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látott cikksorozatunkban a tavasz 
folyamán több olyan kérdéssel fog
lalkoztunk, amelyeknek megoldása 
szorosan összefügg ennek a jobb
sorsra érdemes rimaparti város jö
vendőbeli fejlődésével s polgársá
gának jobb életével, élete szekeré
nek a boldogulást hozó helyes útra 
terelésével.

A cikksorozat megjelenése óta 
hónapok teltek el, ez az az idő 
azonban vajmi kevés ahoz, hogy 
a múltak hibáinak kiküszöbölésé
vel, a régi nemtörődömségből a 
tettek mezejére lépésével a mulasz
tások pótoltassanak s a felvetett 
kérdések úgyszólván máról-holnap
ra megoldassanak.

Jól, nagyon jól tudjuk ezt és még 
inkább jól és nagyon is jól ismer
jük azokat a nehézségeket, ame-1 
lyek mindennek hirtelen valóra vál
tását megnehezítik, sőt egyelőre 
lehetetlenné teszik.

Ezeknek az akadályoknak, ne
hézségeknek és gátlásoknak isme
rete mellett azonban bizonyos az, 
hogy a város fejlődésének, hala
dásának, polgársága jobbsorsának 
gondját vállán hordozó városi ve
zetőség részéről időlegesen is a 
legjobb szándékot és jóratörekvő 
igyekezetei kellett jólesőleg ta
pasztalnunk, ami fölötte biztató je
lenség s örömmel tölti el minden, 
e város sorsát szivén viselő, azért 
a lokálpatrióta simogató szereteté- 
vel aggódó ember szivét.

Hogy másról ne beszéljünk, itt 
van mindjárt a régi volt pénzügy
igazgatósági épület renoválása. Mi
lyen búcsújárásszerü az az érdek
lődés, ami ennek a gyönyörű or- 
namentikáju hatalmas épülettömb
nek a természetes kopással járó 
enyészettől való megmentését célzó 
javítási munkálata iránt városszerte, 
sőt az idegenből idevetődők részé
ről is megnyilvánul. Phönixként 
hogyan elevenedik föl újra a maga 
szépségében s miként válik piac
terünk díszére ez a párjátritkitó 
építészeti alkotás. Mennyire emeli 
városunk már-már pusztulásig meg
kopott külső képét ez az ügyesen 
életrementett szép épület.

A vagyonát megtartani sőt gya
rapítani akaró jógazda gondossá
gának bizonyítéka ez a renoválási 
munkálat, de tanújele egyidejűleg 
annak is, hogy a régi mulasztások 
reparálásáról gondoskodás történik, 
a múltak hibáiba való íengődéstől 
a város vezetősége szabadulni 
igyekszik.

Milyen jólesik ezt megállapíta
nunk nekünk, ezzel a várossal, an
nak sorsával szives szivvel, lelkes

lélekkel törődő sajtómunkásoknak, 
kiknek zászlajára a többek között 
a város fejlődésének, haladásának 
és polgárai jobb sorsának, szebb 
életének előmozdítását, megterem
tését irta fel a kötelességünket elő
író kéz.

Intenziven foglalkoztunk mindig 
a városi ügyekkel, amit számos cik
künk letagadhatatlanúl igazol s a 
cselekvés útjára lépéssel még inten
zivebben tesszük ezt a jövőben.

Annál is inkább cselekszünk igy, 
mert erős meggyőződésünk, hogy 
a ma még nagy akadályt képező 
anyagi kötöttségek felszabadulási 
ideje lassan-lassan mégis csak el
következik s akkor a gyorsabb 
tempójú fejlődési lehetőség is ad
va iesz.

A sajtó jogos, köteles kritikájá
nak alkalmazása, munkát eredmé
nyessé tevő támogatása, együttdol
gozó, megértő, jóakaratú tettrekész- 
sége mellett csak áldásos lehet az 
a munka, amelyet a közért végez
nek az erre hivatott faktorok.

A nyomorúság hősei.
(—i) Hát ilyenek is vannak ? Vannak 

bizony, csak még nem kaptak emlék
szobrot, mint a háború névtelen hősei, 
mert még életben vannak, de az ö éle
tük hősi haldoklásnak nevezhető.

A munkanélküliség nem jelent még 
nyomorúságot azoknak, akik a kiváltsá
gos szakszervezetek révén munkanélküli 
segélyhez jutottak ; úgy a legtöbbje el
szokott a kisbérü munkától: de sok
ezren vannak, akik munkaalkalmak és 
segély nélkül tartják fenn magukat. 
Hogy mit jelent ez? csak azok értik, 
akik e mostoha sors részesei.

Az ipari üzemek leépítésénél tekintet
tel szoktak lenni a munkanélküli segély 
kiosztásánál a — kenyértelenekre; de 
mit mondjunk a mezőgazdasági mun
kásokról, akik a munkanélküli segély 
megállapításánál mostohább elbánásban 
részesülnek, hacsak néhány hétig is 
„mertek" munkába áilani. — Az ipari 
munkanélküliek tudják, hogy a segély
keresésnél mennyi bajlódásuk van, ha 
valahol akár rövid időre munkál vállal
tak, azért sokan inkább nem dolgoz
nak, ha nincs szó állandó alkalmazás
ról. így nem juthatunk megértéshez és 
a munka őszinte kereséséhez.

Már ijesztő az a népvándorlás, mely 
„munkakeresés" címén elárasztja a vi
déket. Azon városok, ahol rendőrség 
van, könnyebben segítenek magukon. 
De tessék kimenni a falvakba és meg 
nézni, milyen marcona, elkeseredett te
kintetű alakok követelik a — támoga
tást. Nem kérnek már, mert szerintük 
ez nem alamizsna, hanem tarlozás-fize 
tés. És valamiben igazuk van. Mert akit 
ma egyáltalán „élni" látnak nyugodtnak 
látszó otthonban és „megelégedésben", 
kötelességévé teszik, hogy a munkátla- 
nokat tartsa fenn.

Ezt a mentalitást önmagukban nevel
ték ki a munkanélküliek és visszaélnek 
vele a munkakerülők. Mert tudnunk

kell, hogy a „munkakeresés" igen sok
nál nem komoly törekvés, csak ürügy 
arra, hogy könnyű alamizsnán élősköd 
jék. A vándorlók tisztában vannak vele, 
hogy munkát hiába keresnek, hiszen 
elég van mindenütt a helyi munkanél
küliekből ; és mégis tömegesen járnak, 
hogy másokból élhessenek. Nagy teher 
ez az adózó polgárság vállain !

Ezeket — a munkakeresés címén ván
dorló munkakerülőket elismerhetjük a 
mai kor szerencsétleneinek, de még sem 
— hőseinek. Azokat otthon találjuk. 
Sorsuk jobbrafordulásának reményében 
várnak, tűrnek, szenvednek. Egyik téltől 
a másikig várják a nyári munkát, egy 
kis termést, amely átsegiti őket a zi- 
mankós télen ; és oly szűkös élelme
zéssel tengetik életüket, hogy az bátran 
éhezésnek nevezhető. Emellett, mint a 
szemérmes szegények, alig merik nyo
morúságukat nyilvánosságra hozni és a 
nélkülözések között is nagy lelkierővel 
tartják a hetedik parancsolatot.

A leiki erőnek ezt a nagyságát cso
dálatosan a legszegényebb, de vallásos 
néprétegnél találjuk és azokban az in
telligens, lerongyolt famíliákban, akik
nél mindennél nagyobb érték — a jó 
név. Paradoxonnák látszik, hogy az uj 
kenyér kilátásainál említjük a kenyér- 
telenséget, de sajnos, a fentnevezett 
nélkülöző rétegeknek vajmi kevés viga
szuk van abból, hogy a termés meg
hozza a kenyeret újra.

eldugott falvaiban vannak 
esetek, hogy hónapok óta kenyértelen- 
ségben tengődik a család és helyenként 
a gyermekeknél olyan megbetegedési 
jelenségek tűnnek fel (felpuffadás), me
lyek az éhezés következményeinek bi
zonyulnak. Épp azért a járási hivatalok 
vezetőinek több figyelmet kellene for- 
difaniok az elhanyagolt vidék személyes 
meglátogatására, mert a községek elöl
járóságának sok helyütt kevés megérté
sük van a szegénység hősies küzdelmei 
és nélkülözései iránt.

Már évek óta feléled nyaranként a 
remény, hogy az uj termés, a munka- 
alkalom lehetősége legalább egyelőre 
biztosítani fogja a megélhetést. Mennyi 
biztatást nyújthat ez az év, mely az el
szikkadt termésterületek munkanélkü
liéit a bizonytalan télnek taszitja? !

Csend van még. A letargikus, de be-, 
csületes kenyérvásár csendje a nyomor* 
hősei részéről, akik már eddig is nél
külöztek, de a terménybehordás láttára 
biztosan elvárják, hogy a kormány ga- 
bonamonopóliumos politikája, lisztellátá
si gondja meglátja végre az ő kenyérte- 
lenségüket i s !

Figyelmeztetés
a rádiótulajdonosok részére.

A Stredo helybeli üzeme a következők 
közlésére kérte fel lapunkat :

Augusztus hó 13-án a volt pénzügy
igazgatósági palota homlokzatának javí
tását eszközlő építészeti cég munkásai
nak figyelmetlensége révén a helybeli 
villanyhálózat egyen- és váltóáramú rend
szer vezetéke közt a Masaryk-tér és a 
Tamásfalvi-ut sarkán érintkezés jött 
létre, minek folytán a váltóáram ezen 
fázisára kapcsolt s azon időben üzem
ben levő kb. 20 darab váltóáramú rádió- 
készülék az egyenáram hatásának ki 
lett téve.

Az említett rádiókészülékek túlnyomó- 
részét a bennük elhelyezett biztosítékok 
kiégésén kivül lényegesebb kár nem 
érte, ellenben a biztosítékokat nélkülöző

készülékeknél (másodrendű gyártmá
nyok, avagy amatőr-gépek) elégtek a 
transformátorok primőr tekercselései.

Ezért bátrak vagyunk ezúttal is figyel
meztetni a biztosítékokkal el nem látott 
rádiókészülékek nb. tulajdonosait, hogy 
a jövőre nézve nem vállalunk magunkra 
felelősséget még a villanyhálózat üzemé
ből is kifolyólag az ezen készülékeken 
okozott esetleges károkért.

Tekintettel a biztosíték beszerzésével 
kapcsolatos lényegtelen összegre, ajánl
juk a nembiztositott rádiókészülékek nb. 
tulajdonosainak, hogy a biztosítékokat 
a saját érdekükben a helybeli rádióke
reskedők bármelyikénél haladkétalanul 
szereltessék fel.

Hogyan kell adéfeliebe- 
zést szerkeszteni.

Mostanában kézbesitik ki az adó
fizetési meghagyásokat. Ha az adó
fizetési meghagyást összegében tul- 
magasnak tartja a meghagyást kéz
hez vett adózó, úgy azonnal felleb
bezzen! A fellebbezés benyújtására 
30 napos határideje van, attól a 
naptól számítva, amelyen a fizetési 
meghagyást kézhez vette.

A fellebbezés azonban csak ak
kor lehetséges, ha az adóhivatal 
részletesen előirta, hogy mely adót 
mily összegben állapította meg s 
mily alapon jutott a magasabb 
adózási összeghez, mert a felleb
bezésben a sérelmesnek talált adó
összeget határozottan meg kell je
lölni, megnevezni azokat a bizo
nyítékokat, amik igazolják az adózó 
vallomásának helyességét. Ezek a 
bizonyítékok: rendesen vezetett üz
leti könyv, számlák és nyugták a 
kiadásokról s bevételekről. A fel
lebbezés bélyegilletéke, ha a meg- 
feliebezett adó a pótadókkal együtt 
nem haladja meg az 500 koronát: 
1 korona, ha ezt az összeget meg
haladja. úgy a fellebbezési kér
vényre ivenkint 2 korona.

Miután azonban az adóhivatalok 
rendszerint csak a magasabb adó
összeget szokták beirni, helyes idő
nyerés céljából kérelmet benyúj
tani az adóhivatalhoz, amelyben az 
adózó kéri, hogy magasabbra meg
állapított adója kivetését indokolja 
meg hivatalból az adóhivatal. Erre 
a kérelemre ugyanannyi bélyeg ra
gasztandó, mint a fellebbezésre. 
Ez a kérelem szünetelteti a felleb
bezési kérvény lejárati határidejét. 
Ha valaki a lejárati 30 napon belül 
kéri az adóhivatal kivetésének in
dokolását hivatalból vele közölni, 
úgy annyi nappal hosszabbodik 
meg a fellebbezési határideje, ahány 
nap az adóhivatal indokolásának 
közlése napjától még hátra van a 
30 napból!

Ha valaki augusztus hó 15-én 
veszi kézhez az adóhivatal fizetési 
meghagyását, arra kérelmei tér-
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jeszt elő, amelyben kéri, hogy in
dokolja meg hivatalból és közölje 
vele az adóhivatal a kivetés ösz- 
szegszerüségét s ha ezt a kérelmet 
10 nappal a fizetési meghagyás után 
nyújtotta be s arra az adóhivatal 
például szeptember 15-én közli az 
indokolást, úgy még 20 napja van 
a felebbezés benyújtására ! Ha ez 
a határnap vasár- vagy ünnepnap
ra esnék, úgy a fellebbezés a kö
vetkező munkanapon nyújtható be.

Kis irka-firka.
M á r  a könyököm ön jön ki,
— szoktad mondani, kedves olvasó, ha 
valami olyat hallasz, vagy olvasol, amely 
már annyira untat, hogy nem is akarsz 
róla beszélni. Hogy miért éppen a felső 
és alsó kar kapcsoló Ízülete olyan sze
rencsés, hogy bizonyos lelki funkciókat 
fizikai formában végezzen el testeden, 
azt, sajnos, nem deríthetjük föl : való 
igazság azonban, hogy azonnal a csont- 
rendszer eme hegyes részére hivatkozol, 
valahányszor el akarsz fojtani egy ásí
tást.

Hát lássuk, ezen a héten mit Ítélnénk 
arra, hogy a könyökhajlaton füstölögjön 
el, végképen, soha vissza nem térő for
mában...

Itt van először is
Gandhi, a böjtöléssel.

Gandhi, a hindu népvezér, hajdani jó 
angol ügyvéd, ázsiai lázitó s többszörös 
koplalóbajnok, kezdetben nagy népsze
rűségre s komoly tekintélyre vergődött 
még európai kávéházi körökben is, no
ha a kávéházi körök cinizmusát s rossz- 
indulatát vajmi nehezen lehet átváltoz
tatni jóindulattá. Gandhi szerencsés volt: 
neki sikerült sziveinket a vajmi távolle
vő hindu páriák felé hangolni, India gya
nús ügyeit élvezettel olvasta a legbúsabb 
ujságbajnok is, Gandhi jó sajtót kapott 
s különösen az hatotta meg a sziveket, 
hogy Gandhi koplalt, utonutfélen, vasár- 
és ünnepnapon, boldog-boldogtalanért. 
S bár titokban az angolokkal tartottunk,
— hiszen az angolok erősebbek, ügye
sebbek s fajilag közelebb állnak hoz
zánk, azonkívül magánszorgalomból fél
tettük Indiát, — nem lehet letagadni, 
hogy Gandhi igyekvő koplalásai bizo
nyos nimbuszt kölcsönöztek a hindu nép 
vezérének s volt idő, amikor izgatottan 
figyeltük : életben marad-e a sovány nép
vezér, avagy meghal bélcsavarodásban?

S Gandhi csak koplalt. Mostmárnyug- 
talanok vagyunk, ha az újság naponta 
nem találja fel a rendes Gandhinkat, a 
rendes napi koplalást, a koplaló-adagot, 
narancslevet, s a kecsketejet, — Gand
hi úgy odatartozik mindennapunkhoz, 
mint a gallér, vagy a reggeli.

Koplal. Úgy koplal, mint ahogy más 
ember dolgozik, vagy eszik. Koplalási 
szériái után gratulációkat kap, mint 
egy menyasszony, vagy mint az ifjú 
anya.

Koplal most, koplalt tavaly, koplalt 
azelőtt. Nem is tudom, mióta koplal. 
Talán koplalásból él.

Gandhi ur, most már unalmas ez a 
koplalás. Most már találjon ki valami 
mást, érdekesebbet, különbet, mert hi
szen Gandhi mellett akaratlanul millió 
és millió ember koplal s azokról a ku
tya sem ir.

Gandhi ur, megtehetné, hogy egy 
szer, amúgy Budha-igazában egye tele 
magát. Töltöttkáposztával, turósgalus- 
kával, vagy indiai borssal.

De ne mindig koplaljon, mert az már 
a könyökömön...

Meg a szörny, például.
És itt a szörny is. A loch-nessi. A 

törzs-szörny, meg utánzatai, a kinai 
szörny, a német szörny, az ausztráliai 
szörny, a szibériai, meg a csallóközi.

Az ember megdörzsöli a szemét s 
óvatosan néz körül : egy idő óta az 
egész világ szörnyekből áll s még Ko
máromba is jutott belőle egy emberi 
bőrben járó magán-szörnyeteg. Ször
nyű világot élünk, illő, hogy még a ta
vakban is szörnyek úszkáljanak, ame
lyekben éppen úgy hiszünk, mint eleink 
Hány Istókban, vagy a gellérthegyi bo
szorkányokban.

„A loch-nessi szörny" — van-e, aki 
e nevet nem ismeri? Immár a szörny
nyel is úgy vagyunk, hogy türelmetlen
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kedni kezdünk, ha a napi szörnyadagot 
nem tálalja föl az újság: a szörny itt, 
a szörny ott, a szörny fényképen, part
ra vetve, kicserezve, lábnyomokkal és 
anélkül, — úgy élünk, lelkűnkben egy 
szörny tudatával, mintha a szörny örök
től fogva élt volna s már a csecsemőt 
is szörny tejjel táplálták volna.

Valamilyen formában a szörny min
dennap előjön.

— „Már megvan !“ — lelkesednek 
uborkaszezonban az ujgágirók s újra 
ráuszítják kedves olvasóinkat a szörny
re. Méltóztassék megfigyelni: egy-egy 
Dollfuss, Hitler, vagy Barthou-szünet- 
ben,amikor pillanatnyilag csak a kohók 
forrnak s nyilvánosság előtt nem törté
nik semmi : megjelenik s felfedi kilétét 
a szörny, mint egy rejtettarcú bálkirály- 
nő, maszkabálon...

Ottó, aki utazik.
Hogy rövidre fogjuk, — mert sok 

van, — lám, itt Habsburg Ottó, aki min
dig úton van, akihez gondolatban hoz
záadták már az összes királykisasszo
nyokat, akinek mindig úton kell lennie, 
mert akár utazik, akár tanul valahol, a 
lázas kombinációk egész raja kiséri. Ha 
nyugodtan van, azért gyanús, ha utazik, 
az nem tetszik, ha résztvesz a családi 
tanácskozásokon, hasábokat jelentenek 
róla s ha nem vesz részt: akkor is 
szándékosságot sejtenek mögötte. Jön- 
megy, ide-oda Európában — és senki 
sem hiszi, hogy valóban ő az.

A meglincselt néger
sem utolsó. Hetenkint szállítjuk neked 
az amerikai lincses-négert, kedves ol
vasó. Hol büntetés után : az amerikai 
polgár lincseli a négert. Mindig fehér 
nővel van baja a négernek, mindig sze
relmes ez az istenadta fajta s a végén 
felkötik őket. Arra azonban soha sem 
gondolt senki, hogy talán egyszer a fe
hér nő is oka volt annak, hogy a néger 
elveszítette a fejét...

A margitfalvai vasút.
Vasútépítés, amelynél több a sztrájk, 

mint az épített kilométer. Úgyszólván 
sztrájkolva építenek a vöröskői munká
sok. Ha ez a pálya egyszer megépül : 
az hétpróbás csoda lesz. Kezdetben nagy 
cikkben hozták a vasútépítés sztrájkját. 
Most már annyira megszokott, hogy 
csak kis hir közli : „e héten új sztrájk 
a vöröskői vonalon" S mely optimiz
mus : a dobsinai szakaszt ebben a hó
napban át akarják adni a forgalomnak...

S még mennyi van
ebből a fajtából, kedves olvasó. A nagy 
ágyukat: „Hitler a békéről", „Mussoli
ni Európa megújhodásáról" nem is 
mondjuk. Itt van Barthou, aki utazik, a 
sziámi király, akit alaposan befont a 
Cook-iroda, Stahrenberg, aki fenyege
tőzik s Habicht, aki az öklét rázza, a 
svéd király, aki örökké tenniszezik s a 
walesi herceg, aki uj mellényt talált fel, 
miközben félkézzel gyermekeket ment 
ki a tengerből. Itt vannak a világrepü 
lök, akik sose jutnak el oda, ahová 
akarnak, itt van csendben Bolívia és 
Paraguáj, itt vannak a halk keresztény- 
üldözések Törökországban, a méla zsi
dóüldözések Afrikában, japán és orosz 
évek óta veszekednek s nem mernek 
háborúskodni, a spanyol királyi család
dal mindig baj van, valamelyik állam 
mindig emeli repülőflottáját vagy hajó
hadát. Néhány országban menetrendsze
rűen futnak egymásba a vonatok, s Ro
mániában minden hónapban kipattan 
valami. A viharoknak külön állandó ro
vat nyiiott s a holland trónörökösnő 
nem akar férjhezmenni...

így megy ez állandó körforgásban. Fel
nyitod reggel a lapot s látod a régi hí
reket új formában. Szinte csoda, ha va
lami egészen eredeti újdonság kerül 
elébed. A világ úgylátszik, mindig ismé
teli önmagát, semmi új nincs a nap 
alatt... (szv)

Féláru utazási kedvezmény a buda
pesti mezőgazdasági kiállításra.
Országos Mezőgazdasági Termény és 

Gyümölcskiállitás lesz szeptember hó 
29-től október 8 áig Budapesten.

Magyarország mezőgazdasága szak
szerű csoportosításban és érdekes ösz- 
szeáliításban mutatja be mindazt amit 
termel. Ilyen arányú mezőgazdasági ki
állítás még nem volt Magyarországon, 
éppen azért nagy érdeklődésre tarthat

ez számot. A magyar vasúti és hajózási 
vállalatok a szeptember 29-től október 
8-áig Budapesten tartandó országos 
Mezőgazdasági kiállítás alkalmával fél
áru kedvezményt adnak az utasoknak. 
A kereskedők és importőrök úgyszól
ván órák alatt tájékozódhatnak, hogy 
hol, mit, mennyiért és milyen minőség
ben kaphatnak. A mezőgazdasági kiál
lítás exportirodája pedig a legnagyobb 
előzékenységgel áll rendelkezésre, hogy 
a vásárlásokat lebonyolíthassa. A Buda
pestre utazó külföldiek a szükséges va
lutát a legelőnyösebben úgy szerezhetik 
be, ha vagy országukban vásárolnak 
pengő-csekket, vagy pedig itt Budapes- 
len veszik azt meg. A kiállítás terüle
tén a vezető pénzintézetek kirendeltsé
get állítanak fel, ahol ezek a valuta- 
vásárlások illetve átváltások a legelő
nyösebben bonyolíthatók le.

A kiállításra való utazási kedvezmény 
igénybevétele igazolvánnyal történik, 
melynek ára 3 pengő, illetve megfelelő 
ellenértékű külföldi valuta, kaphatók az 
összes menetjegy irodákban.

A magyar föld terményei Ízben, za
matban, sziliben, minőségben elsőran- 
guak, a kiállítás pedig még a laikus 
közönségnek is szórakoztató lesz. A 
rendezőség Budapesten a földmivelés- 
ügyi minisztériumban V. Kossuth Lajos 
tér 11. működik és bárkinek a legna
gyobb készséggel áll rendelkezésére fel
világosításokkal.

Ne mulassza el senki ezt a kedvező 
alkalmat, amikor féláron utazhat Buda
pestre és megnézhet egy különlegesen 
szép kiállítást és élvezheti a kies fek
vésű fővárosban a páratlan szépségű 
őszt.

Mi a jő üzlet manapság ?
Zólyomban csak néhány percig állunk, 

az egesz társaság friss vonatokba száil, 
négyfeiől jöttek a vonatok, négyfelé 
mennek is szét, alaposan összekeverőd- 
tünk.

Fülkénk egy ideig üres volt, az utol
só pillanatban féifiak lepik el, többen 
is beszállnak, ellepik a folyosót: Loson
con vásár volt, s most oszlik a nép.

Látszik, hogy a beszálló férfiak isme
rik egymást, de az állomáson csak most 
találkoztak össze. Nagy örömmel fog
nak kezet. — Harmadik szavuknál már 
hallod: utazók. Az egyik szappanban, a 
másik mézben, a harmadik ruhában uta
zik. Leírhatatlan az az élénkség, amely- 
lyel kiszedik egymásból az utolsó üzle
ti titkot is. Azonnal kettős csoportokra 
oszlanak, két-két ember összebújik, ce
ruzát húz elő, ad-vesz, hegyez. Nem tud
ják megtagadni önmagukat, a vonatfül
két is csak üzleti irodának veszik. Át
meneti irodának.

— Van magának abból valami? — 
kérdi élesen egy nagybajuszu, — én nem 
adok a Schindlerre semmit...

Két ismerős, üdvözlés helyett emigyen:
— Maga most kinél van? Jól megy 

magának ?
— Hallgasson meg, — hallom a sa

rokból, — ötért veszem s öt-ötvenért 
adom, hát keresek rajta valamit?

— Schöttner eladott februárban száz
hatvanötért !

Pezseg, forr a fülke. Ceruzák hegye 
törik, noteszlapok lesznek Írottak, kérdé
sek röppennek a levegőben, s egy éles 
hang szüntelenül kiabálja :

— Mi ma egy üzlet ? Mondja, mi ma 
egy üzlet? Hát van jó üzlet máma?

Többen odafigyelnek. Ez az ur ugy- 
látszik közös bajt idéz. S csak mondja 
tovább a magáét:

— Voltam papírnál, nem bót, voltam 
textilnél, nem bót, bort adtam el, az 
emberek nem akarnak inni. Hát van ma 
üzlet ?

Ismét összedugják a fejüket s gondol
koznak. Senkinek sem sikerűi eldönteni, 
mi manapság a legjobb üzlet.

Ekkor az egyik, egy szürkeruhás, kö
zelhajol a barnaruháshoz. Mellettem van
nak, jól hallom őket.

Nézze, — mondja csillogó szemmel s 
látszik is rajta, meggyődésbői beszél, — 
tudja mi a jó üzlet?

— Mi?
— A borsi Én mondom magának, 

vegyen indiai borsot, az egy jó üzlet. 
Ajánlom.

Hátraveti magát, végignézi kollégáját, 
úgy élvezi a hatást, egy szippantás füst 
mögül. S még megismétli:

— Nem fog ráfizetni, én mondom ma
gának 1

Sikerült ellesnem, mi a legjobb üzlet 
manapság. Átadom az üzletet neked, ol
vasó, hátha te nagyobb hasznot húzhatsz 
belőle.

Legjobb üzlet a bors.
Csak menj is el oda, nyugodtan, ahol 

a bors terem... (—thyvi—)

A beiratások a Zeneiskolába
szeptember 1—10-ig naponta 
d. e. 10—12 és d u. 14-16  
órák között az iskola helyi
ségeiben (M uzeum ) lesznek 
—*^■■1 megtartva. ■ ► -

Részletes felviiágositással szolgál 
az IGAZGATÓSÁG.

Szeptembert köszöntök.
Lenge ruhában búcsúzó tündér, 
aranyhintójába befogott a Nyár; 
lángostor pattan, indúl a hintó, 
virágkerekén messze-messze jár.

Hervadás fátyla terül a földre, 
kertünk virágán megcsillan a dér; 
libabőrösre fázódik testünk, 
erünkben lustán csörgedez a vér.

Szivekben csendben halkul az érzés, 
arcok mosolya bánattá mered; 
ábrándok tűnnek, tüzek hamvadnak, 
szerelmek sebe simára heged.

őszi verőfény selyme ezüstlik, 
az elröppent Nyár vissza-visszanéz ; 
dobban a szivünk, nem csal meg az Ősz! 
bízón szorítja kezünket egy kéz . . .

Uticsokorral
kezében beszédesszemü, mosolygósarczu, 
szépséges leány áll a kisváros vasúti ál
lomásának perrónján. A lélekmalom min
dennél súlyosabb kövei között nem őrlő
dött még lelke: gondtalanság sugárzik 
ki fiatalságából. Bájosság színes virágai 
illatoznak arcán, egész lényén a boldog
ság ragyogása ömlik el. Pirosszekfiis, ró
zsás a csokra s Ő maga is a z : az élet
kertjének viruló, gyönyörűséges virág
szála. Kecsesen száll föl a motoroskocsi 
szűk pitvarába s a vonat elindul. És 
megy a lány. A szelíd békességig szere
tetteljes otthon felé. Boldog gondolatok 
motoszkálnak fejecskéjében s e gondola
tok beszéddé hangosodnak a vonat ke
rekeinek zakatolásában. Lám: ezzel az 
ugyancsak beszédes uticsokorral a leány
sors aggódása szivbeli ügye lett. Neki 
is s annak a fiúnak is, akitől a csokrot 
kapta. Mert szerelmes szív küldötte azt 
a virágcsokrot, szerelemtől kopácsoló 
szívnek szívesen. És az illatot lehelő 
sok-sok piros virág halkan mesél sugdos 
az Élővirág fülébe. Tündéri szép mesét, 
rózsaszínű álmok beteljesedéséről,... öröm
ről... boldogságról...

Mindennemű
vadászati czik-
kek, elsőrendű 

töltények

KERCSIK-nél.
Dr. Komlós Gyula orvos szeptember 

1-jén szabadságra utazott. Rendelését 
szeptember 24-én újból megkezdi.

Orvosi hir. Dr. Klein Sámuel rende
lését folyó hó 2-án megkezdi.

Bírósági kinevezés. Dr. Fóris Ferenc 
bírósági főtanácsos, a rimaszombati ke
rületi bíróságtól a kassai felsőbírósághoz 
tanácselnökké kineveztetett.

Közigazgatási áthelyezés. Dr. Porub- 
szky Pál itteni közigazgatási biztos 
Vágselyére helyeztetett, mig Racskó 
Gyula közig, fogalmazó a r  országos hi
vataltól a helybeli járási hivatalhoz he
lyeztetett át.

Tanári áthelyezés. Dr. Ferianc Osz
kárt, a helybeli áll. reálgimnázium taná
rát Zólyomba helyezték át.

Tanügyi hir. Schlosz Lajos, a rima 
szombati magyar tannyelvű iparostanonc 
iskola igazgatója állásáról leköszönt. A 
tanonciskola felügyelő bizottsága az ál
lás betöltése céljából pályázatot hirde
tett.

Tanügyi kinevezés. Az iskolaügyi 
minisztérium a rozsnyói tankerületben 
működő polgári és elemi iskolai tanitó-
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kát klasszifikáló bizottságnak elnökévé : 
Budovic Román áll. tanfelügyelőt. Dr. 
Heretik Antal közjegyzőt, Dr. Jech Jó
zsef járásbirót, Dr. Baska Alajos szol- 
gabirót, Pelisek István polgári iskolai 
igazgatót, Balog Rudolf def. áll tanítót 
és Ciel Rudolf tanfelügyelőséghez be
osztott tanítót a bizottság rendes tagjai
vá nevezte ki.

Halálos baleset. Schveiczer Rezső 
poprádi vendéglőst aug. 24 én az álla
mi autóbusz elgázolta és a szerencsét 
lenül járt vendéglős a szepesszombati 
kórházban, hová az elgázolás után be
szállították, rövidesen kiszenvedett. A 
halálos baleset áldozata rimaszombati 
származású, rokoni látogatás végett pár 
héttel ezelőtt járt városunkban s itt he
lyezték aug. 26-án öröknyugalomra holt
testét is.

Halálozás. Súlyos veszteség, nagy 
csapás érte Markos János osgyáni ig. 
tanítót és családját, neje, a gondos, hű 
feleség és édes anya aug. 27-én bekö
vetkezett halálával. A megboldogult te
metése nagy részvét mellett f. hó 28-án 
ment végbe. A RPS football csapata, 
hűséges és kiváló sport-társuk, Markos 
Jenő édesanyjának temetésén testületileg 
veti részt.

Szerencsétlenül járt artisták. A múlt 
vasárnap este, a Landkasch-fivérek erő- 
müvész csoporjának első fellépése al
kalmával, súlyos szerencsétlenség tör
tént Tornaiján és csak a véletlennek 
köszönhető, hogy a balesetnek nincs 
halálos áldozata. A drótkötélen folytak 
éppen a mutatványok, egyszerre több 
artista mozgott a kötélen, mikor hirte
len megingott a kötelet tartó két hatal
mas oszlop. Az erőmüvészek lezuhantak 
a dróthálóba, amely ugyazokon az osz
lopokon volt megerősítve. A zuhanás 
következtében a két oszlop teljesen ki
dőlt helyéből és az artisták a drótkötél
lel együtt a földre zuhantak. E pillanat
ban elaludt a villany is, a közönség 
körében pánik keletkezett és hanyat- 
homiok mindenki menekült.

Szerencsére a közönség közül senki
nek sem történt baja. Az artisták közül 
egy fiatal gyermek karját több helyen 
eltörte és súlyos zuzódási sebeket szen
vedett. A két felnőtt artista kisebb zu- 
zódások árán úszta meg a balesetet. 
A szerencsétlen gyermeket súlyos álla-i 
pótban szállították be a kórházba. A 
csendőrség megindította a vizsgálatot 
és a hatóság a további előadásokat a 
kiküldött vizsgálóbizottság javaslatától 
tette függővé.

Letartóztatás a Tornallyay István 
ügyével kapcsolatosan. A kassai 
ügyészség rendeletére letartóztatták Kas
sán Farkas Jenő 34 éves akviziíőrt. Ez
úttal a Magyarországra távozott Tornal
lyay István ellen folyó eljárással kap
csolatosan tartóztatták le Farkas Jenőt 
s bekísérték az ügyészség fogházába.

Országos vásár. Az úgynevezett diny- 
nyevásár Rimaszombatban a lehető leg
gyengébb forgalom mellett augusztus hó 
28-án tartatott meg.

Furfangos menyecske. R. N. tornai
jai kereskedőhöz e napokban beállított 
egy vidéki gazdaasszony, buzamintát ho
zott s nagyobb mennyiségű búzát kínált 
fel megvételre. A terménykereskedő az 
egész felajánlott készletet hajlandó volt 
átvenni, amire a gazdamonopólium-ren
delet kötelezi is és az asszonynak 500 
korona előleget fizetett ki a vételárra. 
Miután a buzaszállitmány a jelzett na
pon túl sem érkezett meg, a kereskedő

feljelentést tett a csendőrségen, amely 
most serényen keresi, hogy kézrekerit- 
se a falusi menyecskét.

Meghívó
a Gömör-Kishonti Muzeumegyesület 
1934. szeptember hó 11-én 17 órakor 
a járási épület kistermében tartandó 

közgyű lésre
Tárgy: H a y n i k  G é z a  felebbezése a 

múzeumi őr választása ügyében.
Rimaszombat, 1934. augusztus 17.

Az elnökség.

Fél időbe és költségbe kerül, ha
megfelelő oktatásban részesülünk. Fő 
célja a modern zongora pedagógiának 
a legszebb hangok legkisebb fáradság
gal való képzése. Kis-és nagy-technikás 
játékmód, súlytechnika, különböző bil- 
lentések, elmélet, zeneesztétikára tanít.

Síritzky Lili, 
dipl. zongoratanárnő.

Tánciskolái hír. Dobránszky János 
táncziskolája a „Tátra" nagytermében 
a folyó szeptember hó elején kezdetét 
veszi. A legújabb modern táncok szak
szerű tanítása, ritmika, mozgós művé
szet, gyermek-játszó órák. — Beiratko
zás Szijjártó-utca 59. sz. alatt eszközöl- 
hetők.

Zongorataniíás. Laknerné Gregoro- 
vicz Baba helybeli zongoratanárnő szep
tember 1-én újra megkezdi a tanítást.

* Megérkeztek az őszi és téli szövet- 
újdonságok Józsa A. rimaszombati férfi- 
és női divatszabóságához. —- Leszállított 
árak, kedvező fizetési feltételek.

A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesit.

Most nyílott meg*„SBOR“ legnagyobb 
ruhagyáros itteni fiókja, melynek veze
tését átvettem és ezenkívül divatáruban 
a legujabbakkal szolgálom a nagybecsű 
közönséget. Szives pártfogásukat kérve

Tisztelettel Füzy és Társa.
Filmszínház. Folyó szept. hó 1. és 

2-án „A bolygó zsidó" cimü monumen
tális film kerül színre, melynek fősze
repét Conrad Veidt alakítja. Matathias 
Krisztus elé járul, hogy gyógyítsa meg 
feleségét. Krisztus azt válaszolja, hogy 
adja vissza előbb a házában levő asz- 
szonyt a férjének. Matathias ezután 
mindenfelé megfordul s viszontagságai 
közepette rájön, hogy örök vándorlásra 
van ítélve. A bibliai háttérben mozgó 
hatalmas tömegjelenések, a pompás szí
nezetek rendkívül hatásossá emelik az 
egész film nagyszerűségét.

Folyó hó 5-én „Lowicka hercegnő" c. 
film kerül sorra, mely az egykori cári 
és varsói udvari élet káprázatos életé
ből meríti tárgyát és az orosz nagyher
cegnek egy lengyel nemes leányával 
folytatott szerelmi regényét tárja elénk 
lebilincselő képekben. Ezen film előállí
tása sok millióba került s azt jelmez
filmnek is nevezhetni.

Folyó hó 6-án „A szőke Kriszti" c 
énekes filmjáték kerül előadásra, mely 
Ganghoffer . egyik regénye nyomán ké
szült. Főszereplők : Theodor Loos, Karin 
Hardt. A film meséje egy hegedükészitő 
család hajlékából indul ki. Egy véletlen 
a szőke Krisztit hozza a házukba, szen
vedélyes szerelmi tusakodások, ármány, 
gyűlölet s tiszta szerelem váltják fel 
egymást. Szép téli sportképek tarkítják 
az eseményeket.

Uj építkezési rendelet. A fölhatal
mazást' törvény alapján rendelet utján 
uj építési rendeletet léptetett a kormány 
életbe. Az uj rendelet adóengedményt 
nyújt a javítási munkákra, ha azzal a ház 
állapotát egészségügyi és építéstechni
kai tekintetben javítják, vagy ha pincé
ket építenek légitámadás elleni búvóhe
lyül. A javítás költségének legalább is 
500 koronát kell kitennie. Adóenged
mény van olyan javításokra is, ha a 
háznak legalább egyharmad része 1935 
március végéig lakóvédelem alatt áll és

a javítás a rendelet közzététele után 
kezdődik és 1935 április végéig be van 
fejezve. Ebben az esetben a házbéradó 
kivetési alapjából az 1935. és 1936 i 
adóévekben az eredetileg javasolt 25 
százalékát vonják le legfeljebb, azonban 
az adókivetési alap 20 százalékát. Az 
engedményt az illetékes adóhivataltól kell 
kérni és a kérvényhez csatolni kell a 
javításról szóló községi bizonylatot. Ezt 
a bizonylatot 1935 május végéig kell 
kérni. A község erről legkésőbb 1935 
december közepéig dönt, ellenkező eset
ben az adóhivatal dönt bizonylat nélkül. 
A helytelen adatokat 5000 koronáig ter
jedő pénzbírsággal és 14 napig terjedő 
elzárással büntetik. — A búvóhelyek 
építését a házbéradóból adott 6 száza
lékos szubvencióval támogatják. A ren
delet szerint olyan kislakások (kishá
zak) nyernek támogatást, amelyek kizá
rólag vagy nagyrészben lakókonyhák, 
vagy 40 négyzetméternyi területű la
kások.

P r ó b á l j a  meg!
Iskolaszerek a legolcsóbban

a ”Literatura”
könyv- és papirkereskedésben 

kaphatók, Jánosi-ucca 6
Gyönyörű napsugaras napok a 

Tátrában. A Magas Tátrában augusztus 
20. óta végre beállt az állandó szép idő ; 
nap-nap mellett gyönyörű napsütéses 
idő van és igy a kirándulások úgy a 
hegyekbe mint a szepesi látványossá
gokhoz nagy méreteket öltenek. A íát- 
rafiiráők nagy zsúfoltsága lassan enged 
és a legtöbb telepen már elegendő hely 
áll rendelkezésre. — A szép tátrai ősz 
már küszöbön áll és egy tátrai tartóz
kodás ilyenkor a legmelegebben ajánl
ható. A Kárpátegyesület is ilyenkor 
rendezi szokásos „szeptember-hetét", 
melynek részletes tervével szívesen szol
gál a Karpathenverein központi elnök
sége, Késmárk, 28 sz. postafiók.

Bosszantó, kérem,
kedves Szerkesztő úr, higyje el bosz- 
szantó az a nap-nap mellett s rende
sen az esti órákban beálló áramszü
netelés, amit a Stredo jóvoltából a 
villanyvilágításnál el kell szenved
nünk. Nemelég, hogy sötétben mara
dunk, órák hosszáig a parádés kivi
lágításokból megmaradt gyertyacson
kok pislogó fényénél lessük, várjuk 
az áram megindítását, de még villany
ra szerelt rádiónk legszebb esti szá
mát sem hallgathatjuk, mert ha vé
letlenül megkíséreljük, nagyon köny- 
nyen úgy járhatunk, mint azok a pe
chesek, akiknek transformáter teker
cseit olyan jól sikerült elégettetni.

Hát mi ez, mondja, kedves Szer
kesztő ur, mi ez? Ugy-e semmieseíre 
sem rend és nem helyes?! Itt kell 
tenni valamit, nemde!?

Egy kétségbeesett flótás. 
Ujitás a festőiparosokra nézve. Az 

ipartörvény értelmében a különböző ipa
rágak, melyek egy tétel alatt vannak fel
sorolva, arra jogosítják az iparengedély 
kérőt, hogy habár nevezett a felsorolt 
iparágak közül csak valamelyiket tanul
ta ki, mégis a tétel alatt felsorolt összes 
iparágakat folytathassa ; illetve arra is 
megkaphassa az engedélyt. — A festő 
iparnál például, ha valaki csupán a szo
bafestést tanulta ki, mégis joga van az 
összes, a festészettel foglalkozó iparága
kat folytatni, illetve arra az iparengedélyt 
megkapja, vagyis nemcsak a szobafes
tést, hanem a mázoló, fényező, aranyozó, 
diszitő és iparcikkfestő iparokat is foly
tathatja. — Csehország részére most 
egy kormányrendelet jelent meg, mely 
az eddigi gyakorlatot oda módosítja, 
hogy a festő iparokat három csoportra 
ossza. — 1. szoba festő, 2. ipari cikkek 
festője, 3. diszfestők. Ez annyit jelent, 
hogy ha pl. valaki a szobafestést tanulja 
ki, akkor mást, pl. cimfestést egyáltalán

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, szeptember f-2-án az örök ember örök szépségű legendája! Jeruzsálemben történt, hogy végtelen útjára indult a ...

B olygó zsidó
Monumentália történelmi esemény, amely vallás ktilömbség nélkül, kereszténynek és zsidónak az örök embert mutatja őszinte szépséggel. Conrád Veidt, Mária Ney.
Szerdán, szeptember 5-én Nagy Konstantin orosz herceg és egy lengyel nö romantikus eseménye :

A lov ick a i hercegnő
Főszerepben lengyel művészek.

Csütörtökön, szept. 6-án megrázó cselekmény! Kiforrott művészet! Csodás természeti felvételek! Julius Patzak kamaraénekes felejthetetlen énekszámai : g
A rany haja K riszta

Theodor Loos, Karín Hardt. K
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nincs joga vállalni és készíteni, hanem 
kizárólag csak szobafestést. — Ez a ren
delkezés Csehországra vonatkozik. — 
A szlovenszkói festőiparosok — mint 
értesülünk — mozgalmat indítottak, hogy 
ez az egészséges rendelkezés Szlovensz- 
kóra is kiterjesztessék.

Nincs az a futótűz, amely szélvész 
idején olyan sebesen terjed, mint egy 
jól sikerült női ruha, vagy kalapkreáció 
szine, formája, vonala. A legelőkelőbb 
és legzárkozottabb világszalonok szer
tartásos és titokzatos bemutatóin a ke
vés kiválasztott állandó vevők megbá
mulhatják egy pillanatra : a manneken 
hullámosán ringó lassú lépéseivel körül
iejt a kis körben, de kezével és fordu
lataival úgy eltakarja a modell lényeges 
pontjait, hogy mindenkinek csak elmo
sódott összbenyomása van róla. A felü
letes nők azt hiszik, hogy „látták" a 
Modellt. A tapasztalt divatszakértők tud
ják, hogy csak „nézték."

Apart Divathölgy őnagysága azonban 
nem sokat filozofál, megveszi a százakat 
érő Főmodellt, a szezon Nagy Slágerét, 
Páris fantasztikus álmát, a Siker biztos 
eszközét, — még mielőtt feltűnői Ruha
fogas Pintyőke kinyújtaná kezét a nagy 
értékért. De Apart Divathölgynek a vétei 
pillanatában bizonyos kikötései vannak : 
a modellt örök áron veszi meg, egy- 
szersmindenkorra kifizeti. Sem ő előtte, 
sem ő utána senki, de senki a remek
művet nem láthatja, és nem rendelheti 
meg. Ez a kizárólagos tulajdonjog kicsit 
drágítja a vételt, de megéri.

Megéri, megéri — mindaddig, amig 
egyszer csak kiderül, hogy nem éri meg. 
Mert a Főmodell, avagy a Szekrény 
Titka, ki tudja, minő bűvös varázslatok 
segítségével, — de szaporodni kezd, — 
Legelőször a meghitt baráti körben 
okoz ájulást, mikor a hordozója fölé
nyes mosollyal megjelenik benne és az 
eléje siető barátnő udvarias előzékeny
séggel a Főmodell hajszálpontos máso
latát hordva, üdvözli. Az ilyen katasz
trofális pillanat tragikus levegőjét eny
híteni szokta az a következő félóra, 
amelyben a meghívott hölgyek legna
gyobb része a katonai uniformis egy
öntetű parádéjával, a kizárólagosan meg
vett Főmodell mezében ülnek le a bridzs- 
asztalhoz.

Ilyenkor senki sem tudja, ki a hibás, 
kire kell haragudni. Egyszerüné Apart- 
né szobalánya segítségével kopirozott, 
Szókéné modelljét Feketéné íyukszem- 
vágónője figyelte meg, Kövérné pedig 
Soványnétől egyszerűen és becsületesen 
kölcsönkérte a mintaruhát és azt mondta, 
hogy ő úgysem konkurrencia a szezon 
állandó szépségversenyén, mert — kö
vér...

Ilyenkor, persze, kissé elértéktelene
dik a drága és csalfa toalett. Egyszerre 
nem tetszik senkinek és fanyar emlékké 
válik a modell utáni lázas hajsza.

Időnként azonban komoly formát öl
tenek ezek a divatjátékok. Még a bíró
ságnak is foglalkoznia kell velük. Ha
sonló ügyben most Párisban Ítélkezett 
a legfelsőbb törvényszék. Döntésében

S  C H  M;IÍD;TH'AU É R - f é l e

a világ legjobb keserűvize.

Egyben gazdaságosabb is, mert 
az I G M Á N D I - b ó l  nem kell 
pohárszámra inni, negyed- vagy 

félpohár elég szokott lenni.

Kapható mindenütt kis és nagy üvegben.

Az egészség Á-B-C-je 
Legyen rendes emésztése. 
Legyen piros-tiszta nyelve.

Hatvan éven túl is 
Élhetsz még sok évet, 
Csak „Igmándi" vízzel 
Rendezd emésztésed 1

Ha betegség környékezi, 
„lGMÁNDl“-viz megelőzi.
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kimondja, hogy a divatmodeliek művészi 
alkotások és védőtörvéuyek oltalma alá 
tartoznak.

Ez helyes és igazságos megállapitás. 
Csak éppen célravezető soha nem lesz. 
Mert olyan tőrvény nincs, amelyet ki
ne játszana és meg ne szegne egy nő, 
ha a szépnél is szebb akar lenni.

( k  m . )

S P O R T .
F O O T B A L L .

LAFC—RPS 4:1. Biró : Diamant (Lo- 
soncz). A RPS Markos és Pohoczky nél
kül megérdemelt súlyos vereséget szen
vedett vasárnap a LAFC tói. A RPS 
egyetlen gólját Davidovics rúgta a má
sodik félidő 33. percében.

Ragyolczi TC-Füleki TC 3:1. Bot
rányba fulladt mérkőzésen szenvedett 
vereséget az országos bajnok.

RME komb.—Nagyrőcze 4:3.
A vasárnap szeptember hó 2-án Lo- 

sonczon megtartandó Dél-közép kerüle
tek közötti Herczog serleg mérkőzés 
előkészületeit csütörtökön triál-mérkőzés 
keretében tartották meg Rimaszombat
ban. A válogatott 3-szor 30 percig ját
szott a RPS ellen. Jager kér. kapitány 
a következőképpen állította össze Közép 
csapatát: Andrásik (RPS) — Simon
(RME), Felföldy (FTC) — Zubko (FTC), 
Trojka (RME), Ménessy (LAFC) — Gal- 
bács, Fischl, Márkus (FTC), Majlik, Mar
kó (LAFC). Tartalékok : Uram (ASC), 
Lukács (FTC), Davidovics (RPS), Lő 
kös II (RME).

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
R áb ely  K ároly lapiulajdonos.

Német nyelvre
tanít magán- és csoport-órákban 

RŐCZEY JENŐNÉ
Rimaszombat, Ferenczy-utcza 26. sz.

Iskolások figyelmébe!
Aktatáskák, fogkefe, 
hajkefe, fogkrém és szappanok

a legolcsóbban beszerezhetők

BOKOR- drogériában.
Hölgy részére

egy bútorozott utcai szoba zongora és 
fürdőszoba használattal kiadó. Avagy

isk o lás leányok  vagy fiuk  
teljes ellátásra felvétetnek ugyancsak 

zongora és fürdőszoba használattal. 
Cim : megtudható e lap kiadóhivatalában

Figyelmeztetés.
8175—1934. sz. — Figyelmez

tetjük mindazokat, akik gabonater
ményeiket az 1934. évi 137. számú 
kormányrendelet szerint arra feljo
gosítottaknak eladásra városunkba 
hozzák, hogy kötelesek a városi 
helypénzszedési szabályrendeletben 
megállapított h e ly p é n z t az ezen 
szabályrendelet büntető határoza
tainak terhe alatt m eg fize tn i.

Rimaszombat város községi ta
nácsának 1934. évi augusztus hó 
30-án tartott ülésében.
Harsányi s. k. Dr. Eszenyi s. k.

v. jegyző, jegyzői fő- városbiró.
titkár.

Teleiünkén Rádió Csereakció
Régi telepes, vagy egyenáramú rádiókészülékét 

előnyös feltételek mellett k icseréljük  a világhirű

T E L E F U N K E N
készülékek bármely legmodernebb váltóáramú typusá- 
ra, mely typusok mindegyike elektrodynamikus hang
szóróval van ellátva. Csere esetén a jogosultaknak a 
Középszlovenszkói Villamos Művek á Ke. 155'—, 
ill. Ke. 320 '— koronát készpénzben megtérit. Győ
ződjön meg modern készülékeink kiváló minőségéről 
és teljesítményéről elárusitó helyeinken, ahol a leg
újabb typusaink raktáron vannak és készséggel szol
gálnak felvilágosítással.

Ne mulassza el a kedvező alkalm at!

RÁDIÚTECHNA
a Telefunken rendszerű készülékek gyára.

Rimaszombati elárusító helyeink:

MURA és BAKONYI. Ing. NEMÉNYIALADAR. „TECHNIKA”
Gömöri-u. 5. sz. V Á M O S S Y  B É L A

Masaryk-tér 2.

S zü lők  é s  tanulok
figyelmébe!

A „UTERATURA“ könyv- és 
papirkereskedésben (Jánosi-u. 
6. sz.) legolcsóbban beszerez
hetők füzetek, táskák, hátizsá
kok, töltőtollak, festékek, toll
tartók, rajzpapirok, ceruzák, 
tinták, vonalzók, körzők stb. 
Áruink olcsóságuk mellett a 

legjobb minőségűek!

Üzemáthelyezés.
Van szerencsém úgy a nagyérdemű 

közönséget, valamint nagybecsű meg
rendelőimet arról értesíteni, hogy eddig 
Stefanik-utca 15. szóm alatt lévő

angol úriszabó műhelyemet
szeptember hó 1-től a Koháry-utca 9. 
szóm alá (szemben a mozival) helyezem 
át. Itt elsőrendű és a legújabb divat 
szerinti öltönyöket s minden e szakmába 
vágó munkát szolid árak mellett vállalok.

Ezúton is kérve a n. é. közönség szi 
vés pártfogását és vagyok

Kiváló tisztelettel 
SOMMERLING JÓZSEF,

angol úriszabó.
Rimaszombat Koháry-utca 9.

Figyelem! Szörmevásár! Figyelem!
500 db valódi bucham perzsabőr kerül eladásra! Olcsó árak!

Nagy választék mindennemű szőrmeáruban.
Átalakítások, javítások a legjobban készíttetnek.

F ővárosi elsőrendű szücsm unka. Szőrm ebundák a legújabb  
d iva t szerin t k ész ítte tn ek !

Meghívás esetén minden vasárnap és szerdán szőrmeáruval házhoz jövünk.
S C H W A B .C Z  és  S C H M ID L

szűcsök — szőrmeáruháza Luéenec — Losoncz.

Harez ólunk a drágaság ellen
és a jó munkáért!

N Ö V E K S Z Ü N K : megelégedett vevőink növekedő csoportjával. 
S IK E R Ü N K : ruháink olcsó áraikban rejlik, melyeknek értékük nem 
vészit semmit sem a jó kidolgozásból, tartósságából és eleganciából. 
BIZO N Y ÍTJU K : értékes ruháinkkal, hogy a „Konf ekc i ó"  szótól 
nem kell többé félni, mert a mi öltönyeink és raglánjaink vetekednek 
minden mértékruhával.

Uj elárusitó helyet 
nyitottunk 

jó ruházkodás 
céljából.

Ruhák írásbeli jótállással. 
Rimavská Sobota Masaryk-tér 13. sz.

Rimaszombat, 1934 Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


