Spanyolországból, Belgium
ból, Palesztinából, Indiából, Japánból és 
Ausztráliából is a Budapesti Nemzet
közi Vásárra. — A vásáron hatalmas 
üzletek bonyolódtak le. A legnagyobb

üzleteket a vas- és gépipar eszközölte, 
de nagy üzletek alakultak ki az auto
mobil-, motorkerékpár-, rádió-, bútor-, 
és szeszipari berendezések, valamint a 
vas- és acéltömegárukban, építési- és 
textil anyagokban, írógépekben, üzleti 
és irodai berendezési tárgyakban, élelmi
szer cikkekben, tejgazdasági termékek
ben stb. Az üzletkötések a Nemzetközi 
Vásár jellegének megfelelően, áruminták 
alapján köttettek. Részben kész áruügy
letek voltak, részben pedig hosszabb 
határidőre kötött megrendelések, melyek 
kapcsán a vásár után is még jelentős 
rendelésekre számíthat a magyar ipar. 
A vevőközönség a környező államok és 
a Levanté kereskedőin kívül a nyugati 
államok vevőinek sorából is rekrutáló- 
dott. A vásár ideje alatt rengeteg tran- 
zitó-üzlet is jött létre. Egybefoglalva az 
eredményeket, megállapítható tehát, hogy 
az ezidei Budapesti Nemzetközi Vásár 
tényleg találkozóhelye volt a nyugati és 
keleti ipari, — valamint kereskedelmi 
köröknek — és hogy ez a vásár újabb 
nagy haladást jelent ama küzdelemben 
is, melyet Magyarország gazdasági és 
kulturális missziójának elismertetéséért 
folytat.

H ÍR E K
Szentlélek ünnepén,

pünkösdi lélekkel, 
imádságos szívvel 
a templomot járjuk; 
siralom völgyében 
ténfergő magyarok 
új Szentlélek jöttét 
bizó hittel várjuk.

Arcunk verejtékes, 
gyötrelmes időnek 
szenvedés lázától 
erőtlen a karunk ; 
mostoha sorsunkban 
árván, elhagyatton, 
megsegítő kézre,
Uram, hol akadunk?!

Szánjad meg népedet, 
tüzes nyelvek szárnyán 
jöjj el közénk, várunk, 
szent Pünkösdi Erő; 
ostor csapásodban 
megbünhődve múltúnk, 
hadd virradjon ránk egy 
boldogabb jövendő.

f

Iskolalátogatás. Dr Hattala István or
szágos felügyelő, a pozsonyi iskolaügyi 
referátus részéről május hó 23-án 
24-én 25-én hivatalos ellenőrző látoga
tást tett az itteni állami reálgimnázium
nál és úgy a magyar, mint szlovák osz
tályok tanulmányi előmenetelét megvizs
gálta.

Lója Jenő esperesi installációja.
Jekelfalán most tette le ünnepélyes for
maságok között esperesi esküjét Lója 
Jenő Puskás Róbert volt esperes kezébe. 
Az ünnepségen Horánszky Ferencz ko- 
rompai plébános is közreműködött.

A postán folyó hó 28-án ünnepi szol
gálat lesz, távirda és telefon tarifák mint 
köznapon.

Eljegyzés. Habán Zsuzsikát eljegyezte 
Andrik János folyó május hó 19-én Rima- 
tamásfalán.

Az Irodalmi Társaság folyó hó 21-iki 
rendes ülésén Horváth Zoltán nyug. fő
gimnáziumi tanár, rendes tag „Ezer év 
moha alatt" cimü elbeszélését, „Á repülő" 
cimü regényének egyik fejezetét s „A 
tenger" utiélinényét olvasta fel nagy 
érdeklődés mellett, amiért a társaság 
nevében Veress Samu dr elnök mondott 
köszönetét az ambiciózus felolvasónak.

Halálozás. Ács József helybeli laka
tosmester hosszas betegeskedés után 53 
éves korában f. hó 21-én meghalt. Ha
lálát özvegye s négy gyermeke gyászolja. 
A szorgalmas, törekvő iparos holttestét 
nagy részvét mellett f. hó 23-án helyez
ték öröknyugalomra.

Tízéves találkozó. Zemandl Ernő ri
maszombati lakos felkéri mindazon volt 
osztálytársait, kikkel a volt rozsnyói 
kir. kath. főgimnáziumban az 1917—18-ik 
tanévben érettségi vizsgát tett, hogy tíz
éves találkozójuk előkészítése végett cí
müket vele közöljék.

írásbeli érettségik. A helybeli állami 
reálgimnázium magyar tagozatán május 
21—24 napjain peregtek le az Írásbeli 
érettségi vizsgák. Az Írásbeli vizsgálaton 
huszonkét magyar nyolcadikos vett részt.

Zongoravizsga. Pásztory Gyuláné 
helybeli zongoratanárnő összes növen
dékeinek zongoravizsgáját a Polgári Ol
vasókör színháztermében junius hó 9-én 
esti 8 órai kezdettel tartja meg. A kiváló 
zongoratanárnő növendékeinek vizsga
hangversenye mindig eseményt jelent 
városunk zenei életében s az iránt most 
is nagy érdeklődés nyilvánul meg.

Győry Dezső a budapesti Ady-iin- 
nepségen. Budapesti munkatársunk je
lenti : Budapesten két napig tartó hatal
mas Ady-emlékünnepély zajlott le ezer 
diák rendezésében. Ády Endre halhatat
lan géniuszának áldozott a magyarság 
s az ünnepség impozáns volta bizonyí
ték amellett, hogy Ady Endre manapság 
megszűnt a harcok középpontja lenni : 
ő ma már kiteljesülés, ő a magyarság 
összeségének örökérvényű kifejezője. Ezt 
dokumentálta a magyar ifjúság Ady- 
emlékünnepe. — Örömmel regisztráljuk, 
hogy a budapesti előadók és művészek 
között éppen Győry Dezső volt az, aki 
a vidék lelkét hozta áldozatul a tragi
kus sorsú vátesz sírjához. Az ünnepség 
műsorának egyik előkelő helyét töltötte 
be a másik két előadó ; Szabó Endre és 
Tóth Aladár mellett. Első napon a régi 
országház termében szavalta nagy tet
széssel saját költeményeit, második na
pon pedig nagyhatású előadást tartott 
a magyar ifjúság feladatairól Győry 
Dezső, akit ma már a magyar főváros
ban is az uj magyar irodalom egyik 
legméltóbb reprezentánsának tartanak. 
A magyar ifjúság Ady Endrét csak úgy 
ünnepelheti — mondotta beszédjében — 
ha ragaszkodik a múlt nemes hagyomá
nyaihoz, de uj arccal és uj akarattal 
halad előre utján. A magyarságnak 
népek versenyében első helyen kell be
érkezni, a magyarság arca nélkül szürke 
Európa. Keleti világérzés népe vagyunk, 
de csak részben, mert e keleti talajt a 
nyugat kultúrája termékenyíti meg. S 
hogy a magyarság megnyerje kultúrhar
cát, ahoz kell, hogy a magyar tömeg s 
a szellemi vezetők egyesüljenek. — Az 
ifjúság missziója : erős magyar civilizá
ció gyökérverése. Az ifjúság a magyar
ság nagy rezervoárjához kell hogy for
duljon : a faluhoz, a munkáshoz, az is
kolához, hogy a megértés szellemében, 
cselekvő szeretettel készítse elő a nagy 
lelki reneszánszot. — Győry Dezső ha
tásos és tartalmas programmját a zene- 
akadémia nagytermét szorongásig meg
töltő közönség lelkes ovációval fogadta. 
Az estély minden pontja méltó keretben 
illeszkedett egymáshoz: Szabó Dezső elő
adása a mai magyar életről, Basilides Mária 
éneke, Kása György zongorajátéka, Ju
hász Gyula és Báló Elemér szavalata, 
mind nemes bizonyságtétel Ady és az 
ujarcu magyarság mellett. Mindkét estét 
több mint ezer főnyi közönség hallgatta 
végig, ami pesti viszonylatban is első
rangú.

Jégeső. A csapadékos májusi időjárás 
annyira állandósult, hogy már-már ve
szélyessé vált a termésre. F. hó 21-én 
délben városunk és vidékén jégeső volt, 
mikor is a borsószem nagyságú sűrű 
jég károkat okozott a kapásnövények
ben.

Ifjúsági előadás. A rimaszombati áll. 
polgári iskola magyar tagozatának nö
vendékei folyó hó 19-én a „Tátra"-szálló 
nagytermében sikerült előadást tartottak 
a következő műsorral: 1. Prolog. Irta: 
Szombathy Viktor, elmondta Szabó Sára
III. o. t. — 2. Hajdanában. Regényes szín
játék 1 felvonásban. Irta: Vándor Iván. 
Személyek: Ozmány földesur Kosztur 
József III. o. t., Ozmányné, neje Klein 
Erzsébet II. o. t., Isotha, leányuk Borbély 
Lenke III. o. t., Naláczy, ifjú nemes Pópa 
Gyula III. o. t., János, Íródeák Nagy Jó
zsef III. o. t., Gergely, szolga Magicz 
István III. o. t. — Felszolgáló leányok:

RádiHakkmnnlátor töltés, villamos felszerelés és berendezés, csillárok, égők a legjutányosabb áron 
jW *  a Rimaszombati Városi Villamos Telepon szerezheti be: Kispást-tér. —  Telefon-számi 30. ^



1928. május hó 27. 3

Mágnes.
Most úgy megyünk el egymás mellett,
Mint két régi, hideg ismerős.
Közömbös barátjai egymásnak,
Semmi egyéb.

Kalapom billentem, bólintasz langyosul,
S kezetfogunk.
Ó, ez a kéz, hogy remegett az enyémben : 
Mint két mágnes, hajdan az ujjaink.
Az áram elrohant már, túlsó pólusokra, 
kihűlt meleg a titkos szép kapocs.

És most megnézlek magamnak :
Nem vagy se csúnya, se szép.
A szemed szürke, nem ibolyakék.
Ajkad keskeny, nem piros,
Csókod sem kell, a tilos.
Hajad fakó, szomoru-szóke 
És ráncos lesz arcodnak színe bőre.
(S azt mondtam egyszer, hogy szép vagy !)

S azt mondtam valaha : jó vagy 1 
Nem vagy se jó, se rossz.
Ember vagy. Női ember.
Akárki-ismerős.

Mágnesnek túlsó sarka :
Itt állok melletted én,
Nem vonz, nem taszít a törvény.
Semmi.

Már közömbös vagy.
így kellett lenni. ( - thy—)

Az ember és ruházata.*)
Amint az ember környezetén, apró 

használati tárgyain s mindenen a mivel 
körülveszi magát, a mihez hozzáér, úgy 
ruházatán is mindig megcsillan az egyén 
lelki világa.

Az ember egyénisége rányomja bélye
gét egész környezetére s a holt tár
gyakból is kisugárzik egész gondolat- 
világa, érzései, Ízlése, egész lelke.

Sokszor csodálkozunk, hogy egy-egy 
nagyon tiszta lakás nem elég meleg, 
nem kellemes. Nem tudjuk megmondani 
miért nem az, csak érezzük. Nincs 
benne lélek, az a megmagyarázhatatlan 
varázsos üdeség, derű, keresetlen báj, 
melyet csak a lélek tud megteremteni. 
A legszegényebb lakás is lehet puha, 
meieg fészek s a legpompásabb is sok
szor hideg, rideg butorraktár, ha hiány
zik belőle a lélek melegsége.

A ruha, mint kiegészítője az ember
nek, vagy igazán az, vagy fölösleges 
kellemetlen disz. Ha nincs összhangban 
az ember lelki világával, ha nem olvad 
mintegy össze az egyénnel, kellemetlen 
disszonanciát támaszt viselőjében is s 
másokban is.

Nem elég a ruhát felvenni, viselni kell 
tudni. Ha valaki folyton érzi a ruha új
szerűségét, idegenségét magán, félszeg 
lesz a mozgása, bizonytalan a tekintete 
s eltévedt, félrecsuszott egész modora. 
Akinek az egyénisége őszinte, egyenes, 
tiszta, az nem aggat magára fölösleges 
díszeket s ha mégis megteszi itt-ott, 
egész biztosan nem érzi jól magát.

A férfiakat a divat többé-kevésbbé 
uniformisba kényszeríti, kevesebb a mód
juk hozzá, hogy ruházatukkal érvényre 
juttathassák egyéniségüket. De disting- 
válni itt is lehet. Akikben megvan a 
feltünnivágyás szeretete, bő alkalmuk 
nyílik rá, hogy divatbábukká legyenek. 
De mérvadó itt mégis inkább az, hogyan 
viselik a ruhát. Van kopottság is, mely 
föltétien tiszteletet parancsol s van na
gyon skatulyaszerü tisztaság, mely guny- 
mosolyt csal a néző arcára.

A nők vannak abban a kivételes hely
zetben, hogy kiválogathatják az egyéni
ségüknek, ízlésüknek a legmegfelelőbbet 
egészen a tobzódásig. Itt aztán dús tár
háza kínálkozik a megfigyelésnek.

Azt mondják, hogy „a szem a lélek 
tükre" — egész bátran hozzátehetjük, 
hogy a ruha is az.

A mely nő válogatós, gondolkozás nél
kül magára aggat mindent ami uj és 
drága, nem nehéz kitalálni, hogy önző, 
aki mindenen és mindenkin keresztül 
érvényesíti a saját akaratát.

Nem frázis az, hogy az ember külső 
megjelenése első tekintetre megnyerő 
vagy visszataszító. Egyszerű, finom Íz
léssel öltözött emberről feltételezni lelki 
durvaságot nem lehet. Az ilyen rend
szerint bensőleg finom, disztingvált s 
külső megnyilatkozásaiban is kellemes, 
kedves. A feltűnés kerülése a ruházat
ban feltétlenül mély lelkiségre vall. —

*) Felolvastatott a rimaszombati Irodalmi Tár
saságban. Szerk.

Ezeknek beszédmodora, mondanivalói 
egyszerűek, tartalmasak. Nem hangos
kodnak, nem hadonásznak, nem visel
kednek feltűnően. Ha valami rajtuk kí
vül álló oknál fogva mégis arra kény
szerülnek, hogy ruhájukban nem érvé
nyesíthetik saját egyéni Ízlésüket, kelle
metlenül befolyásolja a ruha egész ke
délyüket. Rendszerint a szemlélő is ész
reveszi ezt a disszonanciát, valami ide
genszerűséget, amire azt szokták mon
dani : „nem áll jól a ruha." Nem a ru
hában, nem az alakban s nem az arcz- 
ban van a hiba, de a lényegben, a lélek 
belső berendezésének a ruhával való 
összhangjában. Az ember is, a ruha is 
lehet külön-külön nagyon szép, együtt 
azonban olyan disszonanciát támaszt 
mint két, egyszerre más-más hangnem
ből játszott népdal.

Egy uj ruha igazán csak akkor jó, ha 
úgy érezzük magunkat benne, mintha 
mindig rajtunk lett volna. Van úgy, 
hogy nem kényelmetlen, nem szűk, ked
ves, szép s mégis feszélyez s idő kell 
hozzá, mig átlényegül az egyénhez. — 
Talán csak egy nem odavaló redő, egy 
lényegtelennek látszó kis dísz, de elég 
ahoz, hogy megbontsa a harmóniát.

Sokszor látunk nőket, akik egyszerű 
kis háziruhájukban bájosak, kedvesek, 
közvetlenek s ragyogó estélyi toalettben 
idegenek, kellemetlenek. A ruha csillo
gásában elvész a lélek melegsége, az 
az otthonos puha báj, melyet csak a 
tűzhely melege tud igazán táplálni. Ott
hont szerető, befelé élő lelkek, gyöngé- 
dek és gyöngék ahoz, hogy megtart
hassák önmagukat s kint a világban el 
ne tévedjenek. Csak házi papucsban 
tudnak biztosan megállni, magassarku 
cipőben félszeg, ingadozó a járásuk.

Lényegében az embert s a ruhát el
választani egymástól nem lehet. A női 
ruhák röpködő díszei sok mozgást, sok 
gesztust, hangos beszédet igényelnek. 
Lehetetlen groteszk látvány lenne egy 
nyugodt temperamentumu, csendes asz- 
szony igy feldiszitve, akin a röpködésre, 
lebegésre hivatott függelékek úgy hat
nának, mint szélcsendben a madárijesztő. 
De a milyen kellemetlen látvány lenne 
ez, éppen olyan kellemes az, ha a nő 
egyénisége kihangsúlyozza a ritmust s 
a saját benső lényével összhangot te
remt az ember és a ruha között.

Ha valaki nem az egyéniségének meg
felelő ruhát vesz magára, nem adhat 
egy komplett egészet, két különálló kép, 
— csak kép lesz — melyeknek színei 
rontják és ütik egymást. A ruha árt az 
embernek s az ember árt a ruhának.

Igaz az, hogy: „nem ruha teszi az 
embert", — de az is igaz, hogy ember 
teszi a ruhát.

Amint vannak csak egészen szűk kör
ben, otthon kellemes emberek, akik e 
körön kivül teljesen elvesztik biztos 
mozgásukat s szürke, hétköznapi pará- 
nyokká, félszegekké válnak, épp úgy 
vannak olyanok is, akik csak e körön 
kivül találják meg igazán önmagukat s 
tudják érvényre juttatni egyéniségüket, 
nők és férfiak egyaránt. — A testükkel 
párhuzamban a lelkűk, az arcuk, a te
kintetük, minden mozdulatuk ünnepi 
díszbe öltözik s a milyen arányban dí
szes a ruhájuk, ugyanolyan arányban 
díszítik beszédjüket fellengző frázisok
kal. Tudnak nagyon hétköznapiak lenni 
otthon s nagyon ünnepélyesek kint. 
Nagyszerűen tudják takargatni az anyagi 
szegénységet s virágos nyelvvel leplezni 
a lélek sivárságát. Ezek adnak legtöb
bet a külső megjelenésre, de a figyel
mes szemlélőt nem tudják félrevezetni 
mégsem. — A kivasalt ruha alól daróc 
kandikál ki s a finom, sima modor 
alatt valami nagy, nagy durvaság vagy 
jőizü káromkodás bújik meg. Nem tudni, 
melyik a valódi énjük s ők maguk tud
nák a legkevésbbé megmondani.

Hű kifejezője a mindig uj, mindig 
komplikált ruha a titokzatos sfinxszerü, 
úgynevezett érdekes nő lelki összetéte
lének. Nem tudni hol kezdődik, hol 
végződik, nincs határozott színe, nincs 
határozott formája, kuszáit vonalak, csu
pa disszonancia s a nő lényegével 
mégis valami kifejező nagy egység. — 
Valami egészen különös, titokszerű ösz- 
szeolvadása egymástól idegen színek
nek, egymástól idegen, ellentétes érzel
meknek.

Nem érdektelen megfigyelni, hogy a 
feltűnően öltözött nők rendszerint na
gyon hangosak is, tekintet nélkül a tár
sadalmi állásra és korra. Az ember és 
a ruha versenyt kiabálnak egymással s

minden módon és minden eszközzel észre 
akarják magukat vétetni. De ezek nem 
is tűrik a csendes egyszerűséget, kell a 
nagy hang színben, formában, szóban 
és mozdulatban egyaránt.

Az egyén s a ruha két egymástól el
választhatatlan valami. Ha lehet egyé
niségről beszélni azoknál, akik váloga
tás nélkül, gondolkozás nélkül magukra 
vesznek mindent ami uj, ami divat, ak
kor ezeknél nagyon frappánsan fejezi 
ki öltözetük egyéniségüket. Divatbábok 
érzés, érték nélkül, itéletképesség, gon
dolatok nélkül. Mindegy hogy mi, mind
egy hogy milyen, fontos csak az, hogy 
divat legyen.

A komolyan vett egyéniség valóban 
az, aki a divat legvadabb tobzódásában 
is ki tudja válogatni a legmegfelelőbbet. 
Aki egyforma biztonsággal áll a konyha 
padlóján s báltermek parkettjén. — 
Nem zsörtölődő, nem elégedetlen otthon 
s nem kinyílt exotikus virág azonkívül. 
Soha nem rangasz, a legpiszkosabb 
munkában sem közönséges és soha nem 
szórja tele csillogó díszekkel a ruháját 
s nem tesz sima álarcot sem a lelkére 
sem az arcára. Mindig önmagát, a leg
sajátosabb benső énjét adja otthon s kint 
a világban is. Öntudatlanul, természet
szerűleg disztingvá! s mindig megtalálja 
a határt, a melyen íul — ránézve — 
az Ízléstelenség, esetleg a nevetséges
ség kezdődhetnék. Mindig van rajta 
valami egyéni megnyilatkozása benső 
lelki lényegének, kedves, meleg tónusu, 
finom harmónia. Puhán simuló redők, 
vagy egybeolvadó finom szin. — Nem 
hangoskodik soha sem az ember, sem 
a ruha. Nyugodt, biztos, öntudatos, 
őszintén tiszta titokzatosság, kompliká
ció nélkül.

Az öltözködés művészetét eltanulni 
nem lehet s nem is szabad. Az ember 
öltözködésében mindig önmagát adja, a 
legsajátosabb, legbensőbb lényét, öntu
datlanul is megtalálja s kifejezésre jut
tatja egész lelkivilágát, gondolatait szín
ben, formában, díszben a legfinomabb 
níiánszig. Ha csak azt vesszük, hogy 
az ember pillanatnyi hangulatok hatása 
aiatt egyszer sötét, egyszer világos ru
hát vesz, az is élénken megvilágítja a 
belső és külső összhang tényét, szüksé
gességét. Mennyire kiegészítő részei egy
másnak az ember s a ruha, lényegében 
mennyire egymástól függő, elválasztha
tatlan a kettő, mennyire hatást gyako
rolnak egymásra, kitűnik abból, hogy 
aki hosszú ideig kénytelen gyászt vi
selni, nyomasztólag hat a kedélyre, sö
tét fátyolt húz az ember s a világ közé.

Vannak vidékek, ahol falun harminc 
éves korában már nem viselhet az asz- 
szony csak fekete ruhát. És hozzávénül 
a ruhához kedélyben, gondolkozásban 
s az élet minden megnyilvánulásában.

Nem is olyan régen általánosan is 
öregebbé kényszeritette az asszonyt a 
divat, a kor felfogása mint a milyen volt. 
Hiába tombolt benne perzselő tűzzel az 
élet, hiába virult lelkében a vágy a fény 
után, hiába lobogott benne a kedély 
tarka színek felé, a közszellem sötétbe 
kényszeritette s elzárt előle mindent a 
mi életeleme volt.

Hála a mai divatnak, az asszonyok 
kora korlátlanul kitolódott. Határtalan 
lehetőségeket nyitott a korszellem, a 
kozmetika és a divat. Az idő vasfoga 
elavult szólam, romboló hatásukat fölé
nyes gesztussal eltörölte a haladás. Az 
évek száma összezsugorodott s a ter
mészetnek fügét mutat a találékonyság. 
Mindenki szabadon választhatja meg 
életkorát, az öregség nagyon relatív fo
galommá lett. A korszellem nem kény
szerít sötét ruhába bizonyos koron túl, 
az öltözködés művészetté, még pedig 
egyéni művészetté fokozódott. Soha ilyen 
tág horizontokat, ennyi lehetőségét az 
egyéni Ízlés érvényesülésének nem nyúj
tott a divat mint most. Soha ilyen gaz
dag, változatos orgiája a színeknek, az 
anyagnak, a formának.

Az összhang, a disszonancia szédüle
tes, kábító kavarodása! A pompának, 
az egyszerűségnek összefutó, széteső 
kaosza. A legegyszerűbb, legtisztább, 
legőszintébb természetesség s egész a 
művészetig fokozódott raffinéria békés 
összesimulása! És mennyi bőségesen 
buzogó forrása a szép élet lehetőségé
nek ! Mintha a színek és formák vég
telen skáláján zúgna fel a kor szelle
mének szédítő iramú, változatos muzsi
kája ! Kárpótlásul a szemnek talán, a 
mit lelkiekben felperzselt a nagy világ
égés? Kiegyenlitésül a gyászért, az el

veszett esztendőkért. Mert nemcsak lát
szólag, nemcsak külsőleg lett magasabb 
a fiatalság éveinek száma, de érzésbeli- 
leg is megnövekedett. A fiatalos külső 
hatása rányomta bélyegét a lélekre, a 
kedélyre is. A külső benyomások, a 
hangulat hatását a kedélyre, a lélek 
benső világára tagadni nem lehet. A 
derűs, kedves látvány jótékonyan befo
lyásolja a kedélyt s mennyire nyomasz
tólag hat rá sötét képek látása.

Mégis csak kellemesebb látvány egy 
fiatal, üde nő, mint egy feketébe öltö
zött öreg asszony, aki magán hordja a 
halál borzalmát s az örök gyászt. Hogy 
a fiatalság, az üdeség természetes-e 
vagy mesterkélt, az a szemlélőre vég
eredményben mindegy. Kellemes látvány, 
hangulatviditó s mégis csak hangulatok 
irányítják az életet.

A világ civilizált népeire, kik nya
kukba vették a divat igáját, áldás a ma 
divatja. Testileg, lelkileg egészségesebb 
generációkat nevel azzal, hogy nem 
kényszeríti testet-lelket nyomorító ab
roncsba a nők testét, nem zárja el a 
fénytől, levegőtől s nem öltözteti gyász
ba akaratán kivül. Szabad utat enged 
az egyéni ízlés az egyéniség érvénye
sülésének. Nem korlátozza szabályokkal 
az ember és ruha egységességét s előre 
viszi öntudatosabb, biztosabb, tisztább 
életcélok felé.

Holéczyné J. Ilona.

F u rcsa  vers.
Mint illat harmatoz körül, 

lehelletét már szinte érzem az arcomon 
és megfordulok — csendesen.
Ki tréfálkozik velem gonoszul? 
most újra hallom nótázó szavát, 
hallgatódzom, kint szél zenél, 
néma a kis szobám.
Úgy fáj a szivem, sirás fojtogat, 
nem ő volt,— mégis, hátha mégis ő?
Kiszaladok : a sötét esten át 
vágtat a szél,
forró fejem a hűvös falra hajtom 
— s most már az én 
zokogásomat hallgatja a szél.

S zéth u lló  pernyék .
Szivembe csókolt szépséged
jóságod nyomán
vágyón különbnek hittelek.
A szemed barna volt, 
lágymeleg tekintetű, 
ha engem keresett.

A szavad is tiszta volt, 
vigyázó s én már újra 
hittem,
mikor merészen vágyón 
tört ki belőled a férfi 
s megölte a szerelmem.
Karom nem pihent válladon,
... gyors futását siettettem 
az időnek.
Mégis jó volt megtudni, 
hogy Te sem — Te sem vagy 
semmiben különbb 
a többinél. Orbán Janka.

Ezer év moha alatt.
Irta: Horváth Zoltán.

Álmos vezér derék fiát, Árpádot már 
pajzsára emelte a hét törzs feje és el
ismerte őt vezérének az egész turk nép, 
amely Lebedias földjén, valahol Moldva 
és Besszarábia sikján lakott. A görög 
császár nagy ur, sok kincset Ígért ne
kik, ha segítenek bolgár ellenségei ellen 
a harcban. De tanácsot is adott nekik, 
hogy egyesüljön az a két törzs egy kö
zös fejedelem alatt. így lett a magyarok
ból egységes nemzet és igy lett a turk 
népből magyar, mert a második törzs : 
a Megyeri vagy Magyari volt a legna
gyobb számú. Az első törzs : a Nyéki 
már nagyon elvérzett a besenyőkkel 
vívott kemény védelmi harcok alatt. 
Az öreg Álmos vezér volt a Magyari 
törzs feje, de öreg vállainak sok volt a 
munka: fiára, Árpádra hagyta azt.

Az egyesült nemzet fölkerekedett s a 
bolgárokra rácsapva, megtörte a vele 
rokon humi-bolgár nép nagy birodalmát. 
Mig odajárt a fegyverbiró nép, addig 
Etelközben feldúlták hazájukat a bese
nyők s igy a harcos nép kénytelen volt 
uj hazát keresni.



4 G S m 5 ? 1928. május hó 27.

Bejöttek a Kárpátok szorosain s el- 
özönlötték a nagyrészt gazdátlan sík
ságot, csak a Tiszánál állott elébük 
Zalán bolgár népe s a nyugati oldala
kon Szvatopluk hadaival kellett meg- 
vivniok.

Elfoglalták ezt a földet, mint nagy 
ősük : Atilla király örökségét, aki maga 
is ott nyugszik sírjába temetve valahol 
a Tisza és a Maros környékén. — Ott 
volt valaha a nagy hun sátorváros, — 
sok temető bizonyltja, hogy a hunok 
száz évnél tovább laktak ott.

A hét vezér névéit felsorolja a ma
gyar krónikás s ezek közül Huba lehe
tett az, aki vitézeivel ide telepedett a 
gömöri völgyekbe és síkságokba.

Legderekabb vitézei közé tartozott 
Hubának Sőreg vitéz. — Ez vele járt 
Lebedias síkjain s ott villogtatta kard
ját a besenyők ellen. Vele volt a görög 
császár szövetséges harcaiban is s a 
bolgár vitézeket többször megverte, majd 
Bizánczban ezüst sisakkal tüntette ki a 
császár a fiatal vitézt.

Sőreg nem sokat örült a kitüntetés
nek, de annál többet forgott Huba ve
zér gyönyörű lánya: Hajna oldala mel
lett. A szép leány a táborozáskor is apja 
mellett volt, mert anyja nem élt már s 
ő vigyázott bálványozásig szeretett édes 
apjára.

Az etelközi szomorú napok után igy 
szólt Huba vezér Sőreghez:

— Sőreg fiam, tudom, hogy szereted 
a lányomat. Én is szeretlek téged és 
ígérem neked, hogy ha Árpád fejede
lemmel elfoglaljuk Atilla országát ott a 
Kárpátok között, akkor a fiam leszel. 
Hajna lányomat feleségül adom neked.

— Köszönöm vezérem, ezt kérem, ezt 
kívánom, ezt fogom kérni Hadúrtól.

Mikor átkeltek a Kárpátok szorosán 
s a Tisza vizének kanyargós partjain 
lehuzódtak Alpár felé, a harc előtt az 
ősz táltos fehér paripát áldozott Hadúr
nak. Az áldozatnál Sőreg ajkai azt re- 
begték : Segítsd karjainkat Hadúr, hogy 
Hajnát megnyerhessem feleségül.

Ezt könyörögte később is, máskor is 
minden áldozati könyörgésnél Hadúrtól.

Elfoglalták végre Atilla országát. Az
után megkötötték a vezérek a vérszer
ződést Pusztaszernél s megesküdtek ki
omló vérükre, hogy mig Árpád nemzet
sége él, mindig abból választanak ma
gyar fejedelmet.

Elszéledtek a vezérek a maguk föld
jeire, Sőreg is felvonult Hubával Gömör 
déli tájaira.

Huba vezér a Gortva patak közelé
ben telepedett le s ott egy nagy szikla 
tövénél építtetett faházat magának. Ső
reg vitéz a szomszéd nagy sziklánál 
telepedett le népeivel s azt kapta vezé
rétől, mint örök birtokot.

A szép Hajna ott szeretett járni a 
szikla mellett az erdőségben. Ott hall
gatta a rigók és fülemülék énekét, oda 
járt a tiszta forrás vizében fürdeni.

Ezután mindennapos volt ott Sőreg 
vitéz is s tudta már, hogy menyasszo
nyát hol keresse, ha nincs az apai ház
ban. Ott beszélgettek, ott tervezgettek a 
liget fái alatt egy kőre vagy fatörzsre 
ülve és Hajna már néha ölébe vette 
Sőreg fejét s úgy simogatta, fonogaíta 
gesztenyebarna szöghaját.

Sőreg már építtette a másik szikla- 
csom.pó alatt tölgyfából palotáját, a 
hova majd elviszi Hajnát, édes feleségét.

Egy reggel a szép leány kisétált a 
liget tisztására, dél felé megfürdött s 
mivel Sőregre sokáig várt, elszunnyadt 
a szép virágos gyepen. Álmában meg
mozdult, éppen Sőreget ölelte. Ez volt a 
veszte.

Egy gonosz vipera ott aludt a tuskó 
mellett s őt érte Hajna szép keze legyin
tésével. A vipera megmarta a szép kezet 
s egy idő múlva Hajna éles fájdalomra 
ébredt.

— Jaj, Sőreg, hol vagy?! De Sőreg 
távol volt.

A seb mindig jobban fájt s mire Ső
reg előkerült, a szép Hajna halálos vo- 
naglásban kinlódott.

— Mi bajod Hajna, édes szép menya
sszonyom ?

— Jaj, a kígyó! kiáltott Hajna s 
utolsó sóhaja szállt fölfelé. Hiába verte 
agyon Sőreg a viperát, Hajna meg volt 
halva, szép menyasszonya nem nyitotta 
fel többé kedves, elbűvölő, szerelmes sze
meit.

Sőreg vitéz lehajtva fejét, ott búsult 
a sziklán, a hol Hajna kiszenvedett.

Ott találta őt estefelé Huba vezér is, 
a ki aggódva, lánya keresésére indult.

Ott temették el harmadnap a szép 
menyasszonyt és a nagy sziklacsoinpót 
Hajnácskőnek nevezte a magyar nép.

— Ne búsulj, Sőreg, fiatal vagy, kapsz 
te más menyasszonyt is ! — próbálta vi
gasztalni Huba.

— Nincs olyan más, nem is lesz soha, 
apám, mint a te leányod !

— De hát vitézhez nem illik a foly
tonos búslakodás !

— Elmegyek apám, azokkal a vitézek
kel harcolni, a kik Árpád halála után a 
fiatal Zsolt fejedelem helyett harcolnak 
nyugaton az ország határain túl. Ott te
rem még dicsőség a harcosok számára.

— Menj, fiam ; vigasztaljon Hadúr! 
Ott harcolt Sőreg messze nyugaton s 
ott fogták el Lehellel együtt, ott végez
ték ki, Hajna nevével ajkán. S a másik 
sziklacsompót Hajnácskő mellett Sőreg- 
nek nevezte a magyar nép.

F a lu  és város.
Reggel:
mikor a város zaja
fölriaszt álmomból, fülembe cseng
szülőfalum hívó szava.
Délben :
már erősen ver az agyam, 
Készülődöm lázasan az útra 
És már otthon érzem magam.
De este:
ha kigyúl a korzó lámpája, 
magával ragad a városi élet 
És fütyülök az egész világra.

F alu n .
Szent áhítattal nézem a parasztot, 
Amint fáradtan a földet túrja, 
Gyöngyözik az izzadság róla.
így csinálta az ősapja egykor,
És ő ápolja tovább a földet,
Lassan lépdel az ökrei mellett.
Feje fölött dalol a pacsirta,
Egy szebb időről zengi énekét 
És a paraszt vígan fütyörészik, 
Gyorsabb munkára nógatja ökrét.
Szent áhítattal nézem a parasztot, 
Amint fáradtan a földet túrja.
És azt gondolom, hogy mi lesz akkor, 
Ha majd egyszer kifárad ... megunja.

Virdgh László.

M ilyen  le sz  a  v i lá g  3 0  óv 
m ú lva  ?

Az, ami itt alább következik, nem egy 
úgynevezett hivatásos jövendőmondó jós
lása, hanem a mai francia irodalom egyik 
legkiválóbb alakja, Paul Morand mondja 
el nekünk azt, ahogyan ő elképzeli a 
világot harminc esztendő múlva. Nincs 
is itt fantasztikus dolgokról szó, mert 
Paul Morand egyszerűen csak következ
tetéseket von le a jelenből a jövőre. 
Tudja, mint ahogyan tudjuk mindnyájan, 
akik élünk, hogy milyen a helyzet ma a 
világpolitikában, hol tartunk irodalom
ban, művészetben, tudományban. A kiváló 
francia iró tehát azt Írja meg a cikkében, 
hogy harminc év múlva, vagyis 1958-ban 
hova juthatunk el a világpolitikában, az 
irodalomban, a művészetben és a tudo
mányban. Egyéni föltevések ezek, de 
érdekesek, mert kiindulási pontjuk ko
moly és értékükből akkor sem veszíte
nek, ha néha talán nagyobb mértékben 
találjuk meg benne az Írói fantáziát, mint 
a valóságot.

Paul Morand ezt az érdekes cikkét, 
amely az „1958“ címet kapta s amely 
Franciaország egyik legnépszerűbb iro
dalmi hetilapjában a Vandideban jelent 
meg, azzal kezdi, hogy harminc év rnulva 
Európában, Anglia kivételével, a szabad
ság, a demokrácia régi eszméi elfognak 
tűnni. Az individuálizmust helyettesíteni 
fogja a kollektivizmus. Moszkva harminc 
év múlva is bolsevista lesz, de a bolse- 
vizmusnak koránt sem lesz oly hatása, 
mint ahogyan azt hívei jósolják. Szovjet- 
Oroszország el fogja veszíteni Szibéria 
felét, ahol Japán lesz az ur. Ukrajna és 
a kaukázusi államok visszanyerik függet
lenségüket és ezzel a IH-ik Internacio- 
nále vitalitása csökkenni fog. Egyedül 
Kínában és a színes gyarmatokon folyta
tódik majd a harc a kispolgárság ellen.

Németországban állandósulni fog a 
köztársasági rendszer. — A szélsőséges 
elemek elveszítik a talajt. Ausztriának 
Németországhoz való csatlakozása 1935- 
ben történik meg.

Anglia a tengerek fölötti uralmát kény
telen lesz átengedni Amerikának. Áz 
angol gyarmatok teljesen átalakulnak 
forradalmak és háborúk nélkül.

A fascista Olaszország a keleti Föld
közi tenger korlátlan ura lesz. Harminc 
év múlva Olaszországnak lakossága meg
haladja a 75 milliót s ezzel Európa hadi
tengerészetében a második, kereskedelmi 
tengerészeiében a harmadik helyet fog
lalja majd el. Egyiptom, Szíria, Albánia 
és az egész Balkán Olaszország politi
kai és kereskedelmi befolyása alatt fog 
állani. Ennek következménye lesz az, 
hogy Triesztből Középeurópa egyik leg
nagyobb kikötője lesz. Anélkül, hogy 
Franciaországgal Olaszország háborúba 
keverednék, Jugoszláviát meg fogja sem
misíteni.

Amerika harminc év múlva teljesen 
zsoldjába fogja keríteni Angliát. Japán
nal nem lesz háborúja, mert Japán hódí
tási vágya kielégül majd Szibériával, 
amit el fog árasztani sárga emberekkel.

Nyugatafrika megyékre oszlik majd és 
fekete lakosságából francia állampolgárok 
és szavazók lesznek. 1930-ika után füg
getlen néger köztársaság lesz. Forrada
lom Indiában, Indokínában tör ki. Az 
ausztráliai és a japán csapatok verik le 
majd a lázadásokat. Ázsiában Kina északi 
része megszűnik. Itt is japánok lesznek 
az urak.

Franciaország lakossága harminc év 
múlva is negyven millió lesz. Ami a 
politikáját illeti, fölváltva két párt fog 
uralkodni. Az egyik a kevés keresettel 
biró és a bolsevistákkal kacérkodó párt, 
amely azonban bolsevista a végered
ményben sohasem tudna lenni.

A másik a párisiakból rekrutáiódik, 
amely inkákb szereti a pénzt, mint a 
munkát s amely előtt hallatlan tisztelete 
lesz a dollárnak. A hatalomra kerülő 
embereket az ifjú generáció adja. Leszr 
nek negyven esztendős miniszterelnökök, 
huszonöt éves képviselők és harmincöt 
éves nagykövetek. Harminc év múlva az 
asszonyok is szavaznak majd Francia- 
országban. Az úgynevezett gazdag osz
tály eltűnik. Akik sok pénzt akarnak 
keresni, azok Amerikában telepednek le. 
Az ötszáz hektár földbirtokon felül levő 
nagybirtokok megszűnnek. Páris pedig 
tovább fogja folytatni luxus életét.

Az intelligencia egyedüli szellemi táp
láléka az újság lesz. A regényírók min
dig rosszabb és rosszabb regényeket 
fognak Írni. A művészetben a cél a nép
szerűsítés lesz. A festészetben, Picasso 
nagy korszaka után, dekadencia áll be. 
A színházakat a mozik és a musik-hall-ok 
helyettesítik és a színházak csak mint 
„Theatre d‘Art“ maradnak fönt. Anatole 
France-ot úgy tekintik majd, mint az 
utolsó klasszikust. A Trocadero-téren 
szobrot emelnek neki. A zene nem kva
litásban hanem kvantitásban tért hódit. 
A zene'és a sport lesz az emberiség élve
zete. A francia Akadémia nagy tisztelet
nek fog örvendeni. Halhatatlan tagjai 
közt azonban mindig kevesebb és keve
sebb lesz az iró. A tiszta művészet a 
költészetben keres menedéket.

Az aviatika fejlődésének határai már 
a végtelenséget érintik majd. A vonato
kat és hajókat csak teherszállításra hasz
nálják. Nizza három órányira lesz csak 
Párizstól, az Atlanti óceánon mozgószi
geteken szállnak le a repülőgépek és 
naponként hozzák az amerikaikat Fran
ciaországba. A benzint helyettesíteni 
fogja a villamosság. Az időjárást egy 
héttel előbb fogjuk tudni.

Az orvosok közül csak az idegorvo
sokra és gyomorspeciálistákra lesz szük
ség. A szanatóriumok és a szépséginté
zetek száma évről évre növekedni fog.

Cselédeket csak a vidéken tartanak 
majd. A városokban a külön konyhák 
megszűnnek s minden háznak közös res
taurantja lesz. A művészek és az irók 
állandóan vidéken vagy Afrikában fog
nak élni, esetleg Versailies-ben, mely 
Párisnak egyik külvárosa lesz. Páris 
lakossága különben harminc év múlva 
tiz-tizenkét millió emberből áll majd.

Az emberek szeretni fogják az állato
kat. Az állatkertek tehát elfognak sza
porodni.

Az a régi szokás, hogy az emberek 
délben ebédelnek, megszűnik. A munka
idő reggel kilenc órától ötig tart 
és délután egy óra felé egy kiadósabb 
reggeli helyettesíti majd az ebédet. A fa 
és a kő luxus cikkek lesznek. Ezeket 
helyettesíti a cement és a vas. A legtöbb 
élelmiszert kémiai utón állítják majd 
elő.

A szerelem is elveszti jelentőségét. A 
válások oly gyakoriak lesznek, mint a 
házasságok. Egyes országokban a nők 
majd férfiruhában járnak, a férfiak pe
dig szoknyában. Asszonyok lesznek dip
lomaták, miniszterek, bankdirektorok, 
sőt még katonák is. Ami pedig a vallást 
illeti, a spiritizmusnak rengeteg hive 
lesz.

Ezt mondja el cikkében Paul Morand, 
a kiváló francia iró. Hogy mindenből 
mi válik majd valóra, senki sem tudja. 
Fontos azonban az, hogy ne mosolyog
juk meg ezt a cikket. Vágjuk ki és te
gyük el az Íróasztalunk fiókjába. Harminc 
év múlva, pedig, ha Isten éltet bennün
ket, vegyük elő és olvassuk el újra.

Ákkor mondjunk ítéletet de ne előbb.

Ipartársulati közlemények.
1. Mikor kezdhető meg valamely ipar 

önálló üzése. Az 1924. évi 259. sz. ipar
törvény 3 ipart ismer. Szabad, kézmű
ves és engedélyezett ipart. A jelenleg 
fennálló jogszabály szerint minden sza
bad ipar a hivatkozott törvény 11. §- 
ához fűzött judikatúra szerint már a be
jelentés napján megkezdhető és nem kell 
megvárni, mig az illetékes hatóság az 
iparigazolványt kiadja. — A kézműves 
ipar megkezdésének ideje — az ipar
igazolvány kiadása előtt — nincs a tör
vényben meghatározva. A régi magyar 
ipartörvény 4. §-a kimondotta, hogy ha 
az iparigazolványt az iparhatóság 3 nap 
alatt ki nem adja, az ipar üzése meg
kezdhető. Tehát a kézműves ipart ille
tőleg a jelenlegi szabály az, hogy ha az 
önálló ipart folytatni szándékozó min
den tekintetben megfelel az ipartörvény 
feltételeinek és nem áll fenn valamely 
kizáró ok, amely miatt az ipar folyta
tása eltiltható, az ipar a bejelentés után 
megkezdhető. — Áz ipartársulat, mint 
véleményező szerv éppen ezeknél fogva 
bevezette azt a rendszert, hogy ha va
lamely kézmüvesipar megkezdését nála 
bárki is bejelenti, illetve a bejegyzési 
dijat valaki befizetni akarja, a nyugtát 
nem adja ki addig, amig az illető a 
képesítésére vonatkozó iratokat be nem 
mutatja. Ezzel eleve kizárja azt az eshe
tőséget, hogy valaki is jogosulatlanul 
megkezdje az ipar folytatását, amire 
végeredményben iparigazolványt minő
sítés hiányában nem kaphat. Éppen ez
ért figyelmezteti az ipartársulat mind
azokat, akik kézműves ipart szándéksza- 
nak folytatni, hogy a bejelentés előtt a 
képesítésükre vonatkozó iratokat az 
ipartársulatnál mutassák be. — A kon- 
cessiós iparok megkezdését illetőleg a 
törvény 36-ik §-a világosan kimondja, 
hogy a koncessiós iparokat mindaddig 
nem szabad megkezdeni, amig az enge
dély kiadva nincs. Erre tehát mindenkit 
szigorúan figyelmeztetünk azzal, hogy 
az engedélyezett (koncessiós) ipart mind
addig meg ne kezdjék, amig a kérvé
nyük érdemben elintézve nincs. Az ez 
ellen vétők a jövőben szigorúan meg lesz
nek büntetve.

2. Hdzaldsi engedély, Rimaszombat vá
ros területén a házalási engedély a vá
ros jóváhagyott és jelenleg is érvényben 
lévő szabályrendelete szerint nincs meg
engedve. Ha mégis bárki is a házalási 
kereskedést űzné, kérjük azt a legköze
lebbi közbiztonsági őrszemnek bejelen
teni.

3. Segédek bejelentése. Az ipartársulat 
azt tapasztalja, hogy a segédek bejelen
tése sok esetben el van mulasztva. Fi
gyelmeztetjük tehát az összes segédet 
tartó munkaadókat, hogy segédeiket az 
alapszabályaink értelmében az alkalma
zástól számított 8 napon belül minden
kor pontosan jelentsék be az ipartár
sulathoz. Akik ezen előírásnak eleget 
nem tesznek, az alapszabályban előirt 
módon rendbírsággal fognak sujtatni.

4. A pénzügyi hatóság által engedélye
zett italmérés. Az 1899. évi XXV. t. c. 
értelmében engedélyezett italmérési en
gedélyek nem tartoznak a II. fokú ipar
hatóság jogkörébe. Tehát az ilyen ital
mérési engedélyekkel való rendelkezés 
a hivatkozott törvény értelmében és szel
lemében továbbra is a pénzügyi hatósá
gok jogkörébe tartozik. — Az első 
fokú iparhatóság az ilyen engedély 
tulajdonosának különböző alkalmakra 
adhat ki italmérési engedélyt. Ilyenek 
pl. a vásárok, mulatságok, stb. A pénz
ügyi hatóságok által kiadott italmérési 
engedélyek ügyében tehát mindenkor az 
illetékes pénzügyi hatósághoz kell for
dulni.



Hennyei Valéria, Járossy Valéria, Bónis 
Anna, Schwartz Rózsa, Hupka Gizella
111. o. t., Weissmann Sára, Hauser Kata
lin, Rozsnyai Viola II. o. t. — 3. Gyermek
bál. Jelenet a modern életből. Irta: Bér
ezik Árpád. Személyek: Pipiskéi Tamás 
Osztrich Endre III. o. t., Lóri, neje Szabó 
Sári III. o. t., Ilma, leányuk Katona Ág
nes 1. o. t., Falussy Viktor Moys Antal
II. o. t., Karika Károly Humai János II. 
o. t., Cucika Katona Edóka. — 4. Szeresd 
a virágot. Tündérjáték 1 felvonásban. 
Irta: Farkas István. Személyek: Tündér- 
királynő Koskó Lenke III. o. t., 1—3 tün
dérek Máté Irén II. o. t., Rimeg Edith 
II. o. t , Kozma Elza III. o. t., Gyöngy
virág Ándrik Aranka II. o. t. Ibolya Szal- 
vendi Erzsébet III. o. t., Rakoncátlan 
gyermek Brunári Lajos II. o. t., Tündér- 
biró Csepiga Gyula III. o. t., Tündérek 
kara: Horkay Erzsébet III. o. t., Szabó 
Borbála III. o. t., Krets Erzsébet II. o. t., 
Péter Mária II. o. t., Káposztás Ilona I.
0. t., Mojzes Katalin I. o. t., Nagy Rózsa
1. o. t., Szécsi Ilona I. o. t. — Az összes 
szereplők dicséretreméltóan állották meg 
helyüket. Szabó Sára a Szombathy Viktor 
általános tetszésben részesült prológját 
pompásan adta elő és minden egyes 
szereplő teljes igyekezettel törekedett 
feladatát megoldani. Ki kell azonban 
emelnünk kellemes, szép énekéért Bor
bély Lenkét, az otthonosan mozgó Katona 
Ágnest, Moys Antalt, Humai Jánost, a 
szépséges tündérkirálynőt, tündéreket, 
virágokat, a rakoncátlan gyermeket hűen 
érzékeltető Brunári Lajost s a kifogás
talan Csepiga Gyulát, mint tündérbirót, 
no meg a zenét szolgáltató Pásztor Pali 
bandáját. De a legnagyobb feltűnést, a 
legteljesebb sikert az 5 éves Katona 
Edóka keltette és aratta, aki a Gyermek
bál Cucika szerepében a csodagyerme
kek bámulatbaejtő tudásával olyan biztos 
fellépést, alakitói képességet produkált, 
hogy valóságos extázisba ejtette a közön
séget. A szűnni nem akaró tapsokra va
lamennyien méltán rászolgáltak, de szólt 
ez a taps Weszely Lajos igazgatónak, 
Weszely Lajosné és Varga Etelka tanár
nőknek is, akik a betanítás és rendezés 
munkáját fáradhatatlan buzgalommal vé
gezték s a nagy sikert elsősorban biz
tosították és a legnagyobb elismerést 
kiérdemelték.

A RIMASZOMBATI BANK, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár kedvező feltételek mellett 
elfogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít 
minden bankszakmába vágó megbízást.

Nyilatkozat. Van szerencsém az érde
kelteknek szives tudomására hozni, hogy 
a Rimaszombati Fürésztelepi Munkások 
Kiáltványa cimü nyomtatvány alá nevem 
csupán félrevezetés folytán került. Ezt 
annál is inkább be tudom bizonyítani, 
mert semmiféle pártnak tagja nem va
gyok, igy tehát az ügyhöz semmi közöm.

Tisztelettel: Póznán Viktor.
A ref. egyetemes kenvent rendkí

vüli ülése. Rozsnyó fürdő megvétele tár
gyában május 31-éré rendkívüli ülést 
hivott össze a református egyetemes 
konvent. Az ülés a fürdő nagytermében 
d. e. 9 órakor veszi kezdetét és azon 
mindhárom egyházkerület püspöke és 
világi előjárósága megjelenik. A tárgy- 
sorozaton szerepel még a losonci teoló
giai szeminárium, valamint az egyházi 
törvények jóváhagyásával kapcsolatos 
ügyek elintézése is. Itt említjük meg, 
hogy a Rozsnyó fürdőn létesítendő ref. 
árvaház javára megindított gyűjtést a 
helybeli ref. leánykör nyitotta meg 1000 
koronás adományával, ötszáz koronát 
a helybeli kálvinkör tagjai adtak össze az 
árvaház-alap javára és a kassai ref. 
egyház 250 koronát küldött ugyanezen 
célra, mig Pálóczi-Czinke István püspök 
az általa szerkesztett „Ének-könyv" és 
vallástani kézikönyveinek egész jövedel
mét ajánlottta fel a nemes célra.

A gömöri ev. egyházmegye gyűlése 
Rozsnyón. A gömöri ev. egyházmegye 
szerdán és csütörtökön tartotta meg 
Rozsnyón rendes évi közgyűlését, ame
lyen közel negyven egyház kiküldötte 
vett részt. Szerdán papi értekezlet és az 
egyházmegyei presbitérium és a tanító- 
egyesület ülése volt, csütörtökön pedig 
a közgyűlés a Protestáns Iparosok egy
letének nagytermében. A Polg. Társáig. 
Egylet műkedvelői szerdán nívós estélyt 
rendeztek az egyházmegyei közgyűlés 
résztvevőinek tiszteletére, a Dalosegylet 
közreműködésével.

Lövöldöző részeg. Bernát Béla tajti-i 
lakos múlt vasárnap illurninált állapot
ban, lövöldözve haladt haza lakására az 
egyik korcsmából, a község főutcáján 
keresztül. A revorverrel hadonászó ré-
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szeg fiatalember az utcán Nagy Erzsé
bet 20 éves fiatal leányt jobb karján 
és mellén megsebesítette. A golyó súlyos 
természetű roncsolást végzett a fiatal 
teremtésen, akit a rimaszombati közkór
házba szállítottak. A csendőrség a lövöl
döző fiatalember ellen megindította a 
nyomozást.

Síremléket állíttatott Kiss Ferinek 
Masaryk elnök. Pünkösd vasárnapján 
ünnepélyes külsőségek között leplezik 
le Alsóbakti-puszta temetőjében azt a 
díszes síremléket, melyet a kötelesség- 
teljesítés hősi halottjának, Kiss Ferencz 
olmtitzi bakának állíttatott saját költsé
gén Masaryk elnök. — A rimaszombati 
helyőrség parancsnoksága nagyszabású 
ünnepélyt készít elő az emlékmű lelep
lezése alkalmából és értesüléseink sze
rint azon a magasabb parancsnokságok 
is képviselve lesznek. Az ünnepélyre, 
mely délután 3 órakor kezdődik, a hely
őrség parancsnoka magyar nyelvű átirat
ban is lapunk szerkesztősége utján meg
hívja a rimaszombati közönséget. Masaryk 
elnök nemesszivü elhatározásából tehát 
emlékmű kerül a hős gömöri baka sír
jára. Elég rövid idő alatt. — A hontalan 
bakti-pusztai magyarok állampolgársága 
ügyében benyújtott rengeteg kérvény 
azonban az emlékoszlop dacára is ott 
porosodik valamelyik prágai Íróasztal- 
fiókban. Az oszlophoz valahogy dukálna 
állampolgársági bizonyítvány is.

Tíz évet kapott Klein Dezső vasúti 
merénylője. A besztercebányai esküdt
szék kedden Ítélkezett Borszky Ottó 24 
éves csehországi származású állásnél
küli építész-rajzoló fölött, aki múlt év 
december hó 12-én Klein Dezső feledi 
kereskedőt az éjjeli vonaton megtámadta 
és kirabolta. Áz elegáns megjelenésű 
fiatalember nyomorával indokolta meg 
a bűncselekmény elkövetését. A bíróság 
súlyos testi sértéssel párosult rablásért 
10 évi fegyházbüntetéssel sújtotta a már 
büntetett előéletű fiatalembert.

„Irredentákat" fogott a tornaijai 
csendőrség. A tornaijai csendőrség el
járást indított Varga József, Fejes János, 
Molnár József és Jarabek János abafalai 
legények ellen, mert a tornaijai sorozás 
alkalmával az egész várost végig énekel
ték „irredenta“ nótákkal. A csendőrök ügy
buzgó lelkesedése következtében most 
az ügyészség költséges és haszontalan 
vizsgálatot fog lefolytatni, hogy tényleg 
„irredentát" énekeltek-e az abafalai le
gények, vagy pedig rosszul hallották a 
nagyszerű politikai szimattal megáldott 
csendőrök.

Ebmarás. Tököli Terézia rimatamás- 
falvai lakos kutyája gazdáját és két ház
belit f. hó 23-án megmart. A valószínű
leg veszett ebet elpusztították, a meg- 
martakat a prágai Pasteur intézetbe 
utalta a hatóság.

Villámcsapás sújtott le f. hó 21-én 
Bakti-pusztán, hol egy tehenet megölt s 
a csordás fiun sérüléseket ejtett a villám.

A moziban a Vásár-téren a jobb szó
rakozásra érdemes közönség pénzét in
kasszáló ringspiel itt tartózkodása miatt 
— sajnos — lanyhább érdeklődés mellett 
folytak le e héten az előadások, ame
lyeknek fővenzó erejét a Karnevál varázsa 
gyönyörű film képezte, a főszerepben 
Harry Liedtkével. Az e heti műsoron 
szereplő filmek mindegyike válogatott 
újdonság és élvezetes szórakozást igér.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

S P O R T .
Turisztika.

Minek a kirándulás ?
A mai kulturember az életének nagy 

részét falak közt tölti. Friss levegő he
lyett valóságos börtöni levegőt szí be 
tüdejébe, vagy még annál is rosszabbat; 
napok óta állott-pállott, dohányfüsttel 
és más mindennel szaturált levegőben 
él, ahol gyilkos miazmák apró lényei 
leskelődnek egészségére. Még a legjob
ban szellőztetett lakások levegője sem 
az igazi üditő, életadó, oxigénnel telt, 
csak olyan, mint az üvegházak levegője 
a szobai virágoknak : tengenek, tengőd
nek benne, de meglátszik rajtuk a kény
szerűség.

Hogy ne lenne aztán szüksége a kul- 
turembernek arra, hogy ha teheti, jó 
időben kimozduljon a városok falai kö
zül és az életadó friss levegőn járjon- 
keljen? Künn a zöld mezőn, a virágos

réten, az erdők lombjai alatt, a dombok 
oldalain, a sziklás ormokon ott terem 
az egészség és erő. Ott van az orvos
ság a megsürüsödött vérnek, az eler- 
nyedt izmoknak és inaknak, ott a ful
ladozó tüdőknek, ott tágulnak az üditő 
ózontól. Ott élednek a fáradt, petyhüdt 
idegek is az aranyló napsugárban a kék 
ég derűjétől, a zöld mezők-erdők éltető 
színétől.

Hiszen szép az emberi kultúra is, 
gyönyörködünk annak művein, a mikor 
a ködös, esős, sáros napokon beszoru
lunk a szobákba, a városok falai közé. 
De amint a napsugár eleveníti meg a 
környéket, akkor érezzük, hogy mégsem 
a mi elemünk az a szobai levegő s az 
utcák poros, füstös területe sem adja 
meg azt a tüdőnek, vérnek, amire szük
sége van.

Minél többször ki kell menni a sza
badba, a friss, üde zöldbe a falak közül. 
Ott érezzük igazán a szabad levegő él
tető erejét s mint a bárányok vagy a 
csikók ficánkolnak a zöld mezőn, úgy 
kedvünk kerekedik nékünk is élénkebb 
mozgásokra s jobb kedvre derül elsa- 
vanyodott lelkünk is,

Menjünk ki az üde zöldbe, a tisztább 
levegőre ! Használjuk föl azokat a szép 
napokat, amelyeket az Isten is azért 
adott, hogy helyrehozhassuk azt a tes- 
pedést, azt a fonnyadást, amit a szobai 
zárt levegő romlasztó hatása idézett elő 
a rosszabb, borús, sáros, ködös napo
kon testünk-lelkünk állapotán.

Sokan azt hiszik, hogy csak egyesek 
kedvtelésére van a turistaság az ő ki
rándulásaival. Kár azt csak egyeseknek 
hagyni, ami olyan üditő, testet-lelket 
fölviditó. Kár a testet az otthonülő tes- 
pedésben elneheziteni, elzsirositani, el- 
puhitani, mert akkor könnyen erőt vesz 
rajtunk minden kisebb baj és dolgain
kat sem tudjuk avval az elégedett, vi
dám lélekkel végezni, mint a friss le
vegőn felüdült, a szabadban föléledt 
test és lélek végezheti.

Ne legyünk a kulturélet senyvedő rab
jai, hanem használjuk föl azt, amit a 
természet nyújt, kínál nekünk az Isten 
szabad ege alatt a magunk felderítésére. 
Ingyen kínálja, nem kerül semmibe, 
csak utána kell nyúlnunk. '

A turistaság nem kerül sokba, ha az 
embernek nincsenek nagy igényei. Hi
szen, akinek vagyoni állapota megen
gedi, az végezheti azt kényelmesebben, 
sok költséggel is. De a szegény ember 
fogja a köpenyét, a botját, aztán bele
tesz a hátizsákjába egynéhány jóizü fa
latot, visz egy poharat az üde forrásvíz 
merítésére. Aztán minden teketória nél
kül megindul és minél többet gyalogol 
az erdei utakon, megpihen a füves tisz
tásokon, élvezi a magaslatok éltető le
vegőjében a pompás kilátásokat s nem 
cserél aztán egy herceggel sem. övé az 
élet, a derű. Váth.

Football.
A Miskolczi MTE, mely a RPOS és 

RME pünkösdi vendégeként fog váro
sunkba bemutatkozni, szép szerepet ját
szik a miskolci amatőr bajnokságban s 
tekintve, hogy a RPOS és RME is komp
lett felállításukban fognak szerepelni, a 
mérkőzések érdekes küzdelmeket ígér
nek. A közönség bizonyára mindkét na
pon nagy számban való megjelenésével 
fogja pártolni egyleteinket.

Á magyarországi vendégcsapat vasár
nap d. u. 3 órakor érkezik. A MMTE— 
RME mérkőzés vasárnap d. u. 5 órakor, 
a MMTE—RPOS mérkőzés azonban — 
ellentétben a plakátokon közölt kezdő
ponttal hétfőn d. u. 4 órakor kezdődik. 
Kéretik a közönség pontos megjelenése.

Losonczi Szlávia—RPOS 3:2  (2:1). 
Rendkívül érdekes és főleg a II. félidő
ben az utolsó percig izgalmas küzdel
met vívott a két csapat. A Szlávia ruti
nos, kiegyensúlyozott csapata nagy fa
voritként indult a Komáromy ésTepper 
helyén tartalékokkal szereplő RPOS el
len és — dicséretére legyen mondva a 
RPOS-nak — nemhogy nagy gólarányu 
győzelmet nem aratott, hanem örülhetett, 
hogy a győzelmet egyáltalán megsze
rezte. Az I. félidő nagyobbrészt a Szlá
via fölénye jegyében zajlott le, a II. fél
időben azonban, mikor a RPOS a hasz
navehetetlen és bosszantóan indolens 
Tóth helyén a tartalék Ofcsárikkal ál
lott fel, megváltozott a helyzet. A RPOS 
támadásai mindinkább erősödtek, mind 
veszélyesebbekké váltak, hogy azután 
teljes fölénnyé állandósuljanak. A játék 
a Szlávia térfelére terelődött át, amely 
állandó védekezésre szorult és csak tö

5

Kinő APOLLOmozgő
Szombaton és vasárnap, május hó 26-án és 27-én 
grandiózus nagy alkotás Henry Dupuy-Mazusla 

világiamért regénye nyomán

A cárnő sachja
Főszerepben a világhírű francia művészek.

Hétfőn, május 28-án gyönyörű tanulságos dráma 
Braun Vilmos szinjátéka után

Főszereplő Ásta Nielsen.

Szerdán, május 30-án szenzációs kalandordráma 
az ismert akrobatával

Századunk legnagyobb lumpja
Főszereplő Luciano Albertini.

Csütörtökön, május hó 31-én az élet gyönyörű 
drámája. Mindenkinek nagyon tanulságos.

Ezt a filmet mindenki nézze meg

Az örökség átka
Főszereplő Marcella Albani, Karol de Voigt.

mörült védelme, no meg a RPOS csa
tárok góliszonya mentette meg számára 
a győzelmet. Á RPOS-nak ezúttal első
sorban közvetlen védelmét kell kidi
csérnünk. Gyurej kapus szenzációsan 
védett, a legveszélyesebb helyzetekben is 
dicséretes önfeláldozással vetette bele 
magát, miáltal több biztos góltól men
tette meg csapatát. Katz a jobbhátvéd 
posztján örvendetes haladásról tett bi
zonyságot. Górász is jó formában van 
és szereplése megelégedést váltott ki. 
A fedezetsor már nem állott teljesen 
feladata magaslatán. Bixer volt a leg
jobb tagja, aki szokott jó és fáradha
tatlan játékát produkálta. Már Schmidt 
játéka — előbbi teljesítményeit véve 
mértékül — nem volt kifogástalan. Si- 
pula csak a második félidőben javult 
fel olyannyira, hogy csapatának hasz
nára lehetett játékával. Á csatársornak 
hibája, hogy akciói nagyon szétesőek, 
a csatárok nem értik meg egymást, és 
nem tudják a védelmet legalább rész
ben tehermentesíteni. A csatárjáték leg
elemibb követelménye a gyorsaság, moz
gékonyság, az ellenfél védelmének ál
landó zavarása és nyugtalanitása, ami a 
RPOS csatároknak bizony nem mindig 
képezi az erényét. A II. félidőben rész
ben a közönség buzdítása által feltüzel
ve, a csatársor is magára talált és Simon 
észszerű irányítása alatt a játékot az 
ellenfél térfelébe tudta terelni. Durda III. 
is tetszetős játékot produkált, Durda I. 
azonban ezúttal nem elégített ki. Szoyka 
még mindig igen gyenge volt, sokat kell 
még treníroznia. A fiatal Ofcsárik keve
set volt játékban.

A Szláviénak csatársora elsőrendű, 
minden egyes tagja, főleg Hodzsa, Bo- 
don, Pentka veszélyesek és a fedeze
tekkel együtt kiforrott, nívós játékosok. 
A védelem már jóval alatta áll a többi 
csapatrészeknek.

Az első gólt a Szlávia éri el a 16-ik 
percben. A Szlávia nagy fölénybe kerül, 
3 komért ér el, amelyek azonban nem 
hoznak eredményt. A RPOS-nak a 40-ik 
percben sikerül egyenlítenie. Simon be
adását Durda III. gólba juttatja. A félidő 
végén Schmidt foultja miatt biró sza
badrúgást ítél, amiből a Szlávia máso
dik gólja származik. A második félidő
ben a Szlávia 11-esből újból növeli 
előnyét. Erre a RPOS átveszi a játék 
irányítását és azt a Szlávia egypár lefu
tásától eltekintve, végig meg is tartja. 
Schmidt a 13. percben szabadrúgásból 
gólt ér el. A RPOS erősiti az iramot, 
az egyenlítés a levegőben lóg, azonban 
a biró füttyére a Szlávia mégis győztes
ként vonul le a pályáról.

Tekintve, hogy a birótestület a mér
kőzés vezetésére nem küldött ki szöv. 
bírót, szükségből Vilcsek vállalta a birói 
tisztet, amit természetesen nem tudott 
megelégedésre betölteni. Egy hibás Ítél
kezéséből kifolyólag született meg a 
RPOS egyik gólja. A második félidőben 
egy itt időző pozsonyi sportember vette 
át a szerepét, akinek teljesítménye már 
a szigorúbb kritikát is kiállja.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
R ábely  Károly laptulajdonos.

M i lalráo mely á11 egy szobából>I luftuug konyhából, éléskamrá
ból és előszobából, azonnal kiadó és be
költözhető, 2 évi lakbér előzetes lefize
tése ellenében. — Érdeklődni lehet: 
Tompa-utca 14. szám alatti házban.

S yar”“ ife  Mtorozott szola kiadó.
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Olcsó könyvek!
A magyar és külföldi irodalom leg
szebb alkotásai tetszetős külsőben,

m eglepő olcsó árban,
kötetenként már 3 és 4  koronáért

beszerezhetők

RÁBELY MIKLÓS
könyvkereskedésében.

Könyvvásárlásnál részletfizetési kedvez
mények. — Ugyanott 10/io levélpapiros, 
mappák már 1 korona 60 fillértől kezdve 

kaphatók.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Fodrász üzlet áthelyezés.
Tisztelettel értesitem a mélyen tisztelt közön- i 

séget, hogy Rimaszombatban a Perecz-féle 
borbély- és fodrászüzletet megvettem s azt
ezután a saját nevem alatt fogom tovább vezetni.

Amidőn ezt a mélyen tisztelt közönség tudo
mására hozom, egyben tudatom azt is, hogy a 
Gömöri-utcában lévő üzletemet beszüntettem.

Húsz esztendei önálló működésem alatt mindig 
arra igyekeztem, hogy nagyrabecsült vendégeimet 
elsőrendű, kifogástalan kiszolgálásban részesít
sem. Ennélfogva bátorkodom nagyrabecsült ven
dégeim és jóakaróim további pártfogását kérni. 

Mély tisztelettel kérem azon vendég urakat is, 
kik eddig a Perecz-féle fodrászüzletbe voltak ki
szolgálva, hogy az üzlet átvétele után is nagyra
becsült pártfogásukban részesíteni méltóztassanak. 
Mély tisztelettel BÓDY BARNA borhely és fodrász.

Szőrme-megóvás!
Mindennemű szőrmekabátokat, szőrme
árut és téli bundákat — moly ellen — 

teljes felelősség mellett elvállalunk.
S C H W A R Z  és S C H M ID L

szőrmeáruháza és megóvó intézete
Losoncz, Vasuti-utcza 3. szám.

Magyar borok!!
(Rizling, kadarka, ezerjó.)

ízletes olcsó ételek (havi előfizetőknek 
és házhoz) kaphatók

KOMLÓSY ISTVÁN vendéglőjében.
Ugyanitt tiszta szállodai szobák. 

Rimaszombat Tompa-utcza 18. szám.
• •
U zletáthel j  esés.

a TÁTRA DROGÉRIA
á tk ö ltözö tt a  V asú t-u tczáb a ,
az Andrásy-házba (volt Maczkóné- 

féle dohánytőzsde helyiségébe)
JjjÉp"" L egolcsóbb árak.

Eladó ház. "IPi
Szijjártó-utca 51. sz. ház, me!y áll 3 
szoba, előszoba, konyha, éléskamra, mel
lété épült különbejáratu szobával és a 
hozzá tartozó összes mellékhelyiségek
kel együtt szabad kézből eladó. Érdek
lődni lehet ugyanott a tulajdonossal

B g r  é r t e s í t é s .
Tisztelettel hozom tudomá

sára a n. é. közönségnek, 
hogy RIMASZOMBATBAN

MlyMs u tn rip t
kezdtem. — Rakráron tartok 
egyszerű és díszes kivitelű 
tűzálló chamott-kálvhákat és 
takarék-tűzhelyeket.

Cserépkályha átrakásokat 
úgy helyben mint vidéken ju

tányosán eszközlök. — A n. é. közönség szives 
támogatását tisztelettel kéri

N É M E T H  I S T V Á N
kályhás mester (Rimaszombat téglagyár.)

F IS K

Tim e  to R e-tlro  
Get a F IS K

TRADE MARK REO. U. 5 .  PAT. Q fF,

Lefkovits
keresk ed . és b izom án yi 

k. f, tá r sa sá g

Rimaszombat.
Benzin, Imperator 
petróleum, autó ola
jok, autóalkatrészek

Pneumatiks
„ N e u e T y p e ‘ 1

Císlo jedn. E. 385—27/8.
Licitaőny óznám.

Okresn^ súd v Rim. Sobote odd. II. 
t^mto na známosf dáva, le následkom 
vyroku rim. sobotského okresného súdu 
císlo E. 385—27. k dobru exekventa 
Ondreja Bána v Tomasovciach, Juraja 
Benco, Slisskí, Kemény & Weisz Rim. 
Sobota zastupovaného pravotárom Dra 
Júliusa Dickmanna v Rim. Sobote oproti 
exekvovanému v Rim. Sobote následkom 
uhradzovacej exekúcie, nariadenej do 
v^Sky 140 Kó poüiadavky na kapitále 
a prísl., na movitosti obíalovanému zha- 
bané a na 510 Ke odhadnuté v^rokom 
rim. sobotského okresného súdu c. E. 
385/27. licitácia sa nariadila. Táto aj do 
v^Sky pohfadávky predoStych, alebo 
supersekvestrujúcich — nakoíko by tieto 
zákonného záloíného práva boli obsiahli

— na byte obíalovaného v Rim. Sobote 
s lehotou o 15. hodine odpol. dna 3l-ho 
mája 1928. sa bude odbavovaf kecfZe 
súdobne zhabané 1 toaleíny zrkadlo, 2 
nocny stolky, 1 skrin na iaíy a iné mo
vitosti najviac sfubujúcemu pri platení 
hotovymi, v pádé potreby aj pod od'nad- 
nou cenou budú vypredané.

Vyz^vajú sa vgetci, kíorí z kúpnej ceny 
draíobnj'ch movitosti nároky májú na za- 
spokojenie pred pohi’adávkou exekventa, 
le -  nakofko by sa pre nich exekvovanie 
prv bolo stalo a to z exekúónej zápisnice 
nevysvitá, — aby zahlásenie svojej pred- 
nosti do zaóiatku dra2bv u podpísaného 
exekútora vybavif nezamegkali.

Zákonná lehota sa odo dna po vyve- 
sení oznamu na tabule súdu pocíta.

Okresn# súd v Rim. Sobote, odd. II. 
dna 15. mája, 1928.

KIS kocsi
N AG Y tel- 
jesitmény- 
nyel!

„Z “  18 HP személy- és teherantomobil
C seh sz lovák  F eg y v erm ü v ek  R .-T á rsa sá g

Föképviselet; PLATZNERIGÓ Rimaszombat
ah ol az összes a u tó a lk a trészek  is  kaphatók .

TÖR.V szóvédjegY^lRRw.r."

Vigyázat az utánzattól!

BLUMENTHAL TESTVÉREK
fakereskedésében 

Rimaszombat, Vasut-utcza
b eszerezh e tő :

mindennemű fa - és epületáru
Vigyázat az utánzattól!

Irusno (Borásznál gyógyfürdő.
Fürdőszezon: május 15—szept. 15-ig. 

Telefon: Hronsky Sv. Ondrej 4.
Elsőrendű erősen szénsavas és kénhydrogénes 

Glaubersósforrások, kitűnő gyógyhatással emész
tési zavaroknál, gyomor-, bél-, máj-, vese- és 
cukorbajoknál, valamint hólvagbántalmaknál.

Móríürdök, erős rádióemanacióval, páratlan 
gyógyhatással mindennemű női bajoknál : kró
nikus izületi csúz és anyagbántalmaknáí.

Hidegvizgyógyinlézet. —  Mórfürdők.
A főszezonban svéd torna-kurzusok 

hölgyek és férfiak részére. 
Prospektus ingyen és bérmentve. 
Sürgönyczim : B r u s n o-kúpel e.

Zvolen, Szliács, Banská-Bystrica-  Breznói vo
nalon Brusno-kúpel’e — vasúti állomástól 10 p.

E ls ő re n d ű  étterein .
Kitűnő magyar konyha, frissiiő italok. BUFFET1 
H an g iv e rse n y : a íürdőzenekar által, naponta 
háromszor. Bővebb felvilágosítással szolgál ;
9—* a Fűrdőigszgalóság.

P I A N I N O
elsőrendű szalon darab kitűnő karban 
eladó. — Cim megtudható a kiadóban.

Rimaszombat, Kmetíy-utca 17. sz. alatt 
két lakékág eladó,
az egyik 3 szobás, azonnal elfoglalható, 
a másik 2 szobás. — Érdeklődni lehet 

ugyanott a tulajdonossal.

Eladó M M i - s z É r é i y .
Egy teljesen új Wertheim-szekrény ju

tányosán eladó. — Érdeklődeni lehet a 
kiadóhivatalban.

PÜP* Értesítés.
Tisztelettel értesitem az autó és 

mezőgazdasági géptulajdonoso
kat, hogy Rimaszombatban a 
Jánosi-utcza 59. szám alatt egy
teljesen uj
a u tó -  és m ezőgazd aság i 
HH gép jav ító  m ű h e l y t  isas
építtetek, amelyet a jövő junsus 
hó elején fogok üzembe helyezni.

Tisztelettel: 
KÖVÉR PÁL,

géplakatos mester.

i ^ - U J  ÜZLET.
Mezőgazdasági gép- és ponyvaraktár, varrógépek, 

kerékpárok és vízmentes ponyvák gyári lerakata. 
Legolcsóbb beszerzési forrás részletfizetésre is. 
Mindennemű ócska gépek becseréltetnek.

G H G SZM ANN MÓR S tefa n ik  u. 7.
Císlo E. 585-28/3.

Licitaőny óznám.
Podpisany súdny exekútor v smysle 

§-u 102. zák. cl. LX. z r. 1881, pofaíne 
§ u 19. zák. cl. XLI. z r. 1908 tymto 
verejne oznamuje, ze následkom vyroku 
feledského okr. súdu óíslo 984—27 k 
dobru Continentále poist. spol. v Brati- 
slave zastupovaného skrze pravotára 
Dr. Árpáda Taubera a Pavla Battu vo 
Felede proti do v£Sky 440 Ke 96 hal. a 
prísl. cestou uhradzovacej exekúcie pre- 
vedenej dna 10. júna 1927 zhabané na 
2350 Ke odhadnuté nasiedovné movitosti 
a to voz, konsky postroj a ovee v obei 
Bááta (na pustatine) na verejnej licitácii 
sa vypredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom 
vyroku feledského okresného súdu císlo 
E. 585—28/1 do vfSky 440 Kő 96 hal. 
poíiadavky na kapitále, tejZe 5-/o-ové 
úroky od dna 24. decembra 1925 poci- 
tané, ’/sVo provizia a útraty doposiaf v 
140 Ke a iné uí ustálené uróená je co 
lehota 16. hód. odpol. dna 1. júna 1928 
a prípadní kupci sa pozyvajú s podo- 
tknutím toho, le sa zmienené movitosti 
v smysle §-u 107. a 108. zák. ól. XL. z 
r. 1881 pri platení hotovymi najviac 
slúbujúcemu v pádé potreby aj pod 
odhadnou cenou rozpredajú.

Nakofko by dra2be urcené movitosti 
ül aj iní boli sekvestrovali, a na nich 
nhradzovacie právo obdrZaii, táto draíba 
sa v smysle §-u 20. zák. cl. XLI. z r. 
1908 aj k dobru t^chto nariaduje.

Dáné vo Felede, dna 14. mája 1928.
Juricska, súdny exekútor.

Císlo E. 586-28/3.
Licitaíny óznám.

Podpísan^ súdny exekútor v smysle 
§-u 102. zák. cl. LX. z r. 1881. pofaíne 
§~u 19. zák. ól. XLI. z r. 1908 t^mto 
verejne oznamuje, le následkom vyroku 
bratislavského okr. súdu óíslo C. II. 
460/6 k dobru Continentále poist. spol. 
v Bratislave zastupovaného skrze pravo
tára Dr. Árpáda Taubera a Dr. Pavla 
Battu vo Felede proli do vJ'Sky 230 Ke 
20 hal. a prísl. cestou uhradzovacej exe
kúcie prevedenej dna 11. júna 1927 
zhabané na Ke 700 odhadnuté nasie
dovné movitosti a to 1 cervenostrakaté 
tela na verejnej licitácii sa vypredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom 
vyroku feledského okresného súdu óíslo 
E. 990—27/2 do vy'Sky 230 Ke 20 hal. 
poíiadavky na kapitále, tejZe 5%~°vé 
úroky od dna 15. novembra 1925 poci- 
tané, Vs°/o provizia a útraty doposiaf v 
215 Kó a iné ustálené uróená je co 
lehota 15. hód. odpol. dna 2. júna 1928 
a prípadní kupci sa pozyvajú s podo- 
tknutím toho, le sa zmienené movitosti 
v smysle § u 107. a 108. zák. ól. LX. z 
r. 1881 pri platení hotovymi najviac síu- 
bujúcemu v pádé potreby aj pod Gdhad- 
nou cenou rozpredajú.

Nakorko by draibe uróené movitosti 
ül aj iní boli sekvestrovali, a na nich 
uhradzovacie právo obdríali, táto draíba 
sa v smysle §-u 20. zák. cl. XLI. z r. 
1908 aj k dobru tjtóhto nariaduje.

Dáné vo Felede, dna 14. mája 1928.
Juricska, súdny exekútor, 

vedúci kancelárie.

Rimaszombat, 1928. Nyomatott R á b e ly  K á ro ly  könyvnyomdájában.


