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Világeszm ék,
sorsunkat irányitó, a világ 
anyagát, a, földet lélekkel 
betöltő örökös szellem, örökös 
harc, amitől függünk, nem
csak gondolkozásunk mély
ségektől magasságokig csa
pongó zavarán át, de amik 
szemüvegként ülnek az or
runkra, hogy azokon át lás
suk az eseményeket, a ti 
soha véget nem érő forron
gástok az az egyedüli lidérc- 
lobogás, ami általdereng az 
anyagiasság, a matéria bolon
dok országának jelen ural
kodásán.

Mert ma ez van: a rossz 
értelemben vett erőszak és az 
anyag uralma, amit a poli
tika terén az igazságérzet ki
halása, az egyén életében a 
pénz sóvárgása és a nemek 
vonatkozásában az erotika 
megnyilatkozása jelent be ne 
künk, akik félő emberi sze
münk remegésével, félig áléit, 
lélekkel bámuljuk ezt a bor
zalmas diadalt.

A harc örök. És el kell 
ismernünk, hogy a materializ
mus, egoizmus és hedoniz- 
mus épp olyan irányok, épp 
olyan jogosak, mint a másik 
tábor akarása, különben nem 
harcolhatnának egvmás ellen.

Az egyik annyit téved jobbra, 
mint a másik balra.

Annyi fegyvernemet fel
sorakoztathat az egyik tábor 
is, mint a másik. K;ki igazán 
lehet ez vagy az, ha tényleg 
és igazán ez vagy az. Az 
idealisták és materialisták csak 
más zászlóval egy nagyobb, fö
löttük álló cél érdekében ön
tudatlanul vívják ti végnélküli 
harcot.

És ez a forrongás, ez az 
ellentét a talaj, amiből a fej
lődés kitárnád, kinő, kivi
rágzik.

A z evolúció az egyesegyedül 
minden bukást és változást túl
élő !

Csak egyet nem szabad 
elfelejtenünk : azt, Lógj - a
materializmus, az atheizmus 
és szkepticizmus már voltak 
egyszer, többször is uralmon 
és romlásba vittek népeket, 

| művészeteket és tudomá
nyokat.

Az örök fejlődés érdeké
ben a szellemiség jogait kö
vetelő eszmék azonban eddig 
ekkora bukásoknak sohsem 
voltak szereplői. Mert ural
mon nem is voltak! Nem 
pedig azért, mert elérhetésük 
nehezebb, tökéletesebb.

Mi ezt választjuk. Mert el 
I jön a nap, mikor a romlott 
; eszmék hulláján életre pattan

nak az újak, hogy egyszer 
azok is megkorhadjanak.

De a harcból a világeszme 
örökre változatlanul vezető 
lidércünk marad. D.

Az ipartestület rendkívüli 
közgyűlése.

A rimaszombati ipartestület f. 
hó 15 én tárgyalta Szlovenszkó 
teljhatalmú miniszterének 19312— 
21. odd. adm. III. sz. a kisipara 
sokra vonatkozó 8 órás munka 
időt előíró rendaietét.

Az iparosok szokatlanul nagy 
számban, elkeseredetten tárgyalták 
a rendeletét, mi a kézmüiparosok 
nak valósággal a kenyeret akarja 
kivenni a kezükből.

A gyűlés első tárgya az ipar 
testület irodai helyiségének a/fcér 
dése volt. Id. Kibeiy Miklós ejnök 
ismertette a tárgyat. Todciillm az 
ipartestület a legutóbbi jegyző 
megválasztása alkalmával iroda- 
helyiség nélkül maradt, mivel a 
megválasztott jegyzőnek nem volt 
olyan lakása, ahol a testület iro 
d ijá t el lehetett volna helyezni. 
Az ipartestület elöljárósága a vá
ros polgármesterénél kopogtatott 
az irodahelyiség ügyében, ahol 
kaptak is egy szobát kárpótlásul 
azon összegért, amit évi segély 
képen évekig kapott az ipar- 
testület a várostól. Ez mind máig 
szépen rendben is volt. E  hó első 
napjaiban azonban városunk is 
megkapta a nemvárt államreud 
őrséget. A rendőrség részére előbb 
a régi kaszinó épületében rakvi- 
ráítak lakást, majd sz ipartestület

helyiségét szemelték ki őrtanyá
nak és a város polgármestere fel
szólította az ipartestület vezető
ségét, hogy a helyiséget adja át. 
Az ipartestület elnöke id. Rábeiy 
Miklós, továbbá Valaszkay Rezső 
alelnök és Telek A. Sándor elől 
járósági tag felkeresték ebben sz 
ügyben a polgármestert és be. 
jelentették, hogy mivel a testület 
megfelelő helyet nem bir magának 
szerezni, az irodából semmi körül
mények között nem hurcolkodik ki 
és ka a polgármester ennek dacára 
is ragaszkodik a helyiséghez, az 
ipartestület vezetősége az ebbői szár 
mazó anyagi is erkölcsi károkért 
elhárítja magiról a felelősséget*. 
Vladár József polgái mester ennek 
dacára kilakoltatta az ipartestületet 
s annak bútorát a városházán kü
lönféle irodákban helyezte el. Az 
ipartestület elöljárósága ebben a 
lehetetlen helyzetben nem talál 
megfelelő bibsntskoadst, mivoi 
ilyen körülmények között az ipar- 
ügyeket ellátni nem bírja, a zava
rokat elkerülendő, az iparügyek 
vezetését a városi tanácsra, mini 
iparhatóságra hárítja.

A tárgy ismertetéséhez Telek 
Á. Sándor szélt hozzá, szigorúan 
bírálva az iparosság ilyen semmibe
vevését. Szavaira a méltatlanko
dás íelzudult az egész teremben 
és egyhangúlag elfogadták azt a 
javaslatot, hogy „mig a városi 
tanács vagy vissza nem adja a 
testületnek a hivatalos helyiségét, 
vagy nem rekvirál részére meg
felelő helyiséget, az ipartestület 
nem fog foglalkozni az iparügyek 
ve ze téséve lErről a határozatról 
a Besztercebányai Kereskedelmi 
és Iparkamarát is kiértesítik.

Jégvirágok.
Az ablak üvegekre fantasztikus 

jégvirágokat rajzolt a tél. A fák 
ágai fehéren, virágosán bólo 
gatnak, csillogó terhük apró üveg- ' 
szilánkokban hull a földre. Min
den fűszálon, minden száraz kórón 
szorosan egymáshoz bújva fehér 
jégvirágok pompáznak. Mintha 
kárpótolni akarna a természet, a 
tavasz, a nyár Bök tarka virág
jáért vele.

Gyönyörködtet a szépsége, 
megborzongat a hidegsége. Meleg
séget nem lop a telkembe amint 
elnézem. A zöldet, az örökké biz 
taté remény színét hiába keresem 
benne g a hevítő színeket is egy
forma unalmas, fehér halotti virá
gok takarják. Mint amikor a sok 
színes kedves reménykedő álom 
eloszlik g a valóság csak egy 
ici pici jégvirágot nyújt helyette. 
Virág ez is, de hol vesszük hozzá

a reményt az erőt kivárni, amíg 
megint szines meleg virág nyílik 
a helyén.

Mindenre ráfeküdt ez a fa
gyasztó fehérség. S amig tiszta 
fehér, addig igazán szép, hátbor
zongatóan szép, de ha csak egy 
kis piszok tapad is hozzá, fertel 
meisé válik. Lehet e valami vistza- 
taszitébb, undorítóbb, mintha 
valami hideg és piszkos ? Vala
hogy úgy vagyunk vele, mintha 
hideg, piszkos fehérneműt arő- 
szakolnának ránk.

Körülbelül úgy érzem magam 
mikor a modern költészet reme
keit olvasgatom. Szavak, szavak. 
Egymásra halmozott uj modern 
pz&vak, összefüggés, értelem nél 
kül. Mondatok. Rövidek, hosszúak 
kezdet és vég nélkül. Azelőtt a 
verseknek lábaik voltak g ha 
néha egyik másik sántított is, 
azért csak eljutottak az ember 
szivéhez. Relopédtak a lélekbe,

zsongtak, muzsikáltak, mefegitet 
tek. Amelyiknek jó volt a lába 
Istenem ! milyen szépen, egyfor
mán gördült s hogy telő volt 
szépséggel szines, meleg, illatos 
virággal, bájos muzsikával.

A mostaniaknak nincs lábuk s 
bizony láb nélkül alig járhatott 
még valaki. Hogy p. o. e z : „A 
kertben szökött fegyencek mász 
kálnak g a holdba lőnek játék
pisztolyaikkal", hogy ez a játék 
pisztoly durranás, mely a holdnak 
van szánva, hogy juthat be a 
lélekbe, nem tudom. Arra gon
dolok, milyen rósz lehet ott az 
őrizet, ahol a fegyencek játék- 
pisztollyal a holdat lőhetik. Hogy 
el nem fogják őket ! De persze, 
néha a játékpisztolytói is meg 
lehet ijedni.

Kinőttünk abból, hogy álomba 
ringassuk magunkat, nyitott szem
mel kell járni s az életet a maga 
valóságában minden ocsmánysá

gávai, minden gyötrelmével, szó 
val úgy ahogy van, kell oda 
dobni az emberek elé, hogy lássák 
meg benne a való képüket, örül
jenek neki, gyönyörködjenek 
benne. Az irodalom, a társadalom 
ittkőrképe. S a mostani minder 
trágárságávsl, minden szennyével 
az a tükör, amelybori a társada
lom megláthatja önmagát. És nem 
enged pihenést, hiába fordulunk 
bármerre, mindenütt ugyanaz. S 
a kinek a leikéből, a tollából 
tudnának meleg, megnyugtató, 
tiszta melódiák fakadni s lágy 
simogató muzsikával tölteni meg 
a megértő lelkeket, azok hallgat
nak, vagy kényszerítik a tollat 
divatos rimtelsn sorokba szedni 
értelmetlen szavakat. Da ez di 
v a t. . .  Jégvirágok . . .  mocskos, 
hideg jégvirágok.

(Folyt, köv.)
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Általános felháborodással tár 
gyalták Ezután Sslovenszké telj
hatalmú miniszterének a 8 órás 
munkaidőre vonatkozó rendeletét. 
A tárgy előadója Telek A. Sán
dor éles szinekkel rajzolta meg 
ezt az iparosság elien orvul t i  
madó rendeletét. Az előadás után 
érthető felzúdulás tört ki az 
existenciájukban megtámadott 
iparosokból és egyhangú tiltakozó 
határozatot hozttk a rendelet 
végrehajtása ell;n.

A rendőrkapitányi hivatalhoz 
benyújtott határozati javaslatban 
kijelentik, hogy az iparosság a 
rendeletat magára nézve katasz
trofálisan súlyosnak tartja, annak j 
keresztül erőszakolása ellen a lég j 
határozottabban tiltakozik s egy- i 
ben az iparosság ezen álláspont j 
jának elfoglalásáról az illetékes I 
hatóságot kiértesíteni kérik. Egy- ; 
ben sürgősen kérik a Szlovénekéi j 
Iparosok Országos Szövetségét, j 
hogy a 8 órai munkaidőre vonat j 
koBÓ rendeletnek a kézmüipsrban j 
való végrehajtása elien országos j 
tiltakozó mozgalmat indítsanak s j 
magát a rendeletet a legfelsőbb j 
közigazgatási biróságnál felekhez- ; 
zék meg. A Besztercebányai Keres j 
kedelmi és Iparkamarához pedig j 
azzal a kéréssel fordultak, hogy \ 
a kézmüiparosság megmentése ; 
érdekében okvetlen emelje fai til- j 
takozó szavát ennek a rendelet- ; 
nek a keresztülhajtása ellen.

Végül a rendkívüli közgyűlés ; 
sürgős kéréssel fordult Szent- ' 
Ivány József nemzetgyűlési kép- j 
viselőhöz, hogy a prágai nemzet- : 
gyűlés legközelebbi ülésén a tör 
vényhozá3 elnökéhez interpellációt 
nyújtson be ezen rendelet hatályon 
kivül való helyezése érdekében.

Mind a négy határozati javas
latot idősebb Rábely Miklós el
nök, Telek A. Sándor jegyzőkönyv- j 
vezető, Kovács József és Lojkó j 
Pál előljárósági tagok írták alá. j

F. Biliéi' Irén.
Talán kissé szokatlannak fog J 

feltűnni, hogy egy névvel, mely < 
látszólag és szorosabb értelemben I 
a szinházi rovatba tartozna, külön { 
helyen is foglalkozunk.

F. Biller Irén felléptéi azonban ! 
olyan eseményt jelentettek váró- j 
sarkban, melynek jelentősége j 
kilép a szinházi rovat keretéből. . 
Megjelenése, szereplése nemcsak j 
a művészet szempontjából mérle- ! 
gelve, de messzemenő és általános 5 
érdekeket tekintve, oly nagy és ! 
jelentős volt, hogy ez esetben i 
mellőznünk kell a sablón-kritika - 
megszokott szavait és F. Biller i 
Irént más nézőpontból kell meg- j 
bírálnunk.

Az átalakulás óta a szlovénszkói ; 
magyar kultúra, irodalom, művé- i 
szét teljesen pangásnak indult. A ; 
magyar Írók müveitől elzárva, ön- j  
álló alkotások hiányában a kul- j 
túra mivelése teljesen az egyedüli j 
magyar szintársulat kezébe lett j 
elhelyezve. Ily körülmények között j 
a színészet a magyar nyelv fenn
maradása és megerősödése érdé- i 
kében elsőrendű kulturmuckát ! 
végez s ebben a tevékenységben j  
a főfeladat a színészé, ki a nyel- j 
vet széppé, erősebbé és maradan- ! 
dóvá teheti. Egy nemzőt nyelvét j 
— mondja Hegedűs Gyula — 
minden időben, mindenütt logtöké- • 
letesebben a színész beszéli. A > 
magyar kultúra alkonyodásának ;

tetőpontján állított be hozzánk 
Faragó szintársulata és eljött köz- 
zénk F. Biller Irén.

Jövetelét megelőzte híre, mely 
évek óta járja be a sajtó szár
nyán nemcsak Szlovenszkót, de 
legutóbb Magyarországot is. A 
messze távolból először talán tul- 
zónakk véltük e híreket, hiszen 
a szinházi kritika gyakran bő
kezű az elismerésekkel. Most, hogy 
eljött ide, látjuk, hogy ezek a 
hírek nem voltak túlzóak. Egy 
negyedóvszázad óta, mikor váro
sunk szülötte, Blaha Lujza járt 
itt, nem lépett fel ily ragyogó je 
Ienség a rimaszombati szerény 
színpadon. Személyében az olym- 
pnsi istenség ereszkedett le a 
földre, táncában, énekében és játé
kában egyesülten jelennek meg a 
Mázsák összes tulajdonságai. Aj 
káról inegtisztultan hangzik el a 
magyar szó és a magyar dal, mely 
3ir és vigad is egyszerre. Mi vele 
nevettünk, ha kacagott és elhasal
tunk, ha sirt. Éneke, tánca, játéka 
és természetes, kisugárzó bája be
lopja magát az ember szivébe és 
leikébe, ki csak azt veszi észre, 
hogy ott van és ura lett érzel
mein ek.

Próbálom csodálatos hatását 
analizálni, melyet rám, mint egyén
re, de a tömegre és városokra 
gyakorol és képtelen vagyok tud
tára jönni, hogy mi az, ami est a 
szinte szuggesztiv hatást előidézi. 
Tálán az a veszni készülő magyar 
őserő, mely benne összpontosulva 
él és énekéből, táncából k i
sugárzik, okozza azt a csodálatos 
hatást, melyet nézőire gyakorol. 
És ezért bíráltuk mi is F. Biller 
Irén fellépésé,t a szokottól eltérő 
médpn.

Köszönjük néki, hogy eljött 
köziónk és egy kát órára fényessé, 
és meleggé tette alkonyodni kezdő 
napjainkat és örömmel fogadjuk 
azon ígéretét, hogy nemsokára újra 
ellátogat hozzánk.

De a legforróbb köszönettel mi 
tartozunk néki, kik szerényen bár, 
vele egy célért harcolunk, hogy 
megjelenésével magasabbra emelte 
azt a zászlót, melyre a magyar 
kultúra van lángoló betűkkel rá 
írva.

F elh ívás e lőfizetésre!
Tisztelettel felkérjük vidéki 

előfizetőinket, hogy múlt évi hát
ralékaikul szíveskedjenek bekül 
doni és a folyó évre előfizetésüket 
megújítani. Tisztelettel

a ,< G ő m S r“  kiadóhivatala.

Előfizetési dijak:
Egész é r r e ...............................4.8 korona.
F é l é v r e ................................... 24 korona.
N e g yed évre .............................. 12 korona.
Egyes s z á m ................................ 1 korona.

Barátom,
kivel 33 esztendő múltán a vasúti sín
páron tompán dübörgő PtiUmann-kocsi 
keskeny folyosóján újból találkoztam, 
mondd, mcgkapta-c lelkedet a vissza
emlékezés, az elmúlt szép időkre, a 
gyermekkor, a gondtalan diákélet, derült - 
egü, napsugaras, mosolygós, boldog nap
ja ira  való vissza gondolás édes érzése úgy, 
amint megkapta s reminiscenciákba rin
gatta az én lelkemet?

Harminchárom év. Csaknem egy ember
öltő. Barátom, mi minden történt a vilá

gon és velünk az Ida ezen nagy lépése 
alatt s mily más szemmel nézünk és lá
tunk mindent, mint 33 esztendő vei ezelőtt.

Az akkori boldog diákgyerekekből, dús 
barnahajú, piros pozsgás arcú nebulók
ból, szürke, kopaszodó fejű, kalványarcú, 
gondokkal, mélységes lelki fájdalm akkal 
sújtott, komoly férfiak lettek, kik az Élet 
keskeny, de tövisekkel vastagon beszórt 
mesgyéjén egy cél fé lé  űzve, hajtva, ha
ladva, 33 esztendő múltán egy Pulhnann- 
kocsi szűk folyosóján találkoztak most 
ismét össze.

Összetalálkoztunk s e találkozás 
az emberi boldogság legékesebb igaz 
gyöngyét csillogtatta meg szemünkben. 
Mi nem csalódtunk egymásban, mi most 
is egy utón haladunk és törtetünk előre, 
mint egykor, mint valaha... régen . . .

Barátom, ezért érzem én boldognak 
magamat s ezért oly édes a találkozás 
nyomán fakad t visszaemlékezés.

_  Argm*.
H a l á l o z á s ,  ösv. Guadelfin- 

gen Luc ánné szült. Máriássy Iréné 
f. hó 13 án, életének 71. évében 
hosszas szenvedés után elhunyt. 
Halála széleskörű és előkelő csa 
ládott döntött gyászban. Guadei- 
fingen Elemér, Gundelfingen Jó 
zsef, Guudelíingen íren férjezett 
Dr. Barkóczy Justinné és Gun 
denfingen Mária férjezett Kirinyi 
Bélánó az elhunytban édes any
jukat gyászolják. Az elhunytat 
folyó hó 15 én temették el iaspo 
zánsan megnyilvánuló részvét 
mellett.

Varga András rimaszombati 
volt csizmadia mester, ki a 90 es 
évek végén távozott családjával 
Szolnokra, 1921. dacember 31-én 
Nagykörűn 81 éves korában el
halt. Feleségén szül. Cseh Lidién 
kivül gyermekei és unokáin kivül 
helyből Cseh István ny. városi 
közgyám és Cseh János polgár
társaink sógorukat gyászolják.

Siroky Gergelyné szül. L pcsey 
Júlia Siroky Gergely mézeskalá 
esős iparos polgártársunk neje 
hosszas betegeskedés után f. hó 
20 án 49 éves korában elhalt. 
N így részvét mellett f. bő 21-én 
temették.

Súlyos csapás érte Szoyka_ Pál 
nagykereskedőt és családját. Édes
anyja Szoyka Györgyné, dobsinai 
lakos f. hó 21 ón hosszas szenve
dés után 67 éves korában Rima
szombatban elhalt. Ma vasárnap 
temetik.

Országos pártnapját a
Magyar Kisgazda, Füldmives ég 
Kisiparos párt Léván, folyó hó 
1T—19 én tartotta meg, amikor is 
Szent Ivány József és Füssy Kál
mán nemzetgyűlési képviselők po
litikai és társadalmi tevékenysé
gükről beszámoltak az országos 
választmány előtt A minden te 
kintetben magas színvonalon álló 
s lefolyásában zavartalan országos 
választmányi gyűlésről a napilapok 
már részletesen referálván, röviden 
esak annyit említünk meg, hogy 
a gyűlésen megjelent Pttiinger 
(német gazdaszövetségi) nemzet
gyűlési képviselő és Janausch, a 
német „Bund dér Landvirte" fő
titkára is, kik tartalmas és nagy 
figyelemmel hallgatott beszédet 
mondottak a német és magvar 
pártok együttműködésének szük
ségességéről s hogy a nemzeti 
kissebbségi jogok mibenléte, sza
bályozása és védelméről dr. Tör- 
leöly József, a szervezeti szabály
zat snódositásáról Nagy Sándor, a 
mezőgazdasági szakoktatásról és 
szövetkezeti kérdésről Bodor Jenő,

az adópolitika és hadikölcjönrői 
Kovács Kálmán s az iparos pro 
gramm kérdéseiről Telek A, Sándor 
tartottak a többek között értékes 
előadást. A gyűlésen Gömörből is 
számosán vettek részt.

Sakkverseny. Csütörtökön, 
folyó hé 19 én este 6 órakor egy
behívott értekezlet határozata sze 
rint a sakkverseny a Polgári 
Olvasókör olvasótermében folyó 
hó 23 án (hétfőn) este 6 órakor 
veszi kezdetét. Belépőjegy állandó 
látogatásra 10 kor., napi látoga
tásra 2 kor. A sorsolás szerint 
23 án a következő párok játaza 
nak. Józaa Ignác — Eoyadi Art- 
hur, Demkovits János — Kemény 
Zoltán, Sslovencsák János — 
Tapper Lajos, Princz Tivadar — 
Nagy Jenő (kárpitos), Gallo 
Pál — Józsa Gyula.

Tragikus villamos bale
set. Súlyos szerencsétlenség érte 
Eperjes váróé társadalmának köz- 
tiszteletben állő tagjár, dr. Vallen- 
tinyi Samu kollégiumi tanárt, dr 
Vailentinyi Dezső helybeli főgim
názium! tanár öecsét. Viruló szép
ségű leánya Baba, ki a budapeti 
Magyar Általános Hitelbank tiszt
viselőnője, Budapesten, január 7. 
a fürdő utcai villamosról egy ka 
nyárodénál oly szerencsétlenül esett 
le, hogy a pótkocsi alá került, 
mely jobb karját teljesen szétron- 
c3olia. Nyomban a Rókus kórház
ba szállították, ahol napokig élet 
és halál között lebegett. Dr. Hüttl 
orvosprofeszor, hogy megmentse 
az életnek, kénytelen volt jobbkar
ját teljesen amputálni. A rendkí
vül tragikus eset Eperjes város 
közönségének körében leírhatatlan 
megdöbbenést és általános rész 
vétet váltott ki.

„Katóka őrmesterné“ 
Rozsnyón. A „Katóka őrmester - 
né“, amint az előreíá.ható volt, 
megkezdte diadalmas körútját a 
műkedvelők előadásain. A leg
távolabb eső vidékekről naponta 
jönnek érdeklődő és msgkereső 
írások a darab előadási jogának 
megvétele iránt a „Magyar Gazda" 
szerkesztőségéhez. Január 14 én, 
szombaton Rozsnyón került színre 
az ottani Katholikus Legényegylet 
rendszé3ében. A főszerepeket Fuksz 
Bízsi és Fazekas IrmuBka alakítót 
táknem  közönséges sikerrel. Szabó 
Andris huszár szerepében a ren
dezőség meghívásából Landvay 
Aranka vendégszerepeit, kinek 
nagyszerű magyar tánca méltán 
vivta ki a rosisnyöi közönség csodá
latát és elismerését is. Itt említjük 
meg, hogy a „Katóka őrmesterne" 
legközelebb Losoncon is szinre 
kerül a Losonci önálló Iparosok 
Műkedvelő Egyesülete rendezésé 
ben.

I n g a t la n o k  eladását, 
birtokbérletek  közvetítését

mindennemű megbízásokat
* leggyorsabban elintéz 

B u r g e r  J ó z s e f  ü g y n ö k s é g e  R im a v s k á  
S a b o ta ,  S>ij já r tó - u te z a  64  szám .

Az influenza városunkban 
járványszerüleg fellépett. Illetékes 
helyen érdeklődtünk a betegségek 
okáról és azok lefolyásáról, ahol 
azt a felvilágosítást kaptuk, hogy 
az esetek, — az elterjedt hírekkel 
ellentétben — nem az u. n. „Spa
nyol" betegségek de a tipikus in
fluenza képét mutatják b csupán 
megfázás eredményei, melyek egy
két nap alatt könnyen lezajlanak.
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Grand Sanatórium 
ás Vizgyogyintézet
Sra tis la va  (Pozsony)

Elsőrangú ^yó^yiatéBet bel és ideg  
hetesek részére, epekő-, ▼«■©-, gyo
mor-, bel-, s*iv-, véred«ny betegek 
speciális gyégyitása. — H id a ló  és 
fogyasztó kúrák. —  Sebészet, 
nőgyógyászat é.s szülészet. U ro
lógia és Bőrgyógyászat. — Test- 
egy^nésset. Szemész©- . Orr-, gége- 
é8 falgyógyns»at. Igazgató foorvoa: 
Dr. A ranyi Zsigmond. 7— 10

Elmsgiombatl Törekvés 
Sportegylst farsangi álarcos 
bálja a megyeház dísztermében!

A  bírósági nyelvhatíná
l a t .  A Gömörmagye feled’, rima
szombat), tornaijai és rozsnyói 
járásban lakó ügyvédeknek a bíró
ságoknál követeit tárgyalási nyelv 
használat kérdésére vonatkozó 
memorandumát Szant-Ivárv kép 
viselő által vezetett deputáció adta 
át Dalensky miniszternek. A dr. 
Törköly József által készített fel
irat lényege az, hogy a nyelv- 
törvény végrehajtási rendeletének 
megjelenése előtt kiadott nyelv- 
törvény szellemével ellenkező ren
deletek helyeztessenek hatályon 
kívül A magyar nyelven tárgya- i 
landó ügyekben szüntessék meg 
a cseh ezlovák nyelvű jogtalan 
jegyzókönyvvitelí e a feliratot alá 
iró magyar ügyvédeknek enged 
tessék meg az igazságszolgáltatás 
zavartalansága érdekében a nyelv- 
törvény 8 § a alapján az a kivétel, 
hogy 1925. március 6 ig bead
ványaikban és a tárgyalásokon 
felszólalásaikban a magyar nyelvet 
használhassák. Az igazságügyim! 
nisztérium a felirat tekintetében 
megejtendő vizsgálat után fog ha 
• árosai. Ezzel kapcsolatosan közöl
jük, hogy Dr. Vitéz Gyula rima 
szombati ügyvéd ellen az ügyvédi 
k'.mara eljárást indított mert 
szlovák ügyvéd létére, egy magyar 
ügyfele nevében magyar nyelvű 
beadvánnyal fordult a birósághoz.

Húsipari Kongresszus. 
A mészáros_bentes iparosok orszá
gos és végleges szervezkedése a 
megvalósulás előtt áll. A múlt évi 
kassai kongresszus után Tr. Tép 
iicen 1921. december 22 én orszá
gos értekezlet volt, mely megbízta 
a pozsonyi mészároszk és hentesek 
szövetkezetét, hogy országos kong 
resznst hívjon egybe, amelynek 
célja a Bzlovenszkói és russinszkói 
mészárosoknak és henteseknek 
egy szervezetben való tömörítése. 
Az országos köngreszus Pozsony
ban a vigadó (Radont) kistermé 
ben 1922 február 6 an délelőtt 
10 órakor lesz megtartva.

F I G Y E L E M !
Szövetek, barchettek, fia 
nellek, vászon és kötött
áruk, kész kötények, nöl 
fehérnemű eb, férfiingek 
as nyakkendők mélyen 
leszállított árakon Gé
mes Béla cégnél, Rima- j 

szombat. Ersssébet-tér. I

GLÁSER HUGÓ 
m anikűr és női szalonja
M E G N Y ÍL T !

Betörés. Iíy címmel, úgy 
látszik, állandó rovatot kell nyit 
nuuk. F. hó 14 én, szombaton az 
esti órákban ismeretlen tettesek 
— a múltkori betörésekhez hasonló 
körülm éyek között — álbulccsal 
felnyitották özv. Lévi.y Izsóné 
Erzsébet téri lakását; teljes tájéko- 
zodtsággal felkutatták a Werthaim 
szekrény kulcsát és azt kinyitva, 
némi kés; pénzt, valamint több 
nagyértékü ékszert elraboltak. A 
betörések tetteseinek nyomára 
jutni mindezidáig nem sikerült.

Rejtélyei* rablógyilkss- 
ság. F. hó 8 án Grael József 
dobócai 50 éves ácsmester Balogon 
járt és ott nagymennyiségű ptnzt 
vett fel. Uiközben egy ismeretlen 
egyén csatlakozott hozzá, ki a 
báíki erdőbeu megtámsd'a; késsel 
halálos sebet ejtet rajta és kirabolta. 
Az eszméletlenül fekvő ácsmestert 
» bátki falusi bíró taiálta meg 
éjfélttájt vérbe fagyva, de mirs a 
faluba beszállították meg is h-lt. 
Az ügyészség a holttestet falban 
coltatta és a nyomozás az ismeret 
len tettes után megindult.

Nyugtásás. Az Ojgyáni 
ö ikén tes Tűzoltóság 1921. dec. 
26 án és 31 én rendezett mulat 
ságán Siraky István 20 koronát 
feiülfizetett.

Gyermekáldás. A termé
szet bölcsesóge ugylátszik gondos
kodik arról, hogy a rések, amríy 
lyeket a világháború a férfiak 
sorában okozott, űrnél gyorsab 
bán befőhessenek. Ezt a célt lát 
szik szolgálni a fiúgyermekek 
aránytalanul nagyobb születési 
száma. így a pozsonyi Grand 
Sanatórium uj szülőszobájában 
egy hét alatt három ikerszülés 
fordult elő és mind a hat magzat 
jól fejlett fiúgyermek volt. Eikép 
zelhető, hogy ennek a nagy fiú 
áldásnak mind a három anya 
örült.

1

térnünk oda, ahol a múlt heti 
referádáuk bevezető részét elhagy
tuk. E  héten örömmel és némi 
elégtétellel tapasztaltuk, hogy azon 
óhajtásunk és kérelmünk, melyet 
múltkor e helyen tolmácsoltunk, 
nem volt pusztában kiáltó szó. — 
Rimaszombat város közönsége 
végre kilépett közönyösségéből. 
Most nem kutatjuk, hogy ez a 
változás a közönség jobb belátá
sának, avagy talán annak a nagy 
szerű hatásnak, molyét Biller Irén 
felléptéi okoztak, — köszönhető-e. 
Csak örömmel regisztráljuk most 
e változást, de a közönséget illető 
elismerésünket még kissé korainak 
tartjuk. Ha azonban a folytatás 
is ily hatalmas lesz, úgy városunk 
magyarságának kulturérzékébe, 
ennek szeretetébe és pártolásába 
vetett törhetetlen hitünk nem volt 
hiábavaló üres ábránd. S akkor a 
kultúra sok szenvedésre ég nélkü
lözésre kárhoztatott munkásainak 
küzdőimé sem volt hiábavaló és a 
hála s elismerés részünkről eem fog 
elmaradni.

*
Az o heti előadások Faragóné 

Biller Irén, a budapesti Városi 
Szinház primadonnájának vendég- 
szereplése és Faragó Ödön fellép 
tei jegyébac folytak le. A mü 
vésznő személyével lapunk más 
helyén foglalkozunk s a lefolyt 
előadásokról szóló reforádánkat az 
alábbiakban adjuk:

Január 14 én, szombaton este 
Oflanbach operettje: „Orpheus a
pokolban" msnt. A gyönyört! se- 
üéjii és mindvégig komikummal 
telített darab jókedvű és kellemes 
estét szerzett a termet megtöltő 
közönségnek. Vágó (Jupiter), Kő- 
rősty Valér (Junó), Nádas! (Stix 
Jankó) kif Jgyhatatlan humora, 
eredeti és rögtönzött tréfái gon
doskodtak arról, hogy a közönség 
jókedvéből ki ne essék. Különös 
dicséretet érdemelnek Víz Juci és 
Örvössy, kik mint Earidike és 
Orpheus kifogástalan játékukkal 
és kellemes hangjukkal gyönyör
köd: ettek. A kar, zene, valamint 
a rendezés hibátlan volt.

Balesetek. Lopaiszky Pavel 
14 éves tiszolci kovácssegéd több 
társával ródlizott; a ródii felborult 
és Lopejszfey jobb combja eltörött.

Gotthard Béla 26 éves pelsőci 
lakos, kőmives f. hó 13 án a Sajó 
folyóban úszó vadkscaákra köve 
két dobálgatotí. Egy nagyobb len 
dületnél jobb fé karja a közepén 
ketté törött. Az eset az orvosi 
praxisban szints páratlanul áll és 
sebészeti szempontból is, a törést 
előidőző behatást tekintve,érdekes.

Nagyon sokan  panaszkodnak,
hopy a  jelenleg forgalomban levő papír
pénzek, melyek használat által elkoptak, 
elszakadtak és kilyukadtak, többen nem 
fogadtak el, felkérem mindazokat, kiknek 
ilyen f-lszakadozott, elkopott és lyukas pén
zük van, hogy ezekkel nagyszerűen és 
előnyösen bevásárolhatnak Kovács Ist
ván cégnél, hol nagy választókban van
nak raktáron harisnyák, keztyük, ingek, 
gallérok, nyakkendők. D. M. C. áru stb.

Színház,
Mielőtt az e hétről szóló tudó 

sitásainkat megkezdenénk, a teljes 
tárgyilagosság kedvéért vissza kell

Vasárnap délután „A gyerek
asszony" népszinmü került igazán 
lelkiismeretes előadásban szinre. 
E délutáni előadások teljesen az 
esti előadások színvonalán állanak 
és már leszállított áraik miatt is 
megérdemlik a közönség pártfo
gását. Főszerepben Nagy Accit és 
Harsányit láttuk, mellettük kitűnt 
Egyed táncával és egészséges ko 
mikumával.

Vasárnap este F. Biller Irén 
vendégfellépíével Farkas Imréne1 
ritka" nagy sikert arató-.t dal 
játéka: „Cseregyerek" került szinre. 
E  kitűnő, úgy a zenéjében, mint 
tartalmában igazi magyar levegőt 
lehelő darab hálás szerepet és ki 
tűnő alkalmat nyújtott a vendég- 
művésznőnek arra, hogy csodála 
tos tehetségének minden porcihá
ját csillogtathassa. Briliáns játéka, 
éneke és tánca első pillanatban 
hódoló rabszolgájává tette a kö
zönséget, mely minden táncát és 
énekét megujráztatta. Csodálatos 
hatása nemcsak a közönségen, de 
szereplő társain is meglátszott. 
Lehetetlen külömbségat tenni, hogy 
a darabnak melyik része tetszett

jobban, avagy ki érdemel nagyobb 
dicséretet a színészek közül. Nagy 
Anci bájos játéka és a fejlődés 
stádiumában lévő kellemes hangja, 
Baday Ilonka temperamentumos 
paraszt menyecskéje, Gazdy Aranka 
tiszteletet parancsoló nagyasszonya; 
Taleky Sándor szivat-lelket gyö
nyörködtető magyar dalai, Har- 
sányi József tipikus debreceni ma
gyar alakja és végül Vágó Ariur, 
Farkas Pál, Fodor Artúr a társu
lat e kitűnő komikus triászának 
minden túlzástól ment alakítása 
és mesteri táncai mind miud mél
tóan simultak a vandégmüvésznő 
játékához. Az édes bue magyar ze
ne, melyet a Fischer karnagy által 
vezetett zenekar kifogástalanul 
adott le, hozzájárultak ahhoz, hogy 
a termet zsúfolásig betöhö közön
ség szinte lenyűgözve és csak nagy- 
nehezen távozott egy sokáig felejt 
hetetlen kedves est emlékeivel.

Hétfőn hasonló sikerrel éB szin
tén zsúfolt ház előtt ismételték 
meg a „Cseragyerefc" eí. A kö
zönségben főleg a környékbeli 
publikum volt nagy szám mai kép
viselve.

Kedden „Mongoáin ur felesége" 
című francia vígjátékban Faragó 
Ödön színigazgató mutatkozott be. 
Mongedin szerepét alakította nagy 
művészettel. Természetes és min
den mesterkéltségtől ment humora 
állott a darab középpontjában s 
szerepét a legapróbb részletéig 
mesterien dolgozta ki. Elsőrangú 
partnere volt H. Kőrössy Valér, 
a címszerep megszemélyesítője, a 
társulatnak megbec9ülhete:len ere
je, ki tavalyi és már ezidai sse 
replése után újra bebizonyította 
sokoldalú tehetségét. Benső Ilona, 
Lacskó Lola, Justh Gyula, Ná
dasai és Weszely nagyobb és ki
sebb szerepeikben egyformán, jól 
megállották helyüket, A terem a 
legutóbbi előadásokhoz képest ki
rívóan üres volt, minek okát kö
zönségünknek az idegen vígjáté
kok iránt való bizalmatlanságában 
kell keresnünk. Ezúttal azonban 
egy szellemes és minden frivoli- 
tástól ment darabot kaptunk, me
lyet az igazgató kabinett alakítása 
még inkább élvezhetővé tett.

Szerdán és csütörtökön esíe 
León Reichert uj operettjében „A 
reichstsdti hercegben lépett fel 
ismét F. Biller Irén. A darab leg
utóbb még a budapesti Városi 
Szir ház repertoárján szerepelt, ahol 
Freisinger Jozefa énekesnő szere
pét Biller alakította. A zagy Na 
poleon szegettszárnyu fiinak, a 
„Sasfiók" nak sorstragédiájából 
merített életepizéd hálátlan ope 
rett témának bizonyult. A pazar 
kiállítás és a művésznő négy te 
hetsége azonban e darabból is 
mesterit alkotott. I tt egész uj ol
daláról mutatkozott be, mig a 
Cseregyerekben a bájos bakfis- 
lány szerelmi epizódjában csak a 
megható érzések keltéséig, a lel
kek fűtéséig emelkedett, itt sze
relmi tragédiája drámaivá erősö
dött, melynél úgy alakításában, 
mint arckifejezésóben a legkifor- 
rottabb drámai tehetség tanujelét 
adta. Éneke és táneai ismét óri
ási sikert arattak. — Teleky Sán
dor a reichstadsi herceg szerepé
ben eddigi alakításainak legjavát

Vadászok és sportolík figyelmébe ajánlja
a vadászati cikkekből dúsan felszerelt raktárát, a ,,Hubertus“ fejty- 
vergyár gömöri képviseletében ennek kitüoő fegyvereit gyári áron. 
Továbbá az összes téli sportcikkeket: s íi, ródii, korcsolya, jéghockey botok stb.
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S z o y k a  Á r u h á z a  Rimaszombat.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan escköaöltetnek.
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adta. Kár, hogy a tuierős zene 
sokszor — láthatólag — befolyá- 
i olta mindég kifogástalanul tiszta 
éB kellemes énekét. Faragó esá 
Hsára ég Harsáuyi rendőrfőnöke 
elsőrangú jeilemalakítások voltak. 
Jnsth rövid szerepében magas 
drámái erőre emelkedett és a 
komikus triász Farkas Vágó Fodor 
újra gondoskodtak arról, hogy a 
darabot a közönségnek változa
tossá ób derűssé tegyék. Segítő
társuk volt ebben Nádasai is, mig 
Nagy Anci és Viz Jnci bájos és 
tetszetős játékokkal járultak hozzá 
a darab jól sikerült előadásához. 
A zene, bár hatalmasabb motívu
mai miatt a kis teremben tnl erős 
volt, Fischer karnagy vezetése 
alatt kifogástalanul működött.

Csütörtökön este egyelőre bu 
esuztnnk F. Billsr Iréntől. A na 
pókban újra visszatér Budapestre, 
de bírjuk Ígéretét, hogy a hónap 
végén ismételten meglátogat ben 
nünket, amikor is többasör gyö
nyörködhetünk majd isteni tehet
ségében.

Pénteken Farkas Imre örökifjú 
diáktörténetét, „Aziglói diákok“ at 
elevenítette fel a társulat.

Ez az előadás úgy a kivitel, 
mint a rendezés tekintetében be 
tetőzte az e heti nagyszerűen 
összeállított műsort. Megelégedés 
sel keli írnunk a szereplőkről, kik 
nagy kedvvel és kitünően alakí
tották e kedves darab hálás sze 
repeit. Előijárt ebben Faragó igaz
gató, kinek polgármestere legked 
vesebb és legjellegzetesebb alaki- 
tása. A komikum képébe öltözte
tett tanári kar (Hagyesi, Jnatb, 
Harsányi, Fodor, Viz J.), mird 
nyájunknak régi kedveLC alakjai. 
A nótás kedvű, csinytevő és sze 
relmes diákok közül kiemeljük 
Homonnai, Nádasi, Weszely nagy
szerű alakjait és Teleky gyönyörű 
nótáit és az egyetlen női ezertp 
löt, a ,.esak egy kÍ8 lányt*, a bájos 
Nagy Ancit. A két vérbeli komi
kus közül: Vágó (pedellus) nagy
szerű táncát. Farkas korcsmáro- 
sát, ki az e heti szereplésével be- 
bizonyitottf, hogy az igszi „svábé
ból alig hiányzik valami belőle. A 
darab sokszor viharos tapsra ra
gadta a termet szépen betöltő kö
zönséget és főleg a teljes számban 
kivonult diákságot.

Szombaton, e h i 21-én a kassai 
ezezón sláger operett jét, a kis gri- 
zettet mutatta be az együttes, a 
címszerepben Buday Ilonkával. 
A kis grizett előadását vasárnap 
este megismétlik.

Vasárnap délután a híres „Felhő 
Klári* énekes népszínmű kerül 
színre pompás szereposztásban.

Héttőn egy nagyszabású tzinrnü 
újdonság,a „Negyvenéves asszony* 
van műsoron, amely a drámai 
együttes legjobbjait foglalkoztatja.

Kedden „Herceg Ferenc* híres 
színmüve, a „Bizánc* megy, amely 
a szezón legsikeresebb előadásai 
közül való. A Bizánc előadása 
nálunk aa újdonság jellegével bír.

Szerdán a klasszikus cperettek 
egyik gyöngyét, a „Bocaccio* t mu
tatja be a teljes operettegyüttes.

Csütörtökön a Budapesten pá 
ratlan sikert aratott „Buta ember* 
van műsoron, amely Kassán is 
zsúfolt házak előtt mset kitür.ő 
előadásban.

Pénteken a „Mi kelten* cimü 
Tigjáték újdonság kerül színre, 
amelyet Vsrnenil, az „Apám fe
lesége* szerzője irt és amely előd

jének méltó társa. A „Mi kottán* 
élvezetes, derűs estét fog szerezni 
a közönségnek.

Sombaton „Az a május*, operett.
A szinházi iroda felkéri a kö 

zönséget, hogy az előre megvál 
tott jegyek keltét a jegyváltásnál 
mindenkor megfigyelni szivessed 
jék, hogy szállal a tévedések el 
kerülhetők legyenek.

Lapkiadótuiö j'docos :
B-Abely Károly,

Bóksminfisegü árú
Sehroll féle vásznak és slftonok 

mii dán szélességben, férfi és női 
ruhaszövetek, sajátilag készített 
férfi és női fshérnemüek; férfi-, 
női és gyermek gyapju-swettereü; 
röv;d , szövött- és fcötö t áruk

a legolcsóbb napi árakon
szerezhetők be

M olnár M ihá ly  és T ársa  cégnél
R im ft 'z rm b a t. p é m iig jíg a x g a tó s á g i  

ép ü le t.

EI8nyomila!pir«.*r,. Í S t :
Előre haladott szezon

miatt az összes téli áruk 30°» 
árengedmény mellett kaphatók 
ugyanitt.

Árverési hirdetmény.
169/1922. tzárn.

Rimavská Sobota város adó
végrehajtója által adóhátralékok 
kiegyenlítése fejében Rimavská 
Soboia városban Losoncy uíc*
4 ik szám alatt lefoglalt 5Í9.000 
koronára becsült automobil, péoz- 
ezekrény, Írógépek, irodai bútorok, 
lovak, kocsik, szekerek 400 láda 
bán 400.000 drb. papír konzerv
dobozok az 1909. évi XI. t.-c. 
59—67. §§ si értelmébea az 1922. 
év február hó 1 ső napján d. u.
3 órakor a legtöbbet ígérőknek 
becséríékcu alul is elfognak ár- 
ve^ezletni.

R mavská Sobota, 1922. évi ja
nuár hó 16 án.

Konyha Béla
városi adóvégrehajtó.

Megyeszerte
elismert, olcsó 
és szolid eéfe a

Gémes Béla
rőíös-, rövid-, szö v ö tt-, 
kötött és női divatáruk 
háza Rimavská Sobota.

Jd minőségű !-• ; ® X>
elsőoEiztályu v l d ö l l d i
nagyban és kicsinyben, házhoz 
szállítva KOHN ALBERT  
faraktárában (Andrássy-út) álian j 
dóan és a legjut.-.nyo's&bb ; 

áron kapható.

Paplankészitést
elvállal Triedmann kárpitos i 
Rimaszombat, Rákóczi ut24. 8 x

Eladó ház Jelevénü
a Siketnéma-intézet n ellett az Új-utcában, 
a Gyurkovica-fóle ház szabadkézből el
adó. - É rt kezni lehet Fejes József 
tulajdonossal Giczón. lx
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a legsürgősebben  
olcsón eszközöltetn

Runyay Lász
géperőre berendezett mto 
nikai és mezőgazdasági g 

javító műhelyében
R im aszom bat

II. Rákóczi Farenc-uica

Friss töltésű

Jlálisi „SicflíiMrá
ismét kapható

Imreh Sándor és Kohn id o lt
fészer- és csemegenzletében 
R IM A S Z O M B A T B A N . 2—2

Sütöde és H uscsarnok.
Tisztelettel tudatom a n. é. 
közönséggel, hogy Deák 
Ferenc utca 11. sz. alatti
PÉKÜZLETEMET
egy minden takin- 
tetbsn e l s ő r e n d ű

H U S C S A R N O K K A L
bővítettem ki, ihol a nagy 
forgalom következtében a 

nap bármely szakában mindég

mindennemű hentesáru  
és fr iss  hús kapható
úgy kicsinyben mint nagy
ban. Viszonteladóknak igen 
kedvező árat szabok. — A 
n. é. közönség szives támo
gatását kéri, tisztelettel

Császár Pál.

ELADÓ HÁZ.
Erős, kőből épült sarok ház modern 
lakással, meiy áll: 4 szoba, nagy 
előszoba fürdőszoba, cselédszoba, 
konyha, éléstár, zárt folyosó, 5 
tágas pince, melyből kettő mosé- 
kouyhának is használható, viliany- 
és vízvezeték mindenütt bevezetve. 
— Modern gazdasági udvar, 4 lóra 
vagy szarvasmarhára való istálló, 
kocsiszín, sertés és baromfiól 
beton csatornázással, ízléses udvar
kert, modern vaskerítés és kapu, 
nagy bekerített konyhakert, újon
nan belüítetet: gyümölcsfákkal,
szabadkézből eladó. A ház korcs
mahelyiségnek is kiválóan alkal
mas. — Bővebb felvilágosítást ad
VALASZKAY REZSŐ.

H alassy G yula
m érlegkészitő  és lakatos  
m űhelye R im aszom bat,

Sxijjártó-utca 90. az. alatt. 
E lválla l: m indenféle kisebb és

nagyobb mérlegek, továbbá vágány- 
és szekérhidL-mérlegek, nemkülönben 
fegyverek szakai erű javítását és min 
den a l a k a to s  szakmába vágó munkát
ju tányos árakon. g-s

Lakás kerestetik .
2 szoba, konyha, hozzátartozó
mellékhelyiségekkel február 

l-ére kerestetik. Cim a kiadóban.

Eladó földbirtok és 
gazdasági épületek!

Rimavaká Sobota közvetlen ha
táriban 75 hold szánté, 17 hold 
rét, a szőllőben 9 hold kaszáló, 
gyümölcsös és szántóföld egészben 
vagy részletekben is, a városban 
25 marhára való istálló, csűr, 
magtár, 2 lakás eladó. Értekezni 
lehet dr. Molnár Józsefnél 
Rím. Sobota, Síiijártó utca 34. sz.

A Gömőrmegyei Nép- és 
Iparbank R, T.

uj betétekre: 10000 ko
ronáig 5%, 10000 kor. felüi 

6% kam atot fizet.

Haló! H á l !
ÍOOO koronát kap
aki állfaulecsal felnyit bármilyen zárat; ha 
a zárban „KóboId“ vagy „Sztoju, a sza
badalom által elnevezett elzáró kulcsát 
használja. Nélkülözhetetlen minden ház
ban, íróasztal, szekrény, és mindenféle 
záraknál. Használata igen egyszerű, pél
dául a házból eltávozunk, a zárat saját 
kulcsával rendesen bezárjuk s most elő
vesszük ezen patent kulcsot, mely a zárba 
beletolódik. Egyszerű fordi áseal a  zárból 
kihúzzuk s ennek egy része a zárban 
marad, mely elzárja agy a kulcslukat. 
m int a zár szerkezetét. E zt semmiféle 
kulccsal vagy másféle tárggyal kivenni 
nem lehet s ezáltil a zár idegen kezeknek 
teljesen ellentáll, igen olcsó áron kapható:

T A U S E S  G U S Z T Á V
épület- és mülakatos nühelyében. R im a
szombat, Rákóczy-ut 25. szám. (Régi 
gimnázium.) — Bárki kívánságára házhoz 
is megyek bemutatás végett. 9x

Vadászok figyelem!
Róka, nyesi, nyúl 
és m indenféle vad
bőrt a legm aga
sabb árban veszek  
és m inden vadász

gjSzfldjön meg róla.
Groszmann Mór.

Rimaszombat,
Kossuth Lajos-utca 7. szám, 

^Kálmán mészáros mellett.)

T ü k ö r -fé n y e s
gallér és kézelőket csak 
akkor viselhet, ha ezeket

Vozáry Sámuel és Fia
kelmefestő és vegytisztí
tó intézetében mosatja.

R-szom bat, Tompa Mihály-u. 28.

Vízvezeték építését
és szakszerű javítását vállalja

H lo ze k  Ján os
műszaki vállalkozó Rimavská 
Sobota (Rimaszombat), Rá- 
kóczy-utca 24. szám. Telep: 

Kispást-tér.
Ugyanott t a n u ló k  fölvétetnek.

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


