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MASARYK-TÉR 9.
Lapzárás csütörtökön est*. —  Kéziratok vissza nem adatnak.

FŐSZERKESZTŐ

M Á R K U S  L Á S Z L Ó

13 év.
Emlékeink fekete tengeréből bu

zog fel ez a szám komor, figyel
meztető jelül.. . .  Lelkűnkből lesza
kított fájdalomra van felírva ez a 
szám és többet beszél, mint egy 
százoldalas feljajduló irás, mit 
kontár kezekkel irt meg valami 
erőtelen fájdalom. Miért.. ? Hetven
kilenc évvel ezelőtt, amikor a vi
lágosi fegyverletétel után a nemzeti 
ügy elveszett, a dühöngő győzők 
Arad szomorú sáncain tizenhárom ki
válóságunkat fojtottak szégyenteljes 
halálba. . . . Tizenhárom! Keserűen 
büszke szám lett ez; és ha magyar 
ember „a tizenhárom" szót kiejti, 
soha sem a számot, hanem valami 
szent fogalommá tisztult nevet ért 
alatta, ügy, ahogyan a „48“ is 
fogalommá lett. Aztán a „48“ után 
keserű, fájó de reménykedő évek 
sorozata morzsolódott le, mig el
érkeztünk az 1867 évhez, ami uj 
korszak idejét nyitotta meg a ma
gyar nemzeti és adatni eiétoen 
egyaránt. Negyvennyolctól 19 esz
tendőnek kellett eltelni, amig- a 
nemzeti jogok birtokukba vehették 
mindazt, ami magyar, és amig a 
Géniusz olyan helyzetbe jutott, hogy 
kiterjeszthette a négy folyó és a 
három halom felett addig leláncolt 
szárnyát.. .  Szép emlékű idők, hová 
lettetek... ?!

. . . Egy másik tizenhármas szám 
sötét kontúrjai rajzolódnak feketén 
elém. A háttér egy megmérhetetlen 
játszó-szin háttere . . . egy füstölgő 
revolver a fanatizmus görcsösen 
markoló kezében . . .  aztán pillanat
nyi halálos csend . . .  villogó szu
ronyerdő . . .  éhesen ásitó mozsár 
és taraczk-oroszlánok orditása .. . 
rongy, senki, megtépett sár-embe
rek hörgése a világ mind a négy
oldaláról___Se testvér, se barát
többé___Se Isten, se ember többé.
. . . Bőgött a földre szabadított po
kol . .  . és tivornyázott a piszkos 
árulás. . . .  A becsületnek kivette a 
szivét valami sátán-fajzatu opera
tőr, az agyát kiette valami pokoli 
bestia, mert se nem gondolkozott, 
se nem érzett többé.. . .  És Isten 
képéből kivetkőzött az ember. . .. 
Mi ettünk a kínok kenyeréből és 
ittunk a szomorság vizéből . . .  de 
ősi dacos hittel állottunk ott, ahová 
a végzet rendelt, állottunk, amig 
közénk nem furakodott az árulás 
árnyéka és meg nem csaltak ba
rátunknak tartott ellenségeink...

. . .  Azután . . .  ? Elkövetkezett a 
gyászemlékü tizenhárom esztendő.

A nemzetet sújtó évek tizenhármas 
sorozata.

Ez a tizenhármas szám is nem
zetet veszejtő szám lett. Elpusztult 
értékek, elveszett jogok temetője, 
az anyjától elszakitott, testvértől el
tiltott százezrek átka, özvegyek és 
árvák bánata---- Ejh! miért em
lékszem rá . . .!

. . . Tizenhárom esztendő múlva, 
valahonnan messze nyugatról, visz- 
szatekint az eddig elfelhőzött nap 
. .. valahonnan a fjordok legésza
kibb hazájából, fel-fellobban az 
északi fény és beragyogja a tizen
három esztendős éjszakát___Igen
beragyogja és már virrad, virrad, 
virrad. . . .

Az elveszett Európának vissza
jött a látóképessége, az elvakul
taknak megjött a bölcs cseleke
detre az eszük, és valahogyan meg
ejtette a nyitott látású igazság a 
tévelygő világot. . . . ügy is van ! 
az igazság 13 esztendő múlva elő
tört a rosszakarat sírjából és he
lyet Löveísl áo
lágitanak, hogy mérhetetlen igaz
ságtalanság érte a magyar népet 
és az emberiesség, az okosság ere
jével akarják kijavítani mind azt, 
amit az oktalanság és tévelygő 
gyűlölet lerombolt. Rájött végre a 
világ, hogy a magyar nem az a 
individuális nemzet, aki gyámságra 
szorul, mert hiszen kultúráját, sza- 
badság-szeretetét és a mások jogá
nak tiszteletbentartását oly magasra 
nevelte az évszázados önvédelmi 
harc között is, ami feljogosítja, 
hogy helyet kapjon a Nap alatt.

. . .  A tizenhárom gyászemlékü 
év aztán lassan a messze távolból, 
mint egy nehéz álom fog élőnkbe 
tűnni és mi mindenkinek megbo- 
csájtva, szeretettel fogunk dolgozni 
a világ újjáépítésén minden néppel 
és nemzettel, aki az igazság és 
okosság szolgálatában támogatni 
fogja a mi munkánkat. Addig pedig 
dolgozzunk egymás mellett az egye
temes boldogulásért és békeért.

Telek A. Sándor.

ELŐFIZETÉSI DIJAK: EGY ÉVRE 48 KORONA, 
FÉLÉVRE 24 KOR., NEGYEDÉVRE 12 KORONA. 
0  EGYES SZÁM ÁRA 1 KORONA. ()

Teozúflát ismertető délután
Gömöry Otivéménál.

Szép, csendes vasárnap délután volt. 
Boldogan csevegő vendégsereg özönlötte 
el a serkei park árnyas utait. A ritkán 
együtt látott társaságban képviselve volt 
az egész vidék intelligenciája. Mikor az 
előadásra hivó csengő szava a társasá
got a kastély nagytermébe szólította, 
mintegy nyolcvan tagot számláló hallga
tóság gyűlt egybe. Megjelentek : dr Tör
köly József szenátor és családja, dr Hankó 
Vilmos pécsi egyetemi tanár, dr Szabó-

Patay József a Magyar Természettudo
mányi Társulat titkára, Kerekes Dezső, 
Fényes Sándor és családja, Sichert Ká
roly, Okolicsányi Gusztáv és családja, 
özv. Okolicsányi Jánosné és leánya, 
özv. Oálócsyné és leánya, valamint Bar- 
tóffy Erzsiké, özv. Szakáll Mihályné, 
özv. Kintzig Ferencné és családja, Boross 
Zoltán és családja, Kirinyi Béla és csa
ládja, Szakáll István és családja, Hanvay 
Józsefné, dr Pazár László és családja, 
dr Werner Gyula és neje, Márkus László 
lapszerkesztő, Török László és családja, 
Hervay Istvánná, Draskóczy Gézáné, 
Benke Gyuláné, Barkőczyné és leánya, 
özv. Kovácsné, Osváth Dániel és neje, 
dr Zádor Jenő, dr Zakács István, V. Oros 
János, Wallentínyi Ida, Weiler Zoltán, 
Bálint Ferenc, Perjéssy Sándor, dr Des- 
sewffy Árpád, Hillavoth Károly, dr Sin- 
ger Árpád, Veress László, Boza Lajos 
és mások.

— A teozófia az én boldogságom. A 
teozófia az én megnyugvásom, élethivé- 
sem, ő az én ózondus éterem, melyben 
tisztán látom a tévelygések sorozatában 
tobzódó világom. Ő mutatja meg nekem 
azt, mi más embernek láthatatlan,- mi 
mellett más ember észrevétlenül elhaladj 
melyet az én vihartól tisztult lelkületenr 
felfog, megért és associál, — mondta 
Gömöry Olivérné.

~ , 
székekben ültünk: ő, én és egy fiatal 
rajongó. Valami csodálatos hivés, az 
életnek számunkra ismeretlen nyugodt
sága ült átszellemült arcán s ajkáról a 
szó úgy hangzott, mint sok nagy élő 
hivés, bizodalom abban a sorsban, mely
ről mi már százszor lemondtunk.

— Én tudom az Istent, — mondta — 
látom és érzem magamban, mint a meg
tisztult égiszen a boldog napsugarat. 
Hiszen nem a teáért, nem a kellemesért, 
de az igaz hasznosért hívtam egybe ezt 
a kedves vendégsereget, hogy szép ta
nunk, előadásom nyomán valami vissz
hangot keltsen bennük, hogy értsék meg 
ezt az eszmét, mely legszebb, leginkább 
vezet az örök megismeréshez. A teozófia 
olyan, mint Júlia szerelme Rómeó iránt. 
Olyan mély, olyan sokat mondó. A teo
zófia felölel minden filozófiát, helyeseb
ben: benne helyet foglal minden filozófia. 
Az emberben rejlő tudat azonos az isteni 
tudattal. Beszél a teozófiáról, azt, a rein
karnáció (ismét testetöltés) és a Karma 
tanát és törvényét alapvonalakban meg
rajzolja, lényegében ismerteti. Szavai 
megértést találtak bennünk. Igazat meg
vallva, talán irigykedtem is. Igen, iri
gyeltem tőle szavainak, gondolatainak 
igaz fenségességét, tisztaságát, mely egész 
lényét átszellemitő előadása nyomán be
lém fakadt, mint egy kristálytiszta cso
bogó hegyi patak.

Az illusztris vendégsereg a legnagyobb 
figyelemmel hallgatta végig Gömöry 
Olivérné nagyszerű előadását, mely ma
gával ragadta a közönséget s a teljesen 
tájékozatlanoknak is az uj tanok felkel
tették kíváncsiságukat, ugyannyira, hogy 
az előadás végén mintegy 22- en jelent
keztek, kik a tanokkal továbbra is akar
nak foglalkozni. Gömöryné előadását 
frappáns, percekig tartó tapssal jutalmazta 
a hallgatóság. Ő utána dr Hankó Vilmos 
pécsi egyetemi tanár tartott mély ér
telmű, szépen felépített előadást arról, 
hogy a teozófia szempontjából mi s

illetve miből áll az ember. A legmélyebb 
filozófia ömlött ki előadásából, melynek 
mindegyik fázisa a maga érdekességével 
teljesen lekötötte a vendégeket, kiknek 
nevében is Gömöry Olivérné mondott 
hálás köszönetét. Az előadás után a ven
dégek a legkellemesebb hangulatban 
maradtak együtt s a délutáni előadások 
témája újból s újból tapétra került.

A serkei park fái alá lassan szállott le 
fekete szárnyával az este. Benn a ter
mekben hatalmas kandeláberekben gyer
tyák égtek. Egy-egy hideg légáramlat 
meglobogtatta sápadt fényüket. A kert
ben egy sírkőt láttam kinyúlni a sötétlő 
bokrok között. Eszembe jutottak újonnan 
a délután hallottak. Van-e hát újra szü
letés? Van-e hát reinkarnáció? Igaz-e 
az, mit ők hirdetnek, melyben boldog 
megelégedéssel hisznek? Igen. Egyszer 
jártam egy soha nem látott felvidéki 
városban. Bementem egy templomba. Hol 
láttam már ezt a meglepő hasonlatos
ságot? Mikor jártam itt? Vagy talán már 
egyszer léteztem? Mennyi kérdés? S a 
feleletet az éjszaka nem adta meg. Mikor 
autón hazafelé robogtunk, eszembe jutott 
egy Petőfi vers. Lánglelkü Írójának vizió- 
ját magam előtt véltem:

Halhatatlan a lélek, hiszem.
Többek között én emlékszem
Rómában Cassius valék, --------------- -
Helvéciában Tett Vilmos.
Itt Is leszek tan valami.

Magyarády Zoltán.

Magyar mezőgazdasági, ipari 
és népviseleti kiállítás Komá

romban 1927. aug. 14—21.
Alig rövid két hét választ el már csak 

bennünket a kiállítás megnyitásától. — 
Gyors léptekkel közeledik a megnyitás 
napja s minden erőnk megfeszítésébe 
fog kerülni, hogy a rengeteg kiállítási 
anyag elrendezésével elkészüljünk.

A kiállítás vezetőségének minden igye
kezete azon van, hogy a látogató kö
zönségnek kiállításunk egy változatos és 
tanulságos egészet nyújtson.

Kiállításunk három nagy csoportba 
tagozódik : I. Mezőgazdaság. II. Ipar és 
kereskedelem. III. Háziipar és népviselet. 
Ezeken belül igen gazdagon és szines 
változatokban sorakoznak fel az őster
melés és ipar tökéletesebbnél tökélete
sebb produktumai.

Bár teljes képet nem áll még mó
dunkban adni kiállításunkról, mégis mert 
nap-nap után érkeznek újabb és újabb 
jelentkezők, legalább vázlatosan akarjuk 
tájékoztatni a nagyközönséget arról, hogy 
mi mindent ölel fel kiállításunk.

Egy igen számottevő részét alkotják 
kiállításunknak a különböző hivatalok, 
egyesületek, testületek és iskolák. Neve
zetesen : A földművelésügyi minisztérium 
bratislavai kirendeltsége, a német mező 
és erdőgazdasági szövetkezetek köz
pontja Prága, a mezőgazdasági tanács 
német osztálya Prága, a Tetschen-Lieb- 
werd mezőgazdasági főiskola, a komá
romi földműves iskola vezetősége, a ko
máromi háztartási iskola, a „Hanza“ 
szövetkezet központja Galánta.

A mezőgazdasági magnemesitők kö
zül : a tótmegyeri vetőmagnemesitő és 
értékesítő részvénytársaság anyatelepe, 
a losonci magnemesitő állomás, a nagy-

A tiizoltómaiális’■ isftl1* a Szabadkai erdőben
I lesz megtartva. —  Tekintettel az embertlesz megtartva. —  Tekintettel az emberbaráti nemes czélra, a rendezőség a város lakosságának intenzív támogatására számit.
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surányi cukorgyár és finomító részv. t. 
magnemesitöje.

A környékbeli nagybirtokosok közül: 
Feszthy Béla gazdasága Ógyalla, Dr. Da
rányi Ignácz gazdasága Órsujfalti, gróf 
Páiffy Andor gazdasága Csallóközkürth, 
Hikisch Károly gazdasága pta Izsáp, 
Singer Andor gazdasága pa. Felaranyos, 
Trugly János megyercsi gazdasága, Far
kas Ferenc gazdasága pta Vérth stb.

A mezőgazdasági segédanyagok köré
ből : A káli-szindikátus Prága, Marsanó 
és Prager Prága, Agrotechnika Pozsony, 
Horn Lajos oki. gazda, pácoló szerek 
Pozsony, Berghoffer János magkereske
dése Pozsony, Fekete Imre mérnök 
„Azoform" Prága, Coelestor müvek, fer
tőtlenítő szerek Rosenthal, Chinoin 
gyógyszer és vegyészeti gyár Újpest, 
„DistoP (mételykór elleni óvszer stb.)

A mezőgazdasági gépipar köréből: 
„Landhag" az egyesült németországi 
gépgyárak értékesítő irodája Tetschen, 
„Union11 gépkereskedelmi r. t. irodája 
Pozsony az Austin traktorokkal, The 
Motors Pozsony a Cormik traktorokkal, 
K. R. Jeliek gépgyár Blansko, motoros 
cséplőgarniturák és különféle gazdasági 
gépek. Mayerberg István első szlovens- 
kói sodrony és mérleggyár Nagyszom
bat, Dikov és Zednik vályuberendezések 
és önitató készülékek, F. Chvojka ön
itató és vályuberendezések, Prelouuó, 
Hejduk és Faix szivattyu-gyár Prága, 
Stratilek v. I. Visoké-Mytó, Rezső és 
gépkereskedelmi vállalat Losonc, Ford 
traktorok, ekék, cséplők stb. Kypta és 
Sikora Prága „Rip“ traktorok, Halabala 
Stanislav különféle mezőgazdasági gé
pek, H. Kaulfersch Friedland, Hospodár, 
Milotice, Pracner János Haudnic stb. 
képviselete. Lukovits Ferenc gépkeres
kedő Komárom, különféle mezőgazda- 
sági gépekkel, a losonci gépgyár, Krátky, 
Prerau stb. képviselete. Hoffmann Simon 
gép- és motortelepe Komárom, Wihterle 
és Kovarik, Svet Cervinka és Cihák 
képviseletei, stb. László Károly gépész
kovács Ekecs stb.

Úgy a méhészet mint a halászat 
szebbnél-szebb értékes szerszámokkal 
és eszközökkel lesz képviselve. Az előb
bit a p o z s o n y i , í i v  ‘ ' '  ’
lyei méhészegyesíífetek a helybeli és 
környékbeli méhészekkel rendezik. Az 
utóbbi rendezését pedig Khin Antal so- 
morjai tanár, ismert halásztörténelmi 
szakember és kutató volt szives vállalni.

A népies háziipar és népviselet nő
remekeit a komáromi hölgyek általáno
san ismert szaktudásuk és tapintatos
ságukkal megfelelően fogják rendezni, 
amely a legkényesebb igényeknek is 
meg fog felelni, mely már önmagában 
is olyan garanciát nyújt, amely feltétlen 
biztosítja a teljes sikert.

Ugyancsak tanulságos és buzditólag 
hat, a mostani nehéz gazdasági viszo
nyokkal küzdő kisiparosokra, kiállítá
sunknak ipartörténelmi műemlékeinek 
változatos sorozatát feltüntető csoportja.

Érdekes és figyelemre méltó lesz a 
kisiparosok által kiállítandó mindenféle 
ipari termékek változatos sokasága.

A kiállítás megtekintését senki el ne 
mulassza !

Mint fent is jeleztük, mind ez csak 
vázlatos felsorolása a kiállítási anyagok 
egy részének, de már ez is következtetni 
enged arra, hogy azok, akik a kiállítás 
eszméjét és annak rendezését felvetet
ték, ezen nemes és önzetlen vállalkozást 
keresztül is fogják vinni.

A kiállítás vszetősége.

A jövedelmi adó
1927. augusztus hó 1-től az alkalmazot

tak fizetéséből levonandó.
A z  uj adótörvény értelmében a jöve

delmi adó levonása folyó évi augusztus 
hó elsejével és illetőleg az ezt követő 
első fizetési napon kezdődik, oly módon, 
hogy az 1927. év végéig levonandó adó
nak az alább feltüntetett összegeknek a 
kétszeresét kell tennie, tekintettel arra, 
hogy a jelen esztendő már csak öt hó
napból áll.

E szerint jövedelmi adó címen levo
nandó a törvény 30. §~a szerint:

a) A hetenkint kifizetésre kerülő illet
ményeknél :

193 Kc-tól 194 Kc-ig terjedő összeg
ből heti . . -  Ke 25 f.

195 — 206 — „ 50
207 — 218 — — „ 75
219 — 231 — 1 ff “
232 — 243 — 1 „ 25
244 — 256 — 1 „ 50
257 — 268 — 1 ti 75
269 — 281 — 2 ff

282 — 293 — 2 „ 25
294 — 305 — 2 „ 50
307 — 318 — 2 » 75
319 — 331 — 3 n
332 — 343 — 3 „ 25
344 — 356 — 3 „ 50
357 — 368 — 3 „ 75
369 387 — 4 n
388 — 392 — 4 .  50
393 — 397 — 5 ff

398 — 402 — 5 „ 50
403 — 407 — 6 n
408 — 412 — 6 „ 50
413 — 417 — 7 n

418 — 422 — 7 .  50
423 — 427 — 8 »
418 — 432 — 8 „ 50
433 — 437 — 9 n

438 — 442 — 9 .  50
443 — 447 — 10 1i

448 — 453 — 10 .  50
b) A havonkint kifizetésre kerülő il

letményeknél :
837 Kc-től 838 Kc-ig terjedő összeg

ből havi . . 1 Ke 10 f.
839 — 885 — 2 n 20 ,
886 — 937 — 3 ff 20 „
938 — 992 — 4 ff 30 „
993 — 1047 — 5 „ 40 „

1048 — 1102 — 6 ft 50 „
1103 — 1157 .... 7 » 60 „
1158 — 1212 — 8 tt 70 „
1213 — 1265 — 9 80 „
1266 — 1314 — 10 rt 80 „
1315 — 1373 — 11 n 90 „
1374 — 1428 — 13 ff ff

1429 — 1482 — 14 ff 10 „
1483 — 1535 — 15 ft 20 „
1536 — 1587 j= -rv " 16 ff 20 „

.1588 __ 1680 —, jjí *T
1681 — 1702 n

1703 — 1724 — 21 ff 70 „
1725 — 1745 — 23 ff 80 „
1746 — 1767 — 26 ff

f —
ff

1768 — 1789 — 28 n 20 „
1790 — 1810 — 30 7) 30 „
1811 — 1832 — 32 ff 50 „
1833 — 1854 — 34 ff 70 „
1855 — 1875 — 36 ff 80 „
1876 — 1897 — 39 ff ff

1898 — 1919 — 41 ff 20 „
1920 — 1940 — 43 ft 30 „
1941 — 1963 — 45 n 50 „

A
nem

levonás 
tesz ki:

elmarad, ha az illetmény

a) havonkint 959 Kó, vagy heti 222 
Kó összeget és ha az átvevő legalább 
3 személlyel é l;

b) havonkint 1063 K5, vagy heti 246 
Ké összeget, ha az átvevő háztartásában 
legalább 4 személy él és

c) havonkint 1250 K5 vagy heti 289 
Kó összeget, ha az átvevővel legalább 
5 személy él.

Elmarad továbbá a levonás akkor is, 
ha az átvevő legalább 6 személlyel él 
és ha illetményei a megfelelő legfelsőbb 
határt nem haladják felül.

Ha az átvevő özvegy, az előbbi ren
delkezések alkalmazásánál az ott felso
rolt személyek száma eggyel csökken
tetik.

Ezen személyek létszámát az átvevő 
oly módon igazolja, hogy a kifizetőnek, 
a községi hivatalnak vagy más erre ille
tékes hatóságnak az előbbi bekezdések
ben említett személyek foglalkozásáról 
és számáról szóló, az adóév január ha
vának elsejei állapot szerint kiállított 
bizonyítványát bemutatja. A nevezett ha
tóságok kötelesek az átvevő kívánságára 
ezen bizonyítványt kiállítani.

A rendszeres levonással, illetve kiro
vással az adózási kötelezettség teljesítve 
van, még akkor is, ha az átvevőnek más 
oldalról 500 K5 összeget évenként meg 
nem haladó jövedelme is van.

Az előbbi bekezdés szerinti, más ol
dalról való jövedelembe a családtagok
nak a törvény alapján beszámítandó jö
vedelme betudatik.

A fentiek szerinti rendszeres levonás 
esetében az átvevő, az adóvallomás be
adásának kötelezettsége alól fel van 
mentve, kivéve, ha erre külön felszólit- 
tatik.

A járás! ipartársulat közleménye!.
A járási ipartársulat vezetősége fel

kéri mindazokat a rimaszombati iparo
sokat és kereskedőket, akik a kikézbe- 
sitett kérdőíveket még be nem adták, 
hogy azokat most már sürgősen állítsák 
ki és az ipartársulati irodának múlha
tatlanul adják be, mivel annak hiányá
ban az újonnan felfektetett törzskönyvet 
elkészíteni nem lehet.

Ezúttal kéretnek az ipartársulathoz 
tartozó iparosok és kereskedők, hogy 
az ipartársulat felhívására jövőben szí
veskedjenek nagyobb figyelmet és gon
dot fordítani, mert ha felhívásaink el
intézetlenül maradnak, pontos és tökéle
tes munkát kifejteni nem áll módunkban.

A Rimaszombati Kereskedelmi Tes
tület közleménye: A Reichenbergi
mintavásár augusztus hó 9-től—23-áig 
lesz megtartva. — Az erre vonatkozó s 
mérsékelt vasúti menetdijkedvezményre 
szóló igazolványok a testület elnöksé
génél már kaphatók.

H ÍR E K
Olyan jó várni

alkonyok lepedőjében csendes utcasarkon 
cipősarkak koppanására, megrebbenve, 
szivet dobogtatni suhanó árnyak jöttén.

Olyan jó várni delelő nap tüzében szé
naillatos réten szellő susogásra, álmo
dozva hősköltemény illusztrációkat raj
zolni bárányfelhők fehér gyapjára.

Olyan jó várni csobogó patak partján 
rózsaszínű hajnalokra, pázsit bársonyán 
heverészve hallgatni csókolódzó madarak 
szerelmi vallomását.

O lyan j ő  kT*’ ’^ h a ra sz tp d m á s  erdők
sátorában lombrezzenésre, vágysóhajokat 
csititva puhaágyat vetni fáradt lelkűnknek.

Olyan jó várni szomjas ajkakkal bér
cek sziklaodujában, viharzugásban him
nuszt zengve oltani szomjunkat felhő
szakadások kénesizü vizével.

Olyan jó várni örömfényes szemmel 
ígéretek teljesedésére, szenvedések sebére 
tépést rakva, koporsót ácsolni halódó 
gondoknak.

Olyan jó várni szűkös böjtök után az 
Igazság farsangjára, a bánatok keselyűit 
elhessegetve levetni gyászruhánkat s a 
vezeklés oltárlép csőin orgonazugásban 
Tedeumot zengeni a rólunk gondoskodó 
Kegyelem Istenének.

Olyan jó várni... Árgus.

Magyarország hercegprimásának te
metése. Dr. Csernoch Jánosnak, Magyar- 
ország elhunyt kiváló hercegprimásának 
temetése a lehető legnagyobb gyászpom
pával f. hó 29-én ment végbe Eszter
gomban, a hol megjelent ez alkalommal 
Magyarország kormányzója is nejével, 
Bethlen István gróf miniszterelnök, az 
ország egész papsága, a főrendi- és kép
viselőház, a székesfőváros, összes tör
vényhatóságok és városok, a társadalmi 
és politikai egyesületek s az előkelősé
gek közül számosán.

Aranylakodalom. Borszéki Ármin fe
ledi orvos és neje f. hó 24-én ünnepel
ték meg boldog házasságkötésüknek 
50-ik évfordulóját. A szelíd békesség
ben, családi boldogságban, közszeretet
ben és tiszteletben élő aranylakodalmas 
házaspárt a családtagok, jóbarátok és 
ismerősök szeretettel vették körül s ei- 
halmozták jókivánataikkal.

Orvosi hir. Dr. Reinitz Vilmos fog
orvos szabadságáról hazaérkezett s ren
delését augusztus 1-én megkezdi.

Közjegyzői kinevezés. A dr. Király 
Kálmán távozásával évekkel ezelőtt meg
üresedett tornaijai közjegyzői állás hosz- 
szas ideig tartó helyettesitések után 
végre betöltetett: Rajmann József dr. lévai 
közjegyző helyettest az igazságügyminisz
ter tornaijai közjegyzővé nevezte ki.

Gömöry Olivérné Hollandiában. A 
kiváló teozófus hírében álló Gömöry 
Olivérné, aki az elmúlt évben az Ady- 
arban (India) tartott teozófus-világkong- 
resszuson képviselte a Magyar Teozófiai 
Társaságot, a jövő hét folyamán Hol
landiába utazik, a világ teozófusainak 
ott megtartandó konferenciájára. Gömöry 
Olivérné, aki a Rimaszombati Irodalmi 
Társaság égisze alatt most készül köny
vet kiadni tavalyi indiai útjáról, hollan
diai útirajzait lapunk hasábjain fogja 
közzétenni.

Halálozás. A pusztító Enyészet ha
lálos öleléssel keblére szorította az Élet 
virágát, mely hirtelen hervadással hullott 
az élés kertjének temetőföldjére. Katona 
Kató tanítónő, f. hó 26-án meghalt. A 
szelidlelkü kedves leány holttestét a 
résztvevő szivek nagy kíséretével f. hó 
28-án helyezték örök nyugalomra. Ha
lála bánatos szüleit s kiterjedt rokon
ságát döntötte mélységes gyászba, korai 
távozásával nagy fájdalommal töltvén 
be annak lelkét, aki oly közel állott 
szivéhez.

A községi választások a legújabb 
hir szerint Szlovenszkó területén okt. 
23-án vennék kezdetüket. Ezen a napon 
választanák az első uj képviselőtestü
letet. A többi napok még bizonytalanok, 
de az sem lehetetlen, hogy addig a ter
minusok még változni is fognak.

A rokkant segélyző egyesület köz
leménye. A csehszlovák köztársasági 
munkások rokkantsegélyző és nyugdíj- 
egylete helybeli 37. sz. fiókjának elnök
sége ezúton értesíti az ipartestületi nyug
díjintézet tagjait, akik hátrálékos nyug
dijaikat még nem rendezték és az or
szágos nyugdíjintézetbe átlépni óhajtanak, 
hogy tagdijhátrálékaikat, vagy annak 
legalább 1 évi részletét Derekas János 
nyugd. intézeti pénztáros úrhoz annyival 
inkább fizessék ybe a f. évi augusztus 
fc-ig bezárólag;’ mert akik ezen kötele
zettségüknek a fenti határidőig részben, 
vagy egészben eleget nem tesznek, azok 
az országos nyugdíjintézetbe szerzett 
jogaikkal nem fognak átvetetni. Egyben 
felhívjuk a helybeli 37. sz. fiók tagjainak 
figyelmét azon körülményre, hogy az 
augusztus havi befizetés augusztus 7-én 
a szokott helyen nem délelőtt 11 órától, 
hanem délelőtt 9—12 óráig fog megtar
tatni. Az elnökség.

A rokkantegyesületi fiókok vasárnap 
d. e. a füleki tagok meghívására gyűlést 
tartanak Várgedén s meghívták a rima- 
szombati, rozsnyói, dobsinai s más kör
nyékbeli tagokat is. A kiküldöttek tár
gyalják a szlovenszkói központ számadási 
ügyét a magyarországi egyesülettel. A 
helybeli csoportot az elnök és alelnök 
akadályoztatása miatt Homolya Andor 
pénztáros képviseli a gyűlésen.

A szombati vihar pusztitásai. A múlt 
szombaton estefelé városunkon keresz- 
tülrobogó vihar nyomában megyeszerte 
nagy károkat jelentenek. Az egész me
gyére kiterjedő hatalmas zivatar külö
nösen az erdőkben végzett nagy pusz
títást, mindenfelé tövestől kicsavart fák 
jelzik a vihar borzalmas erejét. A Sajó 
és Balogvölgyön jég is esett a zivatar 
közben és az aratásfélben lévő termés
ben jelentékeny kárt okozott a jégeső. 
Rimasimonyi község határát is erős jég 
érte. A sűrűn csapkodó villámok em
beréletben is tettek kárt, sok helyen fel
gyújtották a tarlón hagyott kereszteket.

Agyonsujtoíta a villám. F. hó 23-án 
délután 4 óra tájban Balogfala község 
határában, Ádám Péter mákotszedő föld
mi vest a villám agyonsujtoíta, inig a 
tőié mintegy két méter távolságra álló 
feleségét a földhöz vágta az erős lég
áramlat, de egyéb baja az asszonynak 
nem történt. A villám által megölt szor
galmas földmives tragikus halála nagy 
megdöbbenést és őszinte részvétet vál
tott ki.
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Külföldiek jelentkezése. A belügy
minisztérium legújabb rendelkezése sze
rint Szlovenszkó területén az ide rendes 
útlevéllel érkező külföldi állampolgárok
nak az itteni rendőri vagy a községi 
hatóságoknál csak az esetben kel! je
lentkezniük, ha tartózkodásuk ideje öt 
napnál több. Öt napnál kevesebb ideig 
itt tartózkodó külföldieknek nem kell 
jelentkezniük.

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

Sok a panasz a Liéebnf Fond el
len. Soha közintézmény ellen még any- 
nyi panasz nem halmozódott fel, mint 
a néhány hónap óta működő Liéebn£ 
Fond ellen. A kezelő orvosoktól kezdve 
a gyógyszerészeken át a betegekig min
denki panaszkodik erre az intézményre, 
az orvosok és a gyógyszerészek a szám
lák önkényes „meghúzása", a betegek 
pedig az adminisztráció nehézsége és a 
bürokratizmus rendszer miatt. Különösen 
a speciális gyógyszerek körül vannak pa
naszok, mert a különlegességekre szo
ruló betegeknek az orvosok egyáltalá
ban nem rendelnek ilyen gyógyszereket, 
a szigorú előírásokra hivatkozással. A 
fürdőbe vagy speciális kezelésre való 
beutalás is nehézkesen megy és több 
esetről tudunk, hogy az erre vonatkozó 
kérvényeket heteken keresztül heverte- 
tik elintézetlenül. A betegek orvosaikat 
zaklatják ilyen ügyek elintézése érdeké
ben s a legtöbb esetben bizony az or
vos kénytelen bevallani, hogy a büro
kratikus gépezettel szemben nem tehet 
semmit. Helyénvaló volna, ha a gyógy- 
alap lecserélné mindazokat a tényezőket, 
akik ezt az ideálisan elgondolt intéz
ményt blamálják bürokratikus lustasá
gukkal és a közönség érdekeire jobban 
ügyelő munkatársakat állítana az egyes 
posztokra.

Minden jó háziasszony " V 8
a fehérneműjét otthon varrja s hozzá a híres
Schroll-/f7e siffon, vászon, batiszt, damaszt,
paplanlepedő- és ágylepedővásznát 

a KOVÁCS-ÁRUHÁZBAN
Rim. Sobota, Masaryk-iér 5. szám, vásárolja.

Szőnyegek, paplanok.
Vidékre mintákat küldök. Előnyös árak!

A nyár legjobb mulatsága lesz a 
tűzoltó majális. Augusztus 7 éré min
den szükséges előkészületet megtettek 
már a tüzoltómajális rendezői, úgy hogy 
a szabadkai erdőben összegyűlő közön
ség pompás szórakozásához a pénzen 
kívül már semmi másra szükség nincsen. 
Csütörtökön este a Polgári Olvasókör
ben a rendezőség úgynevezett utolsó
előtti megbeszélést tartott, ahol a rész
letek elintézésével megbizott csoport
rendezők referáltak az elvégzett mun
káról. A majális tánczköröndjét teljesen 
kijavították a mulatság céljaira s ott ez 
alkalommal nemcsak nagyszámú csár
dás-táncos, hanem előrehaladott char- 
leston-ista is vígan rophatja majd a 
táncot. Buffet, fagylalt, sütemény és ital
sátrakról is gondoskodva van és még 
a ruhák őrzésére rendelt erdei ruha
tárról is gondoskodott a rendezőség. A 
pörkölt, zsiványpecsenye és óostonsült 
készítésére városunk legjobb férfi sza
kácsai vállalkoztak. A tréfás felvonulás 
mellé, ami a majális tulajdonképeni be
vezetője lesz, rengeteg népies, mulattató 
és ami fő : olcsó szórakozást vett prog- 
grammba a rendezőség, úgy hogy az 
előkészületből máris egy minden tekin
tetben pompásan sikerülő nyári mulat
ság képe bontakozik ki. — A rendezés 
precizitásához már csak a jó idő hiány
zik, mert a főprobléma, a bor és cigány
kérdés, hála Jupiternek, már megoldatott. 
A barométer naponkénti lassú javulása 
vérmes reményekkel tölti el a rendező
ség meteorológiai szakosztályát és a 
felhőjárás és légnyomás tanulmányozá
sára kiküldött szükebbkörü bizottság a 
csütörtöki értekezleten garanciát vállalt, 
hogy augusztus 7-én kifogástalan igazi 
kirándulási időt kapnak majd a tüzoltó
majális vendégei. — Miután a tűzoltó- 
mulatság jövedelmétől függ a tüzoltó- 
egyesület felszerelése, kívánatos lenne,

ha a közönség anyagi tehetségéhez mér
ten venné ki részét a tüzoltómajális 
szórakozásaiból.

Annabáíok. Csíz fürdőn f. hó 30-án 
és Várgede fürdőn f. hó 31-én tartják 
meg az idén az Annabáit. Mindkét jó- 
hirii fürdő vezetősége a közönség szó
rakozásáról a legmesszebbmenőleg gon
doskodott.

Tűz Ajnácskőn. Szombaton virradó 
éjjel tűz ütött ki Szepessy József ajnács- 
kői gazdálkodó marhaistáilójában és a 
lángok percek alait elhamvasztották a 
padláson felhalmozott takarmányt. A tiiz 
az istálló melletti kamrába is behatolt 
és ott is jelentékeny károkat okozott. 
A csendőrség megindította a nyomozást. 
Biztosítás révén a kár megtérül.

Felhívás. A tűzoltó majális rendező- 
bizottsága felkéri azokat a nemesszivü 
hölgyeket, akik a sütemény elkészítésére 
kibocsájtott ivet aláírták, hogy sütemé
nyeiket augusztus hó 7-én, vagyis a 
majális napján reggel 9 óráig a Polgári 
Olvasókörbe elküldeni szíveskedjenek. 
A rendező-bizottság a nemes cél érde
kében szívesen veszi mindazon hölgyek 
adományait is, akik az ivet valami ok
nál fogva nem Írhatták alá, de adomá
nyaikkal hozzá kívánnak járulni.

Felvilágosításul. A f. évi augusztus 
7-én rendezendő tűzoltó majális meg
hívóin sajnálatos körülmények követ
keztében a rendezőség névsorában több 
hiba csúszott be. — A többek között dr 
Jelűnek József, dr Hudicius István és 
Pitta Rudolf urak a védnökök közzé 
lettek beválasztva, mig a meghívókon a 
rendezőség között szerepelnek. Többen 
hely szűke miatt úgy a védnökök, mint 
a táncrendezők és a rendezők sorából 
a meghívókon kimaradtak. — Felkérjük 
tehát Rimaszombat város magyar kö
zönségét, hogyha netalán valakit a véd
nökök vagy a rendezőség soraiból ki
hagytunk volna, ne fűzzön hozzá semmi 
kommentárt, hanem a közérdekében 
minden polgára ennek a városnak ve
gye ki a maga részét s személyesen 
jóindulattal és áldozatkészségével sies
sen a rendezőbizottság segítségére, ahol 
a legnagyobb örömmel fogják őt és 
felajánlott szolgálatait igaz magyar szív
vel fogadni és megköszönni. Számítunk 
tehát Rimaszombat város magyar társa
dalmának megértésére és támogatására 
s nem az egyenetlenség és a konkoly el- 
hintésére, mely egy talán szóra sem ér
demes alaki s nyomdai hfbát a közcél 
hátrányára s talán mindnyájunk kárára 
igyekszik kihasználni.

A rendezőbizottság.
A házépítő szövetkezet munkája. 

Előző számunkban arról adtunk hirt, 
hogy a lakásínség enyhítésére alakult 
házépítő szövetkezet működésében bü
rokratikus akadályok merültek fel a 
telek kisajátítás óta. — Az akadályokat 
legfőképpen a telektulajdonosok okozzák, 
amennyiben a kisajátítást néhányan meg- 
felebbezték a zsupáni hivatalhoz s igy 
bár a legtöbb kisajátítás már jogerőre 
emelkedett, a munka előre nem mehet, 
mert a parcellázási és uccakihasitási 
tervek éppen a legnagyobb két építke
zési gócban (Cserencsényi ut és Honvéd 
utca) nem vihetők keresztül a felebbező 
telektulajdonosok ellenállása következ
tében. A telkek telekkönyvi átírása, az 
építkezési engedély kiszerzése s ezzel 
az építkezési állami garancia iránti kér
vény legfontosabb kellékei nem állnak 
rendelkezésre. Minden más probléma 
már meg van oldva, csak éppen az egész 
épitési akciót veszélyeztető néhány te
lektulajdonos áll útjában az építkezések 
megkezdésének. A kisajátítások elleni 
felszólamlás határideje a kézbesítéstől 
számitott 15 nap s miután a kisajátítást 
kimondó végzések csak a napokban ke
rültek kézbesítésre, augusztus közepén 
lesznek csak jogerősök a végzések, il
letve eddig kell várni a felebbezések 
benyújtására. A törvény értelmében a 
zsupanátus tartozik a felebbezéseket 
legkésőbb 15 napon belül elintézni, ez 
augusztus vége, amig a kézbesítés meg
történik újabb 15 nap eltelik s mire

a zsupáni végzés újabb 15 nap alatt 
jogerőre emelkedik, október 1-nél le
szünk. Addig tehát az egész épitési ak
ció kénytelen stagnálni, mert a minisz
tériumnál en bloc kell történnie a kér- 
vényezésnek, egyes építkezésekre külön- 
külön állami garanciát nem nyújtanak. 
A helyett tehát, hogy a város fejlődését 
45 uj házzal előrenyitó akciót a város 
polgársága előbbrevinné, néhány telek- 
tulajdonos makacssága határozottan ve
szélyezteti a szövetkezet egész progratnm- 
ját. — Ezzel nem azt akarjuk mondani, 
mintha a felebbezések jogtalanok s illetve 
jogalapot nélkülözők volnának, mert a 
kisajátitandónak jelzett telkek között 
lehetnek olyanok, amelyeknek kisajátí
tását a törvény nem engedi meg. — 
Az építkezéshez szükséges 2 millió 
őkororia hitelt sikerült a Központi Szo
ciális Biztositó Intézettől 35 éves amor
tizációra 53/»%-os kamat mellett meg
szerezni. Az Általános Nyugdíjalap és a 
Prága Városi Takarékpénztár ajánlatait 
nem vehette igénybe a szövetkezet. A 
julius 16 án kiirt szükebbkörü épitési 
pályázatra a helybeli Majoros József, 
Hermann, a nyustyai Harrich és Majerik, 
a losonci Cserei és a besztercebányai 
Slovenská-Ceská cégek nyújtották be 
ajánlataikat összesen 9 háztípusra. A 
pályaterveket e hó 26-án megtartott ülé
sen bírálta el az igazgatóság és a dön
tés vasárnap délelőtt 10 órára a város
háza tanácstermébe összehívott közgyű
lésen fog megtörténni. Az épitési tervek
kel kapcsolatban határozottan el kell 
intéznünk egyes komolytalan építészek 
eljárását, amennyiben állítólagos téves 
kalkulálás folytán 44000 koronás árat 
dobtak a köztudatba oly épületeknél, 
amiknek épitési költségét egy féltégla 
változtatás nélkül most a szükebb pá
lyázatnál már 72000 koronára voltak 
kénytelenek kalkulálni. Ilyen komolyta
lan és megbízhatatlan cégeket szerintünk 
ki kellene zárni a további pályázatból.

A moziban általános tetszés mellett 
folytak le a „Nyomorultak" nagyszerű 
előadásai. — Áz e heti műsorszámok a 
filmirodalom gyöngyei s azoknak meg
tekintését a legmelegebben ajánljuk.

Kinő APÜLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, július hó 30-án és 31-én 
nagyszabású film Verne Oyula híres író regénye 
után, eddig nemlátott művészies alkotás. I. rész

Cár futárja (S tro p ff Mihály)
Hétfőn és kedden, aug. hó 1-én él 2-án II. része 
befejeződik. Főszereplők Iván Mozsuchin, Natália 

Kovanko és több kiváló művész.
Szerdán, aug. 3-án gyönyörű rendezett kalandor- 
dráma. Egy szép leány vig és veszélyes élménye

Móniin Rouge hercegnője
Főszereplő Mady Christians és Livio Pavanelll, 

nálunk ismert művészek.
Csütörtökön, aug. 4-én egy nő érdekfeszitő tra

gédiája, a világháború áldozata

A nő bosszúja (Vörös futár)
Főszereplő Priscilla Dean, szegények boszuálló 

szerepében.

Mihók Ferenc rimaszécsi háziszolgát, 
ki egy 7 éves ottani kis leányt meg- 
becstelenitett, a rimaszombati törvény
szék két évi fegyházra Ítélte.

Boros Zsuzsanna szívbajos eszterézsi 
asszony az ottani egyik patakba esett 
és megfuladt.

Haitmann Zsuzsanna házicselédet, ki 
szolgálatot adó gazdájától Salczer Sá
muel rimaszombati lakostól a szekré
nyeknek álkulccsal történt kinyitása 
mellett nagyértékü ruhaneműt lopott, a 
rimaszombati törvényszék 6 hónapi fog
házra ítélte.

Hunyák József kondás egy tehénpász
tor társával Balázs István gazdálkodó
nak 6 drb malacát a jolsvai határban 
ellopták és értékesítették. A rajtacsipett 
tolvajok a csendőrség elé kerültek.

Folyó hó 26-án éjjel a szkárosi posta- 
hivatalba betörtek. A postamesternő se
gélykiáltásaira az eddig ismeretlen be
törők elmenekültek. — Ugyanazon éjjel, 
valószinüieg ugyanazon betörők jjártak 
Bedécs János alsófalusi lakosnál, honnét 
másfél métermázsa lisztet loptak.

Steiner Ármin tornaijai bőrkereskedő
től kocsisa nagyobb mennyiségű árut 
és ruhát lopott.

Fényképészeti cikkek ló in a k  az eredeti
árakból 10 százalék árengedményt ad a város

szakuzíete" a Rudolf-féle Tatra Drogéria
és illatszertár Rimaszombat. 

Fürdő-sapkák 'és papucsok raktáron.
Autóelgázolás. Csütörtökön este hét 

óra tájban a Tepper-Szoyka üzletek 
előtti fordulóban Král Vacláv vasúti 
pénztárnokot és feleségét elütötte egy 
iskolaautó, amit Katona Lajos soffőr fel
ügyelete mellett egy soffőri vizsgára 
készülő leány vezetett. A vasúti pénz
tárnok felesége kezén és arcán szenve
dett könnyebb sérüléseket. — Célszerű 
volna, ha a gombamód elszaporodott 
autóiskolák megrendszabályozásaképpen 
a rendőrség szigorúan megtiltaná, hogy 
a város legforgalmasabb útvonalait hasz
nálják iskolaterepül. Tessék a kocsive
zetést a külső országutakon megtanít- 
tatni és a városban már csak akkor a 
kormánykerékhez ültetni a növendéket, 
amikor a legelemibb gyakorlati ismere
teket már elsajátították.

Apró hírek. Sebespataki illetőségű 
aratómunkások Grieger József rozsnyói 
pékmester földjéről több búzakévét lop
tak. Ellenük a bűnügyi eljárás megindult.

Pálok Bertalan gazdasági cselédet, ki 
gazdájától, Hillawoth Károly jánosi bir
tokbérlőtől vadászfegyvert lopott, a bí
róság 3 havi fogházra Ítélte.

Henczel András és Kovács András 
rudnai bányászokat a leszakadt bánya
föld f. hó 23-án maga alá temette. Az 
eltakarított föld alól csak nagy nehezen 
tudták a két bányász holttestét kiemelni.

Romok György tehénpásztort a Rozs
nyó környékén gyakorlatozó katonaság 
egyik autója elütötte.

Iván Sándor kassai színigazgató tár
sulatával egy hónapos nyári idényre 
Rozsnyóra készül.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujiaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

Gyújtott a villám. Uzapanyit község 
határában szombaton este villám csapott 
be Király András gazdálkodó szénakaz
lába és elhamvasztotta azt. A kár, amely 
nagyobb összeget tesz ki, biztosítás ré
vén megtérül.

NYILTTÉR*)
Nyilatkozat.

Tudomására adom a nagyérdemű kö
zönségnek, hogy akik Durda János urat 
és becses családját az én ügyemből 
kifolyólag megrágalmazták, azok mind 
valótlanságot állítottak.
______  Konszky István.
*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal íelelősséget

a Szerkesztő.

Terménytüz. Ifjabb Kusza Zsigmond 
gortvakisfaludi gazdálkodó cséplésre 
váró két asztag termését csütörtök este 
tiz órakor ismeretlen tettesek felgyújtot
ták. Az egyik asztagban 500 kereszt 
búza és rozs, a másikban pedig 80 ke
reszt árpa és két kocsi magbükköny 
volt felhalmozva. A negyvenezer koro
nát reprezentáló terménykészlet porrá 
égett. Á csendőrség szigorú vizsgálatot 
indított.

Liszttolvajok. A Seidner és Schrei- 
ber cég helybeli gőzmalmából ismeretlen 
tettesek egy zsák 280 Kő értékű kenyér
lisztet loptak el hétfőre virradó éjjel. A 
liszttolvajok garázdálkodását a telep 
éjjeli őre sem vette észre, aki pedig az 
ellenőrző óra szerint egész éjjel ponto
san bejárta a malom környékét. A rend
őrség nyomoz a titokzatos liszttolvaj 
után.

Schmidthauer keserűviz reggeli előtt 
fél pohárral

langyosan hasz
nálva.

m egtisztítja  a szervezetet a belekben képződő rothadásos anyagoktól, é lén k íti a m irigyek  működését, 
fe lfr iss ít i a vérkeringést, m egelőzi az érelm eszesedés és az öregség i elváltozások kifejlődését.

Kapható kis és nagy üvegben. Szétküldés! helyi Igmándi keserűviz forrásvállalat Komárom. Árjegyzék ismételadóknak kívánatra bérmentve.
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Rádió-atkimmlátor töltés, villamos felszerelés és berendezés, csillárok, égők a legjutányosabb áron
W '  a Rimaszombati Városi Villamos Telepen szerezhetik be; Kispást-tér. —  Telefon-szám: 30. " Í p a

Football.
TSC—RPOS =  7:2  (4:1). Nagyobb 

gólarányu vereség érte múlt vasárnap a 
RPOS-t Tornaiján, mely újabb tanulsá
gul szolgálhat mindazoknak, kik e ve
reséget egyáltalán nem remélték. Hogy 
az eredmény nem fedi az erőviszonyo
kat, azzal tisztában van mindenki, aki 
a két egyesület komplett csapatának 
teijesitmény-képességét ismeri és látta 
azt a mérkőzést, melyet a RPOS leg
utóbb a TSC-nál jóval erősebb LAFC-al 
győzelmesen vívott meg. A tornaijai ve
reségnek okát keresve, megállapíthatjuk, 
hogy az főleg annak tulajdonítható, hogy 
a RPOS játékosai — egy-két kivétellel 
— a mérkőzés előtti éjszakát átmulat
ták, többen közülök bejelentés nélkül 
le is maradtak s igy a tartalékokkal 
spékelt álmos és fáradt csapat, Komá- 
romy kivételével, úgyszólván teljesen 
tehetetlen volt. A legerősebb fegyelmi 
büntetést érdemlő ezen sportszerűtlen 
viselkedés volt a vereség tulajdonképeni 
oka.

A játék meglehetősen nivótlan. A 
RPOS kezd nap és szél ellen. TSC 
mindjárt teljes gőzzel belefekszik a já
tékba s Dezsőnek a széltől segített gyö
nyörű sarok-lövéseivel megszerzett gólok 
még inkább felvillanyozzák a csapatot. 
A RPOS-nak a játék elején alkalma lett 
volna kiegyenlíteni a megítélt 11-esből, 
Schmidt azonban a labdát a kapu mellé 
lőtte. A RPOS a játék folyamán több
ször van gólhelyzetben, de a még soha 
nem tapasztalt indiszponáltság, amely 
Komáromy kivételével, az egész csapa
ton uralkodik s hozzá még a hihetetlen 
balszerencse, meghiúsít mindent. Egye
dül Komáromynak és Durda 111-nak si
kerül egy-egy gólt rugniok.

A helyi biró igen jóakaratu, de nem 
elég körültekintő és erélytelen s igy 
erősebb mérkőzések levezetésére nem 
lenne alkalmas.

A MTK szlovenszkói turnéja. A buda
pesti amatőr MTK augusztus hónapban 
szlovenszkói turnéra készül. A kiváló 
magyar csapat Losoncon, Rimaszombat
ban, Tornaiján és Rozsnyón fog mér
kőzni.

Tennisz.
A RPOS tenniszpdlydin eleven élet 

uralkodik. Az ezen idényben, más egye
sületek példájára bevezetett sa  játékosok 
képzésére felette alkalmas erő- s illetve 
osztályozó mérkőzések már megejtettek 
s a benevezni szándékozók erősen ké
szülnek az augusztus 17—21-iki itteni 
nemzetközi tennisz-versenyre, melynek 
rendezőbizottsága állandó permanenciá- 
ban van és Sichert Károly elnöklete 
alatt serényen munkálkodik, a nagy
szabású verseny előkészítését a legna
gyobb gonddal és körültekintéssel végzi.

Klubközti tenniszmérkőzés Rimaszom
batban a Riseley-8erlegért.

Rimaszombat tenniszközönségének va
sárnap ismét élvezetes sporteseményben 
lesz része.

A RPOS tenniszosztálya julius 31- én 
játsza le a csehszlovák tenniszszövetség 
által kiirt Riseley-vándorserleg mérkőzés 
itteni fordulóját a Zsolnai Sportklub ten- 
niszcsapatával. A vendégekkel szimpati
kus és játékerős együttes látogatja meg 
a RPOS városkerti pályáit. A vendég
csapat főerőssége a Rieger dr házaspár, 
akik Prága első játékosai közé tartoznak. 
— Rimaszombatba ezúttal mutatkozik 
be a fiatal Hecht Laci, akiben a jövő 
nagy tenniszjátékosát sejtik. — A csapat 
többi tagjai is elsőrangú erők. A RPOS 
erősen felkészülve indul a küzdelembe, 
hogy a nyolc számot magában foglaló 
versenyből győztesen kerülhessen ki. A 
hazai csapatot Szabó Juliska, Jellinek 
Ernő, Jellinek Miklós, Komáromy Zoltán, 
Altmann Ferenc és Veres István képvise
lik. A döntőbíró szerepét Stubnya Tiva
dar szigorló orvos, a beszterczebányai 
t t i nt w im iiM í ifiT iiffnftfrnwrirTm fmrTiff

Szlávia tagja tölti be. A csehsziov 
tenniszszövetséget Főit Erik mérnök 
zsolnaiak csapatkapitánya képviseli 
nívós sportot Ígérő versenyt a RP 
városkerti hármas pályáin vasárnap 
előtt 10 és délután 3 órától tartják m 
Helyárak : Belső ülőhely 6, külső 4 k 
Tagoknak mérsékelt dij.
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A szerkesztésért és kiadásért fele lős: 
Rábely Károly laptulajdonos.

Hölgyek figyelmébe!
Megérkezve budapesti tanulinár 

utunkról, a nagyérdemű közönség szi\ 
tudomására adjuk, hogy fehérnemű v 
rodánkat

női felsőruha készí
tésével kibővítettük.

Biztositjuk a nagyérdemű közönség 
hogy igyekezni fogunk igényeit továbl 
is teljes mértékben kielégíteni.

Szives pártfogását kérve, maradu 
teljes tisztelettel 2-

Schönstein és Szőke
női, férfi fehérnemű és női felsőm 
varrodája Kiskut-utca 23. szám ala
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Masaryk-tér 26. szám. 19
ászajándékok. — Teljes konyhafel3zereI 
libbtől a legfinomabb kivitelig. Zsirbödö 
drek, ruhafőző fazekak nagy raktára.

Bély
Gun

Zon

Festé

.. Peí 
Ossz

redői

egzök, Pecsétnyomók,
nmi-számok és nyomdák,

lánc- és réztáblák
Sport- érmek,

:k-párnák és festékek,
sét-bélyegek, Főzőgépek,
es irodai felszerelések

és mindennemű
ty , rolló és zsalugáter

képviselete:

z
ró
st-
í.
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ÍÁLIK BÉLA
aszombat Gömöri-u. 16. sz.

Mindé 

| Vidéki

nféle rendeléseket gyorsan és 
pontosan intézek el.

m egrendeléseket szem élyesen  
eszközlök. l —10

Kószénkutatásho
használatra egy m egfelelő fú 
k erestetik  minél hosszab mér 

ben. — Cim a kiadóhivatalbar

I 3 ~
Van

becses
Tomp:

SZÓ
műhel} 
tel feli 
figyeliT 
vállaló 
mázolá 

Lévé 
A n. 

fogásá

4 -4

Uj üzlet.
szerencsém a n. é. közönség 
tudomására hozni, hogy a 

a Mihály-utca 20. sz. alatt

bafestü és mázoló
A nyitot.am, melyre tisztelet- 
íivom az igénylők nagybecsű 
lét. — Legújabb mintáimmal 
k mindenféle szobafestést és 
st a legmérsékeltebb árakon, 
lhivásra vidékre is megyek, 
é. közönség jóakaratu párt
tisztelettel kéri

KÁPOSZTÁS LÁSZLÓ
szobafestő mester. ’

VENDÉGLŐ ÉS SZÁLLODA
Rimaszombat, Tompa Mihály-utca 18. szám. 

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

Társasebédek és vacsorák készítését lehető 
jutányos árakon vállalom.

KOMLÓSY ISTVÁN 24- x
nyug. tisztviselő, vendéglő- és szállodatulajdonos.

Keresek megvételre
egjr jó f ö l d s z i n t e s  házat, a
Piac-tér közelében.

Cim a kiadóhivatalban.

Rimaszombat város tanácsától.
359. A/27. szám.

Pályázat.
A városi tanács a megüresedett

óvónői á llásra
ezennel pályázatot hirdet.

A megüresedett állást Rimaszombat 
város képviselőtestülete választás utján 
tölti be.

A kérvény felszerelendő: 1. illetőségi 
bizonyítvánnyal és bizonyítvány arról,

Nyustyán, igen forgalmas helyen, egy 
sarokház Üzlethelyiséggel együtt sza
badkézből eladó. — Bővebb felvilágo
sítással szolgál a Kiadóhivatal. 2—2.

A  Hlozek-féle 
autó-taxi és autóbusz

minden időben a legolcsóbban 
áll a közönség rendelkezésére.

Társas kirándulások a dobsinai 
jégbarlangba, a Tátrába és a 

többi kiránduló helyekre.

11 X Ugyanitt

AUTO- GARAGE.

UJSÁGPAPIROS,
csomagolásra alkalmas, kilónként jutá
nyos áron RÁBELY KÁROLY könyv
nyomdájában kapható. (Masaryk-tér 9.) I

hogy a pályázó csehszlovák állampolgár; 
2. képesítési bizonyítvánnyal (a cseh
szlovák államban szerzett vagy itt nostri- 
fikáltatott óvónői oklevél); 3. erkölcsi és 
politikai magatartást igazoló bizonyít
vánnyal; 4. életrajzzal; 5. kifogástalan 
testi és szellemi képességet igazoló hi
vatalos orvosi bizonyítvánnyal; 6. az 
eddigi működésről szóló bizonyítvánnyal.

A megválasztandó a városi képviselő- 
testület utasításai szerint köteles a vá
rosi kisdedovó intézetet a fennálló érvé
nyes előírások szerint a városblró fel
ügyelete alatt vezetni.

Az illetményeket vonatkozó törvény 
állapítja meg, a gyakorlati idő a belé
péskor megfelelően beszámittatik.

A kérvények legkésőbb f. 1927. év 
augusztus 15. napjának déli 12 órá
jáig a Rimaszombat város tanácsá
hoz nyújtandók be, azon kérvények 
azonban, melyek a fenti feltételeknek 
nem felelnek meg, nem vétetnek figye
lembe.

A város fenntartja azon jogot, hogy a 
pályázatot eredménytelennek jelenti ki 
és uj pályázatot ir ki, amikor is a pá
lyázók kártalanítási igényt nem támaszt
hatnak.

Rimaszombat, 1927 julius 30.

Císlo jed. E. 548/27.-4.
Licitaőny óznám.

Okresn^ súd v Rimavskej Sobote 
tymto na známosf dáva, Ze následkom 
v^roku rimavsko sobotského okresného 
súdu 5ís. E. 548/27-1. k dobru exekventa 
dr Stefan Szakáll v Cizu zastupovaného 
skrze pravotára dr Jozef Törköly v Rim. 
Sobote oproti exekvovanému v Rim. 
Sobote následkom uhradzovacej exekú- 
cie, nariadenej do v£§ky 900 Ké po- 
Ziadavky na kapitále a prísl., na movi- 
tosti obZalovanému zhabané a na 920 
Ki odhadnuté v^rokom rimavsko sobot
ského okresného súdu 5. E. 548/27-1. 
licitácia sa nariadila. Táto aj do v^gky 
pohfadávky predoStych, alebo supersek- 
vestrujúcich — nakofko by tieto zákon- 
ného záloZného práva boli obsiahli — 
na byte obZalovaného v Rimavskej So
bote s lehotou o 10. hodine dopol. dfia 
12. augusta 1927. sa bude odbavovaf 
kedZe súdobné zhabané 1 divan, 1 vei. 
zrkadlo, 2 nocmí stolky, 1 Skrín na Saty, 
1 Toiletní zrkadlo, a iné movitosti najviac 
srubujúcemu pri platení hotovjmi, v pádé 
potreby aj pod odhadnou cenou budú 
vypredané.

Vyz^vajú sa vSetci, ktorí z kúpnej ceny 
draZobn^ch movitosti nároky májú na za- 
spokojenie pred pohfadávkou exekventa, 
Ze -- nakofko by sa pre nich exekvovanie 
prv bolo stalo a to z exekúinej zápisnice 
nevysvitá, — aby zahlásenie svojej pred- 
nosti do zaöiatku draZby u podpísaného 
exekútora vybavif nezameákaii.

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

Okresní súd v Rim. Sobote, odd. II.
Dna júla 18. 1927.

Városi tanács.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ Képviselet: S E ID N E R  B E R N Á T  és F IA  Rimaszombat.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Eladó ház.

Gyermekkocsik nagy n á la sz M tta ! A Aires H I K O  Q 7 n u | , n  m u ü i i i
vidékre árjegyzék! gyártmány egyedüli lerakata O l U J I V Ű  Rimaszombat.

Rimaszombat, 1927. Nyomatott R ábely  K ároly könyvnyomdájában.


