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Kultúrpolitika.
Valami végzetes és örökletes el- 

itéltség húzódik meg a százados 
magyar sorsban, mely kezdettől 
fogva egyesegyedül a politika zeg
zugos utjain kísérelte megoldani 
fenmaradásának minden alapvető 
és kevésbé lényeges problémáit, — 
mert eljutott oda, hogy saját életé
ben problémákat s nem semmit
mondó dogmákat látott, — s a po
litikával való vesződés terhét, a 
labirintus szürke utiporát minden
üvé magával cipelte, mint messzi
ről látható, el nem tüntethető jelet. 
A hétvezérek óta állandóan a leg
megfelelőbb társadalmi és politikai 
berendezkedés kénytelen-táncát jár
tuk s valahányszor a lelkek meg
nyugvását a belülről ösztönösen 
felfakadó kultur kívánsággal s a 
kívülről majdnem önzetlenül be
áramló művelődési felajánlkozással 
iparkodtuk elérni: rögtön, szinte 
végzetszerűen jelentkezett egy más 
társadalmi s politikai berendezés 
szükségszerűsége. Valóban heroikus 
csoda, hogy a nemzeti léííernaiías 
örökös harcában, a kelet és nyugat 
összemorzsoló szorításában a harci 
fegyverek kovácsolása mellett a 
kultúra legnemesebb s legverseny
képesebb szerszámjait is magunk
énak vallottuk, soha sem szégyen
kezvén egyik nemzet előtt sem, 
amely több jogot kívánt magának 
a szellemi jogok határai között, mint 
a kisebb kulturnemzetek.

Pedig a politikával való küzkö- 
dés áldatlan harc volt mindig, 
rendszerint egyesek lelki kielégü
lése és sohasem állott arányban az 
elért eredményekkel. A nemzet egy 
másik, nagy csoportja azonban biz
tosabb utat talált: a politikának 
pár excellence harcias célzata he
lyett a sokkal pacifistább s feltét
lenül megnyugtatóbb kulturális utat 
választotta, mint olyat, amellyel úgy 
az összesség, mint az egyes célt 
ér. A kultúra mindig hatalmas fegy
ver volt azok kezében, akik ismer
ték a célt s habozás nélkül tudták 
felhasználni a már regisztrált ered
ményeket.

A nemzeti műveltség útja a fel
tétlen tekintély szerzéshez vezet, 
az egyes ember kultúrája pedig a 
személyi jólét biztos bázisa.

Nem megalkuvás, mikor azt mond
juk : annyit merítsünk a kultúra le
hetőségeiből, amennyit politikával 
soha el nem érhetünk! A kultúrá
nak lassan áramló, az alacsonyabb 
szintekről a felsőbb nívók felé ha
ladó dinamikus ereje a maga induk
tivitásával sokkal súlyosabb jelen
tőségű a történelem mérlegén, mint 
a határozottan deduktív jellegű po
litika. A politika soha nem lehet 
önmagáért való; a ,,1’art pour l’art“ 
politikát űzők romanticizmusát nem 
sok választja el Platón és Morus

Tamás ideológiájától, a politika, 
ha egészséges és eredményes, föl
tétlenül a kultúrát szolgába s a kul
túrán k e re sz tü l igyekszik elérni a 
közösség s az egyes ember jólétét, 
mint ami az emberi boldogság földi 
netovábbja.

A politika mindig csak eszköz 
legyen Szlovenszkón is, különösen 
a szlovenszkói magyarság létérdeke, 
hogy a harcot, melyet fenmaradásá- 
ért és érvényesüléséért viv, a kul
túra sokkal finomabb s súlyosan 
hathatósabb eszközeivel vívja meg.

A falu s a város kultúrája, mint 
egybefonódó egész, boldogulásunk 
törtető tankja most. — Ne legyen 
azonban hiú hangoztatása az esz
köznek a kultúra állandóan szem- 
előtt tartása, a kultúrát élni kell, 
intenziven, okosan s pragmatikus 
tervszerűséggel.

Az idők folyamán Iassankint si
került elérnünk oda, hogy a politi
kát különválasztottuk a kulturális 
mozgalmaktól s az állami beren
dezkedés vitái mellé a kultúrát is 
egyenrangú félnek sikerült feltor- 
násztatni. Keserű paradoxon ez, lát
szatra nevetséges, de nem tagad
hatjuk, hogy igy van.

Ami ezekután következne: a kul
túra szükséges voltának elvi meg
állapítása után annak gyakorlati 
érvényesitése: olyan lélekbevágóan 
fontos, hogy ösztönszerüleg meg
állította a gondolkodókat s most 
valahogy ennek a kátyúnak utólsó 
szorításában vagyunk. Még mindig. 
A kultúrát hangoztatni nem elég: 
azt belsőleg élni kell, annak át kell 
lényegülnie rajtunk s az általános 
felvázolás után rögtön részletkidol
gozás szükséges, halasztást nem 
türően, azonnal!

A világkultúrán átszűrt speciális 
magyar kultúra minden ágazatára 
szükség van, minden gyökerét ön
tözni kell: városi, falusi kultúra, 
közegészségügy, mezőgazdaság, 
népnevelés, könyv, színház, mozi, 
szabadelőadás és vándorfelolvasás, 
művészet és ipar: mind, mind le
heljék, lélegezzék, szublimálják és 
koncentrálják a magyar kultúra 
atomjait, mert a szlovenszkói ma
gyarság illő helyre helyeztetését 
nem a politika áldatlan harciesz
közeivel, hanem a sokkal üdvösebb 
kultúrával fogja elérni.

Magyar kultúra csak egy van! 
Eltérhetnek a vélemények a kultúra 
alkalmazását illetőleg, a neológia 
és orthodoxia örökké őrlő malmát 
sem sikerül megállítani, végered
ményben a fontos az, hogy e mal
mokban egyforma búzát őriünk 
ugyanazzal a ható erővel, ugyan
olyan lelkesedéssel finom lisztté, 
mindig is, örökig is, amióta Gellért 
püspök a magyarok szimfóniáját 
hallotta a gabonát őrlő leányzó 
ajkáról.

Minden politikánál jelentősége- 
sebb a művelődés s az önművelő
dés politikája: (Sz.)
ooooooooooooooo

A magyar munkásság nemzeti 
alapon való szervezkedésének 

fontossága.
Irta: URR GYÖRGY.

A magyar munkásság az államfordulat 
bekövetkeztekor az egyetlen szervezett 
erő volt a magyarság politikai életében. 
Emlékezzünk csak 1919. és 20-as időkre, 
amikor a szociáldemokrata szervezetek 
és a munkástanácsok domináltak. A ma
gyar szociáldemokrácia azonban vezető
inek internacionális mentalitásánál fogva 
az ábrándok felé hajlott, ez okozta ez
után azt, hogy a magyar munkásság a 
kisebbségi életben nem tudta megtalálni 
a kapcsolatot a nemzet többi osztályai
val és igy nem volt felhasználható a 
nemzeti jogokért való harcban.

A magyar szociáldemokrata párt bűne 
az, hogy a szlovenszkói magyar mun
kásság oda jutott, ahol jelenleg van. — 
Egész más politikát kellett volna foly
tatnia a magyar szociáldemokráciának 
1920 bán és nem az internacionalizmus 
vesszőparipáján lovagolva előbb a cseh
szlovák szociáldemokrácia uszályhordo-
iü já v á  id ill i  a üíagjrái ' niU'úRáoaágúí,
majd később a balkezes politika folytán 
a kommunisták táborába terelni a le
épített és munkaalkalmaktól megfosztott 
dolgozókat.

A szociáldemokrácia bűnei fölött már 
ítéletet mondott a magyar társadalom, 
amikor elsöpörte őket a közélet színpa
dáról, hiába akarták a gyászos bukást 
a cseh szociáldemokrata párttal történő 
fúzióval szépíteni.

A szlovenszkói magyar munkásság 
egyszóval mindig a különböző izmusok 
játékszere le tt! Az ő tömegereje jelent
hetett egyeseknek jólétet, de neki mindig 
csak a szocialista frázisok tömkelegének 
színes buborékjait jelentette. A magyar 
munkásság eddigi politikájával saját 
sorsán nem tudott segíteni. Elsősorban 
azért, mert nem érezte azt, hogy kisebb
ségi sorsban van és ez a kisebbségi sors 
egész más feladatok elé állítja, mintha 
ez nem állna fenn. Másodsorban nem 
kereste a kapcsolatokat hozzá legköze
lebb álló magyar társadalom többi osz
tályaival, hogy igy vállvetve tudja kive
rekedni a többi osztálynak támogatásá
val a maga sorsának javulását is.

Jelenleg az a helyzet, hogy a prágai 
parlamentben a magyar munkásságnak 
nincs képviselete, magyar munkáskép
viselő nincs ott, holott három-négy kép
viselőnek kellene ott helyet foglalnia.

A magyar munkásságnak miként azt 
német, cseh és szlovák kollégája tette, 
meg kell találnia az utat a nemzet többi 
osztályaival való együttműködésre.

Az eddigi eredménytelenségek meg
gondolásra kell, hogy késztessék a szlo
venszkói magyar munkásságot, meg kell 
ragadnia a nemzeti szervezkedés kibon
tott lobogóját és részt kell vennie a ma
gyar munkásságnak is a magyarság po
litikai életében.

Mert eddig a magyar munkásság csak 
eszköz volt mások jólétének előmozdí
tásában, legyen ezentúl saját sorsának 
is intézője!

Nem világforradalom kell, de komoly 
épitőmunka a nemzet többi osztályaival, 
amely biztosítja a mindennapi kenyeret.

Ha visszatekintünk a szlovenszkói ma
gyar politika elmúlt nyolc esztendejére, 
sajnos, szomorúan vagyunk kénytelenek 
megállapítani, hogy kevés kísérlet történt

a magyar politika részéről a magyar 
munkásság megszervezése érdekében.

Politikusaink egyszerűen tudomásul 
vették 1920-ban, hogy a magyar mun
kásságot megszervezték szociáldemok
rata alapon, de kísérletet nem tettek 
arra, hogy a magyar munkásságot egy 
önálló magyar munkáspártban megszer
vezzék. A szlovenszkói magyar politika 
nem akarta felismerni a munkáskérdés 
fontosságát, ez eredményezte azután azt, 
hogy a magyar munkásság képviselői 
szembekerültek a magyarság nemzeti 
küzdelmeiben a nemzet többi osztályai
val és azután azt, hogy a magyar mun
kásság nyolcvan százaléka a kommun
isták karjaiba terelődött.

Annál örvendetesebb megnyilatkozás 
volt nyolc év után Szent Nány Józsefnek, 
a magyarság vezérének 1927 február 
2-án Léván tartott beszéde, melyben el
ismerte a munkáskérdes fontosságát és 
örömmel üdvözölte a Magyar Nemzeti 
Munkáspárt megalapítását.

Az első lépés megtörtént, most már 
a szlovenszkói magyar politikán a sor, 
hogy komoly reális alapja legyen a ma
gyar munkásszervezkedésnek.

A magyar munkásságnak pedig a többi 
politikai pártjainkkal az együttműködést 
a magyar pártok közös bizottságában 
kell megtalálnia.

Azt fogja mondani valaki, hogy a ma
gyar munkásság szervezkedjék az eddigi 
partkereteken Deíuí, aki ezt mondja, té
vedésben van. Mert amig a csehszlová
koknak nyolc parlamenti pártjuk van és 
ebből öt munkáspárt, vagy legalább is 
munkásszervezetekkel bir, avagy a né
metek öt parlamenti pártja közül három 
munkáspárt, addig a magyarság két pártja 
közül egy sem munkáspárt.

Már ez a statisztika is azt mutatja, 
hogy a munkáskérdés nálunk eddig ki 
volt kapcsolva politikának megoldandó 
feladatai közül!

Annál nagyobb fontosságot kell tehát 
neki most tulajdonítanunk.

A nemzeti szervezkedés egyet akar 
megértetni a magyar munkással és ez 
az, hogy a több kenyérért senkinek sem 
kell nemzetét és hitét megtagadnia és 
felülnie az internacionalizmus vessző- 
paripájára, mely úgy sem hozza meg az 
elképzelt földi paradicsomot.

Nacionalizmus vagy internacionaliz
mus? Ez tehát az a kérdés, amelyre 
nekünk a magyar munkásság nemzeti 
szervezkedés fontosságát hirdető Írásunk
ban meg kell felelnünk 1 Évtizedek óta 
erről folyik a vita munkásmozgalmaink
ban és a magyar munkásság bűne, hogy 
az internacionalizmus mákonyával el
hagyta altatni a lelkiismeretét a tőle 
mentalitásban távolálló idegen vezetők
tő l!

A nacionalizmus nem egyéb, mint egy 
adott keret az egy nyelvet beszélő nem
zettest részére, amely keretben megva
lósíthatja az illető nemzettest mindazon 
feladatokat, amely a nemzettest és ez
által az egész emberiség javát szolgál
ják !

Az internacionalizmus ezzel szemben 
a nem létező délibábos róna, amely ide
gen istenek szolgálatába állítja a magyar 
munkásságot, akkor, amidőn saját sorsát 
sem tudja megjavítani. — Kifejezője az 
osztályharcnak, amelyet el kell vetnünk, 
mert pusztítást eredményez. Elpusztítja 
az eddig alkotott javakat, anélkül, hogy 
újat tudna alkotni a helyébe, illetőleg 
pótolni tudná jobbal! Ehelyett csak 
pusztulást és megsemmisülést hoz és a 
munkásság nemzetközi erejét egy faj 
világuralmi szolgálatába kívánja állítani.

A magyar munkás azért hajlott jobban 
az internacionális mentalitású osztályharc 
felé, mert saját vezetőit nem önmagából

í
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termelte ki. Ez eredményezte azután a 
magyar szociáldemokrata mozgalom vi
lágszerte ösmert csődjét! A magyar mun
kásság sohasem tudott a nemzet érde
keivel egy alapra helyezkedni és azon 
az alapon megoldani a problémákat, mert 
vezetői idegenek voltak.

A magyar munkásság nyolc év keserű 
tapasztalain keresztül megtanulhatta, 
hogy nem élhet tovább délibáboknak, 
meg kell találnia a társadalom többi 
osztályaival a kapcsolatot és ezáltal sa
ját sorsának megjavítását is.

Ezért kell minden magyar munkásnak 
a nemzeti munkásmozgalomhoz csatla
koznia.

A szlovenszkói magyar munkásság kb. 
egy évvel ezelőtt megindította a nemzeti 
szervezkedést. Sajnos, ez a nemzeti szer
vezkedés egy év alatt nem tudta olyan 
mértékben betölteni feladatát, mintahogy 
azt a magyar munkásság érdeke meg
kívánta volna. A felvilágosító szó eljutott 
minden magyar munkás szivéhez, azon
ban az anyagi erők gyengék voltak ahhoz, 
hogy a nemzeti szervezkedés a kívánt 
eredményeket elérje.

Azonban megvannak a kereteink, meg
van maga az országos irányitó szerv a 
Magyar Nemzeti Munkáspárt, melynek 
országos központja Losonczon székel, 
(Madách- utca 6.) van sajtónk is „Magyar 
Közlöny", amit támogatni minden magyar 
munkásnak kötelessége.

Ez azonban még nem elég. Az alapok 
le vannak rakva, de az alapokra rá kell 
építenünk a magyar munkásság nemzeti 
szervezkedésének bevehetetlen várát.

Tovább kell folytatnunk a szervező 
munkát. — Ki kell építenünk mindenütt 
pártszervezeteinket és ennek kapcsán 
pártunk kerületeit. Végül pedig kong
resszusra kell összejönnünk, hogy tör
vényesítsük eddigi munkásságunk ered
ményeit.

A sajtóról sem szabad megfeledkez
nünk. Ki kell építenünk a magyar mun
kásság sajtóját. Itt is és az egész párt
adminisztráció terén sürgős feladatok 
várnak reánk. Nem szabad késlekednünk, 
mert jönnek a községi és tartomány- 
gyiiiési választások, már pedig ez lesz 
az első erőpróba számunkra.

Minden magyar községházára be kell
iiltni a m s o v a r  m:inUás=áor ÍrZn'McplfijiS-. o . - ....... .............o --- -
nek és azt akarjuk, hogy a tartomány- 
gyűlésen is magyar munkás képviselje 
a magyar munkásságot.

Eredményeket azonban csak úgy fo
gunk elérni, ha minden magyar munkás 
a tizenkettedik órában teljesíteni fogja 
a kötelességét!

A Magyar Nemzeti Munkáspárt minden 
magyar munkást szeretettel vár, aki a 
nemzeti építő gondolat jegyében dolgozni 
akar.
O O - O O O O O O O O O O O O O

Egy természeti kincsről
Itt van a szomszédban és nem ösme- 

rik úgy, ahogy ösmerni kellene. Áldás 
a szenvedőkre, igazi gyógyító hely a mi 
Isten áldotta* C s íz  fürdőnk. A természet 
által nyújtott gyógyító ereje csudákat 
müvei s bár a hely maga nem világ
fürdő, ahoi a néger táncz-kultusz domi
nál, de azért aki azért megy fürdőre, 
hogy nyugalmat, kellemes szórakozást 
és igazán gyógyulást keressen, az ezen 
a kedves helyen, mindazt feltalálhatja.

Hivatott egyének, orvosok közöltek 
már tudományos, szakszerű czikkeket 
erről a helyről, de a nagy közönség 
többnyire téves előítéletek alapján nem 
hiszi vagy nem tudja, micsoda Csiz 
fürdő.

A mai nehéz időkben, mikor az em
berek nagy százalékának idegzete kime
rült, mikor az emberek neurasteniásokká, 
ideggyengékké lettek, szinte hivogatólag 
int C s íz  fürdő, mintha csak azt mon
daná : ide jertek, gyógyuljatok !

Az érelmeszesedésnél, a mely bizo
nyos koron túl mindenkinél feltalálható, 
a legszebb gyógyeredményeket érik el 
itt. Saját szemeimmel láttam olyanokat, 
kik megtörtén jöttek oda s nehány hét 
után vidáman, megújult életkedvvel tá
voztak el.

Anyagcsere bántalmaknál, gyermekek 
gyengeségénél valóságos csodák figyel
hetők meg nehány heti fürdőhasználat 
után. — Az a téves nézet, mintha Csiz

csak a vérbajosok Mekkája lenne, na
gyon helytelen felfogás s ha vannak 
olyanok, azok gyógykezelése úgy törté
nik, hogy más bajokban szenvedőkre 
semmiféle visszataszító benyomást sem 
kelthet.

Fekvése előnyös, mert vasúttal bár
mely irányból könnyen elérhető s az 
ottlét olyan, hogy minden nem túlzott 
igény kielégítést találhat. Igazi gyógyító 
fürdő, s m ájus— szeptemberi idény alatt 
sokan keresik fel, mert hiszen egyedüli 
a maga nemében messze földön.

Állandóan két orvos működik s a dr. 
Pazár László szanatóriuma családias ott
hont nyújt vendégeinek és olyan ellá
tást, amely minden igényt kielégíthet. 
Azonkívül egyes családoknál is kitűnő 
ellátás kapható.

Van idénygyógyszertára. A fürdő bér
lője dr. Szakáll István és a fürdő igaz
gatója Erdődy urak mindent elkövetnek, 
hogy a fürdővendégek jól érezzék ma
gukat. Amit pedig az orvosi tudomány 
az egyes esetek szerini alkalmazni tud 
és amit alkalmazni kell, az ma Csízben 
mind feltalálható.

Én nem reklámcikket irok, nem let
tem erre senki által sem felszólítva, de 
saját tapasztalataim alapján embertár
saimnak vélek szolgálatot tenni akkor, 
amikor erre a helyre figyelmüket fel
hívom.

A nagy, úgynevezett világfürdőkkel 
külsőségek dolgában nem versenyezhet 
Csiz, de kellemes szórakozást nyújt be
tegeinek s a természet olyan hatalmas 
gyógyító tényezővel, csodás hatású gyógy
vízzel áldotta meg, a melyet semmiféle 
chémiáva! sem lehet pótolni.

Akiket sorsuk azokkal a bajokkal lá
togatott meg, a melyekre Csiz feltétlenül 
kitűnő gyógyhaíást gyakorol, azok csak 
menjenek bizalommal oda és én nem 
hiszem, hogy lenne olyan egyén, aki 
érezvén az ott eltöltött idő jótékony ha
tásai, többször is ne keresné fel azt a 
helyet, a mely annyi szenvedőnek nyúj
tott reményt, amely annyi összetört em
bert állított újra talpra.

Rimaszombat, 1927. április hó.
Geduly Géza,

volt rimaszombaii gyógyszerész.

Kérelem
a tanulóifjúság barátaihoz.
A rimaszombati csehszlovák áll. ma

gyar reálgimnázium meilett segítő egye
sület van alakulóban, melynek célja az 
intézet szegénysorsu és jó előmenetelü 
tanulóinak hathatós anyagi támogatása. 
Az intézet igazgatósága ez utón is kéri 
a tanulóifjúság valamennyi barátját, hogy 
lépjen be tagul ebbe az egyesületbe. Fölös
leges volna hosszasan rámutatni ennek 
az egyesületnek nagy kulturális jelentő
ségére, azért csak röviden közöljük, 
hogy a tervezett alapszabályok szerint 
az egyesületnek háromféle tagjai lenné
nek, úgymint:

1. Alapitó tagok, akik az egyesület 
céljaira egyszersmindenkorra 300 koro
nát fizetnek be ;

2. Rendes tagok, akik kötelezik ma
gukat, hogy évenkint 20 korona tagdíjat 
fognak fizetni ;

3. Pártoló tagok, akik önkéntes ado
mányaikkal támogatják az egyesületet.

Köszöntő ének.
Sorsodat megírták 
az élet könyvében, 
csókokra szomjazó 
fiatal barátom; 
szerelem tilzében 
lángol, ég a szived, 
lelked tükrében a 
Boldogságot látom.
Bűvös szemüvegen 
nézed a világot: 
derűt nem vált ború, 
a fénynek nincs árnya; 
tündérkerted színes, 
dús virágcsokrában 
széphez szokott szemed 
csak a rózsát látja.

Ragyogó a napod, 
illuziófelhös 
hajnal hasadásban 
ezüstös az álom, 
váltadon habkönnyű, 
lelket melengető 
drága selyemkendő 
a rózsafa-járom.
Ezüstlakzit megélt 
lantpengető sorsos 
dérhajú bátyádnak 
az a kívánsága, 
hogy könnytelen szemed 
az életet mindig 
Boldogságot termő 
tündérkertnek lássa.

1927. április 18. Árgus.

Eljegyzés. Fülöp Icát, Fülöp Béla 
helybeli törvényszéki főtiszt és neje Ibos 
Mária bájos leányát eljegyezte Jelűnek 
Ferencz, a „Prágai Magyar Hírlap" szer
kesztőségi titkára és jeles tollú belső 
munkatársa.

Uj állampolgárok. Smid István rozs- 
nyói ev. lelkész és Pogány Emil rima- 
szombati áll. el. iskolai tanító hosszas 
kálváriajárás után a csehszlovák állam
polgárságot megkapták.

Halálozások. Özv. Schmidt Ivánné sz. 
Alexy Johanna 80 éves korában Sátán 
meghalt. Az elhunytban Schmidt Attila 
dr. édesanyját gyászolja.

Bárczy Károly, a régi Besztercebánya 
társadalmának egyik vezérférfia, a sport
élet terén kifejtett munkásságáról nálunk 
is ismert Bárczy Oszkár, a kiváló ten- 
nisz-bajnok édes atyja, Besztercebányán 
elhalálozott.

Közgyűlés. A rimaszombati Polgári 
Olvasókör 81-ik évi rendes közgyűlését 
ma, vasárnap, április 24 én d. u. 3 órakor 
tartja meg saját helyiségének díszter
mében.

Ipartársulati közlemények. A járási 
ipartársulat első választmányi ülését f. 
hó 28-ár. (csütörtökön) d. e. 9 órakor 
tartja, melyre külön meghívók lesznek 
szétküldve a tárgysorozat feltüntetésé
vel minden helybeli és vidéki választ
mányi tag részére.

Megalakult a Rimavölgyi Magyar 
Akadémikusok Köre. E nő T9~:en,l<e3-’ 
den este a Polgári Olvasókör emeleti 
különtermében nagy lelkesedéssel gyűl
tek össze a rimaszombati főiskolások, 
hogy régi tervüket, a Rimavölgyi Ma
gyar Akadémikusok Körének megalakí
tását valóra váltsák. A teljes számban 
megjelent főiskolások alakuló gyűlését 
Győry Dezső nyitotta meg, vázolva az 
egyesület célját s fontosságát. A benyúj
tandó alapszabálytervezet megvitatása 
után egyhangú lelkesedéssel választot
ták meg az ideiglenes tisztikart, elnökké 
Vajda Zoltánt, titkárrá Csontos Bélát, 
főjegyzővé Wallentinyi Istvánt, pénztá
rossá Szakáll Kornélt választván. Vajda 
Zoltán hálásan köszönte meg a tisztikar 
nevében a beléjük helyezett bizalmat s 
nemes kuiturmunkára serkentette az 
ifjúságot. A főiskolások első tevékeny
kedése a nemsokára meginduló „Uj 
Munka" cimü folyóirat propagálása lesz.

A Rimaszombati Bar.k közgyűlése. 
A Rimaszombati Bank (előbb Rima- 
szombati Takarékpénztár) e hó 21-én 
tartotta 65-ik évi rendes közgyűlését dr. 
Heuffel Róbert elnöklete alatt. Megjelent 
26 részvényes 4052 drb. képviseletében 
s az igazgatóság által előterjesztett je
lentést, a felügyelő-bizottság jelenté
sével együtt és az összes zárszámadá
sokat egyhangúlag elfogadták és hatá
rozattá emelték. Környékünk ezen leg
régibb pénzintézete múlt évi eredmé
nyének legnagyobb részét még leírásokra 
fordította, melyek között legszámottevőbb 
tételét a Rimaszombati Konzervgyárnál 
fenálló követelésének leírása képezi. Az 
elmúlt üzletévben az intézet belsőereje 
igen nagy mérvben szilárdult meg és 
ismét érdemessé teszi azon régi biza
lomra, amelyet a múltban élvezett. A 
közgyűlés kegyelettel emlékezett meg 
dr. Szabó Károly volt elnökének, idb. 
Baksay József régi igazgatósági tagjá
nak és Tóth Elemér pozsonyi földbir
tokos, igazgatósági tagnak elhunytéról 
és ezek emlékét jegyzőkönyvben örökí
tette meg. Igazgatósági tagokká a sor
solás utján kilépő Daxner Istvánt, Ha-

eberle Károly Lajost, dr. Törköly Józse
fet és Weinstabl Móricot, uj tagokká 
pedig Simon Mihály rimaszombati ref. 
lelkészt és Treér János földbirtokost 
választották meg. Napi biztosokul And- 
rik János kisgazdát, Baráth Károly lel
készt, Benyó Béla magánzót, dr. Bleier 
Leó orvost, BIau Vilmos kereskedőt, 
Baksay István kereskedőt, ifj. Csapó Jó
zsef tanítót, Furhmann István lelkészt, 
Geduly Géza gyógyszerészt, dr. Grósin- 
ger László kereskedőt, Halász József ta
nítót, Hlozek János vállalkozót, Horváth 
Zoltán tanárt, Komlósy István vendég
lőst, Konyha Béla ny. városi tisztviselőt, 
Kerekes Dezső tanárt, Kovács István 
ny. betegs. tisztviselőt, Loysch Ödön 
gimn. igazgatót, Matolcsy Pál ny. iskola 
igazgatót, Nagy Sándor pártigazgatót, 
Rábely Károly nyomdászt, Ragályi István 
ny. p. ü. főtanácsost, Stolcz Zsigmond 
kalapost, Takács László timárt, Smál 
Gyula ügyvédet, Valaszkay Rezső éksze
részt, Vozáry Samu kelmefestőt, Varga 
István földbirtokost, Weisz Dávid keres
kedőt, Zawadzky Ede magánzót válasz
tották meg.

Jefte fogadalma. A helybeli evang. 
Leánykör és Luther- kör rendezésében 
szinrekerülő Endreffy-tragédia bemutató 
előadását óriási érdeklődés eiőzi meg. 
A két ifjúsági kör műkedvelői hetek óta 
lelkes ambícióval készülnek a premierre 
s a látottak után meg kell máris álla
pítanunk, hogy a szombati és vasárnapi 
előadás minden tekintetben méltó lesz 
ahoz az érdeklődéshez, ami szinte szo
katlanul impozáns mértékben nyilvánul 
meg az Endreffy bemutató iránt. Az 
ó-testámentum legmegrázóbb tragédiái
nak egyikét dolgozza fel a „Jefte foga
dalma" cimü munkájában a jeles egy
házi iró, oly hatással, hogy a darab 
erkölcsi tanításai örökre begyökereződ
nek a hallgatók szivébe. A „Jefte foga
dalm át eddig több magyarországi és 
sziovenszkói színpadon mutatták már 
be, és ahol színre került, mindenütt a 
legnagyobb sajtó- és közönség-elisme
résben részesült. A darab sikerét nagy
ban fokozzák a premierre készített stil- 
szerü kosztümök és színpadi dekorációk, 
amik külön eseményt fognak jelenteni a 
rimaszombati közönségnek. A szombat

i t !  előadásra a jegyek már nagyrész
ben elkeltek, a vasárnapi előadásra el
lenben még mindig kaphatók Rá b e l y  
Mi k l ó s  könyvkereskedésében.

A rimaszombati cserkészek kiállí
tása. A helybeli áilami reálgimnázium 
cserkészei Báthory Andor tanárparancs
nok rendezésében sikerült kiállítással 
kedveskedtek a múlt héten a cserkészet 
híveinek. ízléses csoportozásban mutat
ták be a cserkész kézügyesség mű
veit, a legprimitívebb faragásoktól egé
szen a legkomolyabb iparművész mun
kákig. A kiállított tárgyak közül külö
nösen Tóth Vilmos vas- és famunkái, 
elektromos gépe, valamint ügyes bé
lyegzőmintái tűntek ki, de külön meg 
kell még dicsérnünk Grossmann Zoltán 
(eke), Goldschmiea Adolf (famunkák), 
Horváth Emil (csertörő), Perecz Béla, 
Hizsryan Gyula (iombfürészmunkák) 
szemgyönyörködtető műveit. Az idősebb 
cserkészek is jelentékenyen emelték a 
kiállítás szépségét olaj és aquarei! ké
peikkel, gipsz és famunkáikkal. A ren
dezésért Báthory Andor tanár-parancsnok 
mellett Weinberger Tibor, Tóth Vilmos 
és Kubinyí László rajvezetőknek jár di
cséret.

Képkiállitás a Kereskedelmi Testü
letben. Pénteken délután nyitotta meg 
pár napra tervezett kiállítását Koncz 
Jenő festőművész a Kereskedelmi Testü
let helyiségeiben. Az inkább képvásárnak 
nevezhető kiállításon Koncz néhány állat
képpel szerepel, a munkák túlnyomó 
része azonban Berkes, Heyer, Neogrády, 
Molnár, Zorkóczy képből áll. Sok érté
kes munka akad az 50 -60  festmény 
között, van azonban köztük sok kevésbbé 
értékes müteremhuiladék is. A kiállítás 
naponként 9—1 és 3—6 órák között 
díjtalanul tekinthető meg.

Az uj tizkoronás bankjegyek elké
szültek s közelebb forgalomba is kerül
nek. Érdekes, hogy az uj bankjegyekről 
a cseh és lengyel szövegezés kimaradt, 
így véli elintézeltnek a jegybank a 20 
koronás bankjegyek miatt a szlovák 
néppárttal támadt konfliktust.
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Megnyílt Mátrai-Makovits Jenő tor
naijai képkíállitása. Élénk érdeklődés 
mellett nyilt meg a jónevíi rimaszombati 
festőművésznek, tornaijai képkiáliitása 
a régi urikaszinó helyiségében. A tárla
tot, melynek védnökségét a Magyar 
Nemzeti Párt kulturszakosztálya vállalta 
el, Egyed Aladár sajógömöri ev. lelkész, 
a párt kulturreferense nyitotta meg. Az 
első napon máris megindult az érdek
lődés a képvevők részéről s igy remény 
van rá, hogy a kulturreferátus támoga
tásával a kiállítás anyagi szempontból 
is eredményesen zárul április 24-én.

A Rimaszombati Bank, előbb Rima
szombati Takarékpénztár kedvező fel
tételek mellett elfogad betéteket, leszá
mítol váltókat és teljesít minden a bank
szakmába vágó megbízást.

A rimaszombati magyar gimnazis
ták műkedvelői előadása. A jövő hét 
szombatján, április hó 30-án fog lezaj
lani a helybeli állami reálgimnázium 
magyar növendékeinek hagyományos 
diákmulatsága, amikor is az intézet mű
kedvelői Szenes Béla „A csirkefogó" 
czimü 4 felvonásos vigjátékát mutatják 
be. A diákság mulatságait évrői-évre 
óriási érdeklődés szokta megelőzni s ez 
a lelkes érdeklődés ez alkalommal már 
csak azért is fokozódik, mert a sablo
nos diákdaraboktól elfordulva, most ko
moly színészi feladatokat váró vígjáték- 
újdonságot választottak az előadásra. A 
próbák egy hónap óta serényen folynak 
s igy a hónap utolsó napján pompás, 
mulatságos diákelőadásban lesz része a 
rimaszombati közönségnek. Az előadást 
természetesen diákbál zárja be.

A Szlovák biztosító' r. t
képviseletét

Dr. FÉNYES ELEMÉR,
Rimaszombat, Masaryk-tár 1. sz. 1. em.

vette át. — Biztosításokat köt
igen előnyös feltételek melleit: 

életre, balesetre, betörésre, tűz- és 
jégkárokra, autókra stb.

A rozsnyói öregdiákok találkozója 
Budapesten. A rozsnyói róm. kath. és 
evangélikus főgimnáziumnak öregdiákjai 
közös találkozóra gyűlnek össze 1927. 
május hó 8-án Budapesten a tavaszi 
nemzetközi vásár alkalmával. —- A 100 
tagú szervező bizottság lelkes felhívást 
intézett a volt diáktársakhoz, melyben 
mindenkit csatlakozásra szólit fel — te
kintet nélkül a végzett osztályokra — 
akik valaha a két régi gimnázium nö
vendékei voltak: „Varázsoljuk vissza 
boldog ifjú éveinket, jöjjünk össze, szen
teljünk egy napot a közös régi kedves 
emlékeinknek." A találkozás helye és 
ideje Budapest, május 8. d e. 10 óra, 
a pesti Vigadóban, az alakuló közgyű
lés után ugyanott társas közebéd. — A 
találkozót rendező bizotiság mindazok
nak a volt iskolatársaknak, akiknek el
meit ismeri, közvetlenül meghívót és 
részletes programmot fog küideni, fel
kérve őket, hogy viszont a maguk ré
széről az általuk ismert volt rozsnyói 
diáktársaikat levelezőlapon szólítsák fel 
részvételre, vagy küldjék be az általuk 
ismert diáktársak pontos lakcímét sür
gősen a rendező bizottságnak. A rendező 
bizottság a találkozó sikere érdekében 
úgy a magyarországi összes, mint az 
utódállamok lapjaiban is gondoskodott 
megfelelő propagandáról. — Tervbe van 
véve egy „Diák szövetség" alakítása, 
melynek célja és feladata lesz az arra 
reászoruló volt diáktársak erkölcsi és 
anyagi támogatása. A rendező bizottság 
reméli, hogy a találkozón tömegesen 
fognak a volt rozsnyói diákok résztvenni, 
eddig is már s zámosán jelentették csat
lakozásukat. Ezúton is felkéri a bizott
ság az öreg diákokat (ha netalán köz
vetlenül nem is kaptak volna felhívást), 
hogy a találkozón okvetlenül résztvenni 
és részvételüket a „Rozsnyói öregdiák 
találkozó" szervező bizottsága Budapest, 
IX. Ferenc-körut 33. I. Telefon : József

331—84. cimre bejelenteni szíveskedje
nek. — A tavaszi mintavásárra (április 
30.—május 9.) érkezők vásári igazolvá
nyok birtokában 50°/» vasúti utazási 
kedverményben részesülnek. Igazolvá
nyok a budapesti és vidéki kereskedelmi 
és iparkamarák utján szerezhetők be.

Műkedvelőest Feleden A feledi ipa
rosok olvasóköre husvét másodnapján 
jól sikerült kabaré-estet rendezett. Szín
re kerültek: „A nittantanár," „Egy szál 
mirtusz," „A 72-es őrház" cimü egyfel- 
vonásos vígjátékok. A szereplők vala
mennyije helyét derekasan megállotta: 
Klein Bözsi temperamentumos játékával, 
Bartha Manyuka nyilt őszinteségével 
általános tetszést aratotr. Singer Árpád 
dr. a hittantanár szerepében, kacagtató 
alakítást nyújtott, Kósik Gyuia pedig a 
részeges bakter szerepében tudásának 
a legjavát adta. A többi szereplők i s : 
Végh Piroska, Klein Marcsuka, Kruppa 
Bözsike, Veizler Virók Marcsuka és Végh 
István ügyesen oldották meg feladatukat. 
Az előadást fényesen sikerült táncmu
latság követte. — A darabok rendezését 
a legnagyobb tökéllyel Török László és 
Feledy István végezték.

Az ajnácskői olvasó- és önképző
kör húsvéti mulatsága. A jelentős kul- 
turmissziót végző ajnácskői olvasó- és 
önképzőkör a kulturház javára húsvét
hétfőn rendezte meg nagysikerű szini- 
eiőadását, amelynek keretében Szigligeti 
„Czigány„-a került szinre jólpergő, élve
zetes előadásban. Elöadásközben Balázs 
Józsefné hatásos énekszámot adott elő, 
a harmadik felvonás fináléja után pedig 
Pongrácz Vilma fátyoltáncot lejtett.

Öngyilkosság. Koubek Ferenc pénz
ügyőr, kit csak nem régen helyeztek át 
Rozsnyóról Bátorkeszibe, állítólag csa
ládi viszálykodás miatti elkeseredésében, 
főbelőtte magát s azonnal meghalt.

A RPOS kacagtató estje. A RPOS 
húsvéthétfőre hirdetett kacagtató estje 
kellő propaganda hiányában csak félház 
előtt pergett le, holott a szereplők nagy
szerű játéka, a rendezőség fáradozása 
és a kiválasztott pompás darabok meg
érdemelték volna, hogy a kitűnő sport
klub nagyszerű mükedvelőelőadását telt 
ház nézze végig. A műsoron három egy- 
felvonásos vígjáték szerepelt: „A főnök 
ur neje" cimü tréfa Lipfhay Imrétől, 
amelyben Virág Ica, Fejes János, Bia- 
ezovszky Elemér és Durda Irén jutottak 
megérdemelt tapsokhoz. — Ugyancsak 
Liptbaynak „Háztüznéző" c. 3 részből 
álló vigjátékát Páricska Béla, Marossy 
Mihály, Kengyel Rózsi, Biacovszky Irén 
és Sipula Béla vitték diadalra. Szenes 
Béla leányintézeti tréfáját az „öt bé“ 
cimmel Durda Elemér, Zemlényi Manci, 
Virág Ica, Virág Viki, Biacovszky Irén, 
Rövid Manya, Kengyel Rózsi, Dániel 
Böske, Sövényházi Margit játszották le 
állandó kacagás közben. — A kis kö
zönség lelkes ünneplésben részesítette 
a sportklub műkedvelő gárdáját, az elő
adás végeztével pedig táncmulatság volt.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

A Kárpátegyesület kirándulásai meg
kezdődtek. Husvét másodnapján két tár
saság használta fel a gyönyörű napsu
garas időt. Az egyik társaság a Szinyec 
ormára kapaszkodott, hogy ott élvezze 
az erdei levegőt s a szép kilátást. A 
másik társaság turistái pedig Rimaszom
batból gyalog mentek a Bucsony tetején 
álló kilátótoronyra. — A Nagy-Bucsony 
Korlát és Fülek közt 517 méterre emel
kedik s kilátó tornyáról (mérnöki jelző
torony) lehetett látni a Királyhegy és 
Gyömbér hófedte ormait s a Magas 
Tátra cukorsüveg alakú hófehér csú
csait, délre pedig a váci Naszály hegyig 
nyilt kilátás az egész környék városaira 
és falvaira. A 4 órai gyalogtúrát bőven 
kárpótolta a szép kilátás.— Itt említjük 
meg, hogy a barátságos összejöveteleket 
minden héten keááen este 8 óra után 
tartják az egyesület helybeli tagjai a 
Polgári Olvasókör helyiségében.

A tornaijai nőegylet műestélye. Zsú
folt 'ház előtt tartotta meg a tornaijai 
nőegylet nagy érdeklődéssel várt esté
lyét a Fehér lő szálloda emeleti helyi
ségében. — A 14 pontból álló műsort 
„Halló Tornaija" cimmel egy tipikusan 
tornaijai-ízű  revü vezette be, amit ezen 
alkalomra az előadás főrendezője, az 
agilis Brószmann Lajos tanár irt. Hoí- 
czer Zseni és Reinitz Ica pompás apacs
táncot mutattak be. Danczinger Miklós 
pedig Harmath Imre „Stux ur“ cimü 
kabarédalát énekelte. — Szenes Béla 5 
képből álló vigjátékát, a „Pesti utazó“t 
Tyukodi Manya, Kohn Flóra, Borzi Ma
riska, Galambos Géza, Danczinger Mik
lós, Pék Lajos, Iván Dezső, Bauhoffer 
Vilmos, Suba István, Dezső Géza, Dezső 
József és Basa István óriási hatással 
adták elő. — Basa Biri egy hangulatos 
Somlyó-románcot énekelt ezután, majd 
a tornaijai két táncfenomén : Keleti Edit 
és Keleti Miklós mutattak be egy zugó 
tapssal fogadott tennisz-táncot. Brósz
mann Lajos énekszáma után újra egy 
Szenes-vigjáték következett soron, „Á 
papa vizsgázik" cimmel. Ebben a végig
kacagott számban Krecs Mártha, Bihary 
Böske, Brószmann Lajos, Groszmann 
Arthur, Galambos Géza és Dezső Géza 
brillíroztak. A Tyukodi-nővérek szem
gyönyörködtető menüettje után Becsey 
Vilmosáé énekszámokkal lépett fel. Is
kolázott, meleg hangja kitünően érvé
nyesült. Zilahy Lajos kacagtató vig jele
netét „Az előkelő utas“t Borzi Mariska, 
Pazár Csöppi, Galambos Géza, Dezső 
József, Dezső Géza, Groszmann Arthur, 
Bauhoffer Vilmos és Suba István ját
szották meg nagy sikerrel. A két Keleti 
testvér arattak még ezután zajos tapso
kat charleston-táncduójukkal, majd Be
csey Vilmosné és Brószmann Lajos 
énekeltek részleteket a Sybill operettből 
Sándor Margit zongorakisérete mellett. 
A nagyszerűen sikerült előadást a sze
replők élőkép-tablója zárta be. — A 
nőegylet estélyét április 24-én meg
ismétlik.

W " Minden jó háziasszony **W1
a fehérneműjét otthon varrja s hozzá a híres 
Schroll-féle siffon, vászon, batiszt, damaszt, 
paplanlepedő- és ágylepedővásznát

a Kovács-Áruházban
Rím. Sobota, Masaryk-tér 5. szám, vásárolja.

Egyben ajánlok szőnyegeket.
Vidékre mintákat küldök. Előnyös árak!

Repülő hozza a pesti postát. E hó
nap 19-ével megkezdődött a légi posta
forgalom Magyarország és Csehszlovákia 
között, minek következtében a Buda
pestről aznap elküldött levelek még 
ugyanazon napon hozzánk érkeznek.

Elfogott tolvajok. A tolvajlásairól 
ismeretes s hírhedté vált Kulár Jánost, 
ki a múlt év végén Tóth Kálmán lo
sonci nyug. ezredes lakását is kifosztotta, 
Csizben letartóztatta a csendőrség. — 
Ugyancsak sikerült a rozsnyói csendőr
ségnek a lopás és csalás miatt körözött 
Bálint Pál poprádfelkai lakost és Bartos 
Rózáit elcsípnie. Kuhárt és Bálintot a 
rimaszombati és Bartcs Rózáit a besz- 
terczebányai államügyészség fogházába 
szállították.

A Szlovenszkói Vadászati Védegy
let rimaszombati járási csoportjának 
közleményei : 1. A szlovenszkói vadá
szati Védegylet tagjai ezúton kéretnek, 
hogy az 1927. évi tagdijat a lehetőség 
szerint 1927. évi május hó 5-ig befi
zetni szíveskedjenek.— 2. Hogy a szürke 
varjú, szarka, csóka és egyéb szárnyas 
ragadozók szaporodását megakadályoz
zuk, el kell szedni tojásaikat, a tojókat 
pedig lőjjük le. A védegylet hajlandó a 
pusztítással járó költségekhez anyagilag 
hozzájárulni oly módon, hogy minden 
darab beszolgáltatott szárnyasragadozó 
tojásáért 20 fillért fizet annak, aki azo
kat a védegylet járási csoportjának be
szolgáltatja. -  3. Ugyancsak nagy ká
rokat okoznak a vadállománynak a kó
bor ebek és macskák is. Tartsa tehát 
minden igaz vadász kötelességének a 
vadászterületén felügyelet és kölönc nél
kül talált ebek és macskák pusztítását.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, április hó 23-án és 24-én 

gyönyörű társadalmi film a zsidók életéből

ÉLVE ELTEMETVE (JISKOR)
Főszereplők Dagny Servaes, Beregi Oszkár és 

Schwarz Móricz.
Szerdán, ápr. 27-én nagyszert! víg kalandordráma

A pénznélküli úr
Főszereplők a híres művészek.

Csütörtökön, április 28-án klasszikus, szenzációs 
érdekfeszitő indián dráma

A becsületes szív
őszerepben Lilian Rich és Rod La Roque, 

világismert csillagok.

J e g y e k  e l ő v é t e l b e n !

Hir Szliács fürdőről. Erről a szén
savdús és hévvizü gyógyfürdőről azt a 
hirt adják, hogy a kitünően berendezett 
és közkedvelt „Bristol* és „Tátra" szál
lodákban és éttermekben elsőrangú ét
lapból választott élelmezés szép szobá
val egyetemben elő- és utóidényben Kő 
46'—, főidényben Ke 56'— árban kap
ható. — Az ezévi nagy szobakeresletre 
való tekintettel, nevezett üzem vezető
sége föltétlenül ajánlja az azonnali szoba
rendeléseket, mert későn érkező meg
bízások teljesítéséért felelősséget nem 
vállalhat. — Köz- és állami tisztviselők 
kedvezményben részesülnek. Cim : Bris
tol és Tátra üzemvezetősége Szliács- 
gyógyfürdő.

Irodalmi vita mindig volt s mindig 
is lesz, valameddig az emberi kultúra 
hajtásait különböző felfogású emberek 
ápolják. Vallási vita is örökkön-örökké 
tart, amig az embereknek fogalmai az 
istenségről különbözők. Tudományos vita 
nélkül pedig soha nem tudjuk értéke
síteni az emberi elmében rejlő konstruk
tív erőt. Az emberek különféleségéböl 
származó adottság hozza magával, hogy 
a legtöbb dolgon a vélemények erdeje 
női, viszont érdekes, hogy egyes ténye
ket egyhangúlag vita nélkül fogad el az 
emberiség összesége. így vitán felül áll, 
hogy a rimaszombati Casino de Paris 
kifogástalan műsora a legjobb hangula
tot adja. A jó italok, a kiszolgálás kifo
gástalansága mind azt eredményezik, 
hogy ezeket a magától értetődő (gazsá
gokat vita nélkül fogadja el mindenki, 
aki egyszer is részese volt a Casino de 
Paris fővárosi hangulatú estéinek, mely
nek előkelőségéről az ügyes direkezió 
gondoskodik.

A rimaszombati kereskedelmi testü
let közleményei. A budapesti nemzet
közi mintavásárra (április 30—május 9.) 
szóló igazolványok a testület titkári hi
vatalában már kaphatók. A vásár láto
gatói az oda és visszautazásnál a vásári 
igazolvány felmutatása ellenében a cseh
szlovák vasúton 25%~os, a magyar áll. 
vasutakon pedig 50°/e-os kedvezmény
ben részesülnek. A vásári igazolvány 
tulajdonosai a magyar vizumot utólag, a 
vásár területén féláron kapják. Felvilá
gosítást a testület titkári hivatala ad.

A járási ipartársuíat elnöksége értesíti összes 
helybeli és vidéki tagjait, hogy a h ivatalos órák 
további intézkedésig a következőképpen állapít
tattak meg. Vidéki ipartársulati tagok részére: 
Hétfőn, szerdán és szombaton délelőtt 9—12 óráig. 
Helybeli ipartársulati tagok részére: Hétfőn, 
szerdán és szombaton délután 5—7 óráig.

„Juhászlegény" Felsőbalogon. Hus
vét első napján szép sikerrel adta elő a 
balogi ifjúság a „Juhászlegény" czimü 
színmüvet az újonnan épült Czéner-féle 
táncteremben, óriási sikerrel és ritka
ságszámba menő nagy közönség előtt. 
A szereplők mindannyian jól megállták 
helyüket, de főleg Czéner János (juhász
legény), Bálint Mariska (Juliska), kik
nek énekét gyakori tapsvihar követte, 
özv. Mikuláné szerepét Kampana Ró- 
zsika a közönség teljes megelégedésére 
adta elő. Eredeti volt Bálint István a 
kondás és Tóth túri Gyula a csizmadia 
szerepében, kik külön is dicséretet ér
demelnek. — A szépen sikerült előadást 
kivilágos kivirradtig tartó táncmulatság- 
követett Zsiros Árpád kitűnő zenekará
nak hangjai mellett.

Járványns beleaséneK Maiin I K M Á N D I  K E S E R Ü V I Zlegnagyobb gond fordítandó a gyomor és 
belek rendes működésére. — Emésztési 
zavaroknál fél pohár SCHMIDTHAUER-féle 

biztosan és gyorsan eltávolítja a szervezetben felhalmozódott kóros baktériumokat, fertőtleníti a gyomrot és beleket és ezáltal jelenté
kenyen fokozza a szervezet ellenálló képességét.

Kapható kis és nagy üvegben. Szétküldés! hely: Igmándi keserűviz forrásvállalat Komárom. Árjegyzék ismételadóknak kívánatra bérmentve.
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S P O R T .
Rudá-Hviezda Losoncz-RME 4:2 (3:1) 

Bíró : Altmann. — jSzezoneleji, unalmas 
mérkőzés, melynél mindkét csapat tré
ninghiányból eredő indiszpozicióval küz
dött, igy azok, illetve játékosaik kriti
káját későbbre halasztjuk. RME-nek 
legjobb embere a már is biztató formá
ban levő Qáka, továbbá hellyel-közzel 
Nagy voltak. — Biró, aki egyébként a 
szövetség által kiküldött biró meg nem 
jelenése miatt mint szükségbiró vezette 
a mérkőzést, kevés dolgát közmegelé
gedésre végezte.

A RME a napokban tartotta meg ez 
idei rendes közgyűlését, a melyen a 
tisztikar a következőkép választatott 
meg. Elnök : Dr. Ganzfried Ernő, titkár: 
Strompf Károly, jegyző : Heimlich Miksa, 
pénztáros: Lepjes Pál, orvosok: dr. Hu- 
diczius István, dr. Komlós Gyula, mű
vezető: Siebert Gyula, szertáros: Lukács 
Aladár, footballszakosztály vezető: Gáka 
Ferencz, birkozósaakosztály vezető: Pé
ter László, hadzena : Strompf Károly.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely K ároly laptulajdonos.

NY ILTTÉR *)
NejvygSÍ soud. é. Z. III. 23/27—3.

Jménem Republiky!
NejvyáSÍ soud pfezkoumal trestní véc, 

zavedenou pfed sedrií jako soudem 
kmeisk^m v KoSicích proti Bartoloméji 
Jónerovi obíalovanému pro preéin po- 
mluvy tiskem, vybavenou tam2e dne 7. 
prosince 1925 pod císlem TI 1/25—11, 
soudní tabui! v Koáicích vSak — ná- 
sledkem cdvolání hlavní soukromé 2a- 
lobkyné a obfalovaného dne 5. fíjna 
1926 pod císlem To IV. 1396/25—21, na 
základé veíejného lííení, konaného dne
I. brezna 1927 následkem zmateéní 
stí2nosti hlavní soukromé 2alobkyné 
Marié Bandziové, vynesl tento

r o z s u d e k :
Zmateéní stí2nost, zaloíená na §-u 

384 bőd 9 tr. r., se odmítá.
Vyhovujic zmateéní stí2nosti, zalo2ené 

na §-u 385 bőd 1. a), správné 1. c) tr. 
?., zruSuje se z dűvodu zmateénosti, 
uvedeného v §-u 385 bőd 1. c) tr. f. 
rozsudek soudní tabule v celém rozsahu, 
ob2alovan? Bartoloméj Jóner uznává se 
vinnym píecinem dle §-u 1, 3, odst. II. 
bőd l.zák. cl. XLI: 1914, ktery spáchal 
tím, 2e sepsal a v císle 30. t^denníku 
„Gömör", vySlém v Rimavské Soboté 
dne 26. éervence 1925, v rubrice „Ve- 
rejná hovorna" uverejnil élének pod 
nadpisem „Rabszolgákat", v némi tvrdi 
o hlavní soukromé 2alobkyni Marii 
Bandziové, 2e dva sirotky po bratru 
jejího maniela dr2í v opravdovém ne- 
volnictví, 2e jc casné ráno vyhání sbírat 
houby a étovík, které ony pák na trhu 
prodávaií, ale peníze jim odebere, nechá 
je stálechodit v hadrách, jinymi lidmi 
odhozenych ato vSecko ze gpinavé lakoty 
a pro své panské allüry, 2e jest ne- 
moino popsati její nelidské zacházení a 
utrpení, které siroty od ni vytrpí, 2e tedy 
tiskem tvrdil a rozhlaéoval o hlavní 
soukromé 2alobkyni takové skuteénosti, 
které kdybv byly pravdiv^mi, mohly bjti 
dúvodem, aby ji vydaly vefejnému po 
hrdání, a odsuzuje se dle §-u 3. odst.
II. zák. cl. XLI: 1914 s pouiitím §-u 91. 
tr. z. do vézení na osm dnű jako ku 
trestu hlavním a k penéiité pokuté 200 
Ke jako ku trestu vedlejSímu, kter£ se 
dle §-u 22 odst. 1. zák. 5. 124—24 pre- 
méfiuje pro prípad nedobytnosti na dalát' 
vézení v trvání étyf dnű.

Podmínén^ odklad v^konu trestu se 
ob2alovanému nepovoluje.

Ob2alovan£ jest dle §-u 480 tr. í. 
povinen, nahradití eráru trestní útraty, 
které se dle §-u 4. zák. él. XLIII: 1890 
prohlaáují prozatím za nedobytné.

Obialovan^ jest dle §-u 480, 479 tr. 
í. povinen nahraditi hlavní soukromé 
2alobkyni nutné v^daje ve váech instan- 
cích a píiméíenou odménu jejího práv- 
ního zástupce, jejichf v^ái űréi soud 
první instance.

Karéi Rábely jakoZto odpovcdn^ re- 
daktor a vydavatel periodického tisko- 
pisu „Gömör" jest dle §-u 14 odst. 1.
*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget

a Szerkesztő.

zák. é. 124—24 povinen, aby bezplatne 
a bez poznámky uvefejnil ve jmenova- 
ném tiskopise tento rozsudkov^ v^rok 
zpúsobem uveden^m v §-u 16 tého2 
zákona.

Nyilatkozat.
A „Gömör" múlt heti számában az 

irodalmi vitából kifolyólag Papp József 
ur burkolt fenyegetések kíséretében 
elégtételadást kért tőlem. Az ügy hely
telen térre terelődött és be akarom fejezni.

Tisztán csak a közönség tájékozására 
még csak ennyit:

1. Igaz az,
— hogy: akit megsértek, annak elég

tételt is adok,
— hogy: ha nevezettet meg is sért

hettem volna, fenyegetésével akkor is 
elvette volna az elégtételadás lehetőségét,

— hogy én cikkemben a „gondolko
dóhoz" szólva a következő kérdést tet
tem fe l: „Kérdezze meg csak úgy négy- 
szemközt Papp József vallástanár urat 
is, hogy igaz-e az, hogy őt is szülői 
kötelékek fűzik a cikkhez?"

— hogy én azóta Molnár Gyula és 
Papp József uraktól levelet is kaptam, 
de abban egyikük sem cáfolta meg egy 
szóval sem a cikkemben foglaltakat,

— hogy nem én állítom olyan színbe 
a dolgokat, mintha a „gondolkodó" cik
kei szerzőségét valakire fogni — becsület- 
sértés volna, (szegény cikkek 1),

— hogy ha Papp J. ur szivére tett 
kézzel, papi becsületére kijelenti, hogy 
a cikket ő megjelenése előtt nem látta, 
annak tartalmával magát nem azonosí
totta, annak megírásában vagy megjelen
tetésében néki abszolúte semmi szerepe 
nem volt, annak megszületéséhez sem 
szóval, sem tettel hozzá nem járult, akkor 
még lehetne tovább beszélni a dologról.

2. Nem igaz az,
— hogy az irodalmi vitát én vittem a 

nyilttérbe,
— hogy nékem Papp J. úrhoz ez ügy

ben bármi közöm is volna,
— hogy én okot adtam neki ilyen 

elégtételkérésre.
3. így tehát nincs mért elégtételt sem

adnom s igy a vita csúnya kisiklásáért 
és ízléstelen térre viteléért a felelőssé
get elháritom és kijelentem, hogy én 
tovább se veszekedni, se verekedni a 
magam részéről nem tartom se Ízléses
nek, se helyénvalónak. Győry Dezső.

Válasz
Papp József urnák múlt heti „soraira."

Akár tetszik, akár nem, bíróság elé 
állitom : sértő kitételeiért a törvény előtt 
kell felelnie, mert a bírói eljárást ön 
ellen rágalmazás és becsületsértés miatt 
megindítottam. Győry Dezső.

VENDÉGLŐ ÉS SZÁLLODA
Rimaszombat, Tompa Mihály-utca Í8. szám.

Teljesen megújított vendéglőmben olcsó és 
ízletes m agyaros ételek, jó valódi magyar 
borok, elsőrangú sör, tiszta, féregm entes 
hálószobák minden időben kaphatók.

Társasebédek és vacsorák készítését lehető 
jutányos árakon vállalom.

KOMLÓSY ISTVÁN
nyug. tisztviselő, vendéglő- és szállodatulajdonos.

v o z á r y  Sá m u e l
első gömörmegyei gőzerőre berendezett 
kelmefestő- és vegytisztitó intézete 
Rimaszombat, Tompa Mihály-utca 28.

Elvállal mindenféle férfi-, női-, gyer
mek- és egyenruhák, színházi öltözetek, 
egyházi ruhák, bútorszövetek, hímzések, 
csipkefüggönyök, nyakkendők, keztyűk, 
szőr- és szőrmegaliíiok, továbbá ingek, 
inggallérok, kézelők, női fehérnemüek 
stb. tisztítását és festését a legszebb 
kivitelben. Gyászruhák 24 óra alatt 
festetnek feketére.

179/27.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Siaé község elöljárósága siaéi újonnan 

építendő községházára (körorvosi lakkal 
egy tető alatt) a község ideiglenes bizott
sága avagy esetleg már a képviselőtes
tület utólagos jóváhagyásának fenntartá
sával, versenytárgyalást hirdet.

Az ajánlatokhoz szükséges nyomtat
ványt önköltségi áron a siaöi körjegyzői 
hivatalban lehet kapni. Ugyanott meg
tekinthetők a tervek és az építkezési és 
ipari munkálatokra vonatkozó külön fel
tételek is.

Az építkezés kulcsátadásig egy vállal
kozónak adatik át.

Rendesen felbélyegzett és lepecsételt 
ajánlatok, ellátva a következő felírással: 
„A siaci újonnan építendő községházára 
ajánlat" folyó hó 26-án délelőtt 11 óráig 
adandók be a siaéi körjegyzői hivatalnál.

Az ajánlatok felbontása ugyanezen nap 
délelőtt fél 12 órájára tűzetik ki, mely 
aktusnál az ajánlattevők is jelen lehetnek.

Azon ajánlatok, melyek az 1920. évi 
667. sz. kormányrendeletben foglaltaknak 
nem felelnek meg, a versenytárgyalásból 
ki fognak záratni.

Az ajánlattevő az építkezés kiadásáig 
van kötve.

Az ajánlattevő, vagyis az építkezéssel 
megbízott vállalkozó felhívásra 5°/o-os 
bánatpénzt tartozik letenni.

A község ideiglenes bizottsága és eset
leg már a képviselőtestület fentartja azon 
jogát, hogy az ajánlatok közül szabadon 
választ. Esetleg választhatja azt Is, amely 
nem éppen a legolcsóbb.

Siaé, 1927 április 11-én.
A község elöljárósága.

Ingyen
és teljes garancia mellett, mérték után 
készítem a harmadik pár cipőt, ha nálam

3 pár cipőt
rendel.

Uj dohányelárusitc üzlet.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé

get, hogy folyó április hó 20-án Rima
szombatban Masaryk-tér Reinits Pé
ter vaskereskedő melletti helyiségben 
dohányelárusitást nyitottam. Ugyanitt 
mindenféle irodai áruk is kaphatók.

Szives pártfogást kérve, vagyok kiváló 
tisztelettel CSATLÓS LAJOS.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. 

vevöközönséget, hogy férjem elha
lálozásával üzletemet továbbra is 
folytatom pontos kiszolgálás mel
lett, miért kérem a n. é. vevőkő- 
zönség szives pártfogását.

Tisztelettel
özv. Brünner Emánuelné.

7  hold szántóföld
közvetlen a város mellett, 
f. évi október hó 1-tőí

haszonbérbe kiadó.
Értekezni lehet:

VARGA LAJOS tulajdonossal.

Císlo jed. E. 1132/26.-7.

Llcitaőny óznám.
Vyslany súdny exekútor tymto na zná- 

mosf dáva, 2e následkom vyroku Rím. 
sobotského okresného súduc. E. 1132/27. 
k dobru exekventa Stefan Kuchta obyv. 
v Tisovei zastupovaného skrze pravotára 
Dr. Desider Mihalik v Rim. Sobote nás
ledkom uhradzovacej exekúcie, naria- 
denej do vjáky 1044 Ke poíiadavky na 
kapitále a prísl., na movitosti obZalova- 
nému zhabané a na 1200 Ké odhadnuté 
v^rokom Rim. Sobotského okr. súdu cís. 
E. 1132/26/1. licitácia sa nariadiia. Táto aj 
do v£áky pohfadávky predoslych, alebo 
supersekvestrujúcich — nakoíko by tieto 
zákonného záloíného práva boli obsiahli 
— na byte obíalovaného v Tisovei s 
lehotou o 12 hodine dopolj dfia 29. 
aprila 1927. sa bude odbavovaf kecfZe 
súdobné zhabané 2 hoblponky, 5 m* 
desek a iné movitosti najviac sfubujú- 
cemu pri platení hotov^mi, v pádé potreby 
aj pod odhadnou cenou budú vypredané.

Vyz^vajú sa véetci, ktorí z kúpnej ceny 
draZobn^ch movitosti nároky májú na 
zaspokojenie pred pohíadávkou exek
venta, 2e— nakofko by sa pre nich exek- 
vovanie prv bolo stalo a to z exekúcnej 
zápisnice nevysviíá, — aby zahlásenie 
svojej prednosti do zaciatku draZby u 
podpísaného exekútora vybavií nezame- 
Skali.

Zákonná lehota sa odo dfia po vyvesení 
oznamu na tabule súdu poéíta.

Okresn# súd v Rim. Sobote, odd. II. 
dfia 3. aprila 1927.

Szedlák György cipész
Rimaszombat, Tompa-tér 1.

Speciális üzem gumi- és kötszerárukban

Zománcedény porcellán- és üvegáru 
bámulatos olcsó áron 
kapható Róth László

nál Rimaszombat, 
Masaryk-tér 26. szám.

Alkalmi és nászajándékok. — Teljes konyhafelszerelések 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig. Zsirbödönök, 

vizvedrek, ruhafőző fazekak nagy raktára.

valamint

betegápolási cikkekben 
a RUDOLF-féle ,.Tatra-Drogéria“ Rim. Sobota.

Egy barokk ebédlő
sürgősen eladó Masaryk-tér 10 sz. a.

PP** K eresek
vegvételre használt, de jó karban levő

j égszekrényt,
két ajtóval, közép hűtővel 160 cm. ma
gasságig. STERN ÁRPÁD vendéglős 

Rimaszécs.

Eladó mébészet.
30 család „Boconády" és Országos 
kaptárakban, továbbá üres uj és hasz
nált kaptárak.— Érdeklődni lehet Rlma- 

kokován EDUARD SZIVÁKNÁL.

RÁBELY KÁROLY
könyvnyomdája és könyvkötészete, 

a „Gömör" kiadóhivatala 
Rimaszombat, Masaryk-tér 9. szám

M i
Alapittatott

1872-ben

zléses kivitelben és jutányos áron készít 
mindenféle nyomdai és könyvkötészeti 
munkát. Müveket, táblázatokat, keresk. 
és ügyvédi nyomtatványokat, esküvői 
és mulatsági meghívókat, gyászjelenté
seket, koszoruszalagok nyomását stb.

Rimaszombat, 1927. Nyomatott R ábely  K ároly könyvnyomdájában.


