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Bölcs szavak,
nagyszerű kijelentések hangzottak 
el a Csehszlovák köztársaság kiváló 
elnökének ajkáról abban a manifesz- 
tumban, melyet újbóli megválasz
tása alkalmából az állam népeihez 
intézett.

A bölcs gondolkozásu köztársa
sági elnök kiáltványában megálla
pítja, hogy „az államhatalom egyedüli 
forrása a nép, mely életet és egy
úttal lelket is ad az államnak. A: 
demokrácia kizár minden erőszakot; 
s nem engedi meg az egyes nem
zetiségek privilégiumát. Az állam 
és a nép jóléte megköveteli az 
összlakosság kölcsönös megértését. 
A külpolitikából ki kell küszöbölni 
az erőszakot és hazugságot s egyet
len állam sem létezhet megértés és 
a szomszéd államokkal való együtt
működés nélkül s főleg a kis álla
mok, köztük Csehszlovákia, nem 
bírhatnak földrajzi fekvésüknél fogva 
biztos léttel a többi államok rokon- 
szenvének meg nem nyerése nélkül. 
A demokratikus köztársaságnak har
monikusan egyesítenie kell vala-1 
mennyi polgárát. A háború utáni 
viszonyok gyakran gyors munkát 
követeltek s ezért ez a munka sok
szor hibás volt, de a politikában is 
lehet okulni a hibákból. A súlyos 
háborús szenvedések, a mélyreható 
politikai és szociális fordulatok nyo
mában felbukkant számos gazda
sági és politikai kalandor s fellép
tek egyesek, akik zabolátlan becs
vágyuknak az állam érdekeit is fel
áldozták, ami az államra csak ve
szélyes lehet."

Mindezen idézett kijelentések a 
nemesen gondolkodó elnök nagy 
bölcsességét igazolják s arról tesz
nek bizonyságot, hogy a tisztán- 
látó államfő eszméinek megvalósu
lása esetén más helyzet teremtőd
nék, megszűnne az elégedetlenség, 
a szegénység, a nyomor s az állam
polgárok, ha nem is fürdenének 
tejben-vajban, mentesítve lennének 
attól a pusztulással fenyegető meg- 
terhelteíésektől, melyet most viselni 
kénytelenek és a bánatok országá
nak határai között kevesebb lenne 
a gondölte, könnyesszemü ember.

A manifesztum idézésre kívánkozott 
örökigazságait olvasgatva, egy jobb 
jövőt várók sóvárgásával reméljük, 
hogy ezek a nagy igazságok, a 
mély elgondolásu elnök államfői 
akarata szerint, az állami életben 
föltétlenül érvényesülni is fognak, 
mert amit egy államfő mond, az 
nem lehet pusztában elhangzó szó 
s amit egy államfő az állam érde
kében akar, annak meg kell való
sulnia. A

Rimaszombat gyásza.
A tragédia hírét röpítő csütörtök es

tétől alig néhányat fordult az Idő ke
reke s lelkünket mégis esztendőmély 
bánatok vájják e pár nap óta. Egy po
rig sújtott özvegy és hét apró árva 
sírása csuklik fel fülünkbe és szemeink 
elé mered percről-percre egy virágok 
közé bujt szomorú ravatal, övezve a 
város zokogva sirató polgárainak ezrei
től, kezünk erőtlenül lesiklik a gyakorta 
meglátogatott polgármesteri iroda kihűlt 
kilincséről...

A város ivlámpáin a kivételes gyász 
jelei s a középületeken lehajtott fejű 
fekete zászlók mind-mind kíméletlen 
figyelmeztetői roppant gyászunknak, fáj
dalmunknak. Pedig a tragédia feletti 
emberi részvétünk oly őszinte és oly
annyira szivgyökérig átérzett, hogy an
nak gyöngitéséhez vagy fokozásához 
külső jelekre többé nincsen szükség. 
Vladár Józsefet saját húsúnkból, tulajdon 
vérünkből szakította ki a kérlelhetetlen 
végzet, önsebünkként fáj tehát nekünk 
a csapás.

*
Rimaszombat város polgársága impo

záns módon adta meg a végtisztességet 
szeretett polgármesterének. A gyászba- 
dőlt családot egész Szlovenszkóból a 
részvéttáviratok tömege kereste fel a 
mindenütt megdöbbenést keltő haláleset 
hírére, Rimaszombat város hivatalos 
körei, a testületek, intézetek vezetői, a 
jóbarátok, rokonok és tisztelők állan
dóan megszállva tartották a gyászházat, 
hogy részvétükkel csilapitani igyekez
zenek a család fájdalmát és biztosítsák 
a hátramaradottakat legemberibb jóin
dulatukról. Az impozáns mértékben meg
nyilvánuló részvétet a koszorúk és vi
rágcsokrok tömegei is jelezték. Hü kato
nájának a Magyar Nemzeti Párt is el- 
küldötte hatalmas babérkoszorúját, a 
Keresztény Szoczialista Párt, Tátra Bank, 
Gömörmegyei Nép- és Iparbank, Rima
szombat város közönsége és tisztikara, 
a Villanytelep, Rimaszombat iparostár
sadalma, Rimaszombati keresk. testület 
és a Közbirtokosság mind-mind díszes 
koszorúkat helyeztek a tragikus körül
mények között hirtelen elhunyt polgár- 
mester ravatalára, a melyet a család és a 
rokonság koszorúi már amúgy is virág
erdőbe borítottak.

*

A gyászszertartás szombaton délután 
ment végbe a Rózsautcai gyászháznál, 
az egész város közönségének impozáns 
részvéte mellett. A város életét teljesen 
megbénító haláleset pillanatától óriási 
mértékben fordult a lakosság részvéte 
a család felé, az impozáns méretű teme
tésen jutott azonban csak teljes egészé
ben kifejezésre az az általános megbe
csülés és szeretet, amivel a város lakos
sága nemzetiségi és társadalmi különb
ség nélkül becsülte és tisztelte első 
polgárát, mert Vladár József mint pol
gármester és közhivatalnck mindenkor 
mintaképe volt a közért szivvel-lélekkel, 
önzetlenül dolgozó, puritánjellemü férfiú
nak, akit nagy tudása, képzettsége, pá
ratlan igazságszeretete, jó szive és áldo
zatkész kollégialitása mindenkor a leg
helyesebb utón vezettek, mint család
apát pedig az övéit rajongásig szerető 
szív, áldozni tudás és hitvesi hűség 
jellemezték. Mint a Magyar Nemzeti 
Párt őrtálló katonája, aki a párt egy
hangú bizalmából került a város élére, 
példaképe volt a rendíthetetlen, a leg

súlyosabb viszonyok között is a helyes 
mérséklet utján kitartó, de érzéseit és 
szivét egy pillanatra meg nem tagadó, 
szilárd jellemű, tántoríthatatlan hüségü 
pártembernek. Ezek a ritka emberi kva
litások mélyítették el a szeretet és ra
gaszkodás közös érzéseit s igy nagyon 
is érthető, hogy ennek a szlovenszkói 
viszonylatban is kivételes értéket jelentő 
vezetőembernek tragikus kidőlése min
den vidéki elképzelést fölülmúló mér
tékben váltotta ki a részvétet.

A virágerdőbe borított hatalmas rava
tal a Rózsa-uccai gyászház előtt volt 
felállítva, koszorúk és virágcsokrok özö
nében. Három óra tájban már az egész 
Rózsa-uccát ellepte a közönség és a 
város összes harangjai, úgymint a meg
előző két napon,teljes negyedórás harang
zúgással jelezték a város mérhetetlen 
gyászát és a temetés idejét.

Az evangélikus egyház gyászszertartá
sának megkezdése előtt a Rimaszombati 
Polgári Olvasókör dalárdája énekelt meg
ható gyászdalokat, Halász József karnagy 
vezetésével. Azután Gyürky Pál, a gömöri 
evangélikusok kiváló lelkipásztora bú
csúztatta szivbemarkoló, gyönyörű sza
vakkal Vladár Józsefet. Végigtekintett a 
tragikus sorsú polgármester küzdelmes 
életpályáján, kiemelte nagy emberi tulaj
donságait és kiváló képességeit, amelyek 
egyen„es.en_pred<isztinálfák Vladár Józse
fet a vezetőszerep betöltésére. — A sziv- 
szaggatóan megható búcsú után előállott 
a koszorúkat szállító gyászhintó és per
cekig tartott, amig ott a rengeteg csok
rot és koszorút elhelyezték. A virágdiszes 
kocsi után a négylovas diszhintóra tet
ték föl a polgármester koporsóját s a 
végeláthatatlan menet az Iskola-uccán 
át a Főtérre kanyarodott. A piacot már 
a gyászolók százai lepték el akkorára. 
Mindenütt, az egész útvonalon, az egész 
városban fekete lobogók a középülete
ken, a villanylámpák égnek s az Ívfénye
ket fekete gyászlepel borítja. A menet 
az ősi városháza előtt megállt és Vladár 
József utoljára pihent meg az elárvult 
polgármesteri hivatal ablaka alatt. A 
fekete gyászleples emelvény előtt álló 
díszkocsit a városi tisztviselők és a többi 
alkalmazottak zokogó csoportja vette 
körül. A polgárság ezrei néma megha
tottsággal búcsúztak a város első pol
gárától közéleti működésének színhelyén, 
az akáclombos, hűs ősi városháza előtt. 
A Polgári Olvasókör dalárdája újból 
gyászdalt énekelt s azután dr Gabonás 
János városi tanácsos lépett a pódiumra, 
a város, a tiszttársak és a polgárság 
nevében utolsó búcsút véve Vladár Jó
zseftől.

A megható búcsú után megindult az 
ezrekre menő tömeg a Főtéren és a 
Gömöri-uccán át a temető felé. A keres
kedések mindenütt zárva, a járdákon 
mindenütt rengeteg ember. A fekete
ruhás gyászmenet az úttesten haladt, 
élén dr Törköly József szenátorral, a 
Magyar Nemzeti Párt országos elnöké
vel, mögötte a Magyar Nemzeti Párt 
hatalmas küldöttsége, majd a város 
tanácsa, a képviselőtestület tagjai, a 
járási hivatal főnöke és több tisztvise
lője, a törvényszék és járásbíróság bírái, 
hivatalnokai, az államügyészség, árva
szék, pénzügyi kirendeltség, adóhivatal, 
megyei közkórház, gyermekmenhely, 
erdőhivatal, tanfelügyelőség, az elemi 
fiú- és leányiskolák, tanonciskola, pol
gári iskola, reálgimnázium tanító- és 
tanári testületéi, a város orvosai és

ügyvédei, a magyar és a szlovák sajtó 
képviselői, a Tátra Bank, Gömörmegyei 
Nép- és Iparbank, Rimaszombati Bank, 
Mezőgazdasági Gépgyár, a Polgári Ol
vasókör, Kereskedelmi Testület, Ipar
társulat, Kath. Olvasóegylet, postahivatal, 
Muzeumegyesület, Nőegyletek, a rendőr
biztosság, az Országos Kér. Szociálista 
Párt, az államépitészeti hivatal, a köz
birtokosság, a kommunista párt, sport- 
klubbok, kataszteri hivatal, állomás
főnökség és az összes felekezetek kép
viselői, a város egész tisztikara és a 
helyőrség tisztikarának, a csendőrpa
rancsnokságnak, pénzügyőrségnek és a 
rendőrségnek diszruhás deputációi, mö
göttük a koszorúkat szállító hintó, a 
négylovas gyászkocsi, nyomában a zokogó 
özvegy, a hét árva, a rokonok, aztán pedig 
a város minden rétegét reprezentáló ha
talmas tömeg. A rendet a díszruhába 
öltözött rendőrlegénységen kivül a Ma
gyar Nemzeti Párt rendező gárdája és 
az állami reálgimnázium 14 tagú cserkész- 
csapata tartotta fenn.

Öt óra tájban érkezett a gyászmenet 
a Magyar Nemzeti Párt országos elnöki 
hivatala elé, ahol a párt fekete fátyolba- 
vont hatalmas zöldselyem lobogója volt 
kitűzve a gyász jeléül. Innen rövidesen 
a temetőbe ért a menet. A városi tanács 
által adományozott díszsírhelynél akko
rára már hatalmas tömeg gyűlt össze.

A sirt a Magyar Nemzeti T*árt kül
döttsége, a város képviselőtestületének 
tagjai és a tisztviselőtársak zárták kö
rül s az egész tömegen felcsuklott a 
zokogás, amikor a porig sújtott özvegy 
a hét gyászruhás árvával a sir szélén 
megállóit. A Polgári Olvasókör megható 
gyászdalai után Telek A. Sándor mon
dott utolsó istenhozzádot. Mikor a ke
serűség fájdalmas hangján beszédébe 
kezdett s a zokogástól fuldokló özvegyre 
és a hét árvára mutatva az eget kereste 
szemeivel s kezeittördelve az Egek urá
tól kért magyarázatot, messzire hangzó, 
fájdalmas zokogás verte fel a temető 
csendjét.

A csapás súlyát szivében és lelkében 
érző tömeg megrendülve hallgatta Te
lek A. Sándor szavait és a családfő, a 
város első polgárának friss hantja kö
rül utolsó istenhozzádot siró, összebújó 
családdal együtt, egy-emberként zoko
gott. — A dalárda gyász-zsolozsmáinak 
hangjai mellett azután a gyászoló kö
zönség lassan szétoszlott és az alkonyi 
szellő lágy szeretettel vette hüs karjaiba 
a virágba borult sirt, ahol egy forrón 
szeretett család és a családjaként sze
retett város szerető és gondviselő atyjá
nak hamvai kerültek örök pihenőre.

Püspöki látogatás 
Rimaszombatban.
A rozsnyói róm. kath. egyházmegye 

nagy áldozatkészségü, hitben és szere- 
tetben gazdaglelkü főpásztora: Bubnics 
Mihály püspök e nyár folyamán láto
gatja meg egyházmegyéjének Szlovensz- 
kó területén levő plébániáit, mikor is a 
canonica-visitáció megejtésével kapcso
latosan egyes plébániákon, az arra váró 
híveket, a bérmálás szentségében is ré
szesíti.

A már hetek óta tartó főpásztori láto
gatás során ilyen kettős egyházfői tény
kedés végzésére jött elsőizben a püspök 
folyó hó 15-én városunkba, hol a róm.
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kath. egyháztanács, élén Számán Endre 
pápai prelátus, prépost-plébánossal, már 
napokkal előbb, a legnagyobb körülte
kintéssel, minden előkészületet megtett 
az első látogatását végző főpásztor méltó 
fogadtatására, a püspök itt tartózkodása 
ünnepélyességének emelésére, azon ha
tárok között, melyet a szerénységéről 
ismert s minden nagyobb ünnepeltetés 
eiől kitérő egyházfő megengedett, akinek 
erre von. tkozó akaratát teljes tisztelet
id  respektálni kellett.

A canonica visitáció munkálatainak 
előkészítése végett dr. Priviczky Gyula 
pápai kamarás, püspöki irodaigazgató 
már a püspök érkezését megelőzőleg 
serényen tevékenykedett a plébánián, 
hol ünnepi csendben és hangulatban 
nézett mindenki a főpásztor jövetele elé.

A plébánia muskátlis-ablaku épülete 
élőit autók, diszfogatok sorakoztak, a 
piac öreg ákác és hársfáinak a nap tűző 
sugarai ellen védő lombernyői alatt az 
ünneplőbe öltözött fogadó küldöttségek 
fekete tömege rajzott s a templomtérre 
népvándorlásként százával ömlött az 
odavezető utcákból a püspök érkezésére 
váró nép.

Bubnics Mihály püspök szerdán Os- 
gyánban tartott canonica visitációt, hol 
a járási hatóság részéről Daxner István 
főszolgabíró üdvözölte, mig a rimaszom
bati róm. kath. egyháztanács Feketerétig 
ment testületileg a főpásztor elé s itt 
id. dr. Ráróssy Gyula magyar- és Omil- 
ják János pedig szlovák nyelven intéz
tek üdvözlő beszédet a püspökhöz. Ri
maszombat város részéről a Várcskert- 
néi Telek A. Sándor h. városbiró és 
Gabonás János városi tanácsos fogadták 
a főpásztort, akit a város közönsége 
nevében a h. városbiró üdvözölt.

6 óra 20 perckor ért be a várva-várt 
vendég, a szeretett egyházfő, virágokkal, 
fenyőiombokkal diszitett hatalmas autó
ján, Dr. Pobozsnyi Róbert pápai kama
rás, püspöki titkár kíséretében, elől a 
város, hátul az egyháztanács küldöttsé
gétől övezve, harangok zúgása között a 
piactérre, melynek sarkán a járási hiva
tal, a katonaság, az állami bíróságok, 
államügyészség, pénzügyi kirendeltség, 
állami adóhivatal, tanfelügyelőség, a kü
lönböző iskolák, áilarnépiíészeti és er
dészeti hivatal, a vasút és posta, köz
kórház, rendőrbiztosság és más hatósá
gok nagy tömegbe verődött küldöttsége 
és illetve képviselői fogadták a püspö
köt és járultak üdvözlésre az autójából 
kilépett kedves és ritka nagy vendég 
elé, kihez Hanesz Emil járásfőnök inté
zett üdvözlő beszédet.

ügy a Feketerétnél az egyháztanács, 
— mint a városkertnél a város közön
sége — és a piactéren a hatóságok ré
széről elhangzott meleghangú üdvözlések
re Bubnics Mihály, a hitében erős, szi
vében szeretettel telt, lebilincselő modo
rú, a lelkeket megnyerő, apostoli alázatu 
és szerénységü, lelkileg-tesíiíeg életerős, 
érceshangu főpásztor minden egyes al
kalommal magyar és illetve szlovák nyel
ven nyomban válaszolt s megköszönve 
a szives fogadtatást, beszédeinek folya
mán a vallásosság, keresztényi szeretet, 
a hitélet fejlesztése és ápolása, meg
értés, békesség, a munka, jóra- és szépre 
törekvések hangsúlyozása mellett, kitért 
azokra a jelenségekre, melyek általános
ságban mindenütt megnyilvánulnak s a 
melyekről mostani főpásztori utjain kel
lett igaz szomorúsággal közvetlenül meg
győződnie. Beszélt, — mert látta, — az 
elnémult gyárakról, a bezárt ipari üze
mekről, kihalt műhelyekről, a munka- 
nélküliségről, a nagy nincstelenségről s 
a mindezek következtében tapasztalható 
szörnyű emberi szenvedésekről és rém- 
séges nyomorról, mely katasztrófális je
lenségek szivét fájdalommal töltik be s 
hogy megszűnjenek, össze kell fogniok a 
vezetésre, irányításra hivatottaknak és 
orvosolni kel! a bajokat, mert ez elhi
vatottságukkal járó kötelességük, mely
nek teljesítésében egyeknek kell lenniök 
az összes faktoroknak, hogy megteremt
sék a sokat szenvedő emberiség jólétét, 
megelégedését és boldogságát.

A szeretettől fütött, szociális érzés- 
györgyöket csillogtató szavak elhang
zása után a hatóságok küldöttségeitől 
a templom felé haladt kíséretével a fő
pásztor.

A templom ajtóban Széman Endre 
prelátus fogadta a püspököt, ki az elé 
tartott feszületet megcsókolva, kezébe 
vette főpásztori botját, szenteltvizet hin
tett a fogadó papságra s a kóruson el
helyezkedett kar „Ecce sacerdos ..." j

éneke mellett vonult, a rendet fenntartó 
cserkészek sorfala között, a hívekkel 
zsúfolásig megtelt templom virágdíszben 
pompázó, gyertya- ás viilanyfényárban 
ragyogó oltárához, hol imájának elvég
zése után pluviálét, infulát öltött s a 
papság segédlete mellett litániát vég
zett, majd szószékről prédikált a hívők
nek, közöttük főleg a bérmálandókhoz 
intézvén szavait. — Beszédében többek 
között az emberiség romlottságáról szó
lott, a mai korban megnyilvánuló hitet
lenséget, az erkölcstelenséget, a nőiesség 
leromlását ostorozta, miközben a keresz
telő Szent János fejvételét ábrázoló ol
tárképre mutatott, melyet a mai kor szim
bólumának nevezett. A másnapi ünnepi 
szertartások sorrendjének ismertetése 
után az istenitisztelet véget ért s a fő
pásztor a fehérruhás iskoláslányok sor
fala között kíséretével a plébániára vo
nult, hol a kapualjában Fábián Melinda 
magyar- és Veszély Klára szlovák nyel
ven üdvözölték a püspököt s díszes vi
rágcsokrokat nyújtottak neki át, miket 
a főpásztor mosolyogva köszönt meg, az 
apróságokkal kedvesen elbeszélgetett s 
azután lakosztályába ment, hol átöltöz
ködve, fogadta a nála tisztelgőket.

Az egyháztanács, az Oltáregyesület, 
Rózsafüzér-társulat, oltárdiszitők és más 
társulatok és általában az egész itteni 
róm. kath. hitközség küldöttségét Széman 
Endre prelátus vezette tisztelgésre a 
püspök elé s ő intézett a legnagyobb 
szeretet hangján hozzá üdvözlő beszédet, 
mit a főpásztor megköszönve, igaz örö
mének és elismerésének adott kifejezést 
azon hitbuzgalmi munkásság fölött, me
lyet itt tapasztalt s a hitélet terén to
vábbi munkásságra buzdította a hitköz
ség vezetőségét és támogatását meg
ígérve, többszöri ideláíogatását kilátásba 
helyezve, főpásztori áldásában részesí
tette a megjelenteket, akik az áldást 
mély megllletődássel, térdelve fogadták.

Majd az összes hatóságok tisztelegtek 
a püspöknél, aki előtt Hanesz Emil já
rási főnök szlovák- és Telek A. Sándor 
magyar nyelven fejezték ki tiszteletüket. 
Szives szavakkal köszönte meg a püs
pök a tisztelgést, amelyet — tekintette! 
úti fáradalmaira s beosztott itttartózko- 
dási idejének rövidségére—_a főpiásztor 
a városháza nagytermében tett látogatá
sával viszonzott az ott összegyűlt ható
sági küldöttségeknek, akikkel mintegy 
negyedóráig a legkedélyesebben elbe
szélgetve, a többek között elmondotta, 
hogy kőrútjában egyik gyártelep szoci
áldemokrata munkássága küldöttségi- 
leg járult hozzá, kérve közbenjárását 
a nyomor megszüntetésére, amely eset 
— mondotta a püspök — jellemző a mai 
állapotokra, melyeknek orvoslására — 
amint a munkásoknak is megígérte — 
minden tőletelheíőt elkövet.

A küldöttségtől szívélyesen elbúcsúz
va, a parochiára ment a püspök, hogy 
a nap fáradalmait kipihenve, ujuit erő
vel foghasson másnap a reá váró köte
lességek teljesítéséhez.

Csütörtökön, Űrnapján reggel 8 óra
kor a püspök csendes misét végzett, 
mikor is az alkalmi egyházi énekkar 
szebbnél-szebb énekeket adott elő. Fuhr- 
mann István segédlelkész pedig Dósa 
József orgona-és Geduly Árpád hegedü- 
kisérete mellett az „Ave Mária" elének- 
lésével mélyítette a hívők vallásos han
gulatát. Mise végeztével a bérmálandók- 
nak prédikált magyar és szlovák nyel
ven a püspök a bérmálás szentségéről, 
annak lényegéről, hitben erősségre, val
lásosságra buzdítván őket. Azután fényes 
segédlettel, a hívők sok száz főnyi sere
gének kíséretében elvégezte az urnapi 
körmenetet, amelynél jólesőleg kellett 
megállapítanunk a legpéldásabb rendet. 
A füvei kiszórt útvonalon eiől haladtak 
négyes sorokban a férfiak, utánuk a 
nők, majd a szentségtartót vivő főpász
tor elé virágokat szóró fehérruhás lányok 
serege.

A körmenet végeztével a bérmálás 
szentségét osztotta ki a püspök a hit
ben való megerősítésre térdepelve vá
rakozó negyedfélszáz bérmálandónak.

„Megjelöllek a kereszt jeiével s meg
erősítelek az üdvösség krizmájával; Béke 
Veled !“ — hangzott latinul a főpásztor 
ajkairól s a bérmáltak átszellemült arc
cal, mély meghatódottságga! fogadták a 
hitbenerősités szentségét.

Bérmálás után a bérmasziilőkhöz in
tézed beszédet a püspök, figyelmeztet
vén őket kötelességeikre, melyeket ez
úttal vállaltak.

S ezzel a bérmálás befejeződött. A

püspök a plébániára vonult, megejtette a 
canonica visitátiót, — majd ebéd végez
tével a közkórházba ment, hol délután 
fél 3 órakor az ottani kápolnában litá
niát végzett s az irgalmas nővéreket 
meglátogatta. Később Uzapanyitra uta
zott, hol a plébánián a canonica visi
tátiót megtartva, székvárosába, Rozsnyóra 
tért vissza.

Bubnics Mihály püspök itteni első 
látogatásával megnyerte a sziveket s 
azokat az ő nemes szivéből kiáradó 
nagy szeretettel megtöltve: az emberi 
megértés és békesség magvait hintette 
el a hívők s mindazok léiektalajába, 
akik jóságos szavait elméjükbe vésték 
és hűségesen követik.

Körhinta
verklije sivalkodik a jázminillatú júniusi 
esi csöndjében a vásártéren, hová százá
val vándorol a kisváros munkaután pi
henő népe. Villanyfényárban úszik a lát
ványosságok piaca. Ezernyi ember tolong 
egymás hátán: nők, férfiak, szegények, 
gazdagok, egy nagy emberbolyba keve
redve. Száguldva forog a csillogószemil 
körhinta szédülésre vágyó kéjutasaival, 
kiket hosszú vöröscsörével rihogásra csip
ked a gólyamaskarás bohóc. A fényesre 
csiszolt drótkötélpályán hattyú hátán úsz
nak ide oda a levegőbe kívánkozó lind- 
berghrajongók. A jövendőt kutatók kíván
csian dcsorogva lesik a szemet forgató, 
feketemacskája s bóbitáját borzoló zöld- 
papagálya társaságában titokzatosan mo
solygó, szépséges Eszmeraida jóslatát. A 
rekedthangú kikiáltó fáradhatatlanul csa
logatja siralomházas panoptikumába két 
koronáért a felnőtteket, egy koronáért a 
gyerekeket. A tojásesős-bödé nagyhangú 
rikkancsa alig győzi bádoghálóval kiszol
gálni a „nacsságáku-at, „doktor"- és „tii 
kár“ urakat. — A zsákbamacskás tucat
számra süti el borítékait a szerencséi 
próbálgatok között. A lövöldénél puffog 
nak a puskák s a leadott koronák mind 
célba, — a pénzszedő tarsolyába talál
nak ...

Súlyos ezrek vándorolnak igy a mutat
ványos zsíros tárcájába s nem csodál
kozom rajta, ha üresek a kuliuregyesü- 
letek pénztárai, a jó könyvre, irodalom 
pártolásra, művészettámogaiásra, ember
baráti intézmények felkarolására, rászo
rult szegények istápolására nincs pénz 
ott, ahol még mindig cirkusz, panoptikum, 
csepürágás, verkli, ringlspil és vurstli 
kell az embereknek. Árgus.

Eljegyzés. Klein Manczika Lucenec 
és Biró Sándor oki. mérnök Rimaszom
batban: jegyesek. (Minden külön értesí
tés helyett.)

Kinevezés. Jurecska János liptószent- 
mikiósi pénzügyigazgatóí, ki hosszabb 
ideig működött titkári minőségben az 
itteni pénzügyigazgatóságnái, a kassai 
pénzügyigazgatóság vezetésével bizía 
meg a pénzügyminisztérium.

Hlvatalvizsgálat. Perinka Ferencz 
adóügyi igazgató a pozsonyi vezérpénz- 
ügyigazgatóságtól hétfőn Rimaszombatba 
érkezett s az állami adóhivatalnál két 
napon át hivaíalvizsgálatot tartott.

A rimaszombati református Leány
kör évzárója junius 12-én szépen sike
rült templomi ünnepélyben folyt le. — 
Gyülekezeti ének után Molnár Gyula 
s.-lelkész imájában emelkedtek a szivek 
hálaadó és köszönő fohászban az Úrhoz, 
ki megengedte nekik a legszentebb ügy, 
Isten országa terjesztésének munkálatát 
s ez évben is áldó keze vezette őket a 
kijelölt utón. Kreutzer: „Áll a Golgota 
keresztje" cimü karének után ez alka
lomra a Leánykör egy kiváló barátja 
által irt előadását, „Gondolatok az egy
ház életéről" címmel Kapczy Tamás, 
Kálvinköri tag olvasta fel. A lendületes 
erővel megirt, tartalmas gondolatokban 
gazdag előadás az egyházéieti problé
mák megvilágításával foglalkozott, de 
minden gondolatán átsugárzott a szere- 
tetben hivő szív kinyilatkoztatása. — 
Matolcsy Magda, Kreutzer „Kőszál“-áí 
énekelte, a kicsi Csontos Marcsu Sipos 
Ida „Imája"-1 szavalta. Az énekkar, mely
nek betanítása a Matolcsy Klára érdeme, 
Berridge: „Isten Atyánk" éneket adta 
elő másodszor. Kiss Mária br. Podma- 
nicky Pál: „Uj Zsoltár" cimü költemé
nyét szavalta, amelyet kisérő énekszám
ban közreműködtek: Tannhauser Re- 
zsőné, Lévay Piri es Perec Sámuel. —

Lengyel Malvin a) Mendelsohn: „Adagió" 
és b) Grieg: „Op. 3“-t adta elő orgo
nán. Székely Lajos L. Weiss „Fohásza"-! 
énekelte. A gyülekezet éneke zárta be 
a minden számában értékes ünnepélyt. 
Hálás szivek hagyták el az Ur házát. 
És a most kapott kinyilatkoztatás vissz
hangra talált követendő mottója cseng 
a lelkekben: „Kezdetben vaia a szív. . ."

Presbiíerválasztás a rimaszombati 
ref. egyháznál. A helybeli ref. egyház 
vasárnap tartotta meg szokásos presbi- 
terválaszíó közgyűlését Simon Mihály 
lelkész elnöklésével. Presbiterekké vá
lasztattak : Varga István, Sichert Károly, 
Székely Lajos. Gondnok lett Konyha 
Béla. Á lelépő Varga István gondnoknak 
jegyzőkönyvi elismerést szavaztak.

Esperességi gyűlés. Kolbenheyer Jó
zsef főesperes és dr Daxner Samu egy
házmegyei felügyelő elnöklésével a múlt 
héten tartotta meg közgyűlését a kis- 
honti evangélikus esperesség a rima- 
szombati ev. templomban. Rekeny János 
cserencsényi lelkész imája után Kolben
heyer főesperes terjesztette elő az évi 
jelentését, amit egyhangúlag tudomá
sul vettek. Gyurkovics János dr. egy
házmegyei ügyész indítványára a rima- 
szombati egyesült protestáns főgimná
zium volt tanárainak fizeíéskülönböze- 
tére 80,000 koronát szavaztak meg. Az 
esperességi gyámintézet ugyancsak ek
kor ülésezett Fényes Sándor egyházme
gyei helyettesfelügyelő és Zatykó János 
alesperes elnöklésével s elhatározták a 
dúsai és bacsói leányegyházak templom- 
építési akcióinak támogatását.

Orvosgyiilés Csizfürdőn. A Pőstyén 
fürdőben f. évi április 9-én tartott orvos
kongresszuson megalakult XXXIV-ik or- 
vosi-zsupa gömöri fiókjának alakuló 
gyűlése, a Sajó- és Rima-völgyi orvosok 
részvételével Csizfürdőn, f. évi junius 
26-án (vasárnap) délután megy végbe. 
Az érdekeiknek megvédése végett szer
vezetbe tömörülő gömöri orvosok fiók
egyesületének alakuló gyűlésén a megyei 
gyógyszerészek is megjelennek, hogy 
ezzel a szervezkedő orvostársadalommal 
való együttérzésüknek kifejezést adjanak. 
Azok, kik a gyűlésen részt óhajtanak 
venni, ebbeli szándékukat d r. Pa z á r  
L á s z l ó n á l ,  Csizfürdő főorvosánál ide
jében jelentsék be. Hölgy vendégeket is 
szívesen látnak. — A megjelenőknek a 
gyűlés utáni szórakozásáról a rendező
ség a legmesszebbmenőleg gondosko
dott.

Halálozások. Richter Aladár dr, nyug. 
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja folyó hó 11-én 
Budapesten meghalt. Az elhunyt Európa- 
szerte ismert botanikus és tudós egye
temi professzor Rimaszombatban szüle
tett, középiskoláit is itt végezte s mindig 
szívesen tartózkodott később is váro
sunkban, hová kedves rokoni kötelékek 
fűzték egész haláláig. Nagy részvét mel
lett történt temetésén a tudományos világ 
számos kitűnősége jelent meg, halálát 
özvegye és öt gyermeke siratja.

Ibos János kerékgyáríómester, váro
sunk iparostársadalmának egyik régi, 
törekvő tagja, életének 77-ik évében, 
folyó hó 11-én elhunyt, gyászba borítván 
özvegyét, gyermekeit, unokáit s nagy
számú rokonságát. Temetése nagy rész
vét mellett vasárnap délután ment végbe.

Deutsch Áronné sziil. Feldmann Eszter 
75 éves korában e hó 12-én, szerettei 
körében, hosszas szenvedés után örök- 
álctnra szenderült. Az elhunyt holttestét 
folyó hó 13-án temették, mikor is a 
koporsó föiött Singer Rezső, az izraeli
ták ékesszavu rabbija mondott megható 
búcsúbeszédet, méltatván a megboldo
gult hitvesi hűséges szereíetét, gondos 
családanyaságát s példás, vallásos életét. 
A megboldogultban Deutsch Szerén, 
Grosinger Aáiksa helybeli divatáruház 
tulajdonos, kereskedelmi tanácsos neje, 
dr Deutsch Miksa budapesti orvos, 
Magyar Loránd budapesti mérnök, 
Deutsch Barna gyógyszerész, Deutsch 
Béla tiszolci gyógyszerész és Deutsch 
István vegyészmérnök édes anyjukat 
gyászolják apjukkal, az éietepárját sirató 
Deutsch Áronnal és a többi rokonokkal 
együtt.

VregyikJánosné sz. Vregyik Zsuzsanna 
munkás életének 63-ik évében junius 
13-án elhunyt. Temetésén nagy részvét 
nyilvánult meg.

Csóka Sándor cigányprímás Ká r o l y  
nevű egyeben fiacskája folyó hó 16-án 
meghalt. Ősi czigány szokás szerint 
zeneszóval temették.
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Antos Kamii fogtechnikus, a fogtech
nikusok — dentistek nemzetközi kong- 
reszusáről hazaérkezve, rendelését juni. 
15-től újra megkezdette. — Rimaszombat 
Masaryk-tér 16. 2—2.

Klekner Ilonka iparművészei! tan
folyama Dobsinán. Az ovoda miivészi 
Ízléssel díszített helyiségében két napon 
át nyitva tartott és erősen látogatott ki
állítással zárta Dobsinán rendezett öthetes 
nagysikerű iparművészeti kurzusát a 
rozsnyói Klekner Ilonka iparmiivésznő, 
aki a múlt évben kitüntetéssel végezte 
a budapesti iparművészeti akadémia 
textiiosztályát. Az ovoda e két nap alatt 
valóságos bucsujárás színhelye volt s 
ott az öthetes tanfolyamon tanulásköz
ben készült művészi kivitelű párnák, 
lámpaernyők, teababák, paravánok, téri- 
tők, bonbonnierek stb. egész serege 
került közszemlére. A tanfolyamot vezető 
iparmüvésznö és növendékei tehetségét 
egyaránt dicsérő munkák közül főként 
Trcmpler Baba, Schraníz Joli, Imrich 
Juliska, Onadszka Zsazsa, Krausz F.mmi 
és Szikora Aranka gondos Ízléssel elké
szített kézimunkái váltak ki. Klekner 
Ilonka művészi vállalkozását lelkesen 
felkarolta a dobsinai intelligencia.

A R IM A SZO M B A T I BANK, előbb Rimaszom
bat; Takarékpénztár kedvező feltételek mellett 
elfogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít 
minden bankszakmába vágó megbízást.

Gyermek-szinielőadás. Hennyey Ka
talin, az ajnácskői áll. elemi népiskola 
tanítónője növendékeivel Ajnácskőn, f. 
hó 19-én, az ottani templomalap javára 
r.zinielőadást rendez, mikor is a „Jancsi: 
és Juliska” 3 felvonásos színjáték, „Éb
redés” vigjelenet, „Virágszedés” virág-: 
jelenet kerül bemutatásra és több köl
teményt és monológot adnak elő a nö
vendékek.

Disznótor és uj cigányzenekar 
ü vásoskertben;

Folyó hó 18-án, szom baton es te  a  város- 
k ertben  d isznótor lesz, m elynek nagyobb 
je len tő ség e t még az ad, hogy ez alkalom m al 
kezdi m eg az uj cigányzenekar Szolcsányi 
Tóni jóhirnevü cigányprím ás vezetésével a 
zeneestá ii.

Ez alkalom m al közöljük, hogy az uj cigány- 
zen ek ar a városkerti vendéglőben m indennap 
déiu tán  fél S ó rá tó l zá ró rá ig  ta r t ja  zeneesíé it.

üzemben marad a nagyszlabosi
papírgyár. A cseh papirkartell üzembe
szüntetésre Ítélte a nagyszlabosi papír
gyárat s a hetven községet kenyérhez 
juttató világhírű gyár megmentése ér
dekében a Magyar Nemzeti Párttal együtt 
az összes sziovenszkói pártok akciót 
indítottak. A Magyar Nemzeti Párt tör
vényhozóinak fellépése sikerrel járt, mert 
a kormány máris megrendeléseket jut
tatott a gyár részére s így annak üzeme 
jóidőre biztosítva van.

■ ... .--.i

Az érsekujvári főiskolások estélye.! 
Junius hó 15-én az érsekujvári magyar^ 
főiskolás ifjúság, az érsekujvári magyar; 
leánygárdával karöltve fényes sikerű 
kulturestélyt rendezett az érsekujvári 
„Arany oroszlán” előadótermében, ahol 
nagyszámú közönség gyűlt össze Győry 
Dezsőnek a „Kisebbségi Géniuszáról 
tartott előadásának meghallgatására. A 
sziovenszkói magyar ifjúsági mozgalmak 
élén álló kö tő előadása oly nagy ér
deklődést váltott ki, hogy erre az alka
lomra nemcsak Nyitráról és a közeli 
városokból érkeztek nagyszámmal érdek
lődők, hanem még Pozsonyból is. Az 
estélyen városunkból közreműködött 
még az országos hiríi zeneköltő dr. Mi- 
halik Dezső is, aki Halász István zon- 
gorakiséretével saját szerzeményeiből 
hegedűit, igen meleg szeretettel fogad
ták Darkó Istvánt, a jónevü fiatal írót 
is, aki két szép novellát olvasott fel.

|  Fényképészeti c ikkek f
I raktára:

! Parfüméria GLA
♦❖♦ ^

Megalakul az önkéntes tüzoltó-egye-
süiet. Junius 26-án d. e. 11 órakor a 
városháza tanácstermében aiakul meg 
végérvényesen a rimaszombati tüzolto- 
egyesület. Az alakuló gyűlésre ezúton 
is meghívják az érdeklődőket.

Újabb kanyarószünet az elemiisko- 
láknél. A kanyarójárvány a májusban 
csupán a szlovák elemi iskolánál elren
delt 8 napos kanyarószünet dacára is 
elharapódzott, úgyhogy a városi tisztior
vos intézkedésére e hét elejétől újabb 
8 napos kanyarószünetet rendelt el az 
összes helybeli elemiiskoláknál a tan
felügyelőség. ___

RIMASZOMBAT. 2 - 3  %

Érettségi vizsgák. A helybeli állami 
reálgimnázium szlovák tagozatánál ez- 
évben tartották meg az első érettségi 
vizsgálatokat, Hatala József főigazgató 
elnöklése mellett. A vizsgára jelentke
zett 13 jelőit közül heten : Tóbik Pál, 
Jurcsák Emil, Sloszjár László, Homolya 
Rudolf, Vieszt Bozsena, Máriányi Anna 
és Szmreskó Mária kitüntetéssel, né
gyen Bús Pál, Pápay Károly, Brockó 
Károly, Csábrády Pál egyhangú képe
sítéssel és keíten Miklós László, Balogh 
Elemér szótöbbséggel éretteknek nyil
váníttattak.

A tanonciskoia zóróünnepélye. A
helybeli iparostanonciskola junius 26-án 
zárja iskolaévét nagyszabású kiállítás 
és záróünnepély keretében. A növendé
kek munkái egész napon át a tanonc
iskola helyiségeiben lesznek közszem
lére kitéve, délután pedig a polgári is
kola tornatermében lesz megtartva az 
ünnepélyes záróvizsga.

A Roykó-féie világhírű
Tiszaujiaki bajuszpedrő

m indenü tt k a p h a tó !

— Felismerték a balogfalai hullát.
Közöltük lapunkban, hogy egy tehén- 
pásztor legeltetés közben egy erősen 
oszlásnak induit férfihullára akadt 
Balogfala határában. A csendőrség je
lentésére a rimaszombati államügyészség 
kiszállott a helyszínre, a megejtett bon
colás szivszélhüdést állapított meg a 
halál okául, mindezideig azonban a ha
lott kilétét kideríteni nem sikerült. Most 
a balogfalai és a feledi csendőrség nyo
mozása eredménnyel járt s a halott sze
mélyét megállapították a felmutatott 
fényképről. Bálint Ferencz 69 éves dé- 
téri napszámosra ismertek rá hozzátar
tozói, akik már közel 4 hónapja nyo
moznak eltűnt családfőjük után. A sze
rencsétlen ember a jelzett időben munka 
után járt, útközben bizonyára görcsök 
lepték meg és a szívbajos ember meg
fagyott.

A „Gömör" kulturestjének rendező
sége, tekintette! a kedélyeknek a polgár- 
mester halálával városszerte tapasztal
ható lehangoltságára, a színészek exis- 
tenciális érdekére s a beállott nyári 
hőségre, a folyó hó 18-ra kitűzött estélyt 
elhalasztotta.

— Szerencsétlenség az országúton.
Éried Kálmán téskepusztai gazdatiszt va
sárnap délelőtt nejével és édesanyjával 
bricskán haladt Rimaszombat felé. A 
szőlők előtti lejtőn a féknélküli jármű 
hámfáinak verdesésétől a lovak meg
vadultak s a bricskát magukkal ragad
ták, miközben a bricska felborult és az 
árokba zuhant, msgaalátemetve a benn- 
üiőket. A gazdatiszt anyja alkarját törte, 
Éried Kálmán vállperecét ficamitotía ki, 
neje pedig a fején szenvedett sérülése
ket. Dr Luszíig Sándor rimaszombati 
orvos részesítette első segélyben a se
besültekéi, akiket további kezelésre a 
közkórházba kellett száilitani.

Színház. Földessy Sándor színtársu
lata előadásait folyó hó 16-án este a 
„Váljunk el” vígjátékkal megkezdette. 
Az előadás gyérszámu közönség előtt 
gördülékenyen ment, a főszerepekben 
Földessy, F. Kramm-r Mária tudásuk
nak legjavát adták, Kolos Ernő, Szent- 
iványi J. s a többiek megfelelőek voltak, 
a kapóit tapsokra méltán rászolgáltak. 
Pénteké;’, folyó hó 17 én „Szeretek egy 
színésznőt” vígjáték kerül bemutatóra. 
Szombaton délután 4 órakor 6, 4 és 2 
koronás helyárakkal gyennekeiőadás 
lesz, este a „Nem nősülök” Szenes-vig- 
játék itteni premierje, vasárnap délután 
féihelyárakkal „Noszíy fiú esete Tóth 
Marival”, este Falud! Kálmán, a kiváló 
s nálunk oly kedvelt komikus felléptével 
„Doktor ur“ bohózat. A színtársulat min
den támogatást megérdemel s ennek 
a támogatásnak a közönség részéről 
méltőkepen meg Is kell nyilvánulnia.

Nyári táncmulatság. Az idei nyári 
táncmulatságokat a Polgári Olvasókör 
dalárdájának nagy gonddal előkészített 
és minden tekintetben nívósnak ígérkező 
mulatsága vezeti be; melyet az anya
egylet kertjének köröndjén julius hó 
3-án tartanak meg.

A Rimaszombati Gazdák és Iparo 
sok Kiielszövetk esetének közgyűlése. 
Szerdán délelőtt tartotta meg ötödik évi 
rendes közgyűlését a Gazdák és Iparo
sok Hitelszövetkezete. Az igazgatóság 
és feiügyelőbizottság jelentésének tudo
másulvétele után a múlt évi zárszám
adásokat változatlanul jóváhagyták. A 
kimutatott 11703 korona 84 fillér nyere
ségből üzletrészenként | | |  osztalék kifi
zetését határozták el, a fennmaradó ösz- 
szeget pedig jövő évi számlára vitték 
át. Az osztalék az intézet rimaszombati 
pénztáránál vehető át.

Fényképészeti cikkek
árakbó l 10 százalék  árengedm ényt ad  a város

szaküH ete" a Rudolf-fsie Tatra Drogéria
és illatszertár Rimaszombat.

Fürdő-sapkák !és papucsok raktáron

A városi tanács ülésén f. hó 17-én
több fontos ügy nyert elintézést, ame
lyeket a tanács a folyó hó 24-én dél
után tartandó képviselőtestületi közgyű
lés elé terjeszt. Ezen ügyek között foglal 
helyet a háromszázezer koronás uj köl
csön, a tisztviselők fizetésrendezése s a 
nyugdijszabályrendelet is.

Autó-taxi RUDOLF Z.
RIMASZOMBAT, Gömöri-utcza.

Tüzek mindenfelé. Vasárnap éjjel 
2—3 óra tájban állítólag villámcsapás 
következtében kigyuit Tóth János zeller
jei gazdálkodó pajtája és az óriási szél
ben, anélkül, hogy mentésre csak gon
dolni is lehetett volna, az összes gazda
sági épületek elhamvadtak a lakóházzal 
együtt, úgyhogy a tüzeset színhelyén ma

IKino APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, junius 18-án és 19-én világ- 
szenzáció I Nagyszabású film! Világhírű regény:

SÍENT ISTVÁN TORNYA ALATT
Főszereplő: Mady Christisns, a kedvelt művésznő.
Szerdán, junius 22-én nagyszerű modern regény 

a házasság életből

Az asszony játékszer
Főszereplő Lee Parry és Olaj Fjord.

j Csütörtökön, junius 23-án nagyszerű érdekfeszitő 
;i detektivdráma

|  A vörös egér
8  Főszereplók And Egede Nissen és Richter Pál, 
p  a híres művészek.
már csak üszkös falak meredeznek. — 
Termény, takarmány, gazdasági felsze
relés, bútor, ruhaféle, mind elpusztult. 
A kár, amely meghaladja a 40000 ko
ronát, biztosítás révén részben megté
rül, az épületek ugyanis, melyeket a 
Hofímann-festvérektől bérelt Tóth János, 
szerencsére biztosítva voltak. — Guszo- 
nán ugyanaznap Szabó Károly gazdál
kodó pajtájába ütött be déltájban a vil
lám és körülbelül 1000 korona kárt 
okozott.

Két asszonyt megölt a villám. Bor
zalmas szerencsétlenség történt a múlt 
hátén Ujantalvöigyön. Késő délutáutáj- 
bati borzalmas vihar vonult át a köz
ségen és Batkó Alajos üveggyár: mun
kás huszomhárom éves felesége, két éves 
kis gyermekével karján, a konyhaabla- 
kon át nézte a vihar tombolását. Köze
lében ült Jakubecz Mária 56 éves asszony 
is. A rettenetes égiháboru dühöngése 
közben egy villám becsapott a gyári 
munkás házába és a gyermekét dajkáló 
szerencsétlen Batkónét és Jakubec Má 
riát egy szempillantás alatt megölte. A 
villámcsapás a házban tartózkodó család
tagokat is íöbbé-kevésbé megsebesítette, 
a karonülő 2 éves gyermeknek azonban 
csodálatosan semmi baja nem lett. A 
villámcsapás következtében a ház tető
zete is kigyulladt, azt azonban sikerült 
rövidesen eloltani. A borzalmas szeren
csétlenség hire az egész környéken óriási 
részvétet keltett.

Borzalmas szerencsétlenség a füleki 
zománcgyárban. A füleki zománcgyár
ban múlt szerdán borzalmas szerencsét
lenség történt. A horgonyozó osztályban 
dolgozó 17 éves Stichiich Margit mun
kásleány ruhája a kályha kicsapódó fü
zétől lángot fogott. A szerencsétlen leány 
kezével tépdeste le magáról a ruhát, 
majd rémes sikoltással kiszaladt a gyár
udvarra s mint valami égő fáklya rohant 
a falu felé. Mire az utána rohanó mun
kások elérték, már súlyos égési sebeket 
szenvedett. — Azonnal beszállították a 
losonczi közkőrnázba, ahol pénteken 
óriási szenvedések között kiszenvedetí. 
A fiatal, tragikus sorsú munkásieány 
hozzátartozói iránt általános részvét 
nyilvánult meg.

Minden jó háziasszony “"SKI
a fehérneműjét otthon varrja s hozzá a híres 
Schroll-/e/e siffon, vászon, batiszt, damaszt, 
paplanlepedö- és ágylepedővásznát

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

Szőnyegek, paplanok.
Vidékre mintákat küldök. Előnyös árak!

Uj pneumatik javitó üzem. Hlozek 
János autótaxi, garázs, autó és gepjaviíó- 
mühelye e hó 15-től egy régóta nélkü
lözött fontos üzemággal bővült. A tulaj
donos a legmodernebben felszerelt gőz
üzemű pneumatik javitó mühellyei egé
szítette ki telepét, ahol minden elkép
zelhető autógummijavitás a leggyorsab
ban, a iegszakszerübben ás legolcsóbban 
végeztetik. A sziovenszkói autóforgalom 
fő vivőerei Gömörmegyén s éppen Ri
maszombaton keresztül vezetnek, igy a 
Hiozek-féle pneumatik javitó műhely 
léíesitése óriási jelentőséggel bir.

m eg tisztítja  a szervezetet a belekben képződő rotkadásos anyagoktól, é lén k íti a m irigyek  m űködését, 
fe lfr is s ít i a vérkeringést, m egelőzi az érelm eszesedés és az öregség i elváltozások kifejlődését..

Kapható kis és nagy üvegben. Szétküldé3i hely: Igmándi keserűviz forrásváüalat Komárom. Árjegyzék ismételadóknak kívánatra bérmentve.

reggeli előtt 
fél pohárral

langyosan  hasz
nálva.

B á r t f a  G y ó g y f ü r d ő
KLIMATIKUS g y ó g y h e l y  ssss& m m gam m sm

Vét szegényeknek, női bajok ellen, idegeseknek, rheumásoknak 
ás a légzőszervek liurutjainá! a legkiválóbb orvosok áltat javallva

Teljes napi párnáié 'atot? Kes 85 -
C sehszlovákia iegolcsóbb fürdőhelye. Vasúti kedvezm ény.

K érjen p ro s p e k tu s . 5 - 5  I g a z g a tó sá g  B a r d io v sk é  H A pele.
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A dobsinai kereskedelmisták elő
adása. A „Fejér szálló" nagytermében 
szombaton este mutatták be a dobsinai 
kereskedelmi iskola növendékei Brau- 
doon Tamás három felvonásos közismert 
vigjátékát, a „Charley nénjé“-t, ügyes 
rendezésben, nagyszámú közönség előtt. 
A főszerepet meglepő ügyességgel Gott- 
schal Andor alakította. A többi szerep
lők közül Klimo András, Kornhauser 
Aladár, Krausz Ilonka, Linczényi Manci, 
Kruspier László, Pellionisz Béla, Sto- 
dola Adolf, Szusila Mariska és Weisz- 
mann Aranka érdemelnek dicséretet. A 
jólsikerült előadást reggelig tartó tánc- 
mulatság követte.

Hatósági közlemények. Figyelmezte
tik a lakosság, hogy a vízvezetéki vizet 
szükségtelenül ne pazarolja, mert a nyári 
meleg napokban a nagy vízpazarlás miatt 
a magasabban fekvő házakban gyakran 
nincs viz és amellett a tűzbiztonság is 
veszélyeztetve van. Tilos a vízcsapoknak 
tartós nyitvahagyásával a viz folyatása, 
különösen tilos kerti és más ültetvények
nek áztatással való öntözése. A vízveze
téki berendezések zárószerkezetei jó 
karbahozandók, hogy azokon a viz el ne 
folyjon, úgyszintén az egyes háziberen
dezéseknél előforduló csőrepedések is 
kijavitandók. Szökőkutak működtetése 
tilos. A megejtendő ellenőrző vizsgálat
kor mindazok, akiknek a vízvezetéki 
berendezései oly állapotban találtatnak, 
hogy azokon a viz állandóan elfolyik, 
vagy akiknél a viz szükségtelen és tiltott 
pazarlása megállapítást nyer, szigorúan 
fognak megbirságoltatni s azonfelül a 
költségükre vízmérő készülék alkalma
zása fog elrendeltetni.

A 633/1919. sz. törvény 8. §-a alapján 
köztudomásra adatik, hogy az állandó 
szavazati jegyzékek 8 napra, azaz folyó 
évi junius hó 15-től junius hó 22-ig be
zárólag a városháza 4. sz. szobájában 
közszemlére ki vannak téve mindennap 
d. e. 7-től d. u. 1-ig és d. u. 2—4-ig. 
Ezen jegyzékek elleni felszólalások a 
fentemlitett 8 napi határidőn belül tehe
tők a városi hivatalnál.

Megállapítást nyert, hogy sok esetben 
háziállatok vétele, illetve eladása alkal
mából, különösen az esetben, ha a vevő 
nem fizeti ki a vételár teljes összegét, 
az eiadó nem adja át a vevőnek az 
eladott állatokra vonatkozó marhalevelét 
addig, mig a vételárat teljesen ki nem 
fizeti. Ezen eljárás ellenkezik az erre 
vonatkozó törvény előírásaival s külö
nösen a határszéli községekben a csem
pészet elősegítéséhez vezethet. Figyel
meztetnek mindazok, akik bárminemű 
háziállatot vesznek vagy eladnak, hogy 
az eladott állatokra vonatkozó marha
levelet az eladótól azonnal követeljék, 
illetve a vevőnek azonnal adják át, mivel 
ellenesetben 200 koronáig terjedhető 
büntetésnek teszik ki magukat.

A belügyminisztérium és népellátási 
minisztérium nézete szerint, illetve a 
legfelsőbb bíróság judikaturája szerint 
az uzsoratörvény előírásai nem vonat
koznak csupán a nélkülözhetetlen köz
szükségleti cikkekre, hanem általában 
közszükségleti cikkekre, amely cikkek 
közvetlenül vagy közvetve emberi szük
ségletek kielégítésére szolgálnak, pél
dául: Írógépek, varrógépek, kerékpárok, 
ezek alkatrészei stb. Az ilyen cikkek 
árakkal is megjelölendők.

s p o s  t .
Football.

A RPOS vasárnap tartja első mérkő
zését Füleken a játékerős FTC ellen. 
Kiváncsiak vagyunk a RPOS ezidei első 
szereplésére, remélhetőleg szép győzel
met fog elkönyvelni.

S. K. Slávia Losoncz—RME 6:1 (2:1). 
Biró : Siebert. A S. K. Slávia nem várt 
nagy gólarányu győzelmet aratott a RME 
fölött. — A RME az I. félidőben még 
egyenlő ellenfele volt a Sláviának, a II. 
félidőben azonban a Slávia fölénye mind
jobban kidomborodott, amely fölény a 
gólarányban is kifejezést nyert. A RME 
csapata nagyon széteső játékot mutatott, 
az összjáték hiánya nagyon szembetűnő. 
A csapatnak úgyszólván egyetlen fix 
pontját Gáka képezte, aki ezúttal is ön
feláldozó védőjátékot produkált. Breit- 
schendőrfer emelhető még ki a csapat
ból, azonban játékában kihagyások vol
tak észlelhetők. — A Slávia csapatának 
gerincét régi, bevált LAFC-nagyságok : 
Bodon, Hodzsa, Bozó, György képezték,

Gömörmegyei Nép- és Iparbank Rt. Rimaszombat.
Á l l o m á n y k i m u t a t á s  1 9 2 7  m á r c i u s  h ó  3 1 - é n .

V a g y o n :
1. K észpénz ...................... .....................................................................  Ké. 6,071 —
2. Váltók ................................ .................................................. 97,969'—
3. É rtékp ap írok ...................... 159^836"—
4. Adósok ................................ 2.144,365'—
5. Egyéb vagyontételek ... 2,500-—
6. E g y en leg .............................. . ••• ••• . ..  . . .  . . .  ... ... ... w 392,912-—

ö s s z e s e n : Ké. 2 .8 0 3 ,6 5 3 --
T e h e r :

1. R észvén ytők e...................... ................................ ................................ Ké. 640,000-—
2. Tartalékok ...................... ••• ••• . . .  . . . 459,360 —
3. Alapok ................................ 58,363'—
4. Betétek könyvecskére ... . . .  . . .  . ..  ... 551.23T—
5. H itelezők ...................... ................................ *..............................  ff 1.094,699 —

Ö sszese n : Ké. 2.803,653'—

akiknek technikai készsége az egész 
csapat játékára reányomta bélyegét. A 
vezető gólt a RME érte el Bredár II. ré
vén. A Slávia 11-esből egyenlitett, majd 
megszerezte a vezetőgólt is. A második 
félidőben a Slávia újabb négy góllal 
beállította a végeredményt.

Tennisz.
A Kassai Lawn-Tennisz Club f. évi 

junius 26—29-ig terjedő időközben ten- 
niszversenyt rendez Keletszlovenszkó, 
illetve Kassa város bajnokságáért. Bene
vezések Jelűnek Ernőhöz, a RPOS ten
nisz osztályának intézőjéhez f. hó 20-ig 
adandók be.

Turisztika.
A Kárpátegyesület tagjai a múlt va

sárnap a Szinyeczre rándultak ki s on
nan gyönyörködtek a szép kilátásban s 
a jó, üde, hegyi erdei levegőben. — A 
héten pénteken a pokorágyi hegygerincet 
vették tervbe a Széchy Mária utón egé
szen Felsősziklás és Ráhó vidékéig s 
onnan vonaton haza. — Beszélnek egy 
autókirándulásról is Dobsinára, a mely 
egyik legközelebbi vasárnapon lenne. 
Azonkívül tervbe vették egy majálisszerü 
kirándulás rendezését a környék egyik 
szép erdőségében.

A héten az állami magyar reálgimná
zium ifjúságát két kirándulásra vitték. 
Két napos kirándulásra Murány várába 
és egy rövidebbre a fogaskerekű vas
úton Gömörvég s Fenyves vidékére.

A szerkesztésért és kiadásért fele lős: 
R ábely  K áro ly  laptulajdonos.

2—3 Több éves
fővárosi gyakorlat és tapasztalat után 
N ői ruha-, kosztüm -, kabát- 

és kalap-szalont
nyitottam Rimaszombatban Koháry-u. 
27. sz. alatt. — Tanuló leányokat —
vidékről 1—2-őt koszt és lakásra is — 
elfogadok. — Szives pártfogását kéri 
Rimaszombat és vidéke hölgyközönsé
gének VITÁLIS ZSUZSANNA.

V  arrodámba
ügyes munkaerőt azonnal felveszek 
állandó munkára.

LOFFAY TERI.

Zongoraoktatást
(zeneelmélet és zenetörténet) ad 
szeptembertől, akadémiai képzett
séggel biró zenetanárnő. Előjegyzést 
eszközöl szívességből ifj. Rábely 

Miklós könyvkereskedése 
Rimaszombatban. i-3

Bérbeadás.
Rimaszombat határában, a Galyagos 

dűlőben 13 kát. hold, egy testben lévő 
szántőföld, az országutra járó dűlőben 
pedig 2 kát. hold rét a folyó gazdasági 
év leteltével haszonbérbe kiadó.

A feltételek megtudhatók dr Rárósy 
Gyula megbízottnál Rimaszombat, Fe- 
renczy-utca 16. szám alatt.

/
Árverési hirdetmény.

Özv. Papp Dánielné nemes-marton- 
falai lakos és Tóth János rimaszombati 
lakos közös tulajdonát képező Hofherr 
és Schrantz gyártmányú, teljes jókarban 
lévő üzemképes cséplő-szekrény, 12 HP. 
motorból, széngáz generátorból, 7'5 szai- 
ma-kazalóból álló cséplő garnitúra a 
hozzá tartozó összes felszerelésekkel 
1927. év junius hó 27 én d. u. 3 óra
kor a helyszínén a rimaszombati köz
birtokosság pajtájában: Kispást-tér 14. 
sz. a. a legtöbbet Ígérőnek készpénz- 
fizetés mellett elfog adatni.

A cséplő-garnitura Rimaszombatban 
ugyanott megtekinthető, a cséplőgarni- 
turához tartozó és leltárilag felvett fel- 
szerelési tárgyak is.

A cséplőgarnitura vevője tartozik a 
vételárat, a vételilletéket és forgalmi 
adót azonnal kifizetni és a cséplőgarni- 
turát átvenni és 8 napon belül elszál
lítani,

A tulajdonosok megbízásából
Dr. Krausz Gyula és 
Dr. Zádor Jenő.

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

Teljesen megújított vendéglőmben olcsó és 
ízletes m agyaros 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.

3 szobás lakást
keresek bérbe 3000—3500 korona évi 
bér ellenében. — Ajánlatok kéretnek 
LECHNER mérnök címére Rimaszombat, 
vármegyeháza (osztálymérnökség), i—2

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. Zsirbödönök, 

vizvedrek, ruhafőző fazekak nagy raktára.

Alkalmi vétel.
220 darab használt sörös láda és egy 
sörfejtő gép minden elfogadható árban 
eladó.— Értekezhetni lehet Klein Géza 

könyvkereskedésében Rimaszombat.

Eladó
Rim. Sobotán a Szijjártó-utcza 69. sz. 

k ét szobás kőház
vízvezeték és villanyvilágítás bevezetve. 
Azonnal beköltözhető.— Értekezni lehet 
ugyanott. 2—3

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
hözönséget, hogy

kárpitos műhelyemet
a Szentpéteri-utca 8. szám alól a

Rózsa-utca 18. sz. alá helyeztem át.
Elvállalok díványok, sezlonok, matracok, garni
túrák, függönyök és e szakmában 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

Szőllőssy G yula
kárpitos és díszítő 

Rimaszombat, Rózsa-utca 18. szám alatt.

Németül tanítok
szlovák és magyar gyermekeket vala
mint felnőtteket is.

Szives pártfogást kér
MARICHEN J.

(Jánosi-utca .16. szám). |

Eladó házak.
A Szijjártó-utcza 50. sz. a. 1 kőház 

és 1 faház, hozzá való helyiséggel, az 
egyik ház azonnal beköltözhető. — 
A Sodoma-utca 1. sz. a. 1 magányos 
udvar 2 lakó házzal és hozzá való helyi
séggel.— Értekezhetni lehet Paál László 
fűszer és csemegeüzletében, Gömöri-utca 
22 szám alatt. 1—2

HEIMLICH ZSIGMOND
üveg-, porcellán és zománc- 
5ESS edénv-kereskedő

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

üvegezést— speciál i s  g itte lé sse l — 
melyért három évi jótállást vállalok.

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

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

HEIMLICH ZSIGMOND 3 - x
üveg-, porczellán- és zománczedény-kereskedő 

Rim. Sobota, Főtér 9. sz.

UJSÁGPAPIROS,
csomagolásra alkalmas, kilónként 
jutányos áron R á b e ly  K á ro ly  
könyvnyomdájában k a p h a tó .  

(Masaryk-tér 9.)

A Hlozek-féle 
autó-taxi és autóbusz

minden időben a legolcsóbban 
áll^a^ közönség rendelkezésére.

Társas kirándulások a dobsinai 
jégbarlangba, a Tátrába és a 

többi kiránduló helyekre.

4 - x Ugyanitt

AUTÓ-GARAGE.
Rimaszombat, 1927. Nyomatott R ábely  K ároly  könyvnyomdájában.


