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Lapzárás csütörtökön este. — Kéziratok vissza nem adatnak.

Forrongás mindenfelé.
Akármerre tekintünk ezen a sze

rencsétlen földtekén, mindenfelé tele 
van emberi elégedetlenséggel, a 
melynek forrongása hasonló a vul
kánok belső füzéhez: majd itt — 
majd amott emelgeti a talajt, majd 
ezen a földrészen, majd a másikon 
ont tüzes lávát, hengerget vagy 
dobál köveket; de alig van olyan 
hely széles e föld hátán, ahonnan 
ne emelkednék kisebb-nagyobb ma
gasságra az emberi elégedetlenség 
füstje, vagy ne lobogna a hamu és 
zsarátnok fedőtömege alól a gyű
lölet szikrája.

Mi az oka ennek az általános 
forrongásnak az emberi tömegek 
lelkében, amelytől talán azok a föld
részek vannak még leginkább meg
kímélve, ahol a föld térképei fehér 
foltokat mutatnak, mint a legisme
retlenebb területek, ahová még alig 
hatolt be az emberi művelődés 
munkás szorgalma, ahol alig lobo
gott a civilizáczió világotterjesztő 

J í ió y á ja  ! ? —
Különös, hogy éppen azok a te

rületek a legnyugodtabbak most, a 
melyek legtávolabb esnek az em
beri tudás és kultúra székhelyeitől, 
mintha csak igazolni akarnák Jean 
Jaque Rousseau és más naturalista 
bölcselők tanítását, hogy a műve
lődés az emberiségnek nem vált 
javára és boldogságára, hogy jobb 
lenne visszatérnünk a természetes 
ősi állapotba.

Pedig nincs igazuk ezeknek az 
álmodozó bölcseknek: az emberi 
tudás és kultúra sok jót talált föl 
és hozott évezredek során az em
berek nagy tömegeinek, akik álla
mokba tömörülve élnek. Csakhogy 
az a baj, hogy az embertömeget, 
ha egy utón elindult, nagyon nehéz 
a túlzásoktól, az erőszakosságoktól 
visszatartani, mert unalmasnak ta
lálja az egyenes utón haladást: 
szeret majd jobbra — majd balra 
kapkodni, szeret a máséba is bele
kóstolgatni. — Az ember nagyon 
könnyen urnák, uralkodónak kép
zeli magát és szereti lenézni, lealáz
ni azt, aki nem olyan szinü, mint 
ő, aki nem olyan nyelven beszél, 
mint ő, aki nem úgy imádkozik, 
mint ő, akinek kevesebb jutott az 
apjáról ennek a földnek felületéből, 
mint ő neki, akinek kevesebb arany
ezüst kincse vagy kevesebb érték
papír nyomtatványa van, mint neki.

Az ilyen kevesebb biríoku, más 
színű, más nyelvet beszélő népeket 
az ember szereti rendesen silá
nyabbaknak, szolgaságra valóknak 
tekinteni és ha a véletlen sorsfor
dulat hatalomra juttatja: szereti 
azokat leigázni. Ebben a gyönge-
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ségben szenved minden faj, sőt 
azt mondhatnék, hogy a műveltebb 
népek fokozottabb mérvben szen
vednek ebben a hibában, mint a 
kevésbbé müveitek, vagy a vadabb 
természetű népek.

A kultúrával együtt kellene foko
zódnia a szivjóságnak, a nemes- 
lelküségnek, a gyöngébbek feleme
lésének és nevelésének. — Sajnos 
azonban, ez éppen nem szokott 
együtt járni. A sok vagyon, amit 
tudás és kultúra összehalmoz, büsz
kévé, felfuvaíkodottá, telhetetlenné, 
önzővé teszi a legkiválóbb népfajt is.

És ez az önzés, ez a kultúra 
rozsdája és rákfenéje pusztít néha 
az emberi tömegekben s azokat 
igazságtalanságokra, háborús el
nyomásokra ragadja s az elnyomás 
ismét háborús visszatorlást szül 
előbb-utóbb.

Évezredek során át kisérhetjük 
a történelem lapjain az emberi ön
zés és szenvedélyek dúló és ki- 
egyenlitő pusztításait a forrongá6 / .  F. , ,  i - i i  , . ilyen o k o sk o d á s, m ár rám utattunk asokban, a háborús kirobbanások- kérdés -egyik old
bán. —- A győztes elnyomása a 
legyőzöttekben visszatorlást szül és 
igy keletkezik a revanche gondo
lata, a melyre a most lezajlott vi
lágháború is hatalmas példákat 
szolgáltat.

Nagy baj az, hogy az ember 
még mindig nem tanult a történe
lemből és még mindig úgy ren
dezte be háború utáni viszonyait, 
mintha a véletlen szerencse fordu
lata örökre megmaradna időtlen 
időkig. A sok elégedetlenség igaz
ságtalan berendezésekre mutat s 
ez a müveit Európában nincs he
lyén, az itteni művelt népek régen 
öntudatra értek és nem tűrik az 
elnyomást. Hogyan is tűrnék, mi
kor már az örök teherhuzó khinai 
csorda nép is öntudatra ébredt s 
önálló akar lenni! Ez hajtja Közép- 
Amerika indián keverék népeit s 
Észak-Afrika félbarbárait is hábo
rúkba.

De Európában ezt meglehetne s 
meg is kellene előzni igazságos, 
méltányos berendezéssel, kevesebb 
önzéssel s több szeretettel, egy
más megértésével. O

Júniusi harangozás.
„VIvos voco, mortuos plango, 

fulgura frángó."
Szeretnék nem tollal, néma betűket 

vetni papirra, de érces harangot kon
gatni, hogy mindenütt meghallják, a 
merre ma még magyar partokon magyar 
szó hallatszik. Szeretném, ha szavamat 
átvenné minden harang és zúgná, kon
gatná a beszédemet Szlovenszkó és Ru- 
szinszkó szerte.

Junius van. A nyárba is belenyúló tél 
lefagyasztotta a remény virágait, azért 
az esti harangszó mégis a munka gyö-

E LŐ FIZ ÉTÉ S í DIJAK: EGY ÉVRE 43 KORONA, 
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nyörüségéről csönget, áldást hirdet, há
lát reng azért amit a „Fagyos szentek" 
gyilkos iehelleíe megkímélt. Hálát és ál
dást azért, amink még megmaradt, ami 
még életet igér, ha szűkösebben is.

A késői fagy, mintha a mi egész éle
tünket jelképezné. Ami szép és édes 
volt benne, — a gyümölcs, a virág, a 
virággá! egyíStí a méz, leforrázódott a 
világ viharja után való fagyos időben, 
de megmaradt a puszta életünk s ha 
száraz kenyéren is, csak megélünk vala
hogy. Csak hinnünk keli a jövőnkben s a 
dérsujtotta életágakat ápolnunk, hogy jö
vőre remélhessük az uj bimbózást rajtuk.

Junius van és én a vihar elé konga
tok. Medárd esővel köszöntött ránk, az 
égen felhők úsznak, sötét felhők pusz
tulással fenyegetnek.

Junius van, a jövőnk, a gyermeksereg 
várja jutalmát egy év munkájáért. A pi
henést, az édességet, amit alig-alig tu
dunk megadni neki. Nem elég, hogy 
szegényes lesz az örömük, az ö életük 
egén is viharfelhők tornyosulnak, nagy- 
nagy félelem él kicsi szivükben, nem 
fogja-e a „szülői gondoskodás", a „józan 
belátás", a „praktikusság" idegen nyelv
re kényszeríteni őket! Már volt szó 
ezekről a hamis felfogású szólásokról, 
már kimutogattuk, mennyire hazug az

Iára, hogy a>- élethez 
Való jogot, a tiszta tudást, a több tu
dást, a jövőt csak az anyanyelven lehet 
megszerezni.

Most a másik oldaláról nézzük a kér
dést : mit tesz az a szülő, akit nem le
het meggyőzni az igazság szavával az 
igazságról s a szlovák iskolába Íratja be 
gyermekét? Gyilkolja a nemzetet öntu
datosan, szántszándékkal, mint a szőlős 
gazda, aki jégveréskor karóval állt neki 
a szőlőjének : „Hadd lám, Uram Isten, 
mire megyünk ketten !“

Csak a műveltség lehet megmentőnk 
a mai, testvértelen, szegényes helyze
tünkben, amikor minden, de minden el
lenünk esküdött s nemcsak maga az 
élet, de gonosz emberek gonosz vágya 
is megsemmisítésünkön dolgozik.

Nem ennyi volt régen a magyar s 
nem ily kevés volt a magyar föld. 
Amerre ma egy magyar szót nem lehet 
hallani, fent Sárosmegyében, még feljebb, 
Trencsénben, valamikor magyar szántó
vető éneke versenyzett a pacsirta dalá
val. Jártam ott és Fodorok, Forraiak, 
Szabók, Kardóhelyiek már azt se tudják, 
hogy valamelyik ősük szinmagyarul di
csérte az Istent a Kriván alján, Murányi 
János büszkén Jánosik unokájának vallja 
magát. Mondjak még szomorúbbat? 
Nemrégiben egy kis falu iskolájával 
utaztam egy vonaton. Az Aba-nemzetség 
építette a Hernád partján a falut, a ha
rangja ma is ugyanaz, mely 600 évvel 
ezelőtt hívogatta az élőket, siratta a 
holtakat, magyarul a magyarokat s a 
kis emberek, a Kis Pisták és Nagy Jan
csik egész utón, tele tüdővel azt a nó
tát fújták:

„Hőre Hronoin, dolu Hronorn 
Duha vodu pije,

Kto Slovaka ne miluje,
Nech ho hrom zabije!—“

Mért, Uram, miért? — vetődött fel a 
fájó kérdés a lelkemben, miért vesztett 
el a magyar nemzet tiz- meg tizezer 
lelket, egész vármegyékre való magyar 
földet?

És csak egy feleletet kaptam : „El
pusztul az én nemzetem, mivelhogy mű

veltség nélkül való !“ — Igen, oda tet
ték régi királyok lakatlan területre, 
gyepüt, határt védeni a magyar leike
ket, magyar izmokat, de nem adtak ve
lük magyar hitet és magyar tudást, ők vol
tak az őserdők irtói, ők voltak a munkás 
kéz, ők voltak az erő s tudás, művelt
ség nélkül íölszivódtak a szlovákságba. 
Elpusztult a magyarság számára az a 
nép, mely még máig is megőrizte a 
nevét, s magyar nevű falvakban, magyar 
nevű gyermekek idegen nyelven gyűlöl
ködnek saját véreik ellen !

Ezt akarjátok magyar szülők? Azt 
akarjátok, hogy az unokátok már mit se 
tudjon a magyar múltról s gyűlöljön 
benneteket, mert magyar nevet hagyta
tok rá örökségül ? Azt akarjátok, hogy 
ami megesett a Vág felső folyásánál, 
ugyanaz következzék be az alsó part
jain is? Azt akarjátok, hogy a Bodrog
ból, Dunából, lpolyból is, Bódvából is 
„vizet igyék a szivárvány ?“ A nemzetet 
semmi más meg nem mentheti, csak a 
műveltség s műveltséget csak az anya
nyelven lehet megszerezni!

Harangot kongatok, vihar elé, vész 
elé, fekete felhők gyűlnek a magyar 
égen, vigyázzatok! Májusi fagy égette 
le virágainkat, de megmaradt a virágzó 
buzavetésünk, száraz kenyérnek elég. 
A föld is ma még a miénk, de ha megál
lt u sz /ok, h allgattok  a g y a f ú r t  o k o sk o d á s
ra, idegen n ye lvre  fogjátok gyermekei
teket — Istenem ! — a ma még magyar 
föld fölött mindenilií nemsokára még a 
pacsirta is idegen nótát fog dalolni!

—ki—

A  jövedelmi adó
fizetési kedvezménye még junius végéig 

igénybe vehető.
A súlyos adóterhek emlegetésénél a 

pénzügyminisztérium részéről ismételten 
elhangzott az a nyilatkozat, hogy a pénz
ügyi hatóságok jelentős könnyítéseket 
tettek főleg a jövedelmi adó fizetésénél. 
Sajnos, a pénügyminisztériumnak erre 
vonatkozó rendelete csupán a pénzügy
igazgatóságokhoz jutott el s igy az ér
dekeltek közül bizony nagyon kevesen 
szereztek róla tudomást.

A pénzügyminisztérium kérdéses ren
delete 1926. április 22-én 30639/26.— 
III./9a. sz. alatt kelt s eredetileg azt az 
intézkedést tartalmazza, hogy a nyújtott 
kedvezményekben csak az részesülhet, 
aki azokat a múlt év május 15-éig igé
nyelte. Ezt a határidőt ismételten meg
hosszabbították, jelenleg még ez év jun. 
30-áig lehet kérelmezni ennek alapján 
az adófizetési kedvezményt,

A jövedelmiadó fizetési kedvezményét 
a munkások és az állandó havi fizetést 
huzó alkalmazottak vehetik igénybe, ha 
az 1926. év folyamán bruttó szolgálati 
illetményeik legalább havi 608 s legfel
jebb 2000 koronát tettek ki.

A kedvezmény lényege, hogy az emlí
tett munkások és alkalmazottak oly 
módon egyenlíthetik ki az 1925-re s a 
régebbi adóévekre kivetett jövedelem- 
adójukat, hogy beleegyeznek abba, hogy 
a munkaadó az 1926. év május—decz. 
havi fizetésükből (a szolgálati illetmé
nyek bruttó összegéből) 4%-ot vonhas
son le, ha a havi jövedelem 1500 kor. 
alól van s 5°/0-ot, ha a havi jövedelem 
1500- 2000 koronát tesz ki, s ezeket a 
4, illetve 5%-os levonásokkal a régi 
jövedelmi adótartozás kiegyenlítettnek 
tekintetik.

Nyelvében él a nemzet! Magyar szülők, magyar iskolába Írassátok gyerme
keiteket! Csak az anyanyelven szerzett tudás biztosit nekik jövőt, életrevalóságot!
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Azoknak az alkalmazottaknak a jöve
delmi adóját, akiknek havi 608 koroná
nál kisebb fizetésük van, illetve volt az 
1926. év folyamán, az adóhivatalok tel
jesen leírják.

Nem játszik szerepet az a körülmény, 
hogy a szolgálati jövedelem után fize
tendő jövedelmi adót úgy írták elő, hogy 
azt a munkaadó köteles levonni.

Ezt a kedvezményt igénybevehetik a 
kereskedelmi utazók, ügynökök is, ha 
ezt külön kérik s amennyiben jutalékra 
dolgoznak.

Á szolgálati ilietmények bruttó össze
gébe számítandók az alkalmazottak min
dennemű szolgálati fizetései, minden le
vonás nélkül. Ide számítandók főleg a 
készpénzfizetés, a természetbeni ellát
mány, a családi és drágasági pótlékok, 
jutalékok, renumerátiók, tantiémek, jelen
léti dijak, nyugdíj s egyéb jövedelem. 
Ellenben nem kell beszámítani azokat a 
dijakat, a melyeket az alkalmazott szol
gálata végzésére vett föl, amilyenek az 
úti átalány, kiszállási költségek s ha
sonlók.

Miután ez a rendelet eredetileg 1926. 
május hó 15-éig volt érvényes, jelenleg 
az említett kedvezmény csak oly formá
ban vehető igénybe, hogy az alkalmazott 
egyszerre lefizeti a fentebb említett 4, 
illetve 5%-os levonást.

A kedvezmény még ilyen formában 
is föltétlenül jelentősnek mondható, mi
után egy havi 1500 korona fizetést huzó 
alkalmazott adója évenkint 1200—1300 
korona, ami négy évre visszamenően 
5000 koronánál nagyobb összeget tesz 
ki. — Aki most abban a helyzetben 
van, hogy a havi 1500 korona fizetése 
után 5 százalékot egyszerre kifizethet 
nyolc hónapra, annak adótartozása tel
jesen rendezve van 600 koronával.

Tekintettel arra, hogy ez a kedvez
mény már csak ez év junius hó végéig 
vehető igénybe, célszerű, ha a szükséges 
jelentkezést az érdekeltek az illetékes 
pénzügyrgazgatóságoknál haladéktalanul 
megteszik.

A kedvezmény igénylésének a módja 
az, hogy a munkaadó egy jegyzéket ké
szít azokról az alkalmazottakról, akik a 
kedvezményt igénybe venni kívánják. A 
jegyzékben hivatk ozn i k eli a péniügy- 
m inisztérium  ren d eletén ek  fent idézett 
számára. Közölni kell továbbá azt, hogy 
az egyes alkalmazottak adóját melyik 
adóhivatal vetette ki. A jegyzék végén 
a munkaadó nyilatkozik arról, hogy az 
adófizetési kötelezettséget alkalmazot
taiért az 1926. és régebbi évfolyamok
ban nem vállalta.

Bővebb felvilágosítás a magyar pártok 
titkári hivatalainál nyerhető.

Városi közgyűlés.
Mint egy komorszavu gyászinduló kez

dődött a folyó hó 24-iki városi közgyű
lés. Ez alkalommal utolsó aktusa csendült 
fel a Vladár József hivatalos elparentá- 
lásának. A gyász azonban itt maradt és 
még sokáig lengeti a közélet felett fekete 
fátyolét és még messze időkig mered 
elénk az 0  végzete, mint egy nagy fekete 
kérdőjel: miért ilyen bizonytalan az 
emberi élet sorsa...?

*
Az első képviselőtestületi közgyűlését 

tartotta Rimaszombat város azóta, amióta 
Vladár Józsefet olyan igaztalanul, hirte
len elvette tőlünk az irgalmatlan Végzet. 
A közgyűlésen Telek A. Sándor első 
helyettes biró elnökölt s a gyűlés elején 
az elhunyt emlékének áldozott. Komor 
színekkel festette meg a tragikus sorsot, 
ami a várost és a gyászbaborult csalá
dot sújtotta; majd arany betűkkel irta 
fel a Vladár József érdemeit az emléke
zés márványtáblájára.

Indítványára a közgyűlés, amely a vég
tisztesség utolsóját is tisztelettel óhaj
totta megadni Vladár Józsefnek: állva 
hallgatta végig az elnöklő biró szavait 
s az elhunyt érdemeit az utókor tanul
ságára jegyzőkönyvbe foglalta.

Elnök ezután bejelentette a levélileg 
és táviratilag kondoleáló testületek és 
magánosok részvétét, amely részvét
nyilatkozatok mind az elhunyt emberi 
mivoltának szomorú időben történt el-

ösmerései. Részvéttáviratot, illetve leve
let küldtek a következők: Az Országos 
Magyar Nemzeti Párt, a zólyomi zsupán 
úgy a maga, mint az egész zsupáni 
hivatal nevében, a helybeli megyei köz
kórház igazgatója úgy a maga, mint az 
orvosi és hivatalnoki kar nevében, a 
helybeli kerületi betegsegélyző intézet, 
Losoncz, Rozsnyó, Eperjes, Késmárk, 
Igló, Léva, Munkács, Besztercebánya, 
Pozsony, Turóczszentmárton és Kassa 
városok közönsége, Rimaszombati Bank 
és még több hatóság és egyesület.

A gyászaktus után a közgyűlés a leg
teljesebb érdeklődés jegyében folytató
dott és sok komoly kérdés fölött dön
tött. Tárgyalták a Zemská Bankától fel
veendő háromszázezer koronás kölcsön 
lebonyolítási ügyét.

Ugyanis az 1926. évben a város olyan 
nagyobb berendezéseket végzett, amikre 
a költségvetésben nem volt fedezet; ezt 
a kölcsönt a beruházási költségek fede
zésére szavazta meg a közgyűlés.

A takcsányi erdőbirtok eladására vo
natkozó szerződést jóváhagyásban ré
szesítették.

Nagy érdeklődésre tartott számot a 
városi tisztviselőknek és alkalmazottak
nak szolgálati idejének átszámítása és 
beosztása fizetési fokozatokba és osz
tályba ; valamint az újonnan megállapí
tott nyugdijszabáiyrendelet jóváhagyása. 
Ezzel a két határozattal nyugvópontra 
jutott két olyan kérdés, amelyek évek 
óta vártak elintézésre.

Mindenekfölött nagy érdeklődést vál
tott ki a város igazgatási nyelvének kér
désében hozott határozat. Ugyanis az 
1926. év junius hó 4-én dr Törköly 
József magyar nemzeti párti szenátor és 
társai a nyelvtörvény alapján indítványt 
terjesztettek az akkori városi közgyűlés 
elé a város igazgatási nyelve tárgyában, 
melynek értelmében a közgyűlés kimon
dotta, hogy a város igazgatásának nyel
ve a magyar. Ez ellen a határozat ellen 
Csorbái Endre főjegyző akkor hivatal
ból vétót jelentett be. A határozat fel
lebbezések során végigjárta az összes 
fórumokat s most a főjegyző vétójának
fig y e lem b e v éte le  n élk ü l s ille tv e  annak^ 
ellenére a legfelsőbb fórum jóváh agyá
sáva l v isszaérk ezett. Ez azt jelenti, hogy 
a magyar nyelv mint hivatalos nyelv a 
városi közigazgatásnál, most mára nyelv
törvényben foglalt jogainak birtokába lép. 
Dr Törköly József magyar nemzeti párti 
szenátor és társainak erre vonatkozó s 
most már jogerős határozat erejével biró, 
nagyjelentőségű indítványát mai szá
munkban külön, teljes egészében kö
zöljük.

Néhány köztelek eladási és több ille
tőségi, valamint egyéb a közre nézve 
kevésbbé jelentős s a közönséget alig 
érdeklő apróbb ügy letárgyalása után a 
közgyűlés véget ért.

Szerelemből
tettem, — mondja a vallató csendőröknek 
a szerelmes asszonyát másvilágra küldő 
öregedő Rómeó; szerelemből öltem — 
felel bírálnak a vőlegénygyilkos bubifri- 
zurás bakfis és nagy szerelmével indo
kolja emberölő tettét a férjgyilkos her- 
vadtbáju feleség.

Nem értem. A szerelem a legintenzi
vebb érzése az emberi kebelnek. A lélek 
gyönyörűsége, a s z ív  tiszta, nagy öröme 
ez, melyben megtisztul, minden szennyétől 
s a piszok minden bacillusdtól fertöilenö- 
dik érzésvilágunk, felmagasztosódik, jó
ságra, szépségre, szeretetre nemesedik a 
lelkünk. A kit szeretünk, azt nem bántjuk 
s nemcsak hogy életétől meg nem foszt
juk, de durva, sértő szóval sem illetjük 
és soha meg nem ütjük. Nem; még vi
rággal sem!

Nem tudom tehát megérteni és ment
ségül elfogadni, vagy enyhítő körülmény
nek betudni azt a szerelmet a mely öl.

Az, ki szerelmesét, férjét, asszonyát 
megöli, lehet féltékeny s mint ilyen a leg
nagyobb önző, vagy kötelékektől gazul 
szabadulni akaró elvetemült gonosz, de 
sohasem szívből tisztán szerető, szerel
mesét az életviharoktól, bútól-bánattól, 
bántó napsugártól, rózsatövis szúrástól

is gondos lélekkel óvó, gerleszivvel csó
kokban fürdető, mosollyal melengető, dé
delgető, igazi szerelmes ember.

____  Árgus.

Péter-Pál
ünnepét rikítja elém Íróasztalom tintát- 
szivó mappa-naptárának piros betűje, a 
harmincnapos junius végén jelentőség- 
teljesen kacskaringózik a 29-es szám. 
A létetbiztositó kenyér ünnepnapján 
pengésbe reszket a kaszák lelke, izmos 
karok lendítő ereje derékon suhintja a 
büszke kalászok ringó erdejét s meg- 
adóan, zizegve, Ívbe hajolva, földre borul 
az aranyfejü kenyérmag-termés. Da- 
loskedvü, pirosarczu, marokszedö lányok 
ajkán nóta csendül, sorakozásra gyűl
nek a kévék s halmokká domborulnak 
a búzakeresztek.

Aratnak. A fagytól félt, késett virág- 
zásu jázmin-bokrok és olajfák illata 
csodaparfőmmé keveredik a székfü és 
kakukfü balzsamos szagával s a mély 
lélegzésre hajtó illatáradatban kacagón 
trillázik a mezők énekese. A szarkaláb, 
a pipacs és búzavirág kévékbe hervadt 
csokra elsápadt s a búzatáblákon talpat- 
szuró tarló tüskéllik.

Az Élet tarlóját járók busongása elül 
s a könnyektől vörös szemek lesve, 
figyelve nézik a legszebb munkát, Péter- 
pálnak kenyeret adó, életet Ígérő, áldá
sos ünnepi munkáját. /.

Bérmálás és egyházi látogatás. Bub- 
nics Mihály rozsnyói róm. kath. püspök 
f. hó 19-én Losonczon bérmált s egy
úttal a kanonika vizitációt is elvégezte. 
Füleken junius 26-án, Guszonán junius 
29-én végez bérmálást s egyházi láto
gatást s ez utóbbi helyről visszatérőben 
a feledi plébánián tart kanonika vizi
tációt.

Kinevezés. Szlatinszky Endre, jelen
leg losonci adóhivatali főtiszt, ki a hely
beli és feledi állami adóhivatalnál is 
hosszabb ideig működött, a tornaijai 
áll. adóhivatal vezetőjévé neveztetett ki.

Halálozások. Özv. Orbán Istvánné sz. 
Romada Anna, városunk legidősebb asz- 
szonya foiyó hó 22-én 94 éves korában 
meghalt.

Wallentinyi László, magyar huszárfő
hadnagy, 24 éves korában Budapesten 
folyó jun. hó 17-én meghalt, mélységes 
gyászba borítva édes atyját Dr. Wallen
tinyi Samu eperjesi liceumi tanárt. A 
korán elhunyt ifjú nemcsak igazi dalia, 
de költő is volt, ki verseivel figyelemre
méltó sikereket aratott. Elmúlása váro
sunkban is, — hová kedves rokoni kö
telékek fűzték, — őszinte mély részvétet 
keltett.

Mérhetetlen veszteség, súlyos csapás 
érte Valaszkay Rezső helybeli órás- és 
ékszerészt, a rimaszombati járási ipar
társulat közbecsülésben álló elnökét és 
családját. A legjobb feleség, a pótolha
tatlan édesanya, gondos nagyanya : Va
laszkay Rezsöné szül. Feldmann Anna 
hosszas betegeskedés után f. hó 23-án 
jobblétre szenderült. — Holttestét nagy 
részvét mellett f. hó 24-én helyezték 
örök nyugalomra. A haláleset a meg
boldogult férjén kívül gyermekeit: Enye- 
di Artúrt, Enyedi Györgyöt, kicsi uno
káit : Enyedi Lilikét és Déneskét s ro 
konságát döntötte szomorúságba, mélysé
ges gyászba. A gyászeset alkalmából 
a rimaszombati járási ipartársulat, Dick- 
mann Dezső alelnök vezetése alatt, kül
döttség utján fejezte ki részvétét élete- 
párját vesztett elnöke előtt.

A postai szolgálat junius hó 29-én, 
julius 5 és 6-án ünnepi s reggel 8—11 
óráig tart. — A távirati és telefon dijak 
mint köznapon.

Szeptember 15-ére írják ki a községi 
választásokat. A községi választásokat 
szeptember 15-ére fogják kiírni, bár ed
dig még nem bizonyos, vájjon mindenütt 
a köztársaságban egy napra-e.

Barátságos összejövetelét a Rima- 
szombati Polgári Olvasókör Irodalmi 
Társasága a nyári szünet megkezdésé
vel folyó hó 21-én este vacsorával kap
csolatosan tartotta meg az anyaegyesü
let kerthelyiségének köröndjén, mikor 
is a hangulatot nagyban emelte a ven
dégül látott házi zenekar pompás mu

zsikája. A kedélyes összejövetelen fel
köszöntőkben sem volt hiány s a tár
saság egy kellemes est kedves emlékei
vel csak éjfélkor oszlott szét.

A tüzoltóegyesület alakulása a folyó 
hó 26-án (vasárnap) d. e. 11 órakor a 
városháza tanácstermében megtartandó 
közgyűlésen történik meg. A közgyűlés 
előkészítése tárgyában folyó hó 18-án 
délután az önkéntes tüzoltóegyesület 
alakulási- és szervezési munkálatait 
végző bizottság Telek A. Sándor h. 
városbiró elnöklete alatt ülést tartott, 
melynek egyetlen tárgyát a megalakuló 
tüzoltóegyesület tisztikarának és a köz
gyűlés által választandó 12 választmányi 
tagnak jelölése képezte, megjegyeztet
vén, hogy a választmányi tagok száma 
18, de az alapszabályok szerint ezek 
közül hatot a működő tagok választa
nak saját kebelükből. Az értekezlet az 
alapszabályoknak a parancsnokságra vo
natkozó részét sziikségszerüleg megvál
toztatva, a jelöléseket egyhangúlag a 
következőleg ejtette meg: Elnök: dr 
Kovács László, alelnök: Vozáry Samu, 
titkár: Kapczy Tamás, pénztárnok: Ne- 
ményi Ármin, ellenőr: ifj. Rábely Miklós, 
ügyész: dr Mihalik Dezső, szertárnok: 
Hlozek Gyula, orvosok: dr Eszényi Gyula, 
dr Hudiczius István, dr Klein Sámuel. 
Választmányi tagok: dr Törköly József, 
Mérész Gyula, Szoyka Pál, Márkus 
László, Csorbái Endre, dr Gabonás Já
nos, Dickmann Dezső, Hlozek János, 
Telek A. Sándor, Derekas János, Sichert 
Károly Dulovics László. Főparancsnok: 
Plentzner Frigyes, ügyvezető parancs
nok : Mándi Antal. Amennyiben a neve
zettek a jelölést valamennyien elfogad
ják, ez a jelölő lista kerül a választás
nál a vasárnapi alakuló közgyűlés elé, 
melynek lefolyásáról jövő számunkban 
referálunk.

Értekezlet a nyugdijegyesület ügyé
ben. A helybeli ipartestületi nyugdij
egyesület elnöke Telek A. Sándor egy 
szükebb bizottságot hivott össze f. hó 
21-én azoknak a kérdéseknek a meg
beszélésére, melyek a nyugdijegyesület- 
nek az országos nyugdíjintézetbe való 
beolvadásával felmerültek. Az értekezlet 
minden kérdésben s igy a tagok érde
k e i e k —m e g v é d  e lm e z é s e  te k in te té b o K ^ ir
egyhangú megállapodásra jutott, ami 
mindenesetre megnyugtatásul szolgálhat 
mindazoknak, akiknek a fúzióból kifo
lyólag bármilyen aggodalmaik is támad
tak.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

Uj politikai párt Rimaszombatban.
A csehszlovák néppárt helyiszervezete 
az elmúlt vasárnap dr Pysny Antal 
ügyvédjelölt, elnöklésével megalakult. 
Alelnökké Skulán Jánost, titkárrá Skulán 
Pált, pénztárnokká Benda Jánost, jegy
zővé Ántos Ferencet, számvizsgálóvá pe
dig Teichner Józsefet választották. Az 
alakuló gyűlésen megjelent kisszámú 
közönség táviratilag üdvözölte dr Mi- 
csura Márton pártvezért.

„A 600 éves zenekar" néven is ismert 
polgári olvasóköri zenekar Csizfürdőben 
f. hó 26-án tartandó orvosgyülés utáni 
szórakozás hangulatának és nívójának 
emelésére meghívást kapott a rendező
ségtől. A meghívásnak a zenekar kész
séggel tesz eleget s igy vasárnap dél
után ritka szórakozásban és élvezetben 
lesz része a Csizfürdőn megjelenő kö
zönségnek.

Diákkonferencia. A szlovenszkói ma
gyar ref. diákok, Sörös Béla losonci ref. 
lelkész elnöklete mellett, folyó évi julius 
hó 1—2—3-án Komáromban konferen
ciát tartanak, melynek előadóiul Szlo- 
venszkó és Ruszinszkó legkiválóbb erőit 
sikerült az előkészítő bizottságnak meg
nyernie. A konferencián való részvétel 
teljesen díjtalan, jelentkezni lehet a ref. 
konferencia előkészítő bizottságánál Lo
soncon, YMCA palota. Bibliát lehetőleg 
minden jelentkező vigyen magával. Irat- 
terjesztésről, buffetről gondoskodás tör
tént. Az egyes családoknál való elszál
lásolásról! gondoskodás végett a jelent
kezés sürgős. A diákkonferencia egyik 
programmpontja az ógyallai csillagvizs
gáló intézet megtekintése.

Rádid-akkumulátor töltés, villamos felszerelés és berendezés, csillárok, égők a legjutánjosabb áron 
P V * *  a Rimaszombati Városi Villamos Telepen szerezhetők be; Kispást-tér. —  Telefon-szám: 30.
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Zenevizsga. Beél Vali, Marikovszky 
Elza zongoratanárnő kiváló tanítványa 
a kassai zenekonzervatóriumban kitün
tetéssel vizsgázott az előkészítő osztá
lyok összevont anyagából.

A népiskolai oktatás reformja. Az 
iskolaügyi minisztériumban kidolgozott 
javaslatot, mely a népiskolai oktatás 
reformjára vonatkozik, széjjelküldték 
egyes tankerületekhez és a pedagógiai 
szaktekintélyekhez. Mihelyt néhány ész
revétel beérkezik, ankétot hívnak majd 
egybe, amelyen a javaslat módosításait 
tárgyalják meg.

Felhívás. A csehszlovák köztársasági 
munkások rokkantsegélyző és nyugdij- 
egylete helybeli 37. sz, fiókjának veze
tősége felhívja mindazokat, kik eddig a 
helybeli általános ipartestületi nyugdíj
intézetnek voltak tagjai s akik az orszá
gos nyugdíjintézetbe átlépni, illetve be
olvadni óhajtanak, hogy az ipartestületi 
nyugdíjintézetnél fennálló tagdijhátralé- 
kaikat folyó év julius hó 1-éig Derekas 
János nyugdíjintézeti pénztáros urnái any- 
nyival inkább rendezzék, mert átvételre 
csak azok számíthatnak, kik nyugdijin- 
tézeti tartozásukat ezen határidőig ren
dezik. Az elnökség.

Részvétköszönet.
Mindazon jó barátainknak és ismerő

seinknek, kik mérhetetlen nagy gyászun
kat a temetésen való megjelenésükkel, 
részvétlátogatásukkal vagy részvétsoraik
kal enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk 
hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1927. junius 20.
Deutsch és Orosinger család.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen kis fiunk 

halála alkalmával fájdalmunkat részvé
tükkel enyhíteni kegyesek voltak s azok
nak, akik a temetésén megjelentek, ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

1927. junius 21.
Csóka Sándor és neje.

Az iparosíanonciskola évzáró ünne
pélye és munkakiállitása f. hó 26-án, 
vasárnap lesz megtartva. — Délelőtt 8 
órakor nyílik meg az állami fiú népis
kolában a tanoncok munka- és raiz- 
kiállitása. Ez alkalommal lesz az első 
leány-tanoncmunkakiállitás is. Délután 
3 órakor a polgári leányiskola torna- 
csarnokában lesz az általános tanonc
iskola évzáró ünnepélye. Városunk érde
mes közönségét, a szülőket, a tanügy- 
és ifjúság barátait ezúton van szeren
csénk tisztelettel meghívni.

Az általános tanonciskola igazgatósága.

Fényképé! zeti cikkek ló in a k  az eredeti
árakból 10 százalék árengedményt ad a város

szafeuzíete*a Rudolf-fele Tatra DrcgeNg
és illatszertár Rimaszombat.

Fürdő-sapkák és papucsok raktáron.
Ideális nyaralás az Adrián. Kelle

mesebb nyaralásban nem lehet része 
annak, aki pihenésre vágyik s amellett 
a változatosságot is kedveli, mintha egy 
yachtutazáson vesz részt. A „Nirvána" 
nevű kecses yacht 5 éve járja Dalmácia 
történelmi emlékekben gazdag, festői 
partjait Susaktól Raguzáig, svájci, angol, 
német stb. társaságokkal. Az idén két 
útja van a Kárpáthenverein Lloyd uta
zási irodája részére lefoglalva, julius 3-i 
és szeptember 25-i indulással. A yacht- 
partie egyesíti az utazás és az egy hely
ben való nyaralás előnyeit, azok hátrá
nyai nélkül. Nap-nap mellett más vidé
ket lát az utas, más-más városban, szi
geten száll partra s mégis naponta ott
honába, a yachtra tér vissza. A vitorlás 
yacht csendesen szeli az Adria kék vizét; 
kirándulások, halászatok alkalmával hü 
kísérőjét, egy motorcsónakot vesznek az 
utasok igénybe.— A háromhetes yacht- 
partie a yachton napi négyszeri étke
zéssel, kabinággyal, vezetéssel, Buda
pesttől a tengerpartig és vissza III. oszt. 
gyorsvonat és ellátással 2550 KS-ba 
kerül. Mivel a yachtpartien csak 24 utas 
vehet részt, jelentkezéseket már csak 
korlátolt számban fogad el, részletes 
felvilágosítással szívesen szolgál Simkó 
Gusztáv, a Lloyd utazási iroda igazga
tója. Kassa, Kovács-utca 29.

Villanyvilágítás a sétatéren. Váro
sunk ákác- és hársfákkal köritett piaci 
sétaterén eddig a legnagyobb sötétség 
uralkodott esténként, amelynek leple 
alatt a piaci gyerekek — különösen tér
zenék alkalmával — számos csint követ
tek el, de egyébként is afrikai volt az 
állapot, ami e tekintetben a sétatéren 
uralkodott. Most e tarthatatlan állapot 
megszűnt, mert a sétatér fáira összesen 
9 drb villanylámpát szereltek fel s es
ténként megfelelő világítás mellett sétál
hat a közönség. Értesülésünk szerint szó 
van arról is, hogy a RPOS teniszpá
lyáját is hatalmas ivlámpákkal látják el 
s a tenniszjáték akkor esténként is ví
gan folyhat.

Paál Gyula uj népszínművet irt. A
súlyos operáción átment s ma is bete
gen fekvő irótársunk Paál Gyula most 
fejezte be négy felvonásos uj népszín
művét, amelynek bemutatója az őszi 
szezon elején fog megtörténni Rima
szombatban, Pásztor Pál rendezésében. 
Paál Gyula uj színdarabjának cime „Bű
nös és ártatlan szerelem".

Az egységfront kiépítése végett ala
kult előkészítő bizottság folyó junius hó 
26-án (vasárnap) d. e. 9 órára értekez
letet hivott egybe a városháza nagyter
mébe. A meghívót, melyet az ipari üze
meknek is megküldöttek, „az előkészítő 
bizottság nevében Maiina Pavel" bocsáj- 
totta ki.

PÍP8*' Olcsón eladó
komplett felszerelt laMosmiely
tömegczikkek készítésére is alkal
mas, villanyerőre berendezett gé
pekkel és a szükséges kéziszerszá
mokkal — Felvilágositással szol
gál : BREUER VILMOS Luőenec 

(Jókai-utca 21. sz.)
Az állami egyenesadók esedékes

sége. Az állami egyenesadók és az azok 
után járó állami és önkormányzati tes
tületi pótlékok és járulékok négy egy
enlő részletben előre esedékesek és pe
dig minden egyes naptári év január, 
április, julius és október havának 1. 
napján. — Ezen szabály alól kivételt ké
peznek a következő adónemek: 1. a 
pénzintézeteknél elhelyezett tőkék ka
matai utáni betétkamatadó. 2. a házalók 
I. oszt. keresetadója. 3. a hadinyereség
adó. 4. a fegyveradó. 5. a vadászati adó.
6. a nyereményadó. Azon adórészletek, 
melyeknek törvényes esedékességi ideje 
a fizetési meghagyás (adóív) kézbesítése 
idején már elmúlt, a fizetési meghagyás 
(adóiv) kézbesítésétől számított 30 nap 
alatt fizetendők be, ha csak nem voltak 
már előbb befizetendők az utolsó évi 
adóelőírás szerint. — Ha a folyó évre 
előirt adó nagyobb, mint volt az előző 
évi adóelőírás, a különbözet szintén a 
fizetési meghagyás (adóiv) kézbesítésé
től számított 15 nap alatt fizetendő be. 
A vagyondézsma és vagyonszaporulati 
adó esedékessége a törvények és ren
deletek tárában 1920. évi április 8-án 
309. sz. a. közzétett törvény 55. §-ában 
és az 1923. évi december 21-én 6. szám 
alatt közzétett törvény 11. §-ában van 
szabályozva. — Az általános forgalmi és 
munkateljesitményi adó valamint fényü- 
zési adó esedékessége a törvények és 
rendeletek gyűjteményében 1923. évi 
december 21-én 268. sz. alatt közzétett 
törvényben van szabályozva. — Ha az 
adóköteles fél állami adótartozásának s 
a kivetett állami és önkormányzati tes
tületi pótadónak esedékessé vált rész
letét az esedékesség napjától számitott 
hat hét leforgása alatt be nem fizeti, a 
tartozás tőle végrehajtás utján fog be
hajtatni. Amennyiben az adózónak évi 
adóelőírása egy és ugyanazon adóköz
ségben az 500 Kö-t túlhaladja, az ese
dékesség napjától kezdve az illető rész
összeg befizetésének napjáig 7 százalé
kos késedelmi kamatot is köteles fizetni. 
Ha esedékességi nap megállapítva nincs, 
hanem csak az a határidő, mely alatt 
az adó lerovandó, a kényszerbehajtás 
a határidő lejártával folyamatba tétetik 
és ugyanazon időponttól számittatik a 
késedelmi kamat is. Ha a levonás utján 
beszedett adók megfelelő részletei nem 
szállíttatnak be az állami adóhivatalba 
az arra megállapított időben, végrehaj
tás utján fognak behajtatni, — azonfelül, 
tekintet nélkül az adóelőírás nagyságára, 

j 7 százalékos késedelmi kamat is fize- 
' tendö. Pénzügyi vezérigazgatóság.

A dalárda mulatsága. Hirt adtunk 
már arról a nyári mulatságról, melyet a 
Polgári Olvasókör dalárdája julius hó 
3-án (vasárnap) az anyaegyesület kert
jében rendez. A mulatság, — melyre 
külön meghívókat nem bocsájtanak ki 
s belépődija személyenként 13 korona,— 
városszerte nagy érdeklődést váltott ki 
és a rendezőség a közönség szórakozá
sáról a legmesszebbmenő figyelemmel 
gondoskodott, még a gastrikus igények 
kielégítéséről is, amennyiben róston- és 
nyárson sült pecsenyét kaphatnak mind
azok, akik evégett a kör házfelügyelőjé
nél vagy pedig Angyal Gyula kereske
désében jelentkeznek. Oláh Kálmánék 
muzsikálnak, nagy lesz hát a vigság. 
Legyen is ott mindenki, aki vigadni, 
mulatni és szórakozni akar e búfelejtő 
murin.

A Rimaszombati konzervgyár köz
gyűlése. Hétfőn d. e. tartotta meg a 
rimaszombati konzervgyár r. t. évi ren
des közgyűlését a Rimaszombati taka
rékpénztár helyiségében. A közgyűlés 
elfogadta az évi számadásokat és a szo
kásos felmentvényt egyhangúlag meg
szavazta az igazgatóságnak és felügyelő 
bizottságnak és elhatározták egyben a 
vállalat további fenntartását.

Hatósági közlemények. A járási hi
vatal a következő uj irányárakat állapí
totta meg: borjúhús 1 kg. 13, félbarna 
kenyér 4-es és 5-ös lisztből 1 kg. 3'40, 
rozskenyér egyőrletü lisztből 1 kg. 3'30, 
félfehér kenyér 4-es lisztből 1 kg. 3'60. 
A többi árak változatlanok maradnak. 
Ezen árak túllépése szigorúan fog bűn
tetteim.

Értesittetnek a lakosok, hogy a XVIII. 
megye 1926 évi zárszámadása a járási 
hivatal 17. sz. szobájában f. hó 29-ig 
közszemlére ki van téve.

A Kárpátegyesület figyelmébe. Az 
utóbbi időben előfordult, hogy a termé
szetkedvelő vasárnapi kirándulók a leg
jobban látogatott kirándulóhelyeken el
tévesztették a helyes útirányt és órákon 
át bolyongtak, amig ráakadtak a helyes 
útra. Igaz ugyan, hogy a védelmünkbe 
vett „turisták" minden térkép nélkül 
indultak el a szinyeczi-turára, mégis 
hasonló esetek megelőzése céljából he
lyénvaló volna, ha a Kárpátegyesüiet 
legalább a kiránduló helyek útelágazá
sainál készíttetnének tájékoztató átjel
zéseket, amint az a többi kárpátegye
sületi fiókok területén bevan vezetve.

I Fényképészeti cikkek |
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Az Apolló mozgószinhózban, épugy 
mint Föidessyéknél a Tátra szálló nagy
termében, főleg a vásártéren nagy si
kerrel operáló vurstli miatt, lanyha ér
deklődés mellett folytak le a múlt heti 
előadások, amelyek pedig nagyobb ér
deklődést érdemeltek voltak meg. — A 
„Vörös kehely", a „Veszedelmes szerel
mek" és a „Bécs amikor sir és nevet" 
(„Szent István tornya alatt") egy-egy 
kiváló filmmünek bizonyultak, melyek
nek nézőközönsége teljes élvezettel me
rült el a művészileg megkonstruált fil
mek szépséges jeleneteinek szemléleté
ben és minden előadásról a legnagyobb 
megelégedéssel távozott. Nagy és álta
lános sikerrel mutatták be junius 22-én 
az „Asszony-játékszer" és junius 23-án 
a „Vörös egér" filmeket, az újabb film- 
irodalom legjobb alkotásait is. Az e heti 
műsoron szereplő filmek mindegyike a 
lehető legjobbnak Ígérkezik s a mozi
közönséget nem mindennapi szórako
zással, igaz élvezettel kecsegteti. Miután 
ezen filmek után már most nagyobb 
érdeklődés nyilvánul meg, jegyeket előre 
kiváltani ajánlatos. Kedvező idő esetén 
az esti előadások a kerthelyiségben ját
szódnak le. — Több szenzációs film 
kerül legközelebb bemutatóra.

A revolver áldozata. Hétfőn délután 
Abelova községben Chlapka János ottani 
gazdálkodó 10 éves kis fia apja revol
verével játszadozott, mikor is a töltött 
fegyver elsült és a közelben játszó Vesz
teg Anna 12 éves kisleány szivébe fú
ródott, aki ott a helyszínen rögtön meg
halt. A csendőrség megindította a vizs
gálatot. A szerencsétlen kisleány egyetlen 
gyermeke volt özvegy édesanyjának.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, junius 25-én és 26-án 
nagyszabású amerikai film, elragadtató dráma 

egy angol kémnő életéből

Három arc keletre.
Főszerepben: Jetta Goudal, Róbert Ames ás Clive 
Brock. Rendezte: Rupert Julián, Cecil B. de Mille 

közreműködésével. Érdekfeszitő jelenetek.
Szerdán, junius 29-én fényűzéssel rendezett társa

dalmi dráma, gyönyörű felvételek
AZ ÖTÖDIK A V E N U E .
Főszerepben: Narguerltte de La Motte és Alán 

Forest, világhírű művészek.
Csütörtökön, 30-án nagyszabású történelmi regény 
XIV. Lajos király és a valiérei Louisa életéből:

Királyi szerelmi idil.
Főszereplők: Luci Doraine és Wllly Fritscb.

A Kazinczy Könyvbarátok közlemé
nyei. A kassai Kazinczy Társaság kebe
lében működő Könyvbarátok egyesülete 
most készül szétküldeni az 1927-es tag
illetmény második és harmadik kötetét 
(az első Mécs László: Vigasztaló cimü 
kötete volt) és pedig a múlt évben nagy 
feltűnést keltő Reményi regény (Embe
rek ne sírjatok) folytatását illetve befe
jezését jelentő 3. és 4. kötetet. A hely
beli Kazinczy Könyvbarátok részére az 
egyesület helybeli megbízottja házhoz- 
kíildeti a két Reményi könyvet, amely 
alkalomból az 1927. év első felére ese
dékes 60 Ke tagságidij is beszedetik. 
Kéretnek a tagok, hogy a könyveket 
kézbesitő inkasszánsnak a 60 Ke tagsági 
dijat kifizetni szíveskedjenek.

| E g - Minden jó háziasszony
a fehérneműjét otthon varrja s hozzá a híres 
Schroll-/e7e siffon, vászon, batiszt, damaszt, 
paplanlepedő- és ágylepedővásznát 

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

Szőnyegek, paplanok.
Vidékre mintákat küldök. Előnyös árakt

A Házépítő Szövetkezet építkezik.
A Házépitő Szövetkezet építkezési akciója 
örvendetes tempóban halad előre. A li
berálisan megoldott telekkisajátitások 
után most az építési tervekre kiirt szü- 
kebb pályázat technikai munkájával van 
elfoglalva az igazgatóság. Az egyes épít
tetők által választott tervek költségve
téseinek elkészítése most van folyamat
ban úgy hogy a népjóléti minisztérium' 
hoz beadandó kérvények julius folyamán 
okvetlenül elkészülnek a törvény által 
előirt összes mellékletekkel együtt. Ha 
a parlamenti intervenció sikeres lesz, 
augusztus hónapban a minisztérium dön
tése — ha csak a nyári vakáció bele nem 
szól — megtörténik s ezesetben az épít
kezések augusztusban meg is indulnak.

Nyári szezon a városkertben. A múlt 
heti disznótoros vacsora sikerén fel
buzdulva, a Városkert-vendéglő bérlője 
igyekszik minden szombat estére spe
ciális szórakoztatásról gondoskodni ven
dégeinek. Most szombaton fagylaltestély 
lesz a Jellinek-vendéglőben, természete
sen a nagyszerűen bevált érsekujvári 
Szolcsányi cigányzenekar hangversenye 
mellett. A Szolcsányi-banda minden este 
fél 6 órától szórakoztatja a városkert 
publikumát nagyszerű muzsikájával, va
sárnaponként délelőtt fél 11 órától 12-ig 
pedig külön hangversenyezik a Jellinek- 
vendéglőben. A vasárnap délelőtti hang
versenyek vonzóerejét fokozza még a 
kiváló Jellinek-konyha zónapörköltje és 
a frissen csapolt sör, ami a vasárnap 
délelőtti vendégeknek kijár.

Színház.
Egy heti előadás után rendes színház- 

rovatunkat beszámolásra, igazságos és 
tárgyilagos kritikánk leadására megnyit
va, bevezetőül sajnálattal kell megálla
pítanunk azon hallatlan, Rimaszombat
ban 30 év óta soha nem tapasztalt kö
zönyt, mely Földessyék jólszervezett, 
kicsiny, de hivatása magaslatán álló 
staggione társulatával szemben a lefolyt 
előadások alatt oly kirívó módon meg
nyilvánult. Az tény, hogy a társulat nem 
a legmegfelelőbb időben látogatott el 
hozzánk, de ennek dacára itt, a nagy 
magyar szigeten nem szabadna még 
sem megtörténnie annak, hogy az elő
adások — és pedig nívós, jó előadások 
— nap-nap mellett üres ház előtt foly
janak le. A magyar szinikultura kisded, 
de lelkesedéstől fütött, művészit produ
káló, vészben viharban csüggedetlen, 
kitartó munkás-csapata megbecsülést, a 
legteljesebb pártolást érdemli meg s a 
magyar ige, a magyar hit hirdető prófé
táit Rimaszombat magyarságának szivére 
kell ölelnie.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen férjem, 

illetve jó atyánk temetésén részt vettek 
és részvétük kifejezésével mély fájdal
munkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1927. junius 20.
Özv. Vladár Józsefné 

és gyermekei.
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Pénteken,f. hó 17-én „Szeretek egy szí
nésznőt," vígjáték volt műsoron. A tátongó, 
üres nézőtér padsoraiban nem láttuk még 
azt a kis, lelkes zászlóvivő csapatot sem, 
akik pedig mindenkor, mindenütt leróják 
adójukat a kultúra oltárán. A kis társa
ság ennek dacára is, a játékuk legjavát 
hozta elénk. Temperamentumos, bájos 
vol! F. Krammer Mária a „nagy nő" sze
repében. Méltó partnere az elegáns Ko
los Ernő, a rutinirt bankár. Jó volt 
Földessy, ők hárman mindvégig nívón 
tartották a különben sablonos, kis ér
tékű vígjátékot. A mellékszereplők is 
egytől-egyig jól, kedvvel játszottak.

Szombaton délután az apróságok han
gos derültsége mellett „A játékos bolt 
kis inasa" gyermekbohózatot és a „Já
vorfácska" mesejátékot adták elő.

Szombaton este Szenes vigjátéka „Nem 
nősülök." Izig-vérig Szenes-darab. Szel
lemes ötletekben súlyos életigazságok. 
Erős, markáns vonalú korkép, a melyet 
nem egyhamar lehet elfelejteni. Kram
mer Mária hatalmasat lendült a művé
szet utján, amióta utoljára láttuk. Bájos 
volt s olyan tökéletesen aiakitotta Márta 
szerepét, hogy a legkényesebb Ízlést is 
kielégíthette. Kolos Ernő biztos, szép 
játékával méltó partnere volt. Sándor 
Aranka (a nagynéni) finom distingválí, 
átérző játéka sok őszinte tapsot váltott 
ki. Földessy az öreg gavallérban művész 
volt, mint mindig. Kincses László egy 
pillanatra sem esett ki félszeg, kacag
tató szerepéből. Nagyon jó volt. Fényes 
Ada modern mamája, Kallós Böske mo
dern asszonya tökéletes volt. A többiek 
szépen simultak bele a nagyszerű játék 
összhangjába.

A teremben üresen ásitoztak a szék
sorok s a vásártérről odahaliatszott a 
vurstli verklijének monoton csinnadrat
tája, ahol szédelgő fejjel korona halmo
kat dobáltak el értéktelen üvegcsere
pekért__

Vasárnap délután a gyermekelőadást 
nem tarthatták meg.

Vasárnap este Molnár Ferencz hírne
ves bohozóta a „Doktor ur“ ment. A 
szereplők mindegyike hű alakítást nyúj
tott. Puzsér szerepében Faludi Kálmán, 

rnaP-'w' 'í komikus, valósággal brillírozott.
Hétfőn két darabot hoztak színre. Első 

volt Strindberg lélektani fordulatokban 
gazdag drámája: „Júlia kisasszony." A 
címszerepben Krammer Mária nyújtott 
a pszichológiai nüanszoknak megfelelő, 
dicséretes alakítást, partnere Kolos pe
dig a lakáj szerepét adta élvezhető bra
vúrral. Mellettük a többi kisebb sze
replők is jól beváltak. Kár, hogy kevés 
számú közönség nézte a jól sikerült 
előadást. — Másik darab volt Vándor 
„Özv. Varga Ábrisné" c. színmüve. Az 
egy felvor.ásos a mai életből veszi erő
sen drámai tárgyát. A hadifogoly drámai 
szerepét Földessy adta színesen és erő
teljesen. Jó volt a jegyző szerepében 
Maár s az özvegyét is helyesen fogta 
fel Krammer Mária,

Kedden Brandou kitűnő 3 felvonásos 
bohózatát „Cbarley nénjét" hozták színre. 
Pompásan alakította a címszerepet Fa- 
iudi s az öreg hölgy szerepében igazán 
kacagtató hatásokat váltott ki. A két 
fiatalember szerepét Kolos és Szent- 
iványi adták igen élvezhetőén, partne
reiket : a fiatal leányokat pedig Kram
mer Mária és Német Juci alakították 
elismerésre méltóan. Jók voltak a többi 
szereplők is, mint Sándor Aranka, Fé
nyes Ada, Földessy. A nézőtér jobban 
megtelt s a közönség igen jól mulatott 
a darab vig, érdekes fordulatain.

Szerdán, junius 22-én, Csathó Kál
mánnak egyik kedves darabja ment, 
„Te csak pipálj Ladányi." A minden 
tekintetben jó előadás, valamivel mele
gebb érdeklődés mellett folyt le. — Az 
igazgató Földessy, most is kitűnő volt. 
A könnyelmű bohém, de rokonszenves, 
régi földesur alakját hűen tárta elénk. 
Szerepét mélyen átérezve játszotta mind
végig. Igazi rátermettséggel méltó part
nere yolt a gyöngéd hitves szerepében 
Sándor Aranka. F. Krammer Mária ele
ven kedvességgel hozta elénk a gondol
kodni tudó komoly, temperamentumos 
bakfist. Fényes Ada nagy hatást váltott 
ki az özvegy alakításával. A többi sze
replők is mind-mind egytől-egyig kifo
gástalanok voltak. A közönség melegen, 
szívből tapsolt nekik.

A szerdai előadás után a „Qömör" 
szálló kerthelyiségében több slágerszám

bemutatásával kabaré-estet tartott a tár
sulat.

Csütörtökön, a „Masa pénzt keres", 
szellemességekben bővelkedő francia 
bohózatban kacagtatták meg a publiku
mot a feladatukat jól megoldó szerep
lők, kiknek érdeméül kell betudnunk 
azt, hogy a darab sikamlós részleteit is 
a jóizlés sérelme nélkül elfogadhatóvá 
tudták tenni.

Pénteken a nagy Tolsztoj „Kreutzer 
szonátá“-ja ment, melynek mélységeit, 
drámai jeleneteit jól érzékeltették a sze
replők, akik mindannyian elismerésre 
méltóan állották meg helyüket s arról 
tettek bizonyságot, hogy a komoly dara
bok előadásához is művészien értenek.

És a pénteki bucsuelőadással véget 
ért Földessyék rövidéleíü, balsikeres 
szezonja. A társulat mindenben megtette 
kötelességét, mig ezt nem mondhatjuk 
el a közönségről, akinél a közöny jege 
nem engedett fel. — A társulat innét 
Fülekre ment, hol bizonyára nagyobb 
megértésre talál.

S P O R  T.
Football.

A Kassai A. C. városunkban! Mint 
lapzártakor értesülünk, a RPOS-nak si
került folyó évi julius hó 5-éré, azaz 
Cyrill Meihod napjára a Kassai A. C.- 
nak, Keletszlovenszkó kitűnő bajnok 
csapatának szereplését biztosítani. A nagy 
horderejű sporteseményre még vissza
térünk. *

Füleki TC—RPOS 1:0 (0:0) Biró: 
Siegert Fülek. A RPOS ezidei első mér
kőzésén a körülményekhez képest res- 
pektábilis eredményt ért el az otthoná
ban játszó és jelenleg kitűnő formában 
levő FTC ellen, csak balszerencséjének 
és csatársora gyenge voltának köszön
heti, hogy a mérkőzés nem végződött 
döntetlenül, sőt a győzelmet nem sze
rezte meg. Mint említettük, ez főleg a 
csatársor akcióképteienségén múlott, 
melyből jelenleg hiányoztak Aitmann és 
Tepper s nélkülük Komáromy és Durda 
I. — utóbbi egyébként is vérbeli védő
játékos — megfelelő partnerek hiányát 
bán, nem bírtak eredményt elérni. A 
Vall—Frisch tartalék-jobbszárny még 
gyenge ily heves iramú mérkőzések vé- 
gigküzdésére, Solymossy pedig — talán 
a hazai környezet hatása alatt — egy
általán nem birt feladata magaslatára 
emelkedni. A csapat főereje a halfsor- 
ban rejlett, amely Durda III. távollété
ben is klasszikus teljesítményt nyújtott. 
Különösen Kovács teljesítménye magas- 
lőtt ki. Szinte az egész csapatnak ő volt 
a lenditőkereke s nem csalódunk, ha nagy 
jövőt jósolunk ennek a fiatal játékos
nak. Reiner kiváló fejjátékával, Neumann 
pedig tempóbeosztásával egyaránt elis
merést keltettek. A közvetlen védelem
ben Górász játéka magaslott ki, mig 
Sipula fájós lábbal statisztálásra volt 
kényszerítve. Drobka helyenként nagyon 
szép védéseket produkált, a kapott gólt 
nem védhette. — A mérkőzés heves 
FTC támadásokkal kezdődik, melynek 
hatása alatt a RPOS mintegy negyed
óráig a kapujához szorul és védekezésre 
kényszerül. Lassankir.t azonban a csapat 
magára talál, a játékosok mind jobban 
belemelegednek a küzdelembe, úgy, hogy 
a játék kiegyenlítődik. Gólnélküli félidő 
után a mérkőzés egyetlen gólját az FTC 
kiáltó offside-helyzetből éri el. A RPOS-t 
nem deprimálja az igaztaianul kapott 
gól, erős támadásokat indít a FTC ellen, 
a mérkőzés helyenkint öldöklő tempó
ban folyik, azonban Durda I.-nek a biró 
által történt kiállítása után a 10 ember
rel játszó RPOS minden igyekezete da
cára sem tudja megszerezni a kiegyen
lítő gólt. — Hogy a bíróról is megem
lékezzünk, ajánljuk az FTC-nek, amelyet 
eddig mint lovagias ellenfelet ismertünk, 
hogy a jövőben hasonló biró alkalma
zásától lehetőleg tartózkodjék, mert 
egyébként nem igen fognak ellenfelet 
kapni. Elvégre mégis abszurd dolog, 
hogy egy teljesen eifogult és a szabá
lyokkal is hadilábon álló biró kénye- 
kedvének legyen az ellenfél csapata 
kitéve.

R. M. E — Rozsnyói S. C. 4:3 (3:3). A 
Rozsnyói S. C.-nak nem sikerült leg
utóbb elszenvedett vereségéért revan- 
sot venni a RME-n. A mérkőzés egyenlő 
ellenfelek küzdelmét mutatta s azt a 
gólképesebb csatársorral rendelkező RME

a maga javára döntötte el. A RME-ből 
kiváltak: Gáka, Simon, Bredár II.

A RPOS junius 29-én Tornaiján, az 
ottani SC ellen játszik.

Tennisz.
A Kassai LTC. által folyó hó 26—29. 

közötti időközben rendezendő nemzet
közi tenniszversenyre városunkból Jelű
nek László és Jelűnek Miklós neveztek 
be, kik a versenyen a RPOS színeivel 
indulnak.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábely Károiy laptuiajdonos.

I ÜÜ§T" Teljes ellátásra
diák

a gimnázium közelében jutányosán elfo- 
gadtaíik. Cim : a kiadóban.

Szlovák tanfolyam
kezdők részére augusztus í-én megnyí
lik. — Érdeklődni lehet Nagy Jenő bőr
kereskedőnél.

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

és kalap-szalént
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.

VENDÉGLŐ ÉS SZÁLLODA
Rimaszombat, Tompa Mihály-uica 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.

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

Miklós könyvkereskedése 
Rimaszombatban. 2 - 3

H E IM L IG H  ZS IG M O N D
üveg-, porcelfán és zománc- 
____ edény- kereskedő ZL__

R1MAVSKÁ-SQBOTA FŐTÉR.
Vállalok mindenféle épület- és portál

üvegezést — speciál i s  gi t t el éssel  — 
melyért három évi jótállást vállalok.

Nagy és állandó raktárt tartok tükör
üveg, porczeSlán- és zoméncz-árukból.

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

HEIMLICH ZSIGMOND 4-x
üveg-, porczellán- és zománczedény-kereskedő 

Rim. Sobota, Főtér 9. sz.

Á 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.

6—x Ugyanitt

AUTÓ- GARAGE.

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. Zsirbödönfik, 

vizvedrek, ruhafőző fazekak nagy raktára.

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

Koháry-utczában különbejaratú
bútorozott utcai szoba

előszobával kiadó.
Cim : megtudható a kiadóhivatalban.

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

és ! faház, hozzá való helyiséggel, az 
egyik ház azonnal beköltözhető. — 
A Sodorna-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. 3—2

Zománcedény

Riadó “IPi
Rim. Sobotán a Szijjáríó-utcza 69. sz. 

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

V árady  József
l u Ce n e c

Kármán u, 6. 
Pneumatik 
újjáalakító 
és ja v ító  

üzeme,

LOSONCZ
Kármán u, 6. 
a le fu to t t  

felületű
pneum ati-

kot
igy vagy így,

<r&. v v  
újjáalakítja és az tovább futja a 

\POP kilométerek ezreit.
Kérjen újjáalakított pneumat. mintát.

Císlo jed. E. 41/26-13.
Licita£ny óznám.

Okresny súd v Rim. Sobote tymto na 
známosf dáva, le následkom vtfroku Rim. 
sobotského okresn. súdu 5. É. 41/26-1. 
k dobru exekventa Vojtecha Hizsnyana 
v Rim. Sobote zastupovaného skrze pra- 
votára dr Dezider Mihalik obyv. v Rim. 
Sobote oproti exekvovanému v Rím. 
Sobote následkom uhradzovacej exekú- 
cie, nariadenej do v^áky 1000 Kö poZia- 
davky na kapitále a prísl., na moviíosti 
obíalovanému zhabané a na 1200 Ké. 
odhadnuté v^rokom Rim. Sobote okres- 
ného súdu fis. E. 41/26-1. licitácia 
sa nariadila. Táto aj do v^Sky pohfa- 
dávky predoál^ch, alebo supersekvestru- 
júcich — nakorko by tieto zákonného 
záloíného práva boli obsiahli — na byte 
obzalovaného v Rim. Sobote s iehoton— 
o 11 hodine predpol. dna 28. júna 1927. 
sa bude odbavovaf kecfíe súdobné zha
bané 2 éervené koné a iné movitosti naj- 
viac sfubujúcemu pri platení hotov^mi, 
v pádé potreby aj pod odhadnou cenou 
budú vypredané.

Vyzjívajú sa vSetci, ktorí z kúpnej ceny 
draíobn^ch movitosti nároky májú na 
zaspokojenie pred pohfadávkou exek
venta, le — nakorko by sa pre nich exek- 
vovanie prv bolo stalo a to z exekúönej 
zápisnice nevysvitá, — aby zahlásenie 
svojej prednosti do zaíiatku draiby u 
podpísaného exekútora vybavif nezame- 
Skali.

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

Okresny súd v Rim. Sobote, II. exek. 
oda. dfia 2. júna 1927.

Rimaszombat, S927. Nyomatott K abeiy K áro ly  könyvnyomdájában.


