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Pünkösdi erő.
A lelkesedés szállott az aposto

lok szivébe, mikor pünkösd ünne
pén egybegyülve várták a megígért 
Szentleiket. Felülről jövő szélvész 
zúgása hallatszott a ház minden 
rekeszében, ahol összegyűlve vár
ták a Megváltó Ígéretét és fejeik 
fölött az irás szavai szerint tüzes 
nyelvek jelentek meg.

Szivüket, lelkűket emelkedett ér
zés ragadta föl a magasság felé s 
magasabb szempontokból tudták 
nézni a földet, a mindenséget. Érez
ték, hogy ez az erő: a szeretet és lel
kesedés mélységes ereje magasabb 
értékelésben állítja mesterük tani- 
tását. Érezték, hogy ennek a most 
kifejlő belső erőnek, amely bennük 
bontogatja szárnyait: nem tud többé 
ellenállani semmi a világon. Ez a 
belső erő, a meggyőződés fenséges 

'eje áthatol majd az egész emberi 
gon s mint a megduzzadt elá- 

folyam, áttöri a külső erő és 
\  a gazdaság és emberi 

mmcíen gátjait és belőlük 
a a föld minden részeire, 

csak ember lakik és küzd az 
ért.

A tüzes nyelvek fejük fölött a 
nyelvnek, az emberi szónak per
zselő erejét jelentették, amely átjár 
és fölmelegit hideg, jégbefagyott, 
közönyös sziveket s magával ra
gadja valamennyit a közös, nagy 
eszmének: a lelki megváltásnak 
szellemi magaslataira, ahol az em
ber salakjaitól szabadulva, tisztább, 
nemesebb légkörben tud élni és 
szelleme szárnyait kibontogatva, 
fejlődni.

A pünkösdi tüzes nyelvek szó
zata áradt belőlük s a tömegeket 
ellenállhatatlan erővel ragadta ma
gával a közös nagy eszme hitében 
egyesülésre.

Minden eszme, minden szellemi 
erő és nagyság ilyen szárnyakon 
repülve jut kifejlődésre az emberi 
tömegek szivében, lelkében.

Közömbös, lagymatag szivek, 
lelkek nem bírják ezt a mélységes 
erőt kiárasztani. A hideg szivek, 
jégbetakart lelkek felolvasztására 
és átdolgozására a s z ív  és lélek 
melegének nagyobb foka szüksé
ges. — A maga saját önző céljai 
minden egyes embert könnyen visz
nek munkára, küzdelemre, de a 
közös jó, a közös eszme, a közös 
cél rendesen egyes kiválasztott lel
kekben emelkedik a magasabb fo
kú, forróbb meggyőződés érlelő 
hivatására és ezek át tudják önteni 
mások leikébe is a szólás erejével 
eszméiket. De az ilyen választottak

ban nagy lesz az élő hit, mélyen- 
jár a meggyőződés.

Sekély vizek nem tudnak eláradni 
a föld szinén, azokat elnyeli a szom
jas, barna föld, vagy a sárga sivó 
homok és rövid folyás után meg
szűnnek. Csak a mélyebb és nagy- 
erejű forrásoknak van tisztitó, üdítő 
ereje, amely magával ragadja az 
iszapot, göröngyöt és tiszta hullá
maival átmossa a beléje kerülő 
testeket.

Az újkorban a nemzeti egyesülés 
adja meg az emberi társulások 
összetartó erejét s nemzeti össze
tartásban, közös működésben nyi
latkozik meg legjobban a fejlesztő 
folyamat.

Alagyar nemzetünknek szétszag
gatott, széttagolt állapotában, amely 
a világháború nagy földrázó felfor
gatása után szakadt reá talán bün
tetésképen, hogy nem tudta jobban 
megbecsülni, amit a végzet neki 
juttatott: talán azért, hogy újabb 
küzdelemre, fejlesztő munkára ser
kentse és kiragadja a stagnálás 
fiiiap.utábói, — ebben az áiiapotban 
kétszeresen szüksége van az össze
tartó erőkre.

Hallgatnia kell a hivatott, meg
győződéstől áthatott lelkek maga
sabbra vezérlő szózatára, amely 
élőszóval, vagy a sajtó utján igyek
szik a tömegek hűvösebb lelkeit a 
közömbösség hideg állapotából ki
ragadva felmelegiteni s a nemzeti 
kultúra és fejlődés nagy eszméjé
ben összeolvasztani.

De ez a szellemi összeolvasztó 
folyamat csak úgy fogja elérni cél
ját, ha a magyar kultúra vezetői 
mélységes meggyőződéssel telítve 
igyekeznek kiárasztani másokra a 
maguk fejlesztő eszméit és ha a tö
megek fölemelkedve a magasabb 
nemzeti eszme piedesztáljára, a 
mindennapi élet fáradozásai közt 
is megértik szivük hivó szavát, 
amely közös működésre ösztönöz.

Így érvényesül majd ez a lelki 
erő és igy lesz a bomlásból egye
sülés.

Az iparosság jövője.
(Egy öreg iparos levele egy iparosnak készölő 

fiatal úrhoz.)

Kedves Uratnöcsém ! Mindenekelőtt 
engedje meg, vagyis : engedd meg ma
gyaros őszinteséggel megrázni ma a 
kezedet, amikor elhatároztad, hogy sza
kítani fogsz a múlttal és nyolc gimná
ziumról szóló jeles bizonyítvánnyal be- 
állsz a műhelybe, kalapácscsal dolgozni 
a jövődön.

Öreg iparos vagyok. Azért mondom : 
add ide a kezedet 1 Azt a puha, fehér, 
gyönge kezet, amely csak a tollat birja

el, ide az én kérges kezembe, amely 
pehelyként emeli a pörölyt.

Ez a két kéz, igy egymásbafüzve le
gyen hid, amely két mélyen elválasztott 
világot kötössze a jövőben. — Hidd el, 
nehéz lesz ezt a hidat megépíteni; és 
nehéz lesz neked onnan, a túlsó oldalról 
átjönni ide.

A te kezed puha és fehér. Távoltar
tottak a fizikai munkától, mert úgy ne
veltek téged, hogy lenézted azt az óriási 

j munkát, amelyet az emberek legnagyobb 
része űz, hogy legyen a többinek is ke
nyere és kényelme.

Te ur vagy, mi csak iparosok vagyunk. 
Érzed ennek a csak-nak feszitő erejét, 
amely erő két társadalmat elválaszt egy
mástól? És itt a külömbséget a mi ter
hűnkre Írják. Mert uraknak nevezitek 
magatokat, jelezve, hogy mi szolganépek 
vagyunk. Ti intelligenciának hívjátok 

| magatokat, jelezve, hogy nekünk nincsen 
: intelligenciánk, lelki műveltségünk.

Mármost: abból a másik világból a 
mi lenézett világunkban nehéz lesz ne
ked átjönni nagyon.

Ezt érzed már ma, amikor az én kér
ges kezem megfogja a te puha kezedet 
és ez a kérges kéz azt mondja a puha 
kéznek : vezetőd, mestered vagyok.

Ezt fogod érezni még jobban holnap, 
amikor le kel! vetned az úri gúnyádat, 
hogy munkái-áiió böikütényi öits fei.

Nem félsz, hogy elönti arcodat a szé
gyen pirja ? És hogy megalázva érzed 
majd magad? Hogy urnák indultál és 
sok, hosszú iskola után lefelé haladsz? 
Hogy sok tudományban jeleskedtél és 
most az ábécén kell mégis kezdened?

De van egy harmadik külőmbség, 
amely elválasztja a te álmodat a rideg 
valóságtól.

Te ifjúi kedves könnyedséggel azt 
mondod : az ipari pályán gazdagok le
szünk ! Mert hallottad talán, hogy az 
iparnak arany a feneke. De nem néztél 
még eléggé körül az életben.

Láthattad volna, hogy közöttünk is 
vannak ügyes és szorgalmas embernyi- 
emberek, akik a mindennapi száraz ke
nyérnél nem tudták mégsem többre vinni. 
Azért újra, hogy le ne törjön a keserű 
csalódás, megmondom neked : Ne épits 
magadnak fellegvárakat! Hanem gyere ! 
Szívesen fogadunk. Minél többet tudsz 
feledni a múltból, annál hamarább lesz 
ember belőled.

Tedd le hát a tollat ! Helyébe oda
adjuk a mi nehéz, keserves, nagy pörölyün
ket. Barátkozzál meg vele ! És én hiszem, 
hogy hamar összemelegedtek. Az lesz 
majd a barátság ára, hogy te kényessé
gedből engedsz el valamit, ő pedig le 
vetkőzi irgalmatlan nagy nehézségét.

Gyere ! És ne törődjél azokkal, akik 
ma még lenéznek, azért, mert csak ipa
ros lettél. Hidd el, hogy dereng már a 
hajnal, egy uj időre, amikor érdemünk 
szerint megbecsülnek bennünket.

És ez a hajnal te magad vagy, öcsém. 
Veled letörik a tegnap társadalmi fel
fogásából egy nagy darab előítélet. Mert 
iparos társaid körében tanulod majd meg, 
hogy itt a műhelyekben is, bőrkötánybe 
rejtve, nagy emberi értékek húzódnak 
meg szerényen. És ha van is ma még 
darabosság bennünk, te leszel hivatva 
arra a te nagyobb műveltségeddel, hogy 
megfinomits minket.

Te, a tanult fiú leszel hivatva arra, 
hogy a társadalmi felfogásban is több

irgalmat találjunk. Apád, anyád, egész 
társadalmi köröd, amelyből hozzánk jössz, 
temiattad becsülni fogják a mi osztá
lyunkat.

És nem hiába. Mert látni fogja az egész 
világ, hogy körünkben nem züllöttéi le, 
hanem gyarapodtál igaz emberi értékek
ben.

A te példád hódítani is fog. Nem a 
nép alja, hanem nagynevű családok ko
pogtatnak majd felvételért a műhelyek 
ajtaján. És ha nekünk is módunk lesz 
válogatni az ipar jelöltjei közül, hidd el, 
átalakul a mi egész társadalmunk.

Akkor nem kell majd szégyelni ma
gadat.

És a gazdaság? Ej mi t ! Kenyered lesz. 
És ez elég. Sőt több az elégnél. Mert 
ezt a kenyeret nem fogja megkeseríteni 
senki és semmi. Szegény, szerény, de 
szabad ember leszel. Független és be
csületes munkád után ur. Mert aki füg
getlen és becsületes munkából él, ezen
túl az lesz az igazi ur.

öcsém, gyere. öreg iparos.

A Keresk. Testület közgyűlése.
A Rimaszombat város életében egyre 

jelentősebb szerepet betöltő kereskedel
mi testület vasárnap délelőtt tartotta 
meg évi rendes közgyűlését élénk ér
deklődés mellett Dickmann Dezső el- 
nökléséve! a testületi helyiség nagyter
mében.

A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvé
nek hitelesítése után Dickmann Dezső 
elnök terjesztette elő az elnökség jelen
tését, bevezetőül kegyeletes szavakkal 
parentálva el a testület múlt évben el
hunyt érdemdús tagját: Baksay Józsefet. 
A széles látókörrel mindenre kiterjedő 
elnöki jelentés a rimaszombati .ipar és 
kereskedelem válságának okaira egyen
ként rámutatva, megjelölte azokat a ki
bontakozási módokat, miknek segítségé
vel a kormány megmenthetné az adó
terhek alatt nyögő, a végső elkesere
désbe kergetett existenciákat. Az üzleti 
pangás egyre fokozódik, a kereskedőkre 
és iparosokra valóságos lidércnyomás
ként nehezednek az elviselhetetlen köz
terhek, amik ellen évek óta meddő küz
delmet folytatnak az érdekképviseletek. 
A rimaszombati kereskedelmi testület
ben szervezett kereskedőket is ez a 
súlyos helyzet kényszeritette a múlt év 
áprilisában rendezett demonstrációra, a 
mikor is az üzletek egy órás lezárásá
val tüntettek a hat évre visszamenőleg 
kivetett adóterhek igazságtalanságai ellen.

A pénzügyi hatóságok magatartásának 
jellemzéséül felhozta a jelentés, hogy a 
jövedelmi adó kivető bizottságban meg
üresedett egyik helyre Ígéret daczára 
sem nevezték ki az érdekképviseletek 
delegátusát, hanem a viszonyokkal egy
általán nem ismerős, függő helyzetben 
lévő államhivatalnokot. Csupán a for
galmi adó kivetése terén sikerült a 
pénzügyi hatóságokat belátásra birni és 
a bizottsági kivetési rendszert bevezet
tetni. A grémium elnöksége minden be
folyásával azon volt, hogy a sérelmes 
adókövetelések ellen benyújtott felebbe- 
zések méltányos elintézést nyerjenek és 
e téren egyes esetekben sikerült is ered
ményt elérni.

A mozgalmas 1926. év során tekinté
lyes ügyforgalmat bonyolított le a tes-

I V *  Ahol van magyar Iskola, ne hagyjátok elsenyvedni gyermek híján í 
Ahol nincs, bár szükség van rá, hangos szávai követeljétek!
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tület, 290 beadványt intézett el, és a 
fontosabb ügyekkel egy rendkivüli köz
gyűlésen és kilenc választmányi ülésen 
foglalkozott.

A vagyondézsma felebbezések jóindu
latú kezelése s az érdekeltek meghall
gatása céljából több Ízben interveniált 
az elnökség ; csatlakozott a forgalmiadó 
pausálirozását célzó akcióhoz; ered
ménnyel közbenjárt a pénzügyi hivata
loknál az utlevélszerzés megkönnyítése 
érdekében ; a társegyesületekkel karöltve 
fellépett a vízumrendszer törlése mel
lett ; tiltakozott a postacsomagok házhoz 
kézbesítésével kreált uj terhek ellen s 
követelte a kézbesítési dijaknak az egész 
vonalon való mérséklését; eljárt a le
bélyegzetten osztrák-magyar koronák 
becserélése érdekében ; tiltakozott a vá
sárengedélyeknek jelentéktelen kisköz
ségek részére való engedélyezése ellen, 
ami a városok iparát és kereskedelmét 
teljesen a tönk szélére juttatja ; fellépett 
az elnökség a vásári kereskedelem meg- 
rendszabályozása érdekében és a kassai 
kereskedelmi testülettel együtt követelte 
illetékes helyeken az utazó kereskedők 
engedélyeinek revízióját; részt vett a 
vasúti menetrend összeállító bizottság
ban ; hangot adott az üzleti záróra or
szágos szabályozását célzó mozgalom 
érdekében; követelte több Ízben az 
iparkamarák autonómiájának visszaállí
tását ; végre a szociális biztosítás reví
zióját és a postacsekkek után fizetendő 
illetékek törlését.

A kereskedelmi érdekek ily intenzív 
ápolása mellett időt szakított az elnök
ség a kulturális mozgalmakban való 
aktív részvételre is, és mindenütt ott 
volt, ahol emberbaráti célokért áldozni 
kellett.

Az elmúlt év folyamán két testületi 
tag vált ki végérvényesen az aktív tagok 
sorából üzletük feladása következtében: 
Gránát Dezső és Imreh Sándor. A gaz
dasági viszonyok mindkettőjüket más 
vidékre- sodorták, kívánja az elnökség, 
hogy'uj otthonukban is a volt kollégák 
szeretete és Isten áldása kisérje őket.

Pitta Rudolf lemondása folytán a tit
kári állásban is változás állott be, kez
detben Weisz Frigyes, majd Bloch F., 
az ő áthelyezése után pedig Maros Mik
lós látta el a titkári teendőket s ma is 
a legnagyobb megelégedésre működik.

A testület kulturális igényeinek kielé
gítésénél az elnökséget a rendelkezésre 
álló szerény eszközök dacára is, az 
egyetemes kultúra kiépítésének szeretete 
vezérelte. Büszkén emlékezik meg az 
elnöki jelentés a grémium falai között 
lezajlott Győry-szeminárium sikerére és í 
hálás Győry Dezsőnek, hogy a magas 
színvonalú irodalmi előadások megtar
tására a testületet választotta. A keres-j 
kedelmi grémium helyiségeit újabban a 
festők is előszeretettel keresik fel a 
nagysikerű Makovits-kiállitás óta tárla
tok rendezése céljából s az elnökség 
az elmúlt évben a legnagyobb készség
gel engedte át a nagytermet Dömény 
László és Bánsághy Vince festőművé
szeknek is, akiknek képkiállitásai ese
ményszámba mentek Rimaszombatban.

Részt vett a kereskedelmi testület a 
80 éves jubileumot ünneplő polgári 
olvasókör díszközgyűlésén, és együtt
érzésének jeléül magát küldöttségileg 
képviseltette. A grémium a klubélet el- j 
mélyítése céljából helyet adott a sakk- j 
körnek, teaestélyeivel és mulatságaival 
pedig teljesen meg tudta nyerni a tago-I 
kát a testületben uralkodó szolidaritás
nak, aminek eklatáns bizonyítéka a tag
létszám egyre emelkedő tendenciája.

A zajos helyesléssel fogadott elnöki 
jelentés után Gémes Béla pénztárnok 
terjesztette elő a számadásokat s úgy 
azt, mint az ezévi költségvetést Nemé- 
nyi Ármin hozzászólása után elfogadták 
és az elnökségnek a szokásos felment-; 
vényt egyhangúlag megszavazták. — A 
vagyonmérleg 28177 kor. 49 fillér akti-! 
vummal zárul, a költségvetés pedig 1000 
korona felesleggel, közel 45000 korona 
kiadási tétel mellett.

A közgyűlésen megjelent tagok hálás 
köszönetét Braun Jenő tolmácsolta az 
elnökségnek, biztosítva a testület élén 
állókat legteljesebb bizalmukról és tá
mogatásukról.

A rimaszombati járási
ipartársulat közleményei.

1. Hogy történik a segédek bejelentése. 
Minden iparos, aki üzemében segédet 
alkalmaz köteles azt a járási Ipartársu
lathoz 8 nap alatt bejelenteni. A beje
lentéshez szükséges nyomtatvány az Ipar
társulatnál kapható. A bejelentésről az 
Ipartársulat bizonyítványt ad ki, vagy 
ha munkakönyvé van a segédnek, abban 
igazolja a bejelentés megtörténtét. Utóbbi 
esetben külön bejelentési lapot kitölteni 
nem kell. Minden egyes bejelentésért 1 
kor. fizetendő. Ha tehát vidéki iparosok 
jelentik be segédeiket, történjék az akár 
bejelentő lappal, akár munkakönyv mel
lett, mindenkor 1 kor. dij és 1 kor. portó- 
költség mellékelendő bélyegekben.

2. Hogy történik a kijelentés. Ha a se
géd alkalmaztatása megszűnik a munka
adó köteles a nála eltöltött időről bizo
nyítványt kiadni, vagy ha a segédnek 
munkakönyvé van, abba bejegyezni és 
aláírni. — Az előírásos bizonyitvány az 
Ipartársulatnál kapható. A munkaadó 
által kiadott bizonyitvány az Ipartársu
latnál mint kijeientési okmány bemu
tatandó, ami csak akkor lesz hiteles, ha 
az Ipartársulat láttamozza. A kijelentés 
díjmentes, csak a postai költségre kell 
1 kor. bélyeget mellékelni.

3. Az Ipartdrsuiati tagságról. Az ipar
törvény 156. §-ának 1. pontja értelmé
ben mindenki, aki ipart üz, egyúttal az 
Ipartársulat tagjává is válik és mint 
iparos köteles az Ipartársulattal össze
függő kötelezettségeket is teljesíteni. 
Mivel az utóbbi időben többen azzal 
küldték vissza az Ipartársulat tagdíj be
fizetés iránti felszólításait, hogy nem 
léptek be az Ipartársulatba és nem haj
landók tagdijat fizetni, az ipartörvény 
fenti szakasza az érdekeltekkel tudomás 
vétel végett azzal közöltetik, hogy 
ehhez alkalmazkodni és fizetési kötele
zettségüknek a fontiek értelmében ele
get tenni kötelesek.

4. A korcsmárosok és vendéglősök f i 
gyelmébe. Arra való tekintettel, hogy a 
rimaszombati Ipartársulathoz tartozó 
korcsmárosok és vendéglősök nagy ré
sze illetéktelen egyén biztatására a*. 
1925 Il-ik félévi és 1926 évi tagdijuknak 
a kifizetését megtagadta, közli az Ipar
társulat elnöksége, hogy az ip. törvény 
162. §-a értelmében kivétel nélkül min
denki tartozik a tagsági diját megfizetni, 
még abban az esetben is, ha az illető 
iparosok külön szakosztályhoz is tar
toznak. — A szakosztály felállítása nem 
jelenti azt, hogy az Ipartársulattal járó 
kötelezettség megszűnik, mert a szak
osztály az Ipartársulat mellett fog mű
ködni, tagjai pedig még akkor is köte
lesek annak terheit viselni, úgy, amint 
azt az ipartörvény előírja.

Megértést növelő, szeretetet erő
sítő, békességes és örömteljes ünnepe
legyen a pünkösd mindnyájunknak.

Pünkösdi levelem,
friss rózsalevelén, 
ezüsttollal irom, 
aranyporzó gyöngye 
ragyog a napcsókban 
a szűz rózsaszirmon.

Testvér,
adassék levelem Neked, akinek írtam s 
az ünneplő lélek meakulpázó magába- 
szdlldsdval, templomból jövet, húzódj meg 
tisztaszobdd csendszögletében és olvasd 
el, Testvér.

Mondd, érzed-e, hogy megint pünkösdre 
virradt napodból hiányzik a Szentlélek 
tüzének melege, az Erő ünnepének régi, 
tiszta öröme, sivár életedet megkeserítette 
a szeretetlenség, igére szomjazó lelked a 
hitetlenség ellen vívja harcát és jobb sorsod 
hajnalcsillagát a bánatok egének köny- 
felhője takarja!? Testvér, fdj-e a szived, 
ha látod a pdrtoskodások erőtpusztitó 
rohamát s mondd, nem zokog-e fel szomorú 
lelked a megnemértések lávájának ránk- 
zudulásdban? Testvér, bűnösek, Testvér, 
hibásak vagyunk. Lássuk be és tegyünk 
ellene, Testvér! Kikezdett a régi Nagy
átok. Szörnyű foga itt rág közöttünk 
megint, vigyázzunk, Testvér, szedjük össze 
erőnket, ne kacagjuk tévelygőnek egy a 
mást, ne bántsa senki a magyart s ne 
pedig főleg a magyar!

Nekünk csak egy utunk van! Nekünk 
csak egy utunk lehet! Összeölelkezve, 
magyar szívvel s magyar egy etakar ássál, 
békés szeretettel ezen az egy utón kell 
haladnunk mindannyiunknak, ha el nem 
akarunk veszni, ha élni akarunk. Élni 
szépen, erősen, diadalmasan. Miénk az 
élet, ne ássuk hát sírunkat!

Pünkösdi szívvel irt levelem szívleld 
meg, Testvér. ^ - ,f \  Árgus.

Iv m i  i f i  I Az örömet fakasztó, csaló- 
V lU L lv fl. |  dást termő, csodaszép, cso-

da-zord Élet szinpompás virágos kertjének 
életerőtől duzzadó legszebb hajtása, g y ö - ! 
nyörü Viola szára letörött. Egy fehérviola- 
tiszta, álom -sejtelm es, bűn- és szennytelen  
ártatlan leánylélek ragyogását az elmúlás 
fekete fátylával takarta le a Végzet, egy 
m osolygós arcú, kacagós ajkú szépséges fia
tal leány csendesült örök álm odozásra. Isten
nek angyalra volt szüksége a mennyben s a 
bánatok földjének fehérielkü ártatlanságát 
magához szólította örök örvendezésre, örök 
boldogságra. Konfirmálásra készült hab
könnyű, hófehér ruhácskájába öltözötten, 
aranyos angyalszárnyon s z á l l . . .  száll Violka 
az égbe s a fájdalom tövisével szivükben, 
gyászolva, zokogva néz utána Anyuka, Lacika, 
Marcsi néni, Józsi bácsi, Jucika s mind-mind, 
kiknek szivéhez oly közel állott e földön. És 
m egdöbbenéssel, sirva nézi ezt az angyalszál
lást minden érző lé le k . . .

5. Poltári vásár. A zsupáni hivatal 
megengedte Poltár községnek, hogy a ju
nius 6-ára eső vásárt junius 7-én tart
hassa meg. ______

Felhívás.
A hollandi, illetve a magyar-hollandi 

biztositó társaság kötvénytulajdonosai 
mozgalmat indítottak, a kötvények dí
jazása és fennálló kötvények elismerése 
iránt.

Ezen mozgalom folytán kilátás lehet 
arra, hogy ezen kötvények kifizetése 
csehszlovák koronában fog történni.

Mielőtt azonban a több oldalról nyert 
megbízás folytán az ez irányban szük
séges lépéseket megtennénk, felhívjuk a 
kötvénytulajdonosokat, hogy vagy az alól- 
irottaknál vagy Dr. Ganzfried Ernő ügy
védnél Rimaszombat (Stefanik-u. 31. sz.) 
csatlakozásukat f. évi junius hó 15-éig 
bejelenteni szíveskedjenek.

Tekintettel arra, hogy ezen ügyben 
eredményes eljárás csak akkor érhető 
el, ha rövid időn belül minél több köt
vénytulajdonos jelentkezik, kérjük a köt
vénybirtokosokat, hogy csatlakozásukat 
a fenti határidőig okvetlen bejelenteni 
szíveskedjenek.

Rimaszombat, 1927. május hő 24.
A megbízók nevében :

Flamm Emánuel. Dickmann Dezső.

Kubinyi Violka, a helybeli reálgimná
zium IV-ik osztályú növendéke, 14 éves 
korában folyó hó 1-én Budapesten, hová 
gyógykezelés végett szállították, rövid 
szenvedés után meghalt. A szebb, jobb 
hazába költözött kedves fiatal leány még 
alig pár napja, hogy viruló egészségben 
itt járt közöttünk s legutóbb a torna
versenyen gyönyörködtünk ügyességé
ben, pompás fejlődésében. Mintegy 10 
nappal ezelőtt egyik lábán vérmérgezést 
állapítottak meg az orvosok s hiába volt 
a legkörültekintőbb orvosi kezelés, leg- 
odaadóbb ápolás, a mindenki által sze
retett kedves leány itt hagyta szeretteit. 
Holttestét Budapestről Nagyrőcére szál
lították s folyó hó 4-én, a minden oldal
ról megnyilvánult impozáns részvét mel
lett helyezték az ottani családi sírboltba 
örök nyugovóra. A tragikus haláleset 
alkalmából a reálgimnáziumra kitűzték 
a gyászlobogót, a tanári kar és tanuló
társak küldöttségileg vettek részt a te
metésen s koszorút helyeztek a rava
talra, melyet valóságos koszoruerdő ta
kart. A megdöbbentő, szomorú elmúlás 
a korán elköltözött kedves, leány édes 
anyját: özv. Kubinyi Jánosné szül. Vad 
Margitot, testvérét Kubinyi Lászlót s 
kiterjedt rokonságát döntötte mélységes 
gyászba és a rokonság köréből érzékeny 
csapásként sújtotta a gyászos eset dr 
Törköly József magyar nemzeti párti 
szenátort és nejét Vad Máriát, kik a 
megboldogultat leányukként szerették 
s megmentéséért minden áldozatot meg

hoztak. — A vigaszok Istene nyújtson 
gyógyirt a megszomorodottak lelki se
bére.

Halálozások. Pásztor István zöldség- 
árus 77 éves korában május 30-án vá
rosunkban meghalt. A régi polgárembert 
őszinte részvéttel kisérték utolsó útjára.

Özv. Turek lmréné szül. Pavlik Anna 
életének 80 ik évében május 30-án örök 
álomra szenderült. Az elhunyt matróná
ban Turek Géza áll. adóhivatali igaz
gató és Takács Lipótné sz. Turek Irma 
szeretett édes anyjukat vesztették el. 
Nagy részvét mellett^ hó 1-én temették.

Párák Lázár nyug. el. iskolai igazgató- 
tanító, ki csak nem régen költözött Ti- 
szolczról városunkba, folyó hó 1-én 67 
éves korában meghalt. Holttestét folyó 
hó 3-án helyezték örök nyugalomra.

Özv. Szkalos Sámuelné szül. Gröner 
Emília életének 94-ik évében folyó évi 
május hó 30 án Szinóbányán meghalt. 
Az elhunyt matrónában Szkalos Emil 
rozsnyói ev. lelkész édes anyját gyá
szolja.

A postai forgalom a pünkösdi ünne
pek alatt szünetel. Folyó hó 4-én (szom
baton) csak déli 13 óráig lesz nyitva a 
posta. A levélhordók is csak déli 13 
óráig kézbesítenek.

Junius 5-én és 6-án a posta zárva 
marad, szolgálat mint vasárnap.

Távirda, telefon nyitva lesz, junius
6-án a távirdai és telefondíjak mint köz
napon.

Kath. hitközségi közgyűlés. A hely
beli kath. hitközség junius 5-én délelőtt 
11 órakor a Kath. Olvasóegylet nagy
termében rendkivüli közgyűlést tart a 
Charitas megalakítása ügyében.

A református leánykör évzárója. 
Ebben a munkaévben is szép sikerrel 
munkálkodó ref. leánykör bezáró ünne
pélyét folyó junius hó 12-én (vasárnap) 
6 órai kezdettel tartja a ref. templom
ban, és szívesen vár mindenkit, kinek 
szivében a szeretet szava visszhangra 
talál. Az ünnepély műsora a következő- 
1. Gyülekezeti ének. — 2. Imádkozó 
Molnár Gyula s. lelkész. — 3. Karé’
4. Felolvasás. — 5. Énekel: Matr 
Magda. — 6. Szaval: Csontos f 
7. Karének. — 8. Szaval: .Kit
9. Orgonán játszik : Lengyel M
10. Énekel: Székely Lajos. — 11. 
lekezeti ének.

Ünnep készül. A rimaszombati i, 
rosságnak nagy ünnepe lesz: Időseb. 
Rábe l y  Miklóst, a régi általános ipar
testület utolsó elnökét fogják szeretettel 
ünnepelni. A Rábely Miklós neve össze 
van forrva az ipartestületi élet minden 
mozzanatával. 40 esztendeig dolgozott 
az iparosságért csupa lelkesedésből; 
most aztán, hogy az uj ipartársulat vá
lasztását a zsupanátus is jóváhagyta, 
Rábely Miklós végképen megvált az ipar
testülettől. A rendező-bizottság csak erre 
várt és már megtette a kellő lépéseket, 
hogy az ünnepség méltó legyen az ün
nepelt nevéhez. Bár ugyan ez az ünnep 
kimondottan az iparosság ünnepe lesz, 
a város minden osztályú népe részt fog 
benne venni. Az ünnepély első része az 
ipartársulat díszközgyűlése lesz, mit köz
ebéd fog követni.

Kedden kezdődnek az érettségi 
vizsgák. A helybeli állami reálgimná
zium magyar tagozatának növendékei 
kedden kezdik meg a szóbeli érettségi 
vizsgákat a Jancovie Ferenc pozsonyi 
reálgimnáziumi igazgató elnöklésével 
működő bizottság előtt. A sikeresen be
fejezett Írásbeli vizsgák alapján ezévben 
19 rendes és 1 magántanuló kerül szó
belire. — A középiskola és az egyetem 
határmesgyéjére érkezett ifjúság a szó
beli vizsgák befejeztével a Jellinek ven
déglőben 9 én este 8 órakor tartja meg 
a szokásos érettségi bankettjét.

Népszerű fizikai előadások a gim
náziumban. A helybeli állami reálgim
názium népszerű fizikatanára F r e n y ó  
Lajos az érettségi vizsgák lezajlása után 
készül bemutatni a fizikakedvelő intel
ligens nagy közönségnek egy kísérleti 
előadás keretében a beszélő ivlámpát. 
Az érdekfeszitő fizikai előadás a gimná
zium természettani előadótermében lesz 
megtartva s annak pontos dátumát kö- 
rözvény utján fogják tudatni. — A jövő 
tanév elején rádiósokat érdeklő kísérleti 
előadást is fog tartani Frenyó tanár.

Rádié-akkumulátor töltés, villamos felszerelés és berendezés, csillárok, égők a lég jutányosabb áron 
I V *  a Rimaszombati Városi Villamos Telepen szerezhető be; Kispást-tér. —  Telefon-szám: 30. ‘'P l
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Harangszentelés. A zeherjei reform, 
egyház, a hívek áldozatkészségéből meg
újított templomába bevezetett uj harang
ját Dusza János pelsőci-, Szőke István 
páskaházai és Varga Lajos kálosai ref. 
lelkészek közreműködésével pünkösd 
másodnapján szenteli fel ünnepélyesen, 
mikor az isteni tisztelet keretében a ref. 
énekkar is szerepel s ezzel emeli az 
ünnepség fényét. A harangszentelési iin- j 
nepélyt a szabadban rendezendő táncz- 
mulatság követi. A befolyandó jövede
lem a templom-renoválás költségeinek 
fedezésére fordittatik. Belépődíj tetszés 
szerint, a 10 koronán felüli adományo
kat lapunkban fogja köszönettel nyug
tázni az ünnepély-rendezési munkálato
kat végző énekkar.

Dobfenek község kath. templomot 
épít. A gömörpéterfalai róm. kath. egy
házhoz tartozó dobfeneki kath. hitközség 
elöljárósága elhatározta, hogy tagjainak 
önként felajánlott anyagi segítségével 
még ez év folyamán kisebbszerü temp
lomot építtet. Az egyháztanács most teszi 
közzé az építési pályázatot és az épít
kezést még junius hó folyamán meg is 
kezdik.

A „Gömör" kulturest rendezőbizott
sága annak a mérhetetlen gyásznak át- 
érzése jeléül, ami özv. Kubinyi Jánosnét, 
az estély egyik felkért szereplőjét Violka 
leányának tragédiájával érte, a kultur- 
előadás terminusát ll-éről 18-ára ha
lasztotta el.

Kanyarójárvány. Az utóbbi napok
ban megismétlődött kanyaróesetekre való 
tekintettel a városi főorvos intézkedésére 
8 napra bezáratta az elemi iskolákat a 
tanfelügyelőség. A nyolc napos járvány
szünet május hó 30-án vette kezdetét.

A feledi iparosok mulatsága. Ma 
vasárnap délután 3 órai kezdettel ren
dezi a feledi iparosok olvasóköre Fele
den a Pinka-féle kerthelyiségben nyári 
táncmulatságát. A rendezőség mindent 
megtett a vendégek szórakoztatására és 
a legkülönfélébb meglepetéseket eszelte 
ki a jókedv biztosítására. Lesz női szép
ség és férfi csunyaságverseny (értékes 
dijakkal), szerpentin- és konfetti-csata, 
világposta, sőt este még tűzijáték is. — 
A nyári mulatság második része este 
a Klein Károly-féle vendéglőben kezdő
dik, illetve folytatódik. Belépődíj 6 kor. 
személyenkint.

téséről értesítenek bennünket. A Carpá- 
tia-finomitó most határozta el a tiszolci 
és murányi benzinkutak építését, minek 
folytán a keletszlovenszkói autóforgalom 
főútvonalait biró Gömörinegye legfonto
sabb állomásai rövidesen kivétel nélkül 
el lesznek látva a gyors és megbízható 
autóforgalom legfontosabb tényezőjével: 
precízen működő benzinkutakkal.

J B á r t f a  G y ó g y f ü r d ő
KLIMATIKUS GYÓGYHELY i 

Vérszegényeknek, női bajok ellen, Idegeseknek, rheumásoknak 
és a légzőszervek hurutjainál a legkiválóbb orvosok által javallva

Kés 35*Teljes napi penzió lakással együtt 
a főszezonban

Csehszlovákia legolcsóbb fürdőhelye. -  Vasúti kedvezmény. **381 

Kérjen prospektust. 3 5 Igazgatóság  Bardiovské Kúpele.

A nyugdíjintézet közlése. A csehszl. 
köztársasági munkások rokkantsegélyző 
és nyugdíjintézetének helybeli 37. számú 
fiókjának elnöksége, ezúton közli tag
jaival, hogy a junius havi tagdijbefize- 
és — tekintettel arra, hogy az elnök kül- 

tközgyülésen vesz részt — folyó hó 
i vasárnap délelőtt 11 — 1-ig lesz 
<rtva- a. szokott helyen.

Az Elnökség.

i V ^'aszöeszt-pala a legjobb 
.detesebb tetőfedő anyag, 

agvölgyi SYENIT aszbeszt-pala- 
r.-t. Púchov-Kockovcén gyártmá- 

í rendszeres időközökben az állam 
azére e célra felállított anyagvizsgáló 

állomásokon, íudniilik a prágai és brünni 
műegyetemen, megvizsgáltatja, hogy meg
győződést szerezzen arról, miszerint azok 
állandóan egyenlő kiváló minőségűek. 
A Közmunkaügyi Minisztérium az asz- 
beszt-pala előállítását köztudomás sze
rint szabályokhoz kötötte. A hivatalos 
vizsgálatok eredménye mindig az veit, 
hogy a SYENIT-pala minősége a kivá
nalmaknak nemcsak hogy megfelel, de 
még azokat jóval felül is múlja.

A termelés évenkint meghaladja a 
2000 waggont.

A gyár a legmodernebb ebben a szak
mában.

Állandó vevőköréhez tartoznak már 
évek óta a köztársaság vezető állami 
és községi intézményei is.

SYENIT palával készített tető vég
telen tartóssággal bir és mivel ezenfelül 
ára is igen mérsékelt, minden építtető 
érdekében áll, hogy csak SYENIT asz- 
beszt-palát használjon.

Az anyag minőségéért Írásbeli jót
állást vállalunk.

Minta, költségvetés és felvilágosító 
iratok ingyen állnak minden érdeklődő 
rendelkezésére.

i J
Gyújtogató lelenci fiú. Balogiványi 

községben múlt péntek délután Fejes 
Kálmán gazdálkodónál szolgáló 18 éves 
gyengeelméjű lelenci fiú tüzet rakott a 
szalmakazlak tövében. A lángok bele
kaptak a kazlakba és Balyo Zoltán, Fe
jes Jónás egész szalmakészletét elham
vasztották. A kár, melynek egy része 
biztosítás révén megtérül, jelentékeny. 
A gyújtogató suhancot a csendőrség le
tartóztatta és átadta a rimaszombati 
Jfllamügyészségnek.

Bérmálásra
legalkamasabb és legszebb ajándék 

a z  i m a k ö n y v .
Nagy választékban kapható: Ráhely Miklós

könyvkereskedésében.

Minden jó háziasszony “W
a fehérneműjét otthon vcirrja s hozzá a híres 
Schroll-/é/e siffon, vászon, batiszt, damaszt, 
paplanlepedő- és ágylepedővásznát

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

Szőnyegek, paplanok.
Vidékre mintákat küldök. Előnyös árak!

A kassai lóversenyen, amelyet a kas
sai ügető és lóvaregylet május 28. 29-én 
rendezett, nagyszerű idő és majdnem 
kifogástalan terepviszonyok mellett szá
mos urlovas vett részt Gömörből is, 
különösen Tornaija vidéki istállótulaj
donosok. A kettős fogatú urkocsiver- 
senyben (15000 méter) Szilárdy István 
sajólenkei földbirtokos fogata (Venka) 
nyerte el az első dijat.

Kazaltűz. Princz Bertalan, helybeli 
birtokbérlő 1200 métermázsás szalma
kazlát ismeretlen tettesek május 30-ára 
virradó éjjel felgyújtották. A tekintélyes 
összeget reprezentáló szalmakazal porig 
égett. A nyomozás megindult. — A kár 
biztosítás révén megtérül.

Bolti tűz. Angyal Gyula főtéri üzlet- 
helyiségében szerdán este féltiz óra táj
ban tűz ütött ki. A lezárt vasredőny 
mögül gomolygó füstöt járókelők vették 
észre, akiknek figyelmeztetésére a rendőr
őrszem a helyszínre hivatta az ügyeletes 
tűzoltót és a lángbaborult üzletet rövid 
idő muiva már el is árasztották a loka
lizáló vizsugarak. A kár, melynek jórésze 
a mentés következtében állott elő, jelen
tékeny. A vizsgálat megindult.

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

Műkedvelői előadás. Az ajnácskői 
olvasó- és önképzőkör pünkösd vasár
napján kulturháza javára, az ottani ki
váló műkedvelő gárdával színre hozza 
Csite Károly „Leány eset" cimü három 
felvonásos falusi vigjátékát, amely előtt 
és után a dalárda több énekszámmal 
szerepel. A figyelemreméltó kulturmun- 
kásságot teljesítő ajnácskői olvasó- és 
önképzőkörnek Hennyey Katalin tanító
nő a lelke és vezetője s a rendezés 
munkáit ezúttal is ö vezeti. A szinielő- 
adást táncmulatság követi.

Mulatság. A Magyar Nemzeti Párt 
felsőbalogi szervezete pünkösd vasár
napján délután 4 órai kezdettel rendezi 
meg sikeresnek ígérkező nyári mulatságát 
a felsőbalogi Czéner-féle vendéglő ösz- 
szes helyiségeiben.

Földessyék Rozsnyón. A tornaijai 
rövid ideig tartó szezon után folyó hó 
1-én Rozsnyón kezdette meg Föidessy 
Sándor staggione társulata előadásait. 
Előreláthatólag mintegy két hátig tartóz
kodik a társulat Rozsnyón s azután hoz
zánk szándékoznak jönni a színészek.

Temetői építkezés. A rimaszombati 
izr. szentegylet temetőjét halottas kam
rával és temetőőri lakással kibőviti. A 
munkálatokat Stanga János jónevü kő
művesmester versenytárgyalás utján, mint 
legolcsóbb nyerte el.

Pneumatlk-javiíó műhely Losoncon. 
Várady József, a losonci villanytelep volt 
üzemvezetője egy pneumatik-javitó és 
L-Jj'áa'akiíiW” 1 állított fel, amely 
e hó kozep. kezdi műkö
dését. Tekintve, hogy környetOfukun eddig 
ilyen üzem nem létezett, az uj vállalko
zás gazdasági jeiernusége kétségtelen, 
annál is inkább, mert az autótulajdono
sok pneumatik javítási költségei a mo
dernül felszerelt uj üzem révén 40—50 
százalékra redukálódnak majd.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

Szeplő ellen
Royal créme és szappan
kapható a RUDOLF drogériában 
RIMASZOMBAT, Gömöri-utcza.

Épülnek a benzinkutak. Csak nem
régen adtunk hirt az Angyal-féle Va- 
cuum-kut építéssel kapcsolatban a Tor
naiján épülő két uj benzinautomatáról 
s azóta újabb két benzinállomás létesi-

A moziban óriási érdeklődés s álta
lános nagy tetszés mellett hozták az 
elmúlt héten vászonra a „Bajadér sze
relme" cimü csodaszép filmet. Junius 
4—5-én a „Volga hajósai" film helyett, 
— melyet a filmkölcsönző társulat ide
jére nem tudott leszállítani — az azt 
jóval felülmúló „A sanssouci malom" 
slágerfilm kerül bemutatóra. — Hétfőn 
junius 6-án a Kertész Mihály által ren
dezett „Arany pillangóit, junius 8-án 
„Zoro és Huru mint milliomosok" hu
moros filmet, junius 9-én „Ő felsége a 
kicsike" kalandor filmet Gunar Tolna- 
essal, adják elő. Jegyek elővétele kívá
natos. Az esti előadások fél 9 órakor 
kezdődnek.

Darkó István uj novellás kötete. A
szlovenszkói magyar prózairás leghiva- 
tottabb tollú írója Darkó István most 
adta közre a Kassai Renaissance könyv
tár kiadásában legfrissebb novelláskö- 
tetét. A kilenc pompásnái-pompásabb 
novellát tartalmazó értékes kötetre a 
Renaissance helybeli megbízottja előfi
zetési ivet nyitott és az előfizetőknek a 
csinos kiálitásu könyvet 6 koronás ár
ban bocsájtja rendelkezésre. Biztosak 
vagyunk benne, hogy a jeles iró uj köny
vét minden irodalompártoló rimaszom
bati magyar meg fogja vásárolni.

Kinő APOILO mozgó
Szombaton és vasárnap, junius 4-én és 5-én nagy
szabású monumentális alkotás. Gyönyörű felvételek

A SANSSONCI MALOM
(Király és a molnár.) Főszereplő Tschech Olga 

és Oebür Ottó.
Hétfőn, juniu3 6-án világ szenzáció! Nagyszabású 

Sascha-filin! Elragadtató filmregény
AZ A R A N Y  PILLANGÓ
Rendezte Kertész Mihály. Főszerepben Damita 

Lilly és több kiváló művész.
Szerdán, junius 8-án a két ismert komikus kalan

dos története
Pat-Patachon milliomosok
Főszerepben Zoro és Huru. Talán ez az utolsó 

film ezen művészekkel.
Csütörtökön, junius 9-én egy szeszélyes klsleny 

kalandos története
ŐFELSÉGE A KICSIKE
Főszereplők Gunar Tolnaes, a mi kedvencünk.

A gőzfürdőre, erre az ugyszóiván 
nélkülözhetetlen egészségi tényezőre, jobb 
napok virradnak. Most, hogy a Tátra 
bank tulajdonába jutott, elhatározta az 
uj tulajdonos, hogy ha a fürdőt továbbra 
is megtartja, azt teljesen karbahozatja 
és üzembe helyezi. A gőzfürdőre szük
ség van s ha azt tényleg megfelelően 
rendbehozzák, jövedelmezőségéhez szó 
sem férhet, eltekintve a beteg emberi
ségre áldásos s közegészségi szempont
ból annyira nélkülözhetetlen voltától. — 
Itt emlitjük meg, hogy Rozsnyón is gőz
fürdő építésének gondolatával foglal
koznak.

A Szlovák biztosító r. t. képviseletét
Dr FÉNYES ELEMÉR Rimaszombat, Masaryk- 
tér 1. sz., 1. em. vette át. Biztosításokat köt 
igen előnyös feltételek  m ellett: életre, bal
esetre, betörésre, tűz- és jégkárokra, autókra.

A rimaszombati közbirtokosság köz
leménye. A rimaszombati közbirtokos
ság elnöksége arra való tekintettel, hogy 
a közelben nehéz muraközi ló apaállat 
nincs, elhatározta, hogy nehéz muraközi 
apaállatot az illetékes helyen kérni fog. 
Mivel a kérelemnek eredménye csak 
abban az esetben lesz, ha a közbirto
kosság megfelelő számban tud kimutatni 
ló anyaállatokat, felkéretnek úgy a rima- 
szombati, mint a közel-községbeli kan- 
caáilat tulajdonosok, hogy ha fedezte
téshez gazdaságaikban nehéz muraközi 
és félmuraközi tenyészállatra szükségük 
lenne és ily lovakat tenyészteni hajlan
dók ezt a rimaszombati közbirtokosság
hoz sürgősen jelentsék be.

A u td 'ta x i  RUDOLF Z.
RIMASZOMBAT, Gőmöri-uícza.

Hatósági közlemények. A népjóléti 
minisztérium engedélyezte az éjszakai 
munkát hajnali 4 órától kezdődőleg a 
péküzemekben a dagasztóteknő melletti 
munkálatokra. — Azon munkára nézve, 
melyek a készítést megelőzik, vagy azt 
követik, a 8 órai munkaidőre vonatkozó 
törvény előírásai érvényesek.

Felhivatik a tenyészállatok, esetleg 
más szarvasmarhák tulajdonosainak fi
gyelme arra, hogy a pozsonyi „Domov" 
ált. bizt. r.-t. szarvasmarha biztosítással 
is foglalkozik, aminek nagy jelentősége 
van nemzetgazdasági szempontból.

S P O B  T.
Építsük ki a RPOS athletikai 

osztályát.
A RPOS évi tisztujitásáról referáló 

kommünikében, — melyet lapunk annak 
idején hozott — imponáló terjedelmű 
névsor jelent meg, annak regisztrálásául, 
hogy a RPOS uj erőkkel ftidui a sze
zonba. Jólismerjük azokat a nehézsége
ket, amik szezon elején feltornyosulnak 
az intézők elé s éppen ezért nem kri
tikát akarunk gyakorolni most, hanem 
tanácsokat adni.

Scbmidthauer keserűviz reggeli előtt 
fél pohárral

langyosan hasz
nálva.

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

Kapható kis és nagy üvegben. Szétküldést hely: Igmándi keserűviz forrásvállalat Komárom. Árjegyzék ismételadóknak kívánatra bérmentve.
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A tenniszszakosztály az évi nemzet
közi tenniszversenyekre való tekintettel 
igen helyesen az első verőfényes tavaszi 
napon megnyitotta pályáit s a tennisz 
sport hívei egy-két rossz naptól elte
kintve kora reggeltől késő estig azóta 
állandóan treníroznak is. A tennisz sport 
iránti érdeklődés nemhogy alábbhagyott 
volna ezévben, hanem napról-napra ha
tározottan fokozódik, úgy, hogy a RPOS 
hármas groundja maholnap szűknek fog 
bizonyulni s bizony már aktuális lenne a 
negyedik és ötödik pályáról gondoskodni.

Addig is, amig az anyagiak ezt lehe
tővé teszik, a fővárosi pályákhoz hason
lóan intenzív időkihasználással kell a 
tér'niányon segíteni és a délelőtti és kora 
délutáni órákra is be kell osztani — és 
pedig igazságosan és a játékerőnek meg
felelően — a játékidőt. A tennisz sport 
irányítása Jelűnek Ernő intéző kezében 
annyira kipróbált szakemberre van bízva, 
hogy fenntartás nélkül remélhetjük, hogy 
a szezon ezidén is a rimaszombati ten
nisz sport fejlődését fogja jelenteni.

ARPOSfootball osztályának tevékeny
ségéről sajnos, nyilvános mérkőzés ke
retében még nem sikerült tudomást ven
nünk. A tisztujitásról szóló jelentés arra 
enged következtetni, hogy a RPOS foot- 
ballosztálya ezévben, ha elkésetten is, 
mégis jelentékeny mérvben vissza fogja 
nyerni régi agilitását, játékanyagának uj 
kezekbe kerülése legalább is feljogosít 
bennünket a legvérmesebb reményekre.

A tennisz és a football mellett aktuá
lis lenne, ha a RPOS elnöksége köte- 
lességszerüen, több figyelmet és gondot 
fordítana a klub mostohagyermekeire, 
legelsősorban is az athletikára. Szégyene 
Rimaszombat sportéletének, hogy egyik 
klub sem törődik ennek az ideális sport
ágnak kultiválásával, ahová pedig fiuk 
és leányok, gyermekek es felnőttek szé
pen bekapcsolhatók lennének, különösen 
a tornára való kiterjeszkedéssel.

A RPOS fenállása óta kétizben ren
dezett athletikai versenyt, nem kellően 
felszerelt és nem kellően trenírozott a t lé 
tákkal, a két verseny mégis oly impo
záns mértékben felcsigázta a közönség 
érdeklődését és oly kivételes anyagi si
kert biztosított a klubnak, hogy e két 
verseny után automatice kellett volna 
bekövetkeznie a RPOS athletikai osz
tálya kiépülésének és kifejlődésének. — 
Ezzel szemben inkább összezsugorodás 
konstatálható a RPOS athletikájában, a 
tisztújító közgyűlés referádájában leg
alább is az egész athletikai szakosztály 
vezetőségét egyetlen egy név represen- 
tálja. Éopen mert ez az egy név márkát 
jelent a RPOS-nak, merjük proponálni, 
hogy

építsük ki a R P O  S athlétikai
szakosztályát egész terjedelmében.

A RPOS elnökségének nem kell ma
gyaráznunk, hogy micsoda óriási fontos
sága van egy klub belső életében az 
athletika bevezetésének. Nem kell bizo
nyára külön hangsúlyozni azt sem, hogy 
a football irányában egyre csökkenő ér
deklődés idején üzleti szempontból is 
mit jelent a klub erőinek egy lukrati- 
vabb sportágra való átcsoportosítása, j 
vagy legalább is egy külön athletikai 
osztálynak szervezése, ahol a cim mellett 
athleták is találhatók és közreműködésük-, 
kel évente egynéhány házi, városközi, 
klubközi, kerületi vagy országos verseny 
is lenne rendezhető.

A RPOS isteni szerencse révén most I 
megfelelő szakemberrel rendelkezik, a 
kire bátran rábízható lenne a szakosz
tály vezetése. Felszólítjuk tehát a RPOS 
elnökségét, hogy ennek a propoziciónak 
megbeszélése czéljából sürgősen hívja 
össze a klub korifeusait, akik az athle
tikai szakosztály megszervezését haj
landók kezükbe venni. j

Egyáltalában nem ártana, ha a RPOS 
vezetésében egységes sportpolitikát ta
pasztalhatnánk ! —bgy—

A RPOS vasárnap játékos értekezle
tet tartott, melyen a nagy számban meg
jelent aktiv és régebbi football-játéko- 
sok véleményét kérte ki a vezetőség a 
football-alosztály ezidei fenntartása tár
gyában. A megjelent játékosok a leg
nagyobb lelkesedéssel a football-alosz
tály fenntartása mellett foglaltak állást 
és kijelentették, hogy teljes erejükkel 
és minden tehetségük latbavetésével 
fognak arra törekedni, hogy a RPOS 
régi nimbusza visszatérjen és a football - 
társadalomban azt a helyet foglalhassa 
el, melyre hagyományai predesztinálják.

A csapat tréningjeinek vezetését Ko- 
máromy Zoltán oki. tornatanár vette át, 
akinek szakképzettsége és ambíciója 
garanciát nyújt arra nézve, hogy a RPOS 
fooíbail csapatának kiképzése a leghi- 
vatottabb kezekbe tétetett le. E helyen 
is sok sikert kívánunk működéséhez.

A RPOS football tréningjei hetenként 
kétszer: kedden és csütörtökön délután 
fél 6 órától tartatnak. — Felhivatnak az 
összes játékosok, hogy lehetőleg ponto
san és teljes számban jelenjenek meg 
azokon, hogy ezáltal is megkönnyítsék 
a tréner munkáját.

** *
Mint megírtuk, a RME pünkösd hét

főjén a kiváló miskolczi vasutas csa
pattal a MVSC-vel mérkőzik. A miskolczi 
csapat lehető legkomplettebb összeállí
tásban érkezik, játékosai között oly ki
váló erők is helyet foglalnak, mint a sok
szoros északmagyarországi válogatott 
Zsiday kapus és Hernády hátvéd stb. 
Elvárjuk, hogy úgy a vendégcsapat, mint 
a RME minden igyekezetükkel és tehet
ségükkel azon lesznek, hogy szép és 
fair játékkal visszahódítsák városunk 
közönségét a footballsport számára és 
maradandó eseményként örökítsék meg 
ezen találkozást.

A RME minden lehetőt megtett azirány- 
ban, hogy a vendégcsapat fogadtatása 
minél impozánsabb legyen. Az állomá
son üdvözlő küldöttség, fehérruhás leá
nyok fogják várni az érkezőket.

A délután fél 5 órakor kezdődő mér
kőzés keretéül egy sportszempontból 
értékes programm fog szolgálni. Délelőtt 
lesz a múlt számunkban is említett Ri
maszombat—Rimaráhó közötti kerékpár- 
verseny, délután pedig a főmérkőzés 
előtt a RME I b. csapata fog játszani, 
sőt a losonci birkózók exhibitions-mér- 
kőzése is szórakoztatni fogja a birkozó- 
sport híveit.

* * *
RME—Tornaijai SC 1:1 (0:1). Biró 

Jelűnek L. Unalmas, léleknélkttli játékot 
produkált a két csapat mely csak a 
második félidőben élénkült fel kissé. — 
Az eredmény hü kifejezője az erőviszo 
nyoknak. Mindkét csapat csatárai sok 
biztos gólhelyzetet h /. rí 70 3 H  de a, 
közvetlen védelnir .ménye is
meghiúsító**' - lovaobi gólok lehető
ségét. A RME-ben Gáka játéka alatta 
maradt legutóbbi * .önkényeinek, en
nek dacára értékes munkát végzett. — 
Siebert önfeláldozóan védett, a kapott 
golt nem védhetie. A halfsorban csupán 
Breitschendörfer vált ki erőteljes játé
kával. A csatársor legjobb s technikailag 
legképzettebb játékosa Simon volt, kár, 
hogy partnereivel nem tudta akcióit 
megértetni. — A Tornaijai SC-'oan egy 
meglehetősen jóképességü, ambiciózus 
együttest volt alkalmunk megismerni, 
melynek erős csapatokkal való mérkő
zésekben kell még megedződnie. Legjobb 
játékosai a centerhalf, a kapus és a két 
hátvéd volt. A RPOS-ista Neumann és 
Tepper még nem tudták beleélni ma
gukat uj környezetükbe. — A gólokat 
Simon, illetve Tepper lőtték. Korner- 
arány 5:1 a RME javára. Biró páratla
nul, erélyesen, de talán kissé tulszigo- 
ruan vezette a fair lefolyású mérkőzést.

A RME I/b—FTC mérkőzése A Ri
maszombati Munkás Egyetértés 1/b csa
pata és a Feledi Torna Club első csa
pata jun. 5-én délután mérkőzik Feleden.

*  *  *

A besztercebányai középiskolai verse
nyen résztvettek a helybeli reálgimná
zium magyar tagozatának válogatott at
létái és tornászai is, a verseny azonban 
jelenleg nem végződött gimnazista at
létáink részéről oly eredménnyel, amely 
az atléták tényleges képességeinek meg
felelő lett volna. Ennek egyébként meg 
van a magyarázata is. Ugyanis a ver
senyt bevezető számok a wolley-ball és 
hadzaná versenyek voltak s az ezekben 
szereplő játékosoknak kellett résztven- 
niök az atlétikai számokban is, amely 
tény megakadályozta őket képességeik 
kifejtésében. A wolley-ball versenyben 
a 2-dik helyen, a hádzanában a 3-dik 
helyen végzett a helybeli gimnázium. 
Távolugrásban Ragályi 509 cm., magas
ugrásban Ragályi és Batta 150 cm., suly- 
dobásban Szklenka 9 m., 100 méteres 
síkfutásban Kovács 12'03 m. eredményt 
értek el.

porcellán- és üvegáru 
bámulatos olcsó áron 
kapható Róth László

nál Rimaszombat, 
Masaryk-tér 26. szám.

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

vizvedrek, ruhafőző fazekak nagy raktára.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy

kárpitos műhelyemet
a Szentpétery-utca 8. szám alól a

Rózsa-utca 18. sz. alá helyeztem át.
Elvállalok díványok, sezlonok, matracok, garni
túrák, függönyök és e szakmába vágó munkákat 
jutányos árak mellett, Ízléses és modern kivitelben. 
Vidékre munkálatok végett bármikor kiutazom. 
A nagyérdemű közönség további szives pártfo
gását kérve, vagyok mély tisztelettel

Szöllősy Gyula
5 - 6  kárpitos és díszítő

Rimaszombat, Rózsa-utca 18. szám alatt.

Bérbeadás.
Rimaszombat határában, a Galyagos 

dűlőben 19 kát. hold, egy testben lévő 
szántóföld, az országutra járó dűlőben 
pedig 2 kát. hold rét a folyó gazdasági 
év leteltével haszonbérbe kiadó.

Továbbá 2 és félezer D-öl lucernás
nak a folyó évi fütermése és egy a ha
tárban levő nagy csűr azonnal kibérel- 
hetők. A feltételek megtudhatók dr Rá- 
rósy Gyula megbízottnál Rimaszombat, 
Ferenczy-utca 16. szám alatt.

4— 5 ko csi jé g
eladó. Czim a kiadóhivatalban.

Ölesé műtrágya,
200 waggon műtrágyának előjegyzése ré
vén azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy tisztelt vevőiméi olcsó áron tudom 
műtrágyában kiszolgálni. Különös ked
vezményben részesítem a községeket és 
szövetkezeteket. Teljesen haszon nélkül 
szolgálom ki

traktorveiröimet.
Csupán kis költségeimet számítom feli 

Thomassalakot, mely csak korlátolt’ 
mennyiségben kerül eladásra és káli
sókat már most tudok eiadni és jó lesz 
azt már most megvenni. Superfosfátra 
kötelezettség nélküli előjegyzéseket már 
most elfogadok, hogy tudjam, mennyire 
lesz szükség.

BOROS BÉLA,
Fordson FORD Lincoln jo g o síto tt kép

viselője. (Kosice, P ető fi-té r 3.)

Císlo jed. E. 1169/26-9.

Licitacny óznám.
Okresny súd v Rim. Sobote t^mto na 

známosf dáva, 2e následkom vyroku Rim. 
sobotského okresn. súdu c. E. 1169/26-1. 
k dobru exekventa dr Dezider Mihalik 
pravotára v Rim. Sobote zastupovaného 
skrze oproti exekvovanému v Oída- 
noch následkom uhr2dzovacej exekúcie, 
nariadenej do vfáky 400 Ke poíiadavky 
na kapitále a prísl., na movitosti obZa- 
lovanému zhabané a na 1500 Kő — hal. 
odhadnuté v^rokom Rim. Sobote okres- 
ného súdu cís. E. 1169/26-1. licitécia 
sa nariadila. Táto aj do v?áky pohía- 
dávky predoSlfch, alebo supersekvestru- 
júcich — nakofko by tieto zákonného 
záloíného práva boli obsiahli —- na byte 
obíalovaného v Oídanoch s lehotou

VENDÉGLŐ É S  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
nyug. tisztviselő, vendéglő- és szállodatulajdonos.

HEIMLICH ZS1GH0 N0
üveg-, porcellán és zománc- 
------- edény-kereskedő

RIMAVSKÁ-SOBOTA FŐTÉR.
Vállalok mindenféle épület- és portál- 

Uvegezést — speciá lis  g itte lésse l — 
melyért három évi jótállást vállalok.

Nagy és állandó raktárt tartok tükör
üveg, porczellán- és zománcz-árukból.

Modern képkeretezés, fővárosi mód
szer szerint, mélyen leszállított árak 
mellett.

HEIMLICH ZSIGMOND 2 - x
üveg-, porczellán- és zománczedény-kereskedő 

Rim. Sobota, F őtér 9. sz. 
Ugyanitt egy jó házból való fiú 
tanulónak fizetéssel felvétetik.

E gy  különb ej á ra tu
bútorozott szobát

keresek azoualra
Cim megtudható a kiadóhivatalban.

A Hlozek-féle
autó-taxi és autóbusz

minden időben a legolcsóbban 
áll a közönség rendelkezésére.

Társas kirándulások a dobs 
jégbarlangba, a Tátrába és\ 

többi kiránduló helyekre.

3 -  x Ugyanitt
AUTÓ-GARAGE.

o 4l/i hodine odpol. dna 10. júna 1927. 
sa bude odbavovafkedíe súdobné zha
bané 1 Servená tarkává krava, 1 cervené 
barvy tele, a iné movitosti najviac slubu- 
júcemu pri platení hotovymi, v pádé po- 
treby aj pod odhadnou cenou budű vy- 
predané.

Vyzyvajú sa váetci, ktorí z kúpnej ceny 
draiobn^ch movitosti nároky májú na 
zaspokojenie pred polifadávkou exek
venta, 2e — nakoíko by sa pre nich exek- 
vovanie prv bolo stalo a to z exekúcnej 
zápisnice nevysvitá, — aby zahlásenie 
svojej prednosti do zaciatku dra2by u 
podpísaného exekútora vybavif nezame- 
skali.

Zákonná lehota sa odo dna po vyvesení 
oznamu na tabule súdu pocíta.

Okresny súd v Rim. Sobote, II. exek. 
odd. dna 15 mája 1927.A szerkesztésért és kiadásért fele lős:

R ábely  K áro ly  laptulajdonos.

Rimaszombat, 1927. Nyomatott B&bcly K aro ly  könyvnyomdájában,

Képviseleti S E IQ N E R  B ER N Á T  és F IA  Rimaszombat.


