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A TETTEK MAGTARJA.
Jó magyar-e az, aki utón-útfélen, 

boldog-boldogtalannak azt kiáltozza 
oda, hogy jaj, de magyar vagyok? 
Jó magyar-e az, aki a szivében hű 
maradt nemzetéhez, de túlzott óva
tosságból megint csak uton-utfélen 
és boldog-boldogtalannak eltitkolni 
igyekszik magyarvoltát? Nem, 
egyiksem az. A nemzetszeretet, amit 
Kossuthtól Masarykig ezerszer kö
töttek nemes férfiúk a nemzetek 
lelkére, nem a szavakban él és 
nem a szavakból táplálkozik, de 
ha keli magát megvallani se fél. 
Az igazi nemzetszeretet tettekből 
él és tettekből táplálkozik, legyen 
ez a tett történelmi nagy, vagy hét
köznapján szürke, — egyaránt.

Mit jelent a jó magyarság? Sem
mi mást, mint szeretetet. Sze
retni azt a közösséget, amelynek 
történelméből, kultúrájából a közös
ség speciális sajátságaival megje
gyezve kiküldettem az éleibe, hogy 
ember legyek a földön, ember — 
megkülönböztetve az állatoktól, — 
kuiíurember — elkülönböztetve a 
vad hordáktól és részesként ve
gyem ki munkám legnagyobb kö
zös ellenfelünk: a természet meg
hódításában minden ember javára. 
Ez a cél közös a világ minden 
nemzetének fiai előtt. De nekem a 
gyakorlatban csak egy szükebb 
közösség részére lehet dolgoznom. 
Én nem dolgozhatom az emberi
ségért ott s ahol és amikor ez az 
emberiség csak elvont fogalom, ami 
a gyakorlatban nincs meg: mert

a gyakorlatban csak államok élnek 
államok, nemzetek nemzetek és 
osztályok osztályok mellett. Ezek 
között pedig a legmélyebb, legszo
rosabb, legbelsőbb kapcsolat az, 
amelyiket a nemzet jelent és a nem
zet fejez ki. Ha tehát az emberi 
ségért akarok dolgozni, ezt is csak 
nemzetemért való munkával tehe
tem meg legjobban. — A magyar 
embernek a magyar nemzet ez a 
nagy közösség, amelytől nem tud 
elszakadni, mert hisz rész belöie. 
Ezt szeretve szerethetem csak, 2z 
emberiséget és nagy céljait is.

Mit követel hát tőlem az én ma
gyarságom ? Munkát, munkát, mun
kát. A nemzetszereíetben benne 
van az önfeláldozás, a kölcsönös 
segítés, az egymást támogatás nagy 
gondolata is: Kropatkin nagy élet
elve. Munkával, cselekedetekkel és 
tettekkel kell ma minden magyar
nak megmutatni, hogy mit ér mint 
ember, mint kultur- és szociális 
lény és mit ér, mint magyar. Nem 
a beszédéről, hanem a cselekede
teiről ismerik meg az embert. Ahcl 
a szavakat nem igazolják vagy 
megcáfolják a tettek, ahol az ünnepi 
kijelentéseket a mindennapi csele
kedetek átértékelik, ott súlyos hiba 
van. Ennél csak az súlyosabb és 
kártékonyabb, ha a szavak is, a 
cselekedetek is rácáfolnak arra a 
szeretetre, amellyel minden ember 
w tozik  az édesanyjának: közössé- 

nek. Egymást segítés, megértés 
es minden jó szándékunknak jó 
tettekben való kifejezése az egyet
len hid ember és ember között. 
Ugyan ez a hid az ember és kö

zössége: nemzete között is. Nem 
másokat gyűlölni, de magunkat sze
retni, nem mások munkáját szedni, 
de magunknak jobbat teremteni, 
nem szónokolni, de dolgozni: ez 
a jó magyarság. A magyar szereti, 
ha azt mondják róla, hogy úri nép. 
A nagy magyar iró és lélekbúvár 
mindig igen szépen kifejtette, hogy 
mit is kell érteni ezalatt a sokféle 
— jó és rossz — értelemben hasz
nált különös szón: nem pózolást, 
nem zsarnoki erőszakosságot, nem 
szenvelgő lovagot, nem szájas ga
vallért és nem vizet prédikáló de 
bort ivó íennhéjjázást, — hanem 
önzetlen lelket, áldozatkészséget má
sokon való segítséget s amellett 
sz ív ó s  tetterőt, amely azonban so
hasem árt másnak. Az igazi urat 
nem a ruhájáról, sem a kutyabő
réről ismerjük meg, hanem a cse
lekedeteiről. A jó magyart sem a 
hordótetején vagy a piacon kell 
keresnünk, hanem a munKa aszta
lánál, az áldozatkészség tűzhelyénél 
és a segítség oltáránál. Ott megta
lálhatjuk őket. És ezek a magya
rok : a tettek magyarjai: a munka 
magyarjai: ezek a legértékesebbek.

□

Tíz éves vörös mámor után.,.
T íz évvel ezelőtt indultam harcba a 

munkásságért. — Lelkem parancsszava 
késztetett erre. Ott voltam mindenütt, 
ahol küzdeni és verekedni kellett a mun
kásság jólétének a megteremtéséért.

Mint ilyen, az áliam alakuláskor a 
szociáldemokrata párt tagja fájó szivvel 
láttam azt, hogy az újonnan alakult 
államban a dolgozók, de különösen a

magyar munkások ki vannak téve a leg
féktelenebb cseh soviniszta terrornak, 
azért szükségesnek láttam azt, hogy he
lyet foglaljak azok sorában, akik a ma
gyar dolgozók érdekelnek a megvédését 
is céljukul tűzték ki.

A szociál demokraták a munkássággal 
szemben hamar eljátszották kisded já
tékaikat. Tömegeik a kommunista párt
hoz csatlakoztak.

Bizva azon nagyhangú jelszavakban, 
amelyek máróí holnapra százezernyi 
munkásleiket csatoltak a kommunista 
párthoz, buzgó sőt fanatikus harcosa 
lettem a kommunista eszméknek.

Kilenc esztendőn át harcoltam az ő 
táborukban, ezen idő alatt bizalmas és 
magas pártvezetőségi funkciókat töltöt
tem be, alkalmam volt élesen belátni a 
párt legbizalmasabb központi végrehajtó- 
bizottsági ügyeibe és minden alkalom
mal azt tapasztaltam, hogy a hangzatos 
és merész frázisok nem az egyetemes 
munkásság érdekeit, hanem kizárólag a 
csehekét szolgálják.

A kommunista párt nemzetközinek ne
vezi magát, de annak csehszlovákiai 
szekciója túl van fűtve a csehszlovák 
sovinizmustól. A csehszlovák kommu
nista pártban a magyar munkásság ér
dekeit soha nem védték meg és nem i* 
fogják megvédeni.

Mint pártfunkcionárius számtalan eset
ben szőnyegre hoztam a végrehajtóbizott
sági üléseken a magyar dolgozók ügyét, 
azonban a magyar ügynek a párt kebe
lében nemcsak, hogy védelmezője vr i 
akadt soha, hanem nyíltan kijelem 
hogy azt a magukat nemzetközinek * "ó 
kommunista generálisok mirden esetben 
elgáncsolták. A kommunista pártban a 
magyar munkás csak szavazó tömegnek 
kell.— A kommunista pártban az éhező 
magyar munkásságt"! csak a pártjárulé
kokat préselik ki, hogy azután a > vé
res verejtékkel kiizzadott filléreiből a 
képviselő nagyságos elvtársak gond nél
kül élhessenek és első osztályon utazva 
gyönyörködhessenek a Tátravidék szép- 
ségeiben._________________________

Cirok Pista moziszinész lesz.*)
Irta: Szornbathy Vikíor.

Első felvonás,
mely megismertet bennünket a kiváló Cirokkal

* a Afékusok egynéhány vezéregyéniségével.
Az osztályt végigülte a nagy csend. 

Az előbb még halk zsibongás szálldo- 
sott a nyitott ablakon kifelé, néhányan 
gondtalanul hegyezték ceruzájukat, vagy 
firkáltak a történelem-könyv Napoleon- 
képére Vilmos császár-bajuszt és Ferenc 
József-szakáüt, valami különös belső 
megnyugvással, ami az embert akkor 
fogja el, mikor biztosan tudja, hogy eb
ben az évben többet nem fog felelni s 
a kalkulus menthetetlenül bele van ka- 
nyaritva Bodor t2nár ur görbe note
szébe. Bodor tanár a kétes jegyre álló
kat faggatta hol Arragóniai Izabella or
szágáról, hol Garibaldi szándékairól s a 
lelkek megnyugodva röpdöstek a távoli 
folyópart felé, ahol a héten már barna- 
bőrű diáksereg evez a rozzant facsó
nakon.

Bodor tanár ur haragosan koppantga-
*) Mutatvány szerzőnek „Cirok Pista mozi

szinész lesz“ most megjelent könyvéből.

tott az aszta'on. Még most is, utolsó 
feleltetés közben is magyarázott s mind
inkább türelmetlenebb lett, hogy a tár
saság már alig figyel a porosz-franci- 
háború okaira. Hirtelen felágaskodott:

— Cirok ! Te szemtelen.
A zsibongás elült. Mindenki a középső 

sor legmegfaragottabb padjára nézett. 
Pirosképü, szőke gyerek ült egymagá
ban az előtte ülő biztos védelme mögött 
s lelógatta a fejét, ügy látszott, mintha 
aludna. Feje lekonyult s ahogy Bodor 
tanár ur ráorditott, nem is hederitett 
oda. Bodor tanár ur felállott, lelépett a 
pódiumról s lassan Cirok irányába in
dult. De ez nem vette észre. Egy köny
vet tartott a kezében s olyan gyönyö
rűséggel olvasta, hogy a fülecimpája is 
belevörösödött. Bodor tanár ur csende
sen tette a könyvre a kezét.

— Add ide azt a könyvet!
Cirok most ébredt önmagára. Csodál

kozva állóit föl:
— Már én lefeleltem tanár ur—mondta 

méltatlankodva.
— De azért figyelhetsz ! — ripako- 

kodott rá Bodor tanár ur s hirtelen a 
könyvre bökött: — Mi ez?

Cirok nagy szeretettel felelt:

— Tóm Mix kalandjai.
— Ki az a Tóm Mix?
Cirok baja az égnek ágaskodott a ret

tenetes csodálkozástól:
— Hát nem tetszett a moziban látni 

soha? A legkiválóbb hős az amerikai 
őserdőkben. Lovagol, vív, célbalő és 
mindig megvédi a jó embereket. Maga 
a megtestesült jellem, tanár ur.

A meggyőződés zengett belőle.
— Szemtelen vagy, Cirok ! Mig én a 

tüdőmet beszélem ki, ti addig az ame
rikai prériken kószáltok. Jobban tennéd, 
ha rám figyelnél. Soha nem fogsz tudni 
történelemből semmit.

Cirok megrázta a fejét:
— Tóm Mixnek ez nem kell. Én úgyis 

Tóm Mix kettő leszek.
A padján volt kifaragva hatalmas be

tűkkel :
TÓM MIX II.

— Nem leszel te Tóm Mix, hanem 
Tóm Buksz ! — nyitotta fel barna no
teszét Bodor tanár ur s titokzatos jelet 
irt a Cirok István neve mellé. Hóna alá 
vette a Tóm Mix kalandjairól szóló his- 
tóriás könyvet s felballagott a pódiumra.

— Szégyeld magad, — végezte be maga

részéről a vitát, — ponyvaregényekkel 
ölöd az utolsó történelem órát.

A könyvet becsapta a fiókba. Cirok 
váratlanul felállott:

— Úgyis kilépek az iskolából! — ki
áltotta, hogy az udvaron métázó ötödi
kesek is abbahagyták a labdázást. — 
Filmművésznek megyek. Hires ember 
leszek.

Az osztályban csendes vigyorgással 
adták át egymásnak Cirok Pista uj nevét: 
Tóm Bux, Tóm Bux... De Cirok Pista 
csak állott egyenesen, dacosan, mint aki 
magára veszi minden filmszínészek di
csőségét.

— Bolond vagy. Szájhős, nem film
hős ! — legyintett Bodor tanár ur és 
becsapta a noteszt. A pedellus rázta a 
csengőt tizpercre. Utolsó tizperc ebben 
az évben !

Bodor tanár ur lassan ment ki, ciga
rettát sodorgatva. Cirok-Tom Bux keser
vesen nézett fiókbazárt könyve után.

— Azértis ! — morogta magának, de 
a titokzatos szó értelmét megfejteni 
senki sem tudta.

Végtelenül elkeserítette a dolog. El is 
vették a könyvét, ki is nevették, ráadá
sul elrontotta a kalkulusát is : két ök-

Gyermekkocsik nagy választékban! A hires H I K O
Vidékre árjegyzék! gyártmány egyedüli lerakata

á r u h á z á b a n  
Ri mászom bai.



2 G ömfir 1928. március hó 25.

A kommunista pártban dúló féktelen 
cseh sovinizmus és a magyarság örö
kös gyalázása indított arra, hogy a kom
munista pártnak hátat fordítsak és a 
magyar vér hivó szavát kövessem.

A vörös mámorból kiábrándultam, 
megundorodtam attól a tülekedéstől és 
kétkulacsos politikától, amit a kommu-i 
nista pártban űznek. Utálatos munka, 
a mit a párt korifeusai a munkásság 
félrevezetésével a saját egyéni jólétük
nek a biztosítása érdekében kifejtenek. 
Látva azt, hogy ezek az emberek a 
munkásságot használják fel azon célra, 
hegy a hátuk létrául szolgáljon a zsíros 
pozíciók eléréséhez, kiváltam a kommu
nista pártból és a mai naptól kezdve 
minden tudásom és munkaképességem
mel arra törekszem, hogy magyar mun
kástársaimat a helyes irányról felvilá
gosítsam és őket a Magyar nemzeti 
Munkáspártba, amelyik a rabigába nyö
gő szlovenszkói és ruszinszkói magyar 
munkásság felszabadítását és emberi 
módon való élését tűzte ki céljául — 
minél hatalmasabb tömegeket sorakoz
tassak fel.

Rimaszombat, 1928 március 20.
Kasza Béla.

K edves tavasz,
mondja, mit szeszélyeskedik? Kicsi pos
tásaitól: Hóvirágtól, Ibolyától küldött üze
neteit megkaptuk. Hogy jön. Hogy nap
sugár hintáján megérkezik. Mennyire 
megörültünk. Hogyan uiongiunk. És, lám, 
csalódtunk. Nem jön. Késik, Maga kis 
hamis. Mondja, miért e csúnya játék? 
Miért ez a becsapás? Mit? Hogy nem 
bir Télapóval, a még mindig táncoskedvü 
öreggel? Ugyan-ugyan, kedves Tavasz, 
legyen egy kissé már erélyesebb a vég- 
vonaglásában csak cammogó vénséggel 
szemben. Kapja csak derékon. Forgassa 
meg, táncoltassa, mig csak bele nem 
szédül s álomra, pihenésre nem szende- 
redik. Langyos, friss, üde leheletével pó
rázzá köddé a hegyek havát s virágos 
hintáján, hóvirág, ibolya, kankalin ru
hácskájában, mosolyogva, csókot hintve 
jöjjön, óh, jöjjön le hozzánk, akik úgy 
várjuk.

Mert várjuk ám, kedves Tavasz! Mi 
már érezzük, hogy jönnie kell. Pezseg a 
vérünk. Szivünk gyorsabban ver s a kan
dallók füzénél kitelelt keblünkben új, nagy, 
tavaszi érzések zsibongnak. Bizsergő 
vérünk életkedvet muzsikál hangulatunk 
hárfáján. Mosolyra ráncosodik a szánk, 
ölelésre tárul a karunk. Kucogunk, ka
cagunk, dúdolunk, dalolunk. Szivbesur- 
ranó új melódiák zendülnek lelkünk húr
jain, érezzük hogy vagyunk, érezzük 
hogy élünk: szeretünk.

Ne szeszélyeskedjék hát s ne akarjon 
jövetelével meglepetést csinálni. Magának 
már jönnie kell! Tudjuk, érezzük! Ne 
késlekedjék tehát, jöjjön. Mi várjuk, igaz,

nagy szeretettel várjuk, kedves Tavasz, 
becses vendég, szent örömmel látjuk.

„HUDNUT"
világmárka

készítményei

Glásernál.

f

Eljegyzés. Szilágyi Sárika és Bokor 
Manó jegyesek. (Minden külön értesítés 
helyett.)

Egyházközségi közgyűlés. A helybeli 
róm. kath. egyházközség folyó hó 25-én 
délelőtt 11 órakor a Kath. Olvasóegylet 
nagytermében közgyűlést tart. Az érdek
lődő tagokat az egyházközség vezető
sége ez utón is tisztelettel meghívja.

Új gimnáziumi igazgató. Bartos Ede 
lévai gimnáziumi tanárt a rozsnyói gim
náziumhoz igazgatóvá nevezték ki.

Egyházi hírek. A rozsnyói egyház-! 
megyei főhatóság Lója Jenő jekelfalusi 
plébánost a szepesi kerület esperesévé 
nevezte ki. — Upponyi József, ki mint 
hiítanár Rimaszombatban is hosszabb 
ideig működött, a salgótarjáni plébánia 
ideiglenes vezetésével bízatott meg.

A Polgári Olvasókör választmánya 
folyó hó 17-én tartott ülésén Rábe i y  
Károly elnök napirend előtt kegyeletes 
szavakkal parentálta el a legutóbbi vá
lasztmányi ülés óta elhalt Smál Gyula, 
Szászi-Kovách Géza és Siroky Gergely 
tagokat, majd elnöki jelentése során 
több adminisztrációs ügy elintézéséről 
számolt be a választmánynak. A Dr. i 
Gabonás János jegyző által szerkesztett1 
és felolvasott, jegyzőkönyv hitelesíttet
vén, Stritzky Árpád főpénztárnok bemu 
taita az egyesület múlt évi zárszámadá
sát és a folyó évi költségvetést, melye
ket a választmány egyhangúlag elfoga
dott. Egyhangúlag tudomásul vette a 
választmány Márkus László főjegyzőnek 
a csehszlov. Magyar Társadalmi Egyesü
letek Szövetségére vonatkozó referátumát 
s Csapó József könyvtárnok betegsége 
folytán a könyvtár állapotáról is Márkus 
László főjegyző referálván, a könyvtár
nok általa előterjesztett azon indítvá
nyát, hogy tekintettel arra, hogy a nagy- 
mérvben bővült könyvtár egy évig tartó 
rendezése, a terjedelmes könyvjegyzék 
összeállítása, nyomdai előállítása oly 
tetemes költségbe került, hogy az a 
jelenlegi, a kör szükségleteivel arány
ban egyáltalán nem álló csekély tag
díjból, az egyéb kiadások mellett nem 
fedezhető, a tagdijat pedig az elnökség 
emelni nem kívánja, a tagok a folyó 
évre e címen magukat, a kulturális 
alaphoz hasonlóan, 5 koronával adóz
tassák meg, — a választmány egyhan
gúlag elfogadta s a közgyűlés elé ter
jeszteni határozta. Az évi közgyűlés 
idejét a választmány folyó évi április 
15-ének d. u. 3 órájában állapította 
meg s a Rábeiy Károly elnök által be
jelentett s megköszönt mandátum lejárta 
folytán a tisztujitásra a jelölő bizott

ságba Jávorszky József kereskedő, Krá- 
lik János, Perecz Samu és Dr. Zehery 
István választmányi tagokat küldötte ki. 
Az uj tagok felvétele s más kisebb 
ügyek elintézése után a választmányi 
ülés véget ért.

A Rimaszombati Luther-kőr hang
versenye. Jövő hét csütörtökjén tartja 
meg nagy érdeklődéssel várt templomi 
hangversenyét este 6 órai kezdettel a 
rimaszombati Luther-kör az evangélikus 
templomban. — A kilenc számból álló 
tartalmas műsort Egyed Aladár orgona
szólója vezeti be, azután ugyancsak az 
ő orgonakisérete mellett Flégel Ernő 
Stradella : Andantinoját játsza, Szalontay 
Samu szólót énekel Halász József or- 
gonakiséretável, Geduly Árpád pedig 
Handelt és Marchesit hegedül. Halász 
Manczi és Tóth Bözsi duettjén kivül, 
egy Reimann hegedükettős is szerepel 
a műsoron, amit Halász István és Ge
duly Árpád adnak elő, énekel azonkívül 
még Székely Lajos is, akit Egyed Ala
dár, mig az előbbi négy miisorszámot 
Halász József látja el orgonakisérettel. 
Flégel Ernő még Reinecke Preludját 
fogja Egyed Aladár orgonakisérete mel
lett csellón előadni, végezetül pedig 
Egyed Aladár „Ut a Golgotától a feltá
madásig" cimü szerzeményét mutatja be. 
A hangversenyre önkéntes adományokat 
köszönettel fogad a rendezőség.

Előadás az idegenforgalomról. Va- j
sárnap, március 25-én este a Szepesség 
kiváló képviselői tartanak városunkban 
felvilágosító és oktató előadást az ide
genforgalom érdekében. Hef f t y  G. An ! 
dór a Karpathenverein agilis főtitkára i 
és N i t s c h  Andor nemzetgyűlési kép
viselő jönnek el Késmárkról, hogy vá
rosunkban az ügy állását ismertessék. 
A nagyszabású érdekes előadás ki fog 
terjeszkedni nemcsak a turisztikai, ha
nem főleg a gazdasági szempontokra, 
amelyek elsőrendű fontosságra emelik 
Szepes és Gömör összekapcsolását jó 
utakkal és autójáratokkal. Az előadást 
a Polgári Olvasókörben tartják vetített; 
képek bemutatásával. A dolog fontos-| 
sága és az illusztris előadók személyi-! 
sége is megérdemli, hogy az előadáson ! 
városunk minden intelligensebb polgára’ 
ott legyen és az idegenforgalom ügyé
ről megfelelő tájékozást nyerhessen. Az 
előadást hétfőn Tornaiján, kedden Rozs
nyón és szerdán Dobsinán megismétlik.

Simándy Pál irodalmi előadása Ri
maszombatban. Magas irodalmi élve
zetben volt részük azoknak, akik az el
múlt szombaton a Rimaszombati Pol
gári Olvasókör nagytermében összegyűl
tek, hogy meghailgas ák Simándy Pált, 
aki az YMCA most alakult fiókjának 
meghívására tartott irodalmi estét. — 
Ez alkalommal négy kisebb novelláját 
olvasta föl. A lelkes közönség már meg
jelenésekor percekig tapsolta. „Az elné
mult harangokéban a saját falusi gye
rekkorának emlékeit, második novellájá
ban diákköri élményei legmélyebbikét,

majd névváltoztatásának históriáját mon
dotta el. „A levél az apámhoz" és „Az 
Isten-ölők" mélységes emberi fájdalma 
még kissé groteszk előadás módja mel
lett is megrázó erővel hatottak. „Látoga
tás gróf Tolstoj Leónál" cimü novellája 
már a humor magaslatán fogant filozó
fus ügyes szatírája volt: a novella szel
lemes beállítása, a burkoltan is érvénye
sülő nemes és széles öielésü tendenci
ája megfogta a közönséget, amelyiket 
meggyőzött igazáról. Szünet után „az 
ichtiozauros ethikájától Ghandi ethikájá- 
ig“ címmel tartott szabadelő2dást. Az 
YMCA itteni csoportja helyes irányban 
indult el, mikor ilyen kiváló irót és elő
adót hivott meg első estéjére, azonban 
a rendezés körül még kiküszöbölendő 
fogyatékosságok voltak. Az YMCA itteni 
vezetőinek lesz ugyancsak kötelessége, 
hogy a munkája és estéi iránt egyes kö
rökben teljesen tévesen mutatkozó és a 
magyar kultu'ra szempontjából veszedel
mesen káros előitéieteket megfelelő esz
közökkel eloszlassa. Lelki és kulturális 
életünk olyan kincs, amely ellen magyar 
ember nem emelhet kezet súlyos fele
lősség vállalása nélkül és azt az ifjúsági 
egyesületet, mely komoly kulturális 
munkát akar végezni, kötelességünk tá
mogatni legalább is kulturális téren.

Halálozások, Mikulás Jenő rimaráhói 
ág. ev. lelkész 38 éves korában hosszas 
betegeskedés után folyó hó 17-én meg
halt. Temetése, melyen a kishonti espe- 
resség lelkészei testületileg vetiek részt, 
folyó hó 20 án ment végbe.

Egy reményteljes ifjúi életet pusztított 
el a halál, egy szeretet melegétől fütött 
kedves családra borult a gyász szomo
rúsága. Batta Miklós, a rimaszombati 
reálgimnázium Vll ik osztályának szor
galmas növendéke 19-ik életévében, agy
hártyagyulladás következtében folyó hó 
21-én a helybeli közkórházban rövid, de 
kinos szenvedés után elhunyt. Temetése 
folyó hó 23-án a részvét impozáns meg
nyilvánulása mellett a közkórház udva
ráról történt, mikor is az elhalt ifjúnak 
hittanára, Papp József megható gyász
beszédet mondott a ravatal fölött, mig 
a temetőben Ragályi Antal vett búcsút 
az iskolatársak nevében a korán elköl
tözött kedves baráttól. A temetésen a 
reálgimnázium tanári kara és ifjúsága 
testületileg jelent meg s koszorú helyett 
300 koronás alapítványt tett az elhunyt 
emlékének megörökítésére a gimnázium 
ifjúsági segélyző egyesülete javára. Az 
elhalt ifjúban Batta Bertalan tornaijai 
járásbiró és neje Lesták Irma szeretett 
gyermeküket vesztették el. A gyászba- 
borult család iránt általános a részvét.

Zirnan Edéné szül. Gregor Mária, Zi- 
tnan Ede nyug. áll. elemi iskolai igaz
gató-tanító neje 62 éves korában folyó 
hó 22-én meghalt. Nagy részvét mellett 
folyó hó 24-én temették.

Tizenkét év elteltével adott életjelt 
Szibériából egy hadifogoly. Babnig 
Pál rimaszombati illetőségű 16-os hon

lére támaszkodva meredt telifaragott 
padjának és csak zörgötí-morgott ma
gában.

Végül is, vette a sapkáját, kilendült! 
az ajtón, nem szólt senkihez, csak leült 
a lépcső szélére s hallgatott nagyokat.

— Mi bajod Cirok ? — faggatták a töb 
biek.

— Semmi — mondta s homlokát rán~ j 
coita erősen.

Hogy ilyen haragos volt, eioldalogtak ; 
mellőle és vig lett az iskola udvara :| 
holnap már zárják ezt az egész keser-i 
vés esztendőt.

Cirok zsebretett kézzel sétálgatott ké
sőbb a hűvös folyosókon. Megállóit a 
cserkészek hirdetőtáblája előtt s olvas
gatta a hirdetéseket.

— Te is beléphetnél már! — szegő
dött melléje Horváth Pista, egy hatodi-1 
kos, a Mókusok vezetője s valami őrsi 
hirdetést szögezett a táblára.

— Leszek én különb, mint ti vagytok í 
cserkészek, — vágta vissza Cirok-Tom 
Bux, s újra összeráncolta a homlokát. 
Látszott rajta, hogy nagy terveken töri 
a fejét.

Lassan gyűlt köré még nehány fiú. 
Legnagyobbrészt a Mókusok, akik ma 
délután kirándulást terveztek a városi

erdőbe s most a tréfás Mikulicsot vár
ták, aki valami uj játékot eszelt ki 
uzsonna előttre. A Mókus-őrs igen ősz- 
szetartó őrs volt, csupa derék, jó fiú ; 
akadt köztük komoly is, figurás is és 
az őrs tiszteletbeli tagjára, a kis Csóbi- 
ra büszke volt mindegyik. Csóbi a má
sodikat járta ebben az esztendőben, de 
az őrs igen megszerette a húsvéti pró
batábor alatt s azóta Csóbi diszmókussá 
küzdötte fel magát. Ezzel az őrs Csóbi- 
nak a csajkamosás körül szerzett érde
meit is honorálni akarta....

A Mókusok lassan összeverődtek a 
folyosó szélén és izgatottan tárgyalták 
a holnapi nagy kirándulást, amely már 
a vakáció örömeivel is kecsegtetett.

Tóm Bux ott ténfergett köztük, de 
lélekben távol volt már.

Ki tudja, mit határozott fenkölt elméje? 
*

Legyünk egyszerűek és rövidek.
Tóm Bux megbukott. Még pedig tör

ténelemből.
Szombaton délelőtt történt. Az évvégi 

eredmények felolvasásakor Cirok Istvánt 
kellemetlen meglepetés érte. Bár, ha a 
dolog rossz oldalát tekintjük : kevésbbé 
kellemetlen, mintha latinból is elvágta 
volna útját Schmid tanár ur. De a Gond

viselés ezúttal kegyes volt és Cirok 
István megúszta egy szekundával.

— Nem azért a tegnapi Tóm Mix- 
esetért, — mentegette magát Bodor ta
nár ur, — hanem mert teljesen hanyag 
vagy. Aki Mátyás királyt Szent István 
közvetlen utódjának teszi és a törö
köket Nagy Lajossal vereti ki az or
szágból, az méltó arra, hogy nyáron újra 
átlapozgassa kicsit a történelem-köny
vet. Ami meg Tóm Mixet illeti, nos az, 
az egyenesen ...

Nem is tudta folytatni a méltatlanko
dástól Bodor tanár ur. Elfúlt és a képe 
nekipirosodoít. Rácsapott a asztalfiókra, 
ahol Tóm Mix könyve kujtorgott s csak 
később mondta el véleményét, kiáltván :

— Minden Tóm Mixet fel kellene 
akasztani, aki igy elveszi az eszeteket 
Mátyás királytól.

Szólt és kiment. Cirok leült, de sze
mében különös fények ültek.

Ez délelőtt történt.
Mindenki elfelejtette délutánra az ese

tet s a szédítő szabadságnak örvendtek 
mindahányan. Becsukták az ódon kapu
kat, szerterebbent a diákhad, ki mesz- 
szire, ki csak a városvégi patakba, zen
gett a vigság, dalolt az öröm: ki törőd
nék most Cirok István szekundájával ?

A cserkészcsapat is egybegyüit. Ott 
tanácskoztak a parancsnok ur udvarán, 
élén a Mókusokkal, akik a nyári mozgó
tábor sátrait vizsgáigatták a napfényben.

A parancsnok ur a lapátokat, edénye
ket vette szemügyre. Az egész had nyüzs- 
gött, zsibongott, dudorászott. Pompás 
táborra volt kilátás.

A kapu most megnyílt. Ijedt képű néni 
nyitotta meg, szeméből kihullott egy 
könny, éppen a kilincsre. Az ajtóban 
megállt. Körülnézett. Aztán közelebb 
ment a parancsnok úrhoz.

— A fiam, a fiam ! — szipákolta. — 
Nincs itt a fiam ?

— Kicsoda ?
— Cirok, kérem. Cirok Istv.n.
Horváih Pista közelebb lépett a pa

rancsnok úrhoz.
— A Cirok mamája — magyarázta.
— Cirok nem cserkész, — csodálko

zott a parancsnok ur. — Mi baj?
— Jaj, kérem, — és a néni hangos 

sírásra fakadt, — akkor alighanem el
szökött. Megszökött hazulról !

— Hogy-hogy?
Cirok néni egy maszaíos cédulát vett 

elő. A parancsnok ur szétbontotta és 
hangosan olvasta fel :

Rádid-akkuimilátor töltés, villamos felszerelés és berendezés, csillárok, égők a legjutányosabb áron 
a Rimaszombati Városi Villamos Telepen szerezhetők be; Kispást-tér. —  Telefon-szám: 30.
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véd, aki 1916-ban Besztercebányáról 
indult ezredével a harctérre és ott 1917- , 
ben nyomtalanul eltűnt, tizenkét év el- j 
teltével most adott életjelt magáról hoz
zátartozóihoz intézett, fényképpel ellátott 
levélben. A nyomtalanul eltűnt hGnvéd 
Szibériából, Czulen (Omszk kormányzó
ság) városból irt levelet, ahol jelenleg 
mint fütőházi főnök, kitűnő állásban 
van alkalmazva. Babnig Pált 1927 feb 
ruárjában hivatalosan is holttányilváni- 
tották és felesége azóta már mint özv. 
Babnig Pálné szerepelt. A feleség és az 
azóta felcseperedett s már 16 éves Gyula 
fiú az apa levele óta természetesen 
örömmámorban úsznak s most hosszú 
levelek indulnak Szibériába, hogy a 
holtnak hitt családfő mielőbbi hazatéré
sét előkészítsék. A Czulen-ból érkezett 
levél még nagyon sok magyar hadifo
golyról beszél s ezért a Vörös-kereszt 
Egylet kötelessége lenne, hogy a béke 
tizedik évében végre minden hadifogoly 
hazájába kerüljön vissza. — Babnigék 
Szijjártó-utca 76. számú lakásuk most 
valóságos bucsujáró hellyé lépett elő 
és a gratulálások mellett nagy számmal 
vannak azok is, akik elveszettnek hitt 
hozzátartozóik felől remélnek Babnig 
Pál utján értesüléseket szerezhetni.

A rimaszombati Irodalmi Társaság 
előadása. A rimaszombati Polg. Olvasó
kör égisze alatt működő Irodalmi Tár
saság (márc. 24) este fél 9 órai kezdet
tel irodalmi estélyt rendez a Kör nagy
termében a következő műsorral: 1. El
nöki megnyitó : dr Veress Samu. 2. Hol
landi útjáról felolvas Gömöry Olivérné 
Maróthy Margit. 3. Zongorán játszik: 
Stritzky Lilly. — Szünet. — 4. .Hogyan 
olvasnak az emberek". Irta és felolvassa 
H. Jaczkó Ilona. 5. Győry Dezső legújabb 
kötetéből szaval: Leeső Aranka. — Be
lépődíj nincsen. A költségek fedezésére 
önkéntes adományokat elfogadnak. Kü
lön meghívók nem bocsáttattak ki. Az 
estély iránt nagy az érdeklődés.

Önképzőkör! ülés. A helybeli gimná
zium magyar tagozatának „Tompa" ön
képzőköre Horváth Albert tanár elnök 
vezetése melleit folyó hó 18-án tartotta 
ülését, amikor is Baltazár János Vili. o. i 
t. felolvasást tartott, Kubinyi László Vili.
o. t. és Hupka József VII. o. t. pedig 
szavaltak. A legközelebbi ülés folyó hó 
25-én, vasárnap lesz.

Részvét-köszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen drága jó 

apánk elhalálozása alkalmából személyesen 
vagy írásban kerestek fel részvétnyilatkoza
tukkal és azoknak, kik a végtisztességén meg
jelentek, ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1928 március 21.
Siroky-család.

A Magyar Nemzeti Munkáspárt f.
hó 15-évet Rimaszombatban kerületi tit
kárságot állított fel, amelynek működési 
köre Rimaszombaton kivül az egész 
Gömör területére kiterjed. Kasza Béla 
itteni titkár lapunkkal állandó kontak

tust tart fenn s bemutatkozó cikkét mai 
számunkban hozzuk.

A Gömörmegyei Nép- és Iparbank 
fuzionál a Tátra Bankával. Gömör- 
megye egyik legrégibb, legtekintélyesebb 
polgári bankja a Gömörmegyei Nép- és 
Iparbank most tartotta meg közgyűlését, 
ahol a moratórium alá került pézintézet 
kis számban összegyűlt részvényesei 
egyhangúlag kimondották a Tátra Ban
kával való fúziót. A bank eddigi veze
tője Máthé Jenő vezérigazgató a köz
gyűlésen benyújtotta a nyugdijizás iránti 
kérelmét, amit el is fogadtak.

Közgyűlés. A rimaszombati Katholi- 
kus Olvasóegylet, valamint a védnök
sége alatt álló Temetkezési Egyesület 
Váry János elnök vezetése alatt f. hó 
18-án tartotta rendes évi közgyűlését, 
melyen az elnöki bejelentéseket tudo
másul vették, az évi számadásokat és 
költségelőirányzatot elfogadták s az üre
sedésben levő Temetkezési Egyesület 
jegyzői állásra Sövényházy Mihályt vá
lasztották meg.

Borodina hercegnő koncertje. Csü
törtökön telt ház előtt koncertezett a 
vármegyeház nagytermében Borodina 
cserkész hercegnő, pompás népviselet
ben előadva több orosz, szlovák, cseh, 
lengyel stb népdalt. Az est fénypontja 
volt az a jelenet, mikor a hercegnő két 
magyar népdalt énekeit el a közönség
nek, hibás szövegkiejtéssel bár, de tö
kéletes, hibátlan művészettel, természe
tesen frenetikus hatást elérve.

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

Leégett a pongyelokl cserépgyár. 
Szerdára virradó éjjel, eddig ki nem 
deritett körülmények között, tűz támadt 
a pongyeloki Bies-féle cserépgyár fő
épületében s bár Nagyszuha és Pon-: 
gyelok községek tűzoltósága a lakosság 
támogatásával percek alatt hozzáfogott 
a tűz lokalizálásához, a több waggonra 
rugó deszka és lécberendezés minden 
erőfeszítés dacára, porig égett. Jelenté
keny mértékben megrongálódtak a gyár 
gépei is, a száritóépiiletet, iroda és 

.óépületet azonban reggelre sikerült 
egmenteni. A kár meghaladja a 40000 

koronát. A gyár csak kis összegre volt 
biztosítva. — A csendőrség szigorú vizs
gálatot indított, mert valószínűnek lát
szik, hogy a tüzet valamelyik munkás 
által elhajított cigaretta okozta.

A Roykó-félc világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható 1

A mozi e heti nagy műsora telt há
zakat teremtett s a közönség minden 
egyes filmet nagy érdeklődéssel fogadott. 
A jövő hét műsorából meg kell állapí
tanunk, hogy az igazgatóság fokozott 
igyekezettel s a legnagyobb áldozatkész
séggel a legszebb slágereket köti le és 
a közönség minden igényét kielégíteni 
törekedik.

Hír Szliács gyógyfürdőről. Értesü
léseink szerint — dacára az ezévi na
gyobb investációknak — a közkedveit 
Brisztol—Tátra száilók üzeme az uj 
tejivócsarnokkai és diétikus konyhával 
legkésőbben május elsejével megnyílik. 
Tekintettel az idényi különösen nagy 
lakáskeresletre, tanácsos szobamegren
deléseket már most eszközölni. Részletes 
árajánlatot és prospektust küid : Bris
tol—Tátra szállók üzemvezetősége Szli
ács. (Ügyeljünk a pontos cimre !)

Kéthetes szünet a rimaszombati 
Szabad egyetemen. Tekintettel arra, 
hogy a szabad egyetemi előadások meg- 
taitását vállaló rimaszombati előadók 
nem készültek el előadásaik anyagával 
a kijelölt terminusra, a szabad egyetem 
intézősége kénytelen volt kéthetes szü
netet elrendelni, igy tehát a márczius 
15-iki előadáson kivül a 21 iki előadás 
is elmaradt. Március 28-án a Keresk. 
Testület nagytermében dr. Zehery István 
főorvos, április 4-én a Polg. Olvasókör 
nagytermében dr Vécsey Zoltán geológus, 
a P. M. H. belső munkatársa, ápr. 13-án 
és 14-én pedig mindkét helyen Gwerck 
Ödön, a nagynevű szlovenszkói festő
művész fog előadást tartani.

Tejvizsgálat. A helybeli rendőrség f. 
hó 22-én az itteni piac tejárusai között 
tejvizsgálatoí tartott, mikor is több árus 
tejét hamisitottnak találták s a kihágási 
eljárást a vétkesek ellen megindították. 
Üdvös volna, ha a rendőrség az élelmi
szereket gyakrabban vizsgálná meg s a 
kihágásban vétkesnek találtak nevét hir- 
lapilag is közzététetné.
Elvállalok saját Írógépemen irt bármilyen 

gépírást munkát, 
valamint német és szlovák fordítást is. 

NAGY ILONA,
Rimavská Sobota, (Szijjártó-ul. 1.)

S P  O R T .
Football.

A Rózsa-serleg mérkőzések vasárnap 
minden vonalon kezdetüket veszik. Meg
állapítható, hogy az összes résztvevő 
csapatok a legnagyobb felkészültséggel 
indulnak a versenybe, miért is erős, 
izgalmas és késhegyig menő küzdelmekre 
van kilátás. Egyik csapatnak sincs oka 
az elbizakodottságra, mert az erőviszo
nyokat mérlegelve egyetlen eredmény 
sem jósolható abszolút bizonyossággal. 
A mérkőzések már annál is nagyobb 
jelentősséggel birnak s azok fontosságát 
annál inkább is értékeli mindenki, mi
vel azok a szövetség határozata értel
mében bajnoki mérkőzéseknek is szá
mítanak s a seriegmérkőzésekben győz
tes csapat részt fog venni a Szlovenszkó 
bajnokságáért vívandó küzdelemben.

A RPOS első serlegmérkőzését Rozs
nyón játsza az ottani RSC ellen. A csa
pat jelenleg legjobb összeállításában 
fog szerepelni. Remélhetőleg a csapat 
minden tagját át fogja hatni az első

I Kino ÁPOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, március 2J-én és 25-én 
világ szenzáció! Az eddig nem közölt okiratok 
alapján lefilmezett történet, a rendőrség és a 

nemzetközi bizottság engedélyével

A nemzetközi veszély
(Leánykereskedés). Főszerepben Mary Kid, Rudolf 

Klein Rodge, Erich Kaiser Titz.

Kedden, március 27-én gyönyörű film I

A Kelet árnyéka
Főszerepben Norman Kerry, Evelina Brentová,

■ Frank Majo, Mildrod Harris.

Szerdán, és csütörtökön, március 28-án és 29-én 
nagyszabású olasz nemzeti film a nagyvilág éle
téből. Megrendezve az olasz kormány támogatá

sával halála 700 évfordulója alkalmából

Assziszi szent Ferenc
Az „APOLLÓ KÁVÉhAZ" állandóan 

nyitva van, ahol egészsége* frissítő 
italok és hideg ételek minden Időben 
kaphatók, Tessék meggyőződni 1

találkozás fontosságának tudata, továbbá 
az egylet presztízse növelésének és 
városunk sportkulturája dokumentálá
sának törhetetlen akarása, mely esetben 
az eredmény nem is fog elmaradni.

Ezzel egyidejűleg Füleken a FTC fog 
a LAFC-al erős harcot vívni.

A RME szabadnapos és szabadidejét 
a csapat fokozott tréningnek szenteli, 
hogy annál felkészültebben állhasson ki 
első mérkőzésére.

A rimaszombati footballkerület I. 
hivatalos közleménye.

A CSAF: MLSz. központ 1928. márc. 
17-én keltezett R. 154/28. sz. a. engedé
lyezett, hogy a serleg-mérkőzések egy
úttal mint bajnoki mérkőzések is szá
míthassanak s a serleg-győztes csapat 
mint a rimaszombati kerület bajnok- 
csapata részt vehessen a MLSz. S~' - 
venszkói bajnoki mérkőzéseden.

Minden egyesület tartóz;1. 2—2 sze 
mélyt a birói vizsgára jelenteni a kér. 
előadónál. Vizsgadij 30 korona, határidő 
1928. március 31.

Az egyesületek tagoznak minden hó
nap 5-éig a havi tagdíjukat a kerületi 
pénztárba beküldeni.

A mérkőzést rendező egyesülete kö
telesek a pályára orvosról gondoskodni, 
orvos nélkül játszani tilos. Azon egye
sület, mely ennek nem tesz eleget, szi
gorú büntetésben részesül.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rrfbely Káré'*/ iaptulaiHonos.

Keresek egy szépen be
rendezett nagyobb vagy 

két kisebb

bútorozott szobát.
C ím : a k iad óh ivata lb an .

„Kedves mama ! Én elmegyek. Úgyis i 
megbuktam a történelemből, de egy 
mozihősnek nem kell történelem. Az 
maga csinál történelmet. Én elmegyek, 
ne tessék keresni és majd visszajövök 
mint világhírű moziszinész. Ne tessék 
haragudni és elvittem a kolbászt a 
spájzbó! meg a süteményt és Gyuszitól 
kikölcsönöztem a riasztópisztoit, de iga
zán ne tessék haragudni, nem lesz sem
mi bajom. Addig is kezét csókolja sze
rető fia, Pista. Utóirat, a zsebpénzemet 
is elvittem és hajón fogok utazni mint 
vitoriamester, még egyszer ne tessék 
haragudni!“

Feszült várakozással hallgatták, csak 
Cirok néni jajongása tört néha-néha a 
csendbe.

A parancsnok ur összeráncolta a hom
lokát és ennyit mondott:

— No lám, a Tóm Mix-Bux !
— Hol találom meg a fiam!— jajon- 

gott Cirok mamája.
— Mindenesetre jó volna a rendőr

ségnek szólni, — javasolta a parancs

nok ur, — azonkívül minden ismerős
nek is. Nem lehet még messze, köny- 
nyen elfoghatják. Sok pénz volt vele ?

— Nem sok. Az összekuporgatott 
zsebpénzét vitte el.

Csóbi most megszólalt:
— Tőlem meg elkérte Európa és Ame

rika térképét.
— Ahá! — ütött fejére Mikulics — 

Amerikába akar menni a derék ifjú !
— Gyors intézkedés kell ! sürgette a 

parancsnok ur Cirok nénit. — A rend
őrséget kell értesíteni s bizony, meg
kérni minden ismerőst is ... Egyebet nem 
tehetünk.

Cirok néni szipákolva ment el. A pa
rancsnok ur még utána kiáltott:

— Nem kell félni jó asszony ! Nem 
olyan veszedelmes a dolog: hazajön a 
Pista fiú harmadik nap. Megijed, elunja.

Cirok néni fejét rázta:
— Nem olyan fából van az, kérem.
Elment.
De a csapatot megmozgatta nagyon a 

Tóm Bux-história.

Izgatottan tárgyalták az esetet, min
denkinek volt véleménye, emléke, javas
lata ; mint a megbolygatott darázsfészek 
zsibongóit a tágas udvar.

A Mókusok egy sátorban tanácskoz
tak. Horváth Pista keze hevesen kalim
pált a levegőben, Mikulics fütyörészett. 
Kiss Laci meg Csutak Jóska ugyancsak 
kitartóan vitatkoztak. Nagysokára meg
nyugodott a társaság és Horváth Pityu 
odarugtatott a parancsnok úrhoz. Mere
ven tisztelgett, amint a helyzet komoly
ságához illik is :

— Parancsnok ur, elhatározta a Mókus 
őrs nehány tagja, hogy kinyomozza Ci- 
rokot.

A parancsnok ur letette kezéből a 
nyeleden baltát.

— No? — ámult el — detektivesdit 
akartok játszani?

— Úgyis szerettünk volna mozgótá- 
borba szállani, — folytatta rendületle
nül Pityu, — hát gyorsan nyéibeütjük 
a kirándulást és ugyanakkor előkeriíjük 
Cirokot...

— Akár a föld alul is ! — kotnyeles- 
kedett közbe Csóbi.

— Hát te bizony közel vagy még a 
földhöz, jobban kikaparhatod onnan, — 
csitította el a parancsnok ur és a Mó
kusokon nyugtatta meg a tekintetét.

— Igazán utána akartok eredni?
— Igen !
— Ez szép. Erre gondoltam én is. 

Hát csak menjetek fiuk, mennél hama
rabb, kutassátok fel ügyesen. Nem lehet 
messze. Az országból pedig úgy sem 
juthat ki. S mikor indulnátok?

— Holnap reggel !
— Helyes !

*
Ez történt szombat délután.
Aznap este másról sem beszélt az 

egész város, csak Tóm Cirok szökésé
ről s titokban irigykedtek a Mókus
őrsre, amelyik a kalandos fiú után indul 
másnap reggel.

A természetes k e s e rn v iz
gyom or- és b é ltisztitó  hatása páratlan .

jnpánúItnMémsfMssí̂ sfajtaeserüfízT̂



4 G ő m ö r 1928. március hó 25.

Egy leány azonnal fe lv é te tik
P A E F U M E R I E  G L Á S E R .
mi— g— aiwii ■—

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

ízletes olcsó ételek (havi előfizetőknek 
és házhoz) kaphatók

Kiadó üzlethelyiség.
Tamásfali-űt 7. szám alatt
egy üzlethelyiség kiadó. — 
Mészárszéknek igen alkalmas 
hely.— Bármikor elfoglalható.

W *  Eladók "P i
KOMLOSY ISTVÁN vsndégiüjében.

Ugyanitt tiszta^szállodai szobák. 
Rimaszombat Tompa-utcza 18. szám.

egy íróasztal 11 fiókos, egy szobagőz- 
fiirdő, magyar törvény- és jogi könyvek. 

Cim: megtudható a kiadóhivatalban.

Jednace éíslo 246—1928.

Divatszalon megnyitás.
Tisztelettel értesítem Rimaszombat város 
és vidéke n. é. hölgyközönségét, hogy

d ivatsza lon om at
f. március 15 én Szijjártó-u. 76. sz. a.

Budapesten működött szabásznőm
vezetése mellett megnyitottam. Elvállalok 
a legkényesebb Ízlésnek megfelelő francia 
és angol szabású kosztümöket és ru
hákat olcsó árak mellett, a legmoder- j 
nebb kivitelben. — Szives pártfogást kér í 

STEFFANITS ALADÁRNÉ.

Értesítjük a n. é. közönséget, hogy j 
Rimaszombatban, Szijjártó- j 

utca 36. sz, alatt elhelyező irodát nyitót- j 
tunk. Elhelyezünk szállodai, kávéházi,! 
vendéglői; úgyszintén szakácsnőt, szoba
lányt, minden háztaríásbeii személyzete- j 
két. Szives pártfogást kérve, maradunk 
teljes tisztelettel: VENCZEL és FUCHS 

cseiédelheiyezők.

Rózsakedvelok figyelmébe.
Tisztelettel értesítem a rózsakedveiő | 

n. é. közönséget, hogy kertészetemben a 
tavaszra kizárólag

2 — 3 6V8S magastörzsü rózsafák
kerülnek eladásra a legszebb és leg
újabb fajokban.

BOTTL1K, városi műkertész. !

| Hölgyek figyelmébe. \
$ Tisztelettel hozom a nagy- t$ 
§ érdemű hölgyközönség szives 0 
0 tudomására, hogy 0
|  női ruhavarrodám at p lissé- Q 
§ b eren d ezésse l k ibővítettem , 0
0 ahol a legdivatosabb mintákat § 
§ a legolcsóbban, iegpontosab- $ 
0 bán s leggyorsabban készítem. 0
$ A n. é. höigyközönség szives párt- $ 
0 fogását kéri §
0 G Ö M Ö RY G Y U L Á N É  §
^ 2 3  Rimaszombat, Kispást-tér. ^

Önkéntes árverés.
Rimavská Soboíában, Losonci-utca 

33. szám alatt, délelőtt 9 órától kez- 
dődőíeg, a következők lesznek elárve
rezve :

Plüschbőí uriszoba garnitúra, 2 drb 
hegedű, konyhaberendezés, 2 drb jó
karban lévő üzleti púit és különféle más 
házidoigok és bútorok eladatnak.

Rimaszombat város Tanácsától. 
368— 1928. A. sz.

Bérbeadási hirdetmény.
Rimaszombat város a tulajdonát 

képező volt pénzügyigazgatósági 
épületben lévő 4. sz.

pincehelyiséget
az 1928. év április hó 1 -tői 1931. 
év március hó 31-ig terjedő időre 
a városháza tanácstermében 1928. 
év  m árcius hó 31-én d é le lő tt 10 
órakor megtartandó nyilvános ár
verésen bérbeadja.

Feltételek az 1. sz. helyiségben 
megtekinthetők.

Rimaszombat, 1928 március 14.

Draáobny Óznám.
Podpisany verejny notár vyhlasujem, 

íe na íiadosf doktora Jakuba Stern* 
pravotára v Rimavskej Sobote, ako práv- 
neho zastupcu firmy Schreiber a Seidner 
v Rim. Sobote, na nebezpecie, Skodu a 
trovy opozdeného kupiíefa firmy Ehrlich- 
mann a Fischer z Friedeku, na verejnej 
draibe v Rim. Sobote na sklade firmy 
Schreiber a Seidner v Rimavskej Sobote 
o 3-tej hodine popoludnu dna 2-ho 
apríla, roku 1928 prostredníctvom mojim 
vydríiavaf sa majúcej odpredané bude 
najviac sTubujúcemu asi (85) slovom 
osemdesiatpat kubicnych metrov smre- 
kového a jedlového rtziva nachádzajú- 
ceho sa na sklade firmy Schreiber a 
Seidner v Rimavskej Sobote, ktoré si 
knpujúci tam prezriet mőíe v jakosti 
noíového odpadu (Masserfailende, pen- 
gehuiló), prakticky cervené a proste 
trhlin, tolerovane do 10 percentov, obre- 
zane rovnobeíne, óba koncé odrezané 
do pravého uhla, neposkoden^mi hra- 
nami a ináée proste od hniioby a zlo- 
menin, z toho asi 45 kubién^ch metrov 
v diSke 4, 5 a 6 metrovej v hrubke 51 
mii. metrovej a Sirke 260 a 290 mii. 
metrovej, cfalej asi 28 kub. metrov v 
d!§ke 4, 5 a 6 metrovej v hrubke 25 
mii. metrovej a Sirke 260, 290 a 320 
mii. metrovej a aSi 12 kubiénych metrov 
v diáké 4, 5 a 6 metrovej, hrubke 12 
m. metrovej a Sirke 210 a 240 mii. 
metrovej, vo vykrcnej cene 355, slovom 
tristopatdesiatpat korún éeskosloven- 
skych za jeden kubióny meter v Rim. í 
Sobote skrze firmu Schreiber a Seidner 
v Rimavskej Sobote do vvagona uloíeno.!

Draíobue pcdmienky moíno nahliad- 
nuf v mojom úrade, cfalej u pána pravo-' 
tára doktora Jakuba Sterna v Rimavskej 
Sobote poöas úradnych hodin, ktoré budú 
aj v den draíby na tvári miesta vyhlá- 
sené.

V Rimavskej Sobote, dna 21. marca, 
roku 1928.

Dr. Vladlmir Daxner v. r.
verejny notár.

Cís. jedn. E. 1668—26/4.
Licitaőny óznám .

Podpisany vysiany súdny exekútor 
tymto na známosf dáva, íe násiedkom 
v^roku rim. sobotského okresného súdu 
císlo E. 1668—1926 k dobru exekventa 
fa. Ing. Osers zastupovaného pravotárom 
Dr. Rudolfom Weinbergerom oproíi exek- 
vovanému v Rim, Sobote násiedkom 
uhradzovacej exekiície, nariadenej do 
vysky 861 Ké 58 hal. poíiadavky na 
kapitále a prísl., na movitosti obíalo- 
vanému zhabané a na 5740 Ké odhadnute 
v^rokom rim. sobotského okr. súdu éis. 
E. 1668/1926 a E. 1579/26 licitácia sa 
nariadila. Táto aj do v£§ky pohTadávky 
predoáljch, alebo supersekvestrujúcich — 
nakoíko by tieto zákonného záloiného 
práva boli obsiahii — na byte obíalova- 
ného v Rim. Sobote s lehotou o 10 hodine 
dopol. dna 31-ho marca 1928. sa bude 
odbavovaf kecffe súdobne zhabané ruzné 
movitosti a iné movitosti najviac shibu- 
júcemu pri platení hotov^mi, v pádé po- 
treby aj pod odhadnou cenou budú 
vypredané.

Vyz^vajú sa váetci, ktorí z klipnej ceny 
draíobnjch movitosti nároky májú na 
zaspokojenie pred pohfadávkou exek
venta, íe — nakofko by sa pre nich 
exekvovanie prv bolo stalo a to z exe- 
kúénej zápisnice nevysvitá, — aby zah- 
iásenie svojej prednosti do zaéiatku 
draíby u podpísaného exekútora vyba- 
vif nezameákali.

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

Okr. súd v Rimavskej Sobote, odde- 
lenie II. dna 16-ho marca 1928.

V árosi T an ács. Benda, súdny exekútor.

Císlo jedn. E. 1372—27/6.

Licitaőny óznám .
Podpisany okresny súd tymto na zná

mosf dáva, íe násiedkom v^roku okres
ného súdu c. E. 1372—27/1. k dobru 
exekventa fy. lg. Osersa a spol v Brne 
zastupovaného pravotárom Drom Wein- 
berger Rudolfom v Rim. Sobote oproíi 
exekvovanému v Rim. Sobote, násied
kom uhradzovacej exekúcie, nariade
nej do vjáky 1032 Ké 86 hal. poíia- 
davky na kapitále a prísl., na movitosti 
obíalovanámu zhabané a na 1200 Ké. 
odhadnuté vyrokom okresného súdu é. 
E. 1372—27. licitácia sa nariadila. Táto 
aj do vjáky pohíadávky predoáiych, 
alebo supersekvestrujúcich — nakoíko 
by tieto zákonného záloiného práva 
boli obsiahii — na byte obíalovaného v 
Rimavskej Sobote, na Luéeneckej ul. c. 
5 s lehotou o 10. hodine dopol. dna

31-ho marca 1928. sa bude odbavovaf 
kecfíe súdobne zhabané 1 zrkadlo, 1 pi
sáéi stol, 1 díván, 1 skryna, 1 vyíiácé 
hodiny, 1 Siáci stroj, 2 noéné stolky, 1 
komotná kasna a iné movitosti najviac 
sfubujúcemu pri platení hotov^mi, vpáde 
potreby aj pod odhadnou cenou budú 

1 vypredané.
Vyzyvajú sa váetci, ktorí z kúpnej ceny 

draíobních movitosti nároky májú ná za- 
; spokojenie pred pohfadávkou exekventa, 

íe — nakofko by sa pre nich exekvo
vanie prv bolo stalo a ío z exekúcnej 
zápisnice nevysvitá, — aby zahlásenie 
svojej prednosti do zaéiatku draiby u 
podpísaného exekútora vybavif nezame- 
ákali.

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

Okresny súd v Rimavskej Sobote, odd. 
11. dfia 19-ho marca 1928.

Mikula, súdny vyslanec.

<
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4
4
•
4
4
4
4
4
4

M egtek intésre ajánlja 
a m ost m e g é r k e z e t t  ^

bel- és külföldi szövetekkel
dúsan fö lszere lt raktárát, ahol a 
n a g y é r d e m ű  k ö z ö n s é g  p o n to s  
(:) k iszo lgá lásb an  részesü l. (:)

Ifj. Remenyik Sámuel
úriszabó Rimaszombat, Jánosi-utca 26.

Meghívásra mintáimmal vidékre kiutazok
U gyanitt e g y  jó házból való  fiú 
(:) szabótanulónak  fölvétetik.^ (:)

»

MEGHÍVÓ

A gömöri áruforgalmi és banküzleí r.-t. Rím. Sobota
1928. évi április 4-én d éle lő tt 9 órakor tartja

rendkívüli közgyűlését
a G öm örm egyei Nép- é s  Iparbank r.-t. ü zle th e ly iségéb en  Rim.
Sobota, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja.

Rimavská Sobota, 1928 március 16.
Az Igazgatóság .

N A P I R E N D :
1. Egy felügyelő-bizottsági tag megválasztása.
2. Alapszabályszerü indítványok tárgyalása.
A közgyűlésen csak azon részvényes vehet részt, aki részvényeit le nem 

járt szelvényeivel együtt, legkésőbb három nappal a közgyűlés megtartása előtt 
a Gömörmegyei Nép- és Iparbank r. t.-nál, vagy a Tatra Banka Rimavská- 
sobotai fiókjánál elismervény ellenében letétbe helyezi.

A letétbe helyezett részvényekről kiáilitott elismervény a közgyűlésen való 
részvételnél és szavazásnál igazolásul szolgál.

MEGHÍVÓ

A gömöri áruforgalmi és banküzlet r.-t, Rim. Sobota
1928. évi április 4-én délután 3 órakor tartja

X l-ik  évi rendes közgyűlését
a  G öm örm egyei N ép- é s  Iparbank r.-t. ü z le th ely iségéb en  Rim. 
Sob ota , melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja.

Rimavská Sobota, 1928 március 16.
Az Igazg a tó sá g .

T Á R G Y S O R O Z A T :
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása.
2. Az 1927. évi mérleg-számla előterjesztése és elfogadása.
3. Az 1927. évi veszteség fedezete iránti határozathozatal.
4. A felmentvény megadása az igazgatóság és felügyelő-bizott

ság részére.
5. Alapszabályszerü indítványok tárgyalása.
Az 1927. évi zárszámadások 8 nappal a közgyűlés megtartása előtt, a 

rendes üzleti órák ideje alatt, a Gömörmegyei Nép- és Iparbank r.-t. üzlethelyi
ségében, a t. részvényesek által megtekinthetők.

A közgyűlésen csak olyan részvényes vehetnek részt, aki részvényeit 
le nem járt szelvényeivel együtt, legkésőbb három nappal a közgyűlés meg
tartása előtt a Gömörmegyei Nép- és Iparbank r. t.-nál, vagy a Tatra Banka 
Rimavská-sobotai fiókjánál elismervény ellenében letétbe helyezi.

A letétbe helyezett részvényekről kiáilitott elismervény a közgyűlésen való 
részvétel és szavazásnál igazolásul szolgál.

Rimaszombat, 1928. Nyomatott B& feely K ű r a ly  könyvnyomdájában.


