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Lapzárás csütörtökön este. —  Kéziratok vissza nem adatnak.
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M Á R K U S  L Á S Z L Ó
ELŐFIZETÉSI DIJAK: EGY ÉVRE 48 KORONA, 
FÉLÉVRE 24 KOR., NEGYEDÉVRE 12 KORONA. 
() EGYES SZÁM ÁRA 1 KORONA. ()

D iák k o ngre ssz us ra
gyűlnek e hét végén Gömörország 
szivébe a magyar akadémikusok, 
hogy tovább folytassák megszer- 
vezkedésük nehéz, de eredményes 
munkáját, kiépítsék az itteni magyar 
diákság érdekvédelmét és előbbre 
vigyék a magyar diákkulturát. Po
zsony, Prága, Brünn idegen egye
temein tanuló magyar főiskolás di
ákjaink az ország minden részéből 
idesereglenek, Pozsonytól Bereg
szászig minden magyar város diák- 
képviselői adnak itt egymásnak ta
lálkozót és Rimaszombat város két 
napig alkalmas porondja lesz a 
magyar kultúráért és a magyar 
folytatásért táborbagyülő ifjú ma
gyarság jövőért vivőit küzdelmének, 
melyben a tudás, a kultúra, az össze
tartás és a munka legnemesebb, 
legemberibb és legáldásosabb fegy
vereivel harcolnak a maguk, nem
zetük és az egyetemes emberi tár
sadalom javára.

Rimaszombat büszkeséggel kö
szönti a diákkongresszust és annak 
minden résztvevőjét, akiket a leg
szívesebben látott vendégeket illető 
szeretettel és megtisztelő érdeklő
déssel ölel falai közé. Rimaszom
bat magyar társadalma tudja, hogy 
a diákság választása azért esett 
második országos konferenciájuk 
színhelyének kiszemelésénél erre a 
városra, mert itt a magyar kultúra 
történelmi levegőt von a tanácskozó 
magyar fiatalság köré: Tompa és 
Ferenczy szobra, Tompa és Blaháné 
szülőháza, a magyar kulturtörté- 
nelem egy-egy szép fejezetének élő 
emlékei és részesei, példaadó, fel
emelő és lelkesítő kulisszákat ad
nak egy ilyen fontos, nemes és 
komoly kongresszusnak. A vendé
gek megfogják érezni azt a levegőt, 
amelyben ha nehezen és küzdel
mesen bár, de mindig sikerrel ne
velődtek a magyar kultúra legna
gyobb értékei.

A város társadalma pedig meg
fogja ismerni a magyar jövő avant- 
gardeját: azokat a különös szemű, 
komoly arcú, életbe kivert magyar 
főiskolásokat, akikről az itt járt 
Móricz Zsigmond azt mondotta, 
hogy ezek a félszegen férfias, meg- 
másult magyar fiuk adták vissza 
hitét a magyarság és a magyar 
kultúra jövőjében és bekövetkező, 
megillető érvényesülésében. Ezek a 
kisebbségi sorsban háromszoros 
nehézségekkel küzdő fiuk azok, 
akik a külföld és az itteni egyete
meken idegen nyelvvel birkózva 
is első helyeken állnak, ezek azok,

akik nagyrészt a maguk kenyerét 
keresve a nyugalom óráiban éhesen 
és fázva törik magukat elő a tudás 
ösvényein és ezek azok, akik egy 
zaklatott, bomlott kor elfáradásában 
magukra maradtan, önállóságot és 
egymást segítést szegeznek a vég
zet elsöprő akarata ellen: nem fo
gunk elpusztulni és érvényesülni 
akarunk!

Ezeket az avant-gárdistákat, eze
ket a kisebbségi sorsban küzdő, 
másult magyar fiukat figyeli egy 
ország magyar társadalma: ők lesz
nek a jövő, ők a cél és a folyto
nosság. Mindegyikük tarsolyában 
ott a marsallbot: de ezeket a mar- 
sallbotokat nem vérben és szenny
ben, de tudással, műveltséggel, szel
lemi fölénnyel és mindenekelőtt ki
tartó, önfeláldozó munkával fogják 
megszerezni. Kitudja, hány eljö
vendő magyar vezér, művész, tudós 
és feltaláló rejtőzik közöttük, k,v 
tudja hányra lesz még büszke kö
zülük ez a szegény megkínzott ma-
rrvorcorr ! i

Szeretettel és örömmel, építő emi- 
beri munka akaratával jönnek mesz;- 
szeföldről közénk a jövőnk munká
sai. Szeretettel és örömmel, .ma
gyaros régi vendégbarátsággal vár
juk és fogadjuk őket. Mutassa meg 
Rimaszombat magyar társadalma, 
hogy ha üres is a zsebünk, a szi
vünk tele van bizalommal, szere
tettel és ha fáradtak is vagyunk az 
életharctól, van még akaratunk és 
hitünk támogatni és megbecsülni a 
magyar ifjúság nemes, emberi küz
delmét a boldogulásért és az érvé
nyesülésért ! Nyissuk meg előttük 
a házunkat s a lelkünket és támo
gassuk őket, tegyük nekik széppé 
az itt töltött napokat, hogy az ifjú
ság megbecsülésében és szereteté- 
ben megfürödve a mi életünkben 
is biztató, felfrissitő állomás legyen 
ez a diákkongresszus!

Vendégeinknek pedig a szives 
istenhozottal mondjuk az ő jellem
zően szép köszöntésük kivánatát: 
jó munkát, fiuk !

A pelsőczi aratóünnep.
A Magyar Nemzeti Párt rozsnyójárás- 

beli mezőgazdasági szakosztálya impo
záns keretek között rendezte meg va
sárnap Pelsőcön aratóünnepélyét, ame
lyen Szent-Ivány József pártvezér, dr. 
Törköly József szenátor, a párt országos 
elnöke és Nitsch Andor orsz. képviselő 
is részt vettek.

A pelsőci állomásnál Mojzes István 
rozsnyói pártelnök és Pápezsik Andor, 
a párt járási mezőgazdasági szakosztályá
nak elnöke nagyszámú küldöttség és ban
dérium élén üdvözölték az ünnepélyre

megéikezett törvényhozókat, akiket a 
kér. szocialista párt nevében Fejes János 
rozsnyói párttitkár köszöntött.

Az impozáns ünnepi menet, melynek 
élén bandérium haladt, az üdvözlések 
után a városháza és a templom előtti 
főtérre tartott, ahol a párt színeivel és 
virágokkal díszített hatalmas emelvény 
várta a hivatalos vendégeket.

A Főtéren Pápezsik Andor szakosz
tályi elnök, az ünnepély főrendezőjének 
üdvözlése nyitotta meg az aratóünnep 
műsorát, azután ifj. Pál Pulen Lajos 
aratógazda díszes buzakoszorut adott át 
Nitsch Andor képviselőnek, aki a ren
dezőség felkérésére a földesur szerepét 
töltötte be a gömöri gazdák hálaadó 
ünnepélyén.

Nitsch Andor keresetlen, őszinte sza
vakkal felelt az aratók üzenetére, kitar
tásra, Istenbe vetett hitre és reményre 
buzdítva a gazdákat.

A tüntető ovációk elüitével a párt ra
jongásig szeretett vezére Szent-Ivdny Jó
zsef beszélt az aratóünnepély közönsé
géhez :

„Örömmel és meleg szeretettel kö 
szöntöm a kér. szocialista párt kikül
dötteit a párt gazdasági szakosztályának 
mai ünnepi ülésén és kívánom, hogyha 
ebben a gazdasági munkában egymásra 
tudtunk -találni ngy ?. p olitik a i munká- 
bán is találkozhassunk."

Beszéde további során a gazdatársa
dalom politikai és gazdasági helyzetét 
ismertette a pártvezér s különösen a 
gazdák kulturális színvonalának emelé
sét propagálta. Nemzeti kötelességnek 
jelentette ki a gazdatársadalom művelő
dését, önképzését s kulturális felfoko
zását.

Dr. Törköly József szenátor, a párt 
országos elnöke áhitatos imában fordult 
ezután a Mindenhatóhoz, alázatos hálát 
mondva az idei buzaáldásért:

„A magyarlakta föld áldását köszön
jük ma meg Neked jóságos Isten ! Hála
telt szívvel zengünk zsolozsmát Neked, 
hogy nagy áldásoddal újra megadtad 
nekünk, szegény sorsverte magyaroknak 
az életerőt ahoz, hogy amíg a reánk rótt 
szenvedések ideje tart, képesek legyünk 
bölcs intézkedéseidbe való megnyug
vással elviselni azt a végtelen fájdalmat, 
amit a gyermek érez akkor, amikor az 
édesanyjától el van szakítva!

Leborulva a Te nagyságod előtt, mon
dunk hálaimát azért, hogy Te jótétemé
nyeddel élni engeded újra lelkűnkben a 
jobb jövő iránt való reménységet és a 
hitet abban, hogy népek, nemzetek, em
berek nemsokára megértik egymást és 
szent Fiadnak a tanítását, a felebaráti 
szeretetet úrrá teszik a földön !

A magyar buzakalász minden egyes 
betakarított szeme a Te dicsőségedről, 
a Te jóságodról beszél ! Azt hirdeti, 
hogy a végpusztulást elhárítod megros- 
kadt testünk felől s lehetővé teszed ne
künk, hogy a jóság oly nagy ereje ve
zérelje lelkeinket, hogy megtanuljuk a 
mi népünket a mások elleni gyűlölet 
háttere nélkül szeretni !

A Te szent Fiad tanította az örök 
kiegyenlítés imádságát, hogy meg kell 
bocsájtani még az ellenünk vétkezőknek 
is ! Mi követjük is az Ö nagy tanítását 
és megingathatatlan hittel hiszünk ab
ban, hogy amiként az Ő szent sírjára 
helyezett nagy kövek nem tudták meg

akadályozni az Ő feltámadását, úgy a 
kicsi kövek, a kegyetlenül Írott betűk 
és az azok árnyékába felsorakozott tö
kéletlen emberi kigondolások és erősza
kosságok sem fogják tudni feltartóztatni 
az emberi és nemzeti boldogságot meg
teremteni képes örök igazság diadalát!

0  erősítsd lelkűnkben továbbra is azt 
az érzést, amely nem engedi nekünk 
elfeledni egy percre sem, hogy magyarok 
vagyunk és azt kiáltja, hogy inkább 
meghalunk a Te szent Fiad dicsőségére, 
de magyarok maradunk mindörökké !

Ó segíts minket továbbra is jó Iste
nünk ! Mert Tiéd az ország, a hatalom 
és a dicsőség, most és mindörökké, 
Ámen !“

Apostoli szavait templomi csendben, 
imádkozva és könnyezve hallgatta végig 
a közönség. Ima után a gazdák politikai 
és gazdasági érdekvédelmének kiépíté
sét hangsúlyozta rövid beszédében és 
arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a 
kormány továbbra is mereven elzárkó
zik a magyar gazdák gazdasági szer
vezkedése elől, úgy nem marad más 
hátra, mint a múltban nagyszerűen be
vált földmű,ószövetségeket magunknak 
életrehivni.

Az aratóünnep programmja dr. Tör
köly József szenátor beszédével véget is 
ért és P á p ezsik  Andor nehány lendüle
tes szóval be is rekesztette az ülést. A 
közönség gyűlés után a Nagyvendéglő
ben rendezett párt-bankettre gyűlt össze, 
ahol Dusza János pelsőczi ref. lelkész, 
Nitsch Andor képviselő, Polnisch Arthur 
szerkesztő, Pápezsik Andor, dr. Törköly 
József szenátor, Nagy Sándor országos 
pártigazgató és Szabados Sándor mon
dottak lelkes pohárköszöntőket. A dél
után folyamán a Nagyvendéglőben tánc- 
mulatsággal folytatódott a népünnepély 
és a hajnali órákban ért véget.

A Házépítő Szövetkezet 
munkája jó utón halad.

Legutóbbi számunkban hirt adtunk 
arról, hogy a Házépítési Szövetkezet 
működése minden tekintetben biztosí
tottnak látszik, a tervbevett Honvéd-uccai 
házkomplexum részére nyitandó uj uc- 
cákra vonatkozó rendezési tervet a vá
rosi tanács is elfogadta, most már nincs 
más hátra, mint az építkezni akaró ta
gok létszámát a város lakásszükséglete 
arányában a maximumig emelni. A ko
moly építkezők száma eddig 22. — Igaz 
ugyan, hogy a 22-es létszám uj jelent
kezők beiratkozása folytán emelkedni 
fog, mindenesetre azonban a visszalépett 
25 tag hiányát erősen megérzi az egész 
akció és éppen most, amikor a munka 
végre komoly fordulato*."ett, amikor már 
minden akadály ugyszóu^-z^van há
rítva az útból s a tagok többe nincsenek 
kitéve komolytalan építészek kapkodá
sának, a 25 tag távolmaradása kezd 
indokolatlan lenni. Tizenötévre vissza
menőleg nem volt úgyszólván semmiféle 
építkezési mozgalom Rimaszombatban, 
a most megindult szövetkezeti akciót 
tehát mindenkinek, akit csak kissé is 
érint a lakásmizéria, fel kellene karol
nia és a város vezetőségének pedig, 
félretéve minden személyi hiúságot, tett- 
leg is előbbre kellene vinni az egész 
ügyet és városi bérházak építtetésével

Hitelt 801 kamat és 
0 taták mellett ad
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is beállani a lakáskérdés likvidálói so
rába. A szükséges 25% szállítandó tégla 
es más nyersanyag formájában könnyen 
volna előteremthető.

A szövetkezet igazgatósága két, három 
es négyszobás családiházakra 8 tipusu 
tervet készíttetett el Pitta építésszel, 
egyidőben pedig a szükebb pályázaton 
részt vett építészeket is felszólította 
alternatív tervek benyújtására. Ezek kö
zül csupán Cserei építész küldött be 
terminusig 6 pályatervet. A Pitia-féle 
tervek közül a legolcsóbb 48,000 kor. 
(két szoba, konyha, spájz, fürdőszoba, 
pince), de ez még 3000 koronával mér
sékelhető, ha tegyük fel az építtető mo
mentán nem igényel fürdőszoba beren
dezést. A legdrágább terve viszont Pittá- 
nak 78,500 korona, (négy szoba, előszoba, 
cselédszoba, spájz, fürdőszoba, konyha, 
pince). Cserei építész hat terve közül a 
legalacsonyabb 45,854,97 kor. s a leg
magasabb 71,156’94 kor., bár ő is kije
lentette, hogy Pitta építész tervei szerint 
kész ugyanazon árak mellett szintén 
vállalkozni az építkezésre.

A tervek a Tátra Bank igazgatósági 
tanácstermében vannak közszemlére ki
téve. — A tervekhez az igazgatóság a 
helybeli iparosoktól kért az egyes szak
mákra nézve külön-külön árajánlatokat, 
úgyhogy a szövetkezetnek módjában 
lesz az egyes munkákat a legolcsóbb 
iparossal elvégeztetni s igy az építési 
vállalkozó ellenőrzése a közérdek szem
pontjából is a legjobban van biztosítva.

A szövetkezet tagmozgalma azért nem 
érte el eddig a kívánatos mértéket, mert 
a nagyközönség még a főbb dolgokban 
sincs teljesen tájékoztatva. A magán- 
épitkezésnél a jelenlegi viszonyok mel
lett maximum 50%-os jelzáloghiteit ké
pesek bankjaink engedélyezni és pedig 
a telek érték és a felépítmény értékének 
alapul vétele mellett. A telekmegszerzés, 
átiratás, az építkezéshez szükséges ter
vek, engedélyek és a hitel megszerzésé
nek költségei és kamatai külön terhelik 
az építkezőt, mig a szövetkezeti alapon 
történő s állami garancia mellett lebo
nyolításra kerülő építkezéseknél nemcsak 
a telekérték és a felépítmény 75% ere
jéig adódik az állami garancia, hanem 
a telekszerzéssel és az építkezéssel járó 
minden elképzelhető mellékköltségnek 
is 75%-a erejéig, vagyis azon költségek, 
melyek a privát építkezésnél teljes 100% 
erejéig azonnal fizetendők az építtetők 
által, azok a szövetkezeti építkezésnél 
csak 25% erejéig terhelik a szövetke
zeti tagot, 75%-a ezen költségeknek az 
évi amortizációban törlesztődik. De a 
szövetkezeti alapon építkezők jelentős 
egyéb költségkedvezményekben is része
sülnek. A szövetkezet a nevére meg
szerzett telkek átírása után fél illeték- 
mentességet élvez. Az 50% nyereség a 
tagoké, mert amikor az épület elkészül 
és a ház telkestül együtt azonnal, és 
pedig a lakhatási engedély kiadásakor 
nyomban az építtető tagra irattatik át, 
teljesen illetékmentesen. A jelzálogteher 
telekkönyvi kikebelezése is illetékmen
tesen történik. Privát építkezés esetén 
ezen költségtöbblet súlyosan nehezedik 
a kis tőkével rendelkező vagy legtöbb
ször kölcsönpénzzel dolgozó lateiner 
emberre.

Nagy bizonytalanság uralkodik még 
a szövetkezeti házak tulajdonjoga tekin 
tétében is. Teljesen légből kapott híresz
telések nyomán ugyanis az a mese ter
jedt el egész Rimaszombatban, hogy a 
családi házak csakis a jelzálogteher tel-1 
jes letörlesztése után mennek át az 
építtetők tulajdonába, ennek dacára a 
szövetkezetnek jogában áll az első 10 
évben bármikor visszavásárolni az épü
letet és a beszerzési ár ellenében.:
A való ig  ebben a kérdésben az, amit 
már fentebb egy Ízben mondottunk is, I 
hogy az épület a lakhatási engedély ki
adásakor azonnal az építkező nevére iratik 
át a telekkönyvben telkestül együtt. A szö
vetkezet csupán elővételi jogot nyer tiz 
évre, hogy ha a tulajdonos bármi oknál 
fogva megválna az épülettől, úgy annak 
megszerzésére a beszerzési ár fejében 
legelsősorban a szövetkezet jogosult.

Tekintettel azon óriási előnyökre, mi
ket a szövetkezeti építkezés nyújthat, 
ez a tiz éves elővételi jogkikötés, min
den tekintetben helyénvalónak látszik. 
A tiz év lejártával azonban a háztulaj

donos szabadon rendelkezik objektumá
val és pedig a törvény keretei között.

A 75%-os jelzáloghitei körül is óriási 
bizonytalanságban vannak még az ér
dekeltek, főképpen a kölcsön visszafize
tése tekintetében. A jelzáloghitelezővel 
történt megállapodás szerint az adós 
jogosult a kölcsönt a 35 év lejárta előtt 
egészben vagy részben bármikor vissza
fizetni, tehát a szövetkezet tagjai, meg
felelő anyagi körülmények közé jutás 
esetén bármikor megszabadulhatnak jel
zálogos adósságuktól. Részlettörlesztés, 
illetve több törlesztési részlet egyszerre 
való kifizetésénél stornódijat a bank 
nem számit, %% törlesztési dij csupán 
akkor fizetendő, ha a tartozás teljes 
egészében egy tételben kerülne kiegyen
lítésre.

Az adómentesség kérdésében is a leg
különbözőbb verziók keltek már szárny
ra. Ezúttal újból közöljük, hogy az áll. 
támogatással épült házak teljes 35 éven 
át adómentesságet élveznek.

Ha most még tekintetbe vesszük, 
hogy a magánépitkezéseket a csatorná
zás, vízvezeték, villanybevezetés, ut és 
járdakészités nem jelentéktelen költségei 
is terhelik a perifériákon, mig a szövet
kezeti háztömb építkezésnél ezen mun
kálatokat a városnak kötelessége elvé
gezni, lehetetlenség, hogy ezen óriási 
előnyök meg ne nyerjék az érdekelteket 
a szövetkezeti építkezés gondolatának.

Minden érdekeltnek meg kell ragad
nia az utolsó alkalmat, hogy elsősorban 
is saját házhoz jutás révén megszaba
duljon az őrlő lakásgondoktól és igy 
felszabadult lakásával hozzájáruljon az 
elviselhetetlenül súlyos lakáshiány eny
hítéséhez. Lehetetlenség, hogy a tavasz- 
szal beiratkozott közel száz főnyi jelent
kező közül csak huszonketten legyenek 
rászorulva az építkezésre. — A mostani 
építkezési törvény utoljára ad alkalmat 
és lehetőséget 25% pénzbefektetés mel
letti építkezésekre, ezt az alkalmat el
szalasztani egyenesen vétek a város fej
lődésével szemben. Azok pedig, akik a 
lakbérvédelmi törvény jótékony árnyé
kában pár száz koronás békebeli bérért 
laknak még ma is jó lakásokat, szintén 
készüljenek el kényelmes helyzetük 
megváltoztatására, mert 1928. március 
végével a lakbérvédelmi törvény hatá
lyát veszti s nincs kilátás rá, hogy meg
hosszabbítsák, mit igazol a napilapokban 
e héten megjelent híradás is, mely sze
rint már a mostani őszi ülésszakon elő
terjesztik az uj lakbértörvényt, mely a 
bérlők védelmét teljesen elejti. Mindenki, 
aki oly helyzetben van, hogy a szükséges 
25% készpénzt előteremtheti, lépjen az 
építtetők sorába, mert a szabad lakbér
forgalom visszaállításakor csak úgy lesz 
lehetséges visszaverni a kiéheztetett 
háziurak steigerolási rohamát, ha a 
lakáskinálatot uj lakások építtetésével 
normálisra fokozzuk.

Határozottan terhűnkre esik konsta
tálni, hogy városunk vezetősége eddig 
mereven elzárkózott a lakásprobléma 
elől s még most sem mutat hajlandó
ságot, hogy a lakosságot sújtó lakás
hiányon segítsen. Más városok vezető
sége az elsők között volt minden ha
sonló építési akcióban, nálunk a város 
elöljárósága a szavát sem hallatja ez 
ügyben. Igaz, hogy e tekintetben a szö
vetkezet lelkét is bűn terheli, mert a 
polgármester halálával a szövetkezet 
igazgatóságában megüresedett helyre 
mind ezideig elmulasztotta meghívni a 
város exponensét. Ezen a szépséghibán 
könnyű segíteni és kell is !

I I .  Leánykonferencia.
(Léva aug. 26—29.)

Mintha egy édesen csengő harangszó 
hívását hallanám, úgy hatott reám a 
lévai ref. egyháznak leánykonferenciára 
hivó levele. Lágyan csengő harangszó, 
mely szállt, szállt szerteszét a mai zűr
zavaros világ lármájában s hivó szavára 
felfigyeltek a lelkek és elindultak egy 
boldog, szent testvéri találkozóra, hogy 
ott, mint a bethániai Mária, leüljenek 
Krisztusnak lábaihoz s áhitatos lélekkel 
figyeljenek szavára. Tizennégy leány
testvéremmel én is útra keltem, hogy a 
mindennapi élet szürke valóságából el
jussak abba az álomországba, melyből

számomra nincs felébredés, mert e világ 
zűrzavarában is elvezet ama szebb, tisz
tább, magasabb világ felé. S mi mentünk 
szent, boldog várakozással szivünkben. 
Mentünk és vittük az örömünket, hogy 
megosszuk s megosztva több legyen, a 
bánatunkat, csüggedésünket, kishitűsé
günket, hogy az örvendező bizonyság
tevések fénye eloszlassa őket s vittük 
hálánkat, hogy együttes diadalmas kórus
ban szálljon dicséretünk az Ur elé.

Léván a „Protestáns Leánykör" tagjai, 
élükön buzgó, fáradhatatlan vezetőjük
kel : Karafiáíh Zsuzsával, igaz szeretet
tel öleltek szivükre s vezettek el már 
beosztott szállásainkra. Kedves, meghitt 
családi körök láttak vendégül mind
annyiunkat, igaz szeretet mosolygott 
mindenünnen reánk s mi máris oly bol
dogok voltunk, pedig még csak azután 
kaptuk a jó Istennek gazdag áldásait.

Oh mennyi drága fehér virág hullott 
reánk azalatt a három nap alatt! Mily 
jó volt hozzánk Istenünk, hogy olyan 
sok drága kinccsel gazdagította meg 
lelkünket.

Minden tanításban, minden Igében úgy 
éreztük, hogy ott jár közöttünk az a 
drága Mester, akinek ruhája nem kirá
lyok hermelin-palástja, hanem a szeretet. 
Igen, Ő ott járt, lehajolt hozzánk és sze
líd mosollyal szóit: jer, kövess engemet! 
Szólt hozzánk egyenként és összesen. 
Szólt és szelíd szavára megnyíltak a 
szivek s valami csodás, csendes béke 
költözött lelkűnkbe. Szent öröm, békes
ség, mit a világ el nem vehet tőlünk s 
amit bírnunk olyan drága kincs!

De nem lehet leírni, csak átélni, azt 
a sok gazdag ajándékot, amit kap a 
lélek egy ilyen, Isten lelke által vezérelt 
konferencián. Az egyes előadások után 
hozzászólások voltak. Majd a már mun
kában álló leánykörök beszámolói kö
vetkeztek. Oly örömmel láttuk, hogy egy 
év alatt hogy gyulladtak fel a lámpák, 
hogy alakultak meg egymásután az egyes 
leánykörök. — A múlt évben még csak 
három Leánykör tartotta beszámolóját, 

^rnost pedig már tizenhét. Mily örvende
tes biztatás ez a jövőre nézve !

A Protestáns Leánykor tagjainak fe
lénk irányuló szeretete dúsan terített 
virágos asztal mellé hivott bennünket, 
hogy a sok komoly óra mellett szóra- 

. kozásban is legyen részünk. 
rV Együttes boldog örvendezésünkön 

azpnban a fájdalom szele is át-átcsapott, 
midőn lelki szemeink elé tűnt egy drága 
szelíd arc, aki oly nagyon hiányzott mi 
közülünk. S mi az emlékezésnek halk 
szárnyain lélekben ide szálltunk a rima- 
szombati temető csendjébe, hogy a ke
gyeletnek örökzöld koszorúját reá he
lyezzük arra a sirhantra, amelynek fehér 
virágai oda integettek mifelénk. Kandra 
Mária, aki még egy éve ott voltál kö
zöttünk, most már onnan felülről néztél 
mireánk, onnan vigyázol, hogy a te nagy 
szent hivatásodat, szerető szép lelked 
álmait miként valósítjuk meg. — De te 
csak pihenj, ne félj, életed példa, mun
kád programm, a lelked vezető szellem 
lesz minékünk továbbra is.

De elröpült az idő, elérkezett az utol
só est, az utolsó áhitat. Mintha angyal 
járt volna közöttünk kezeinket össze
kötni, hogy azt erősen tartva lépjünk a 
ködös világba együtt, egyért nemesen 
küzdve. Úgy, de úgy fájt az elválás, de 
válnunk kellett, s akiknek a szivük e 
konferencián összedobbant, érezték ott, 
mily nagy hatalma van az összetartó 
szeretetnek.

Most pedig legyen hála és köszönet 
minden jótéteményért, minden szereiéiért, 
amelyek hozzá járultak ahhoz, hogy a 
lévai napok felejthetetlenek lettek szá
munkra. Kiss Mária.

Kereskedelmi Testület közleményei:
1. Információ végett közüljük a pénz

ügyminisztérium 20560/27—III/23 számú, 
az ügynökök forgalmi adójára vonatkozó 
határozatát:

„Tekintettel arra, hogy az ügynökök
nek nincs módjukban a forgalmi adót 
átháritani, kivételesen engedélyezzük, 
hogy 1927 február 1-től kezdve az ügy
nökök províziójuk után 2%-os forgalmi 
adó helyett csak 1%-os forgalmi adót 
fizessenek". *

2. Csehszlovák magyar kereskedelmi 
szerződés hiteles magyar szövegű pél
dánya tanulmányozás és betekintés cél
jából a tagok rendelkezésére áll.

3. A testületi kaszinó újonnan átala
kított helyiségei f. hó 1 -tői hétköznapo
kon délután 5 órától este 11 óráig, va
sárnap és ünnepnapokon pedig egész
nap a tagok rendelkezésére nyitva áll.

H Í R E K
Szeptember.

Tarka virágos 
Aranyhintóba 
Útra készen ül 
Az eltikkadt Nyár, 
Napsugár ostor 
Suhogva pattan 
S az aranyhintó 
Meg is indul már.
Krizantém- küllő s 
Ezüst hintáján 
Köd-palástjában 
Berobog az ősz  
S gyümölcsös kertek 
Nótás szüretén 
Vig puskaszóval 
Üdvözli a csősz.
Ökörnyál hálót 
Fon, sző a hajnal, 
Megnyúl az árnyék 
Sötét lepele,
Pereg a haraszt,
A dér csókjára 
Földre halódik 
A fák levele.
Keskeny medrében 
Lomhán csörgedez 
A nyár tüzén forrt, 
Langyosra hűlt vér, 
Havas sipkáju 
Hegyek ormáról 
Felénk integet 
Lassan már a tél. ..

Esküvő. Róth Margit és Dr. Bernáth 
Gyula a mai napon tartják esküvőjüket 
Losonczon.

Ezüstlakodalom. Beck Jenő és neje 
Gyémánt Berta e hó 3-án ünnepelték 
meg házasságuk 25 éves évfordulóját.

Az uj nyustyai plébános. Petrovszky 
Béla cim. kanonok, korompai esperes
plébános nyerte el a nyustyai plébániát.

Egyházi előléptetések. A pápa a me
gyés püspök előterjesztésére a rozsnyói 
székeskáptalannál Horváth József pápai 
prelátus, éneklő kanonokot nagypréposttá, 
Dittel István címzetes apát, őrkanonokot 
olvasókanonokká, dr. Fábián Antal id. 
mesterkanonokot éneklőkakonokká és 
dr. Vahlner Béla ifj. mesterkanonokot 
őrkanonokká nevezte ki.

Húszéves találkozó. A miskoiczi m. 
kir. állami felsőkereskedelmi iskolában 
1907-ben érettségizett iskolatársak szep
tember 3-án Miskolcon tartották meg 
húszéves találkozójukat, amelyen váro
sunkból Káposztás László, a Rimaszom
bati Bank r. t. cégvc-zeíő-főkönyvelője 
jelent meg.

A központi iroda uj cime. A szlo- 
venszkói és ruszinszkói szövetkezett el
lenzéki pártok központi irodája ezúton 
is értesíti a közönséget és pártszerveze
teket, hogy szeptember hó 1-én uj he
lyiségbe költözködött, melyek czime : 
Prága I. Kaprová 14. III. em. Telefon
szám 81 -2-3./VIII.

Városi közgyűlés. Rimaszombat vá
ros képviselőtestülete folyó 14-én d. u. 
3 órakor Hanesz Emil járásfőnök elnök
lete alatt választó közgyűlést tart, ami
kor is az üresedésbe jött óvónői állás 
kerül betöltésre. Délután 4 órakor kez
dődik a rendes közgyűlés, melynek 
tárgysorozatán több fontos ügy szerepel.

A Rimaszombati Sakkőr f. hó 4-én 
a „Tátrában" összegyűlt választmánya 
a Kör elnökének, Rosenthal Vilmos reál
gimnáziumi tanár urnák a városból s igy 
a Sakkör éléről való távozása alkalmá
ból őszinte köszönetének és hálás elis
merésének ezúton ad kifejezést a Kör 
szeretett és eltávozó elnöke iránt, aki 
már a Kör megalakulásánál, majd to
vábbi sikeres működésénél is felejthe
tetlen érdemeket szerzett. — A Választ
mány megbízásából dr. Bálint Géza titkár

Ráfliö-akkmnulátor töltés, villamos felszerelés és berendezés, csillárok, égők a legjutányosabb áron 
E W “ a Rimaszombati Városi Villamos Telepen szerezhetők be; Kispást-tér. —  Telefon-szám; 30.
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A rimaszombati diákkongresszus
pregrammja. Az Országos Főiskolás 
Szövetség diákkongresszusát 1927 szept. 
16 —17-én tartja meg. Pontos programm- 
ja : 15-én este az érkező vendégek fo
gadása, ismerkedő est. 16-án délelőtt fél 
11 órakor a kongresszus ünnepélyes 
megnyitása a városháza tanácstermében, 
délután 3 órakor a kongresszus ülése 
a Polgári Olvasókör dísztermében. Este 
fél 9 órakor kulturest a következő míi- 
sorpontokkal : Megnyitót mond: Győry 
Dezső. Előadók : Makkai Sándor erdélyi 
ref. püspök, Törköly József dr. szenátor, 
Flachbarth Ernő dr., Torna István, Vé- 
csey Zoltán dr. 17-én délelőtt a kon
gresszus záróülése, délután szabadelő
adások az ifjúság részéről. Tárgy: a 
diákság problémái. Este 9 órakor diák
bál a Tátra szálló nagytermében. 18-án 
délelőtt 11 órakor a kongresszus ünne
pélyes berekesztése a városháza tanács
termében. A kongresszusra a nagykö
zönséget is szívesen látja, a rendezőség. 
A 16-iki kulturestén belépődíj tetszés- 
szerint. A 17-iki diákbál belépődijai: 
Személyjegy 15, családjegy 30, diákjegy 
10 korona. A bál már most is nagysza
básúnak Ígérkezik. A rendezőbizottság 
ezúton is kéri a város társadalmát, hegy 
néhány diákkiküldött ellátását s elszál
lásolását tegye lehetővé. Minden érdek
lődés, értesítés: Csontos Béla, Szántó 
gyógyszertár. — Lapzártakor vesszük a 
hirt, hogy Makkai Sándor püspök rajta 
kívül álló okokból nem jelenhet meg a 
kongresszuson.

Felhívás városunk közönségéhez. A
Polgári Olvasóköri Dalárda folyó hó 8-án 
újra megkezdte a rendes gyakorló órá
kat, melyek ezután minden hétfőn és 
csütörtökön este 8-tól 9 óráig lesznek. 
Ez alkalommal felhívjuk városunk kö
zönségét, hogy dalárdánkat újra szere
tette! és megértéssel pártfogolja, mert 
ez szükséges egy ily erkölcsi testület 
fennmaradásához ; az ellenkezője : a sze- 
retetlenség és megértés hiánya pedig 
teljesen a fölbomláshoz vezetne. Szere
tettel fölkérjük dalárdánk régi tagjait, 
kik csekély okokból elhagytak bennün
ket, hogy lépjenek újra vissza és sza
porítsák a jó énekesek számát. A jövő 
évben Kassán országos dalosverseny 
lesz, melyre föltétien el kell mennünk, 
szükségünk van tehát mindegyikükre. 
Jöjjenek és segítsenek nekünk, hogy a 
szép magyar dallal újra dicsőséget sze
rezhessünk Rimaszombat városának. — 
Fölkérjük azonkívül városunk többi jó- 
hangu s a magyar nótát szerető s azért 
lelkesedni,de fáradozni is tudó fiait, hegy 
szintén lépjenek be a dalárdába. Jelent
kezni lehet a tanórák alatt a karmes
ternél. A dalárdának tagja lehet olyan 
is, aki a Polg. Olvasókörnek nem tagja.

A daláráa vezetősége.
A RIMASZOMBATI BANK, előbb Rimaszom

bati Takarékpénztár kedvező feltételek mellett 
elfogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít 
minden bankszakmába vágó megbízást.

Kugliversenybezáró. A helybeli Polg. 
Olvasókörben több hét óta folyó kugli
verseny ma, vasárnap délután zárul és 
ekkor kerülnek kiosztásra a szebbnél- 
szebb s értékes dijak. A versenyzárás 
alkalmából pörköltözés lesz.;

Minden jó háziasszony
a fehérneműjét otthon varrja s hozzá a híres
Schroll-féle siffon, vászon, batiszt, damaszt,
paplanlepedő- és ágylepedővásznát 

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

Szőnyegek, paplanok.
Vidékre mintákat küldök. Előnyös árak!

Szerző István, 43 éves gazdálkodó, 
mezőtelkesi lakos folyó hó 9 én délután 
fafuvarozás közben a Tamásfali-utczán 
haladva, a szekérről lecsúszott és a lo
vak közé esett. A lovak megbokrosodtak 
s a patkó majdnem a fél'fejéről a bőrt 
lehasitotta és az orrát is a szó szoros 
értelmében elvágta, azonkívül is még 
több helyen súlyosan megsérült. Beszál
lították a helybeli közkórházba.

A kommunisták gyűlést tartottak f. 
hó 4-én délelőtt városunkban, mikor is 
az ifjúmunkások ünnepeltek nagyon kis 
érdeklődés mellett.

A hősök emlékművének ügye immár 
komoly stádiumába jutott s gyors tem
póban halad előre. Az előkészítő bizott
ság a 300 tagú nagybizottság névjegy
zékét összeállítván, a további munkála
tok intézésére hivatott s a városi társa
dalom minden rétegét magában foglaló 
nagybizoiíság első ülését a városháza 
tanácstermében folyó hó 18-án d. e. 11 
órakor tartja meg.

A Sakkor elnökválasztó közgyűlése.
A Rimaszombati Sakkör folyó hó 4-én 
egybegyült választmánya a megüresedő 
elnöki szék betöltése és az ezévi mű
ködést illető több fontos ügy megbeszé
lése céljából f. hó 23 án esti 8 órára a 
„Tátrába" rendkiviili közgyűlést hivott 
össze s ezúton kéri az összes tagokat, 
valamint mindazokat, kik a Körbe be
lépni óhajtanak, hogy a jelzett helyen és 
időben megjelenni szíveskedjenek. A köz
gyűlés fél 9 órakor a megjelentek szá
mára való tekintet nélkül megkezdi ér
demleges tárgyalását.

A Kereskedelmi Testület a szezon
nyitóra ízlésesen átalakította helyiségeit, 
hogy a lakásprobléma megoldásáig is a 
lehető legkényelmesebb hajlékot adhassa 
tagjainak. Az előszobában elhelyezett 
buffet most az udvari ablakok mentén 
hosszában kapott helyet s igy a hatal
mas terem kétharmad része nemcsak 
felszabadult biiliárdszoba céljaira, hanem 
világítás szempontjából is előnyösebb 
helyzetbe jutott. A billiárdteremből szét
nyitható ajtók nyílnak a régi billiárd- 
szobából olvasószobává átalakított he
lyiségbe, ami most a legintimebb része 
a Testület-kaszinójának. — A diszterem 
már kevesebb változáson ment át, mint 
a kaszinó többi átfestett része, ennek 
modernizálása a következő év feladatát 
fogja képezni. Elismerés illeti a Keres
kedelmi Testület agilis elnökségét, hogy 
az évről-évre fejlődő kaszinó fejleszté
sére hasznos beruházásokat tesz és a 
tagok úgyszólván második otthonát az 
anyagi eszközökhöz mérten évről-évre 
szebbé, barátságosabbá és kényelme
sebbé varázsolja. Az újonnan átalakított 
helyiségek most már bizonyára jobban!; 
fognak megfelelhetni, különösen estélyek 
és előadások alkalmával a nagy közön
ség igényeinek.— ügy értesülünk, hogy* 
Makovits Jenő festőművész a testületi
kaszinó dísztermében fogja szeptember 
hó folyamán kiállítani olaszországi és, 
svájezi tanulmányutján festett képeit.

Fényképészeti cikkek ló in a k  az eredeti j
árakból 10 százalék árengedm ényt ad a város

szakuztete" a Rudolf-féle Tatra Drogéria
és illatszertár Rimaszombat.

Fürdő-sapkák és papucsok raktáron.
Megyebizottsági szemle a közkór

háznál. Zólyom megye nagyzsupánjának 
intézkedésére e hó 7-én dr. Reisz fő
orvos-helyettes és Tománek építésügyi 
főnök vezetésével bizottság szállt ki 
Rimaszombatba a megyei közkórháznál 
végrehajtott építések felülvizsgálására. 
A bizottság jelentése a legközelebbi 
megyebizottsági ülés plénumában kerül 
tárgyalásra.

A prágai Magyar Menza kedvezmé
nyes, illetve féláru s ingyenes helyeire 
a kérvények folyó hó 20-áig Törköly 
József dr. szenátor Prága, Parlament 
címre küldendők. A kedvezmények 1927. 
okt. 1.—1928. január 31-ig terjedő időre 
adatnak.

A mozi e heti fentebb közölt műso
rára, mely sláger filmeket ölel föl, fel
hívjuk közönségünk figyelmét. Folyó hó 
15 tői az esti előadások nyolc órakor 
kezdődnek.

Baleset a korlátl bányában. Persely 
Gyula nagyszuhai illetőségű 19 éves 
bányász hétfőn, munkaközben oly sze
rencsétlenül zuhant le a korláti bazalt
bánya egyik 15 méter magas kőoszlopá
ról, hogy súlyos zuzódásokat szenvedett. 
A rimaszombati közkórházban ápoiják.

LJjabb baleset a tiszolci polgári 
iskola építésénél. A tiszolci polgári 
iskola építésénél kedden újabb baleset

történt. Egy súlyos gerenda oly szeren
csétlenül zuhant Prukner Bálint 57 éves 
tiszolci épitőmunkásra, hogy súlyos sé
rüléseivel a rimaszombati közkórházba 
került.

Két autóbaleset Tornaiján. A műit 
pénteken Kassáról jövet Schwarcz Fü- 
iöp losonci Ford képviselőt érte Tornaija 
közelében szerencsés kimenetelű autó
baleset. Az utolsó percben vette észre, 
hogy az őt nyomon követő gépkocsi 
mellőzni akarja és mikor hirtelen balra 
kormányzott, Ford-kocsija felszaladt egy 
kőhalomra és valóságos salto-mortalét 
csinálva, megfordult a levegőben és 
pozdorjává tört. — A kormánynál ülő 
Schwarcz Fülöp csodálaíosképen jelen
téktelen horzsolással menekült meg, a 
csukott karosszéria tetőszerkezete meg
védte őt a biztos haláltól. A törött kocsi 
maradványait vasúton szállították el Lo- 
sonezra. — A másik autószerencsétlen
ség szombaton délelőtt történt a tornai
jai Főúton. Janssen Pál kövecsesi föld- 
birtokos az úttesten áthaladni akaró 
özv. Varga Andrásné 53 éves sajógö- 
möri lakost ütötte el autójával és oly 
szerencsétlenül, hogy a jobb lábát és 
egyik oldalbordáját törte és súlyos zú- 
zódásokat szenvedett. A szemtanuk állí
tása szerint a szerencsétlenség okozója 
Varga Andrásné volt, mert az autó elől 
mikor kitért, ijedtében újra visszaszaladt 
a másik oldalra s ebben a pillanatban 
következett be a katasztrófa. Az autó 
körülbelül 4—5 méteren át vonszolta 
magával a szerencsétlen asszonyt, amig 
az autó megállóit. A rimaszombati köz
kórházban ápolják az elgázolt asszonyt. 
Ideje lenne, ha a nagyforgalmu Tornaija 
képviselőtestülete legalább 4—5 főbb 
ponton állandó rendőr-őrszemet állítana 
fel az autó- és kocsiforgalom megrend- 
szabályozására.

A helybeli ipartestületi nyugdijegy-
let vezetősége és a Csehszl. Munkások 
Rokkantsegélyző és nyugdijegyletének 
pozsonyi vezetőségének két kiküldöttje 
f. hó 4-én délután megejtették a nyug- 
dijegylet likvidálását. Az egyesület vég
leges átadása már csak napok kérdése, 
ha ugyanis az országos egyesület választ
mánya a likvidáló bizottság megállapo
dását jóvá hagyja, a teljes átadást októ
ber 1-én megejtik. A tagok a befizeté
seiket az október első vasárnapján már 
az országos pénztár helybeli fiókjánál, 
az elemi fiúiskolában eszközölhetik. Az 
elnökség ezúton tudomására hozza azon 
ipartestületi, nyugdijegyleti tagoknak, 
akik még az országos nyugdijegyletbe 
való belépésüket nem jelentették be és 
különben beakarnak lépni, f. hő 15-ig, 
Derekas János egyleti pénztárosnál je
lentkezhetnek.

♦ __ -  -♦ Halló! Hallotta már?
|  The A m e ric a n  ja z z  f  
j S A X O F O N f
♦
♦
♦♦
t
♦

a Casino de Paris mulató legna
gyobb szenzációja, mely esténként ^ 
a nagyvárosok ritka zenei élvezetét ♦ 
nyújtja a hallgató és táncoló kö- % 

zönségnek. J
Feltétlenül hallgassa meg! t

Nagy tűz volt Alsókálosán. E hó
2-ára virradó éjjel nagy tűz volt a Vály- 
völgyben fekvő Alsókálosán. Két óra 
tájban kigyulladt Erdélyi István gazdál
kodó csűrje és a benne felhalmozott 
takarmánnyal együtt porig égett. A tűz 
martaléka lett az értékes gazdasági fel
szerelés is, a lángok átcsaptak Sebők 
Barna csürjére is, azt is elhamvasztva, 
odaveszett ezenkívül 3 gazda takarmá
nya és szalmája is. — A kár, melynek 
jelentéktelen része térül csak meg biz
tosítás révén, meghaladja a húszezer 
koronát. A tűz oka gyújtogatás és az 
esetet rejtélyessé teszi az a körülmény, 
hogy két évvel ezelőtt ugyancsak a most 
károsult gazdák csürjeit is pont ezen a

K in ő  A P O L L Q  m o z g ó
Szombaton és vasárnap, szeptember 10-én é3 U-én 
a világ legszenzációsabb filmje 1 Nagy kaland, 

érdekfeszitö jelenetek

C ir k u s z i  b e s t iá k
Fősz. Harry Piel, Veis Hanni, Erich Kaizer Titz.
Szerdán, szeptember I4-én gyönyörű társadalmi 

dráma, igen érdekes történet

A  r a v a s z  nők
(A dohánytőzsde hercegnője) 

Főszereplők Laura La Plante és Patt 0  Maley.
Csütörtökön, szeptember 15-én nagyszabású film. 

Modern dráma egy chinai leány életéből

A  s á r g a  ö r d ö g
Főszereplők Poia Negri és Edmund Lovre.

J e g y e k  e l ő v é t e l b e n !

napon gyújtották fel, akkor azonban 
még idejében sikerült lokalizálni a tüzet. 
A gyújtogató most a késő éjjeli órákban 
hajtotta végre tettét, amikor már min
denki aludt a faluban. A csendőrség 
erélyesen nyomoz a tettesek után.

Lővészverseny. A 9-ik határvadász- 
zászlóalj az alsópokorágyi katonai lövész
iskolában f. hó 8—11-én tartotta meg 
szokásos lövész-versenyét a múlt évinél 
nagyobb érdeklődés mellett.

A tornaijai tenniszverseny nagy ér
deklődés mellett folyt le s a benevezett 
20 játékos erős küzdelmet folytatott az 
elsőségért. Az eredmény a következő: 
Férfiegyes 1. Oldrich Prusenovsky ka
pitány, ki a döntőt Tóth dr.-ral vívta 
meg, az első szett után azonban Tóth 
feladta. Szép volt a Tóth—Kallós küz
delem. Női egyes 1. Littkey Bözsi, 2. 
SzentTvány Lilly. Férfi páros 1. Gaál 
Béla, Veress István, 2. Gamauf dr., Tö
rök. Vegyes páros 1. Szent-Ivány Lilly, 
Tóth dr., 2. Littkey Bözsi, Gaál Béla.

A Roykó-féle világhirü
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

Cigányok egymásközt. Porteleki 
Gyula és Kalocsai Sándor szelcetelepi 
cigányok kedden délben anyagi ügyek
ből kifolyóíag összezördültek és a ke
rekedett verekedés hevében Kalocsai 
egy hatalmas bunkósbottal igyekezett 
álláspontját ellenfele fejébe verni. — A 
bunkósbot súlyos sérüléseket ejtett a 
szerencsétlen cigánynapszámoson, úgy 
hogy be kellett száliitani a rimaszom
bati közkórházba. Az ügynek a bíróság 
előtt lesz folytatása.

Útjavítás. A lőcsei járási hivatal mű
szaki osztálya közli: A Rozsnyó—Lőcse 
állami közút 43100—46400 km. vagyis 
a Cretlin ievő kőbánya és Hnyilecz köz
ség közötti szakasza javítás alatt áll s 
igy e szakaszon a közönséges szekerek
kel való minden fuvarozás további in
tézkedésig beáilitíatik. Motoros jármü
vek a forgalom szünetelése alatt is köz
lekedhetnek, azonban csakis saját fele
lősségükre.

Apró hírek. A csetneki ev. egyház 
ifjúsági egyesülete kulturházat létesített, 
melyet ünnepélyesen most adtak át ren
deltetésének.

A vereskő-gölniezvölgyi vasúti vonal 
kieövekezése serényen folyik. A költség- 
vetésben az állam 10 millió koronát vett 
fel az előmunkálatokra.

A rozsnyói szinpártoló egyesület folyó 
hó 1-én megalakult.

Temesi János csucsomi iakos régi ha
ragosát : Kerekes Józsefet, ittas állapot
ban fejbe kólintotta és bele is lőtt.

Több határmenti községből [lótolvaj- 
lási eseteket jelentenek.

Nagy Mátyás, licegicei borbélysegéd, 
szomolnokhutai gazdáját megkárosítva, 
ellépett, Körözik,

Mojzes János kőmüvessegéd Rima
bányán, folyó hó 8 án, egy ottani épít
kezésnél az állásról lezuhant s jobb és 
balkarján zuzódásokat szenvedett. Kór
házban ápolják.

A soffőrvlzsga Tornaiján f. hó 8-án 
délelőtt folyt le. Városunkból is többen 
szerezték meg a kocsivezetői igazolványt.

Schmidthauer reggeli előtt 
féi pohárral
langyosan hasz

nálva.

m egtisztítja  a  szervezetet a belekben képződő rothadásom anyagoktól, é lén k íti JjJMirigyek működését, 
fe lfr iss ít i a vérkeringést, m egelőzi az érelm eszesedés és az öregség i e lvá ltozások kifejlődését.

Kapható kis és nagy üvegben. Szétküldés! hely: Igmándi keserűviz forrásvállalat Komárom. Árjegyzék ismételadóknak kívánatra bérmeníve. 
— — ■ — ■ ! ■ — ■ — — li
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Sertéslopás, Runyay Györgyné hely
beli hentesnek a Berekben lévő sertés 
hizlaldájából ismeretlen tettesek csütör
tökre virradó éjjel 4 darab 130-140 
kilós hízott sertést elhajtottak. A sertés
tolvajok ugylátszik csak egy kocsival 
operáltak, mert három hízót „helyszűke" 
miatt az ólakban hagytak. A rendőrség 
széleskörű nyomozást indított a tettesek 
kézrekeritésére.

F e lü lfiz e té se k  a  tű zo ltó  m ajá lisra .
Legutóbbi nyugtázásunkból kimaradtak 
az alábbi felülfizetések, melyeket most 
pótlólag hálás köszönettel nyugtázunk, 
és pedig: Lusztig Menyhért 100 kor., 
Dr Hruska János, Dr. Krecs Gyula, jel
űnek Bertalan, Dr. Jelűnek József, Váry 
János 50—50 kor., Novák József 40 kor. 
Haynik Géza, Holéczy Miklós 30—30, 
özv. Okolicsányi Jánosné 25, özv. Bán- 
hidy Istvánné, özv. Széplaky Lajosné 
20—20 kor. és özv. Marikovszky Gézáné 
10 korona. Rendezőség.

S P O R  T.
Turisztika.

Kirándulás a gömörhosszuszói cseppkő- 
barlangba. A Kárpátegyesület tizenkét 
tagja pompás kirándulást tett a múlt 
hét vasárnapján a Peisőcz közeiében 
lévő gömörhosszuszói cseppkőbarlangba. 
Az aggtelekivel szomszédos barlangot 
tavaly ősszel fedezte fel egy határszéli 
finánc, később Bartal Dezső pelsőci 
tanító agilis segítségével kutatóexpedició 
indult a barlang fel nem tárt részeibe 
s eddig 12 kilométer ismert területe 
van a csodaszép földalatti birodalomnak. 
A Kárpátegyesület tagjait a Hiozek- 
autóbusz egészen a barlang szájáig szál
lította. Szűk nyílás vezet az eiőbarlangba. 
Ez a rész volt csak ismeretes: a barlang 
nyílását innen fedezték fel tavaly. Az 
előbarlangból harminc méter mély, kes
keny sziklahasadék vezet a föld aiá. Ma 
már erős létrákon lehet itt leereszkedni. 
A létrát a barlangra felügyelő bizottság 
csináltatta, éneikül legfeljebb köteleken 
volna lehető a lejutás, de igen életveszé
lyes. Lejutva a barlangba: a szines 
csodák tündérpaloíája kezdődik. Szűk 
folyosón, szines cseppkövek között vezet 
az ut a hatalmas főterembe, amely mint 
egy templom hajója csillog a magnézium 
fényében. Ezer és ezer cseppkő, színe
sek, pazar alakúak, változatosak, fino
mak és hatalmas tömegükkel impozán
sak. Csiilog-villog minden: a nagy
termek, az árkádos folyosók, a kis tavak, 
a patakok, a sziklák.- Hatalmas termek, 
öblös folyosók ágaznak szeiteszét, uj 
és uj utak vezetnek minden irányban. 
Legtöbbje még k ik utat lan. A barlangnak 
még egyéb jérdekessége is van : ősember 
lakótelepe volt Több teremben is fel
lehet kaparni az ősember tűzhelyének 
hamuját, megtalálható a tűzhely rudjá- 
nak megkövesedett nyílása a földben, 
megfeketült cserépedénydarabokat kapar 
elő a kutató kéz s a szikla oldalában 
szénnel rajzolt fekete kriksz-krakszok 
mutatnak a régi emberes művészi ambí
cióira. Köröskörül .már az évszázadok 
cseppkövei emelkedtek föl, a rajzokat, 
a tűzhelyet belepte az idő s a hajdan 
zajos telepen csak a viz egyhangú cseppje 
hallatszik, újabban néha a turisták vig 
dala is, akik a termek akusztikáját pró
bálgatják a maguk gyönyörűségére. A 
barlang szépségben s impozáns voltá
ban lefőzi a szepesbélait, a deményfalvit 
és vetekszik az aggtelekivel. — Újabb 
kutatóexpediciók indulnak ezentúl a bar
lang eddig fel nem tárt részeinek kiku
tatására. A feltárt folyosók, termek be
járása 4 órai ut eddig is. Szükséges 
volna azonban, hogy az állam hatható
san támogassa a jobb sorsra érdemes 
cseppkőbarlangot, mert még sok fárad
ság, munka és költség kell ahhoz, hogy 
a barlang szája könnyen hozzáférhető 
legyen s a folyosók, patakáthidalások 
körül is sok kényelmetlenséggel jár a 
kényesebb szemlélő. Ma még inkább 
turista programm a barlang, remélhető 
azonban, hogy. az odavezető ut is jobb 
karba lesz helyezve s a barlang költsé
geit nemcsak az önkéntesen megajánlott 
10—10 koronák fedezik. A barlang kuta
tásában, rendbehozatalában nagy érdeme 
van Bartal Dezső pelsőci tanító 
den érdeklődésre szívesen 
bélyeg ellenében. Remélhe 
természeikedvelők ezentúl 
szik programmjukba ezt 
valót.

Football.
RPOS—Rozsnyói S. C. 1:0 (1:0). Biró: 

Dolyák. A II. félidő 15 percében félbe
szakítva. — A Rozsnyói S. C. játékosai 
a RPOS technikai felsőbbségét ellensú
lyozandó, durva, szinte életveszélyes já
tékot folytattak s a RPOS jelenlevő veze
tőségi tagja, úgyszintén csapatkapitánya 
látván, hogy a biró nem torolja meg a 
durvaságokat, kénytelenek voltak a játék 
menetébe beleavatkozni, mivel nem lát
ták a játékosok testi épségét biztosítva. 
A biró azonban a tárgyalások közepette 
— általános csodálkozásra — lefújta a 
mérkőzést azon indokolással, hogy a 
RPOS levonult, holott ez a valóságnak 
meg nem felelt, mert a RPOS 30 percig 
még ezután is a pályán maradt s várta 
a mérkőzés folytatását. Most következett 
a dolog legérdekesebb része ! A RPOS 
vezetője fel akarta keresni a Rozsnyói 
Sport Clubb illetékes tényezőjét, hogy 
tőle a mérkőzéssel kapcsolatban felme
rült költségeket átvegye. Legnagyobb 
megrökönyödésre azonban az illetékes 
tényező, sőt az illetékes tényezők a lát
határról eltűntek, azon üzenet hátraha
gyásával, hogy a költségeket nem fizetik 
ki, mivel a mérkőzés a RPOS hibájából 
félbeszakadt s ha akarja, perelje be 
őket a RPOS. — Ezen páratlan, a sport
ban egyedid álló és a sporttechnikávai 
teljesen ellenkező esetnek a sportszö
vetség előtt lesz folytatása. Mindenesetre 
ajánlatos lesz, ha a sportegyletek a 
Rozsnyói S. C.-bal való sportérintkezés 
esetén erre figyelemmel lesznek és aján
latos lesz a költségeket előre kifizettetni. 
A játék egyébként a RPOS technikai 
fölénye jegyében folyt le s ha a csatár
sor góiképteiensége nem lett volna oly 
kirívó, úgy a Rozsnyói S. C. veresége 
még nagyobb arányú lett volna. A gólt 
Simon rúgta.

Losonci KASE—RME 5:3. — Nivótlan
mérkőzés.

A RPOS vasárnap a Tornaijai S. C. 
csapatát látja vendégül. Tekintve a Tor
naijai S. C. ezidei szép eredményeit és 
tekintve a mérkőzés revanche-jellegét, 
szép küzdelemre van kilátás.

Tornaijai SC—Füleki TC 3:2 (2:1). 
Egyenrangú és erősségű csapatok szép 
küzdelme._____________________________________

A szerkesztésért és kiadásért felelős : 

R ábely  K áro ly  laptulajdonos.

Minta gyűjteni inyt
férfi- és női szö v etek tő l, valam int sziléziai 
vászonárukból re : delkezésre  bocsátók m ind
azon u tazóknak  és képviselőknek, akik  roa- 
gánvevőkke! összekö tte tésben  á llanak  és ez 
á lta l tek in té lyes m ellékjövedelm et óhajtanak  
b iz tosítan i Küldje be rész le tes  a já n la tá t:

S C H M i D T  F E R E N C Z posz tóáruház 
Ja g e rn d o rí 59. szám .

E l a d ó
egy kézi vésőgép, két darab motor,
(az egyik 2 ’/s", a másik pedig 3 lóerőre) 
és egyéb más asztalos-szerszám.

Cim : megtudható kiadóhivatalban.

Keresek megvételre
egy jókarban lévő

cserépkályhát.
Cim megtudható a kiadóhivatalban.

1 liter

finom asztali bor
kihordásra 10 korona.

Komlósy vendéglős.3 —x

Délkárpáti Ásvényolajfinomító R. T, 
képviselete és lerakata:

„ L E F K O V I T S "
kereskedelmi és bizományi 
k. f. társaság Rimaszombat.

A  benzin árak
mérsékelteitek.

100 k ilogram m onk én t:
. . . 15.— koronával. 
. . .* 5.— koronával. 

50160 . • . . 5.— koronával.

Azonnali belépésre felvétetik egy

sofför,
ki 21 -ik életévét már betöltötte. 

K R Á L IK
autótaxi-vállalatánál, (Rimaszombat Gömöri-u. 16.

Értesítem a n. é. közönséget, hogy 
Rimaszombatban

„ K U R Y R “
név alatt

au tótaxi vá lla la tot nyitottam
Kiváló sofför által vezetett kényelmes 

gépkocsim jutányos árak mellett minden 
időben a t. közönség rendelkezésére áll.
2—x Tisztelettel: P itta  Rezső.

K R Á L I K
autófuvarozási vállalata
4 személyes autómmal bármikor a 
t. c. közönség rendelkezésére állok 

jutányos áron. 3 x. 

Rimaszombat Gömöri-utcza 16.

Zománcedény porcellán- és üvegáru 
bámulatos olcsó áron 
kapható Róth László
nál Rimaszombat, 

Masaryk-tér 26. szám. 29— x
Alkalmi és nászajándékok. — Teljes konyhafelszerelések 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig. Zsirbödönök 

vizvedrek, ruhafőző fazekak nagy raktára.

E la d é  ház.
Rimaszombatban Ferenczy-utca 5. sz
alatti földszintes kőház, mely 5 szoba, 
konyha, kamara, pincze, istálló, csűr, 
kert és udvarból áll, eladó. —„Érdek
lődni lehet Dr. BAKSAY DEZSŐ rima

szombati ügyvéd irodájában.

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

Teljesen megújított vendéglőmben olcsó és 
Ízletes magyaros ételek, jó valódi magyar 
borok, elsőrangú sör, tiszta, féregm entes 
hálószobák minden időben kaphatók.

Társasebédek és vacsorák készítését lehető 
jutányos árakon vállalom.

KOM LÓSY ISTVÁN  3 0 - x
nyug. tisztviselő, vendéglő- és szállodatulajdonos.

A U T Ó
egy tonnás, BENZ-gyártmány,
uj gumikkal, kitűnő állapotban, 

elköltözés miatt
16000 koronáért eladó.

K Ó N Y A  J Á N O S  sz e r e lő ,
Luéenec (Losonc) Daxner-ut 1.

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.
16 x Ugyanitt

AUTO-GARAGE.

♦
♦
♦
♦
♦♦
♦
♦
❖♦♦ Képviseleti SEIDNER BERNAT és FIA Rimaszombat.

♦
♦
♦♦♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

C. jed. E. 1132—27.
Licitacny óznám.

Podpísany okresn^ súd tymto na zná- 
mosf dáva, Ze násiedkom vJToku feled- 
ského okresného súdu císlo E. 1132/27. 
k dobru exekventa Jozefa Füköh zastu- 
povaného skrze pravotára dr Pavelom 
Battom oproti exekvovanému násiedkom 
uhradzovacej exekúcie, nariadenej do 
v^Sky 120 Ke poZiadavky na kapitále 
a prísl., na movitosti obZalovanému zha- 
bané a na 800 Ké odhadnuté vyrokom 
feledského okr. súdu cis. E. 1132/27. 
licitácia sa nariadila. Táto aj do ví'gky 
pohládávky predoSlych, alebo super- 
sekvestrujúcich — nakoLko by tieto zá- 
konného záloZného práva boli obsiahli — 
na byte obZalovaného v Éipovciach s le- 
hotou o 15 hód. odpol. dna 14. sept. 
1927. sa bude odbavovaf kedZe súdobne 
zhabané 1 éervené strakate tefa a iné 
movitosti najviac srubujúcemu pri pla- 
tení hotovjmi, v pádé potreby aj pod 
odhadnou cenou budú vypredané.

Vyzfvajú sa vgetci, ktorí z kúpnej ceny 
draZobnych movitosti nároky májú na 
zaspokojenie pred pohfadávkou exek
venta, Ze — nakofko by sa pre nich 
exekvovanie prv bolo stalo a to z exe 
kúcnej zápisnice nevysvitá, — aby zah- 
lásenie svojej prednosti do zaéiatku 
draZby u podpfsaného exekútora vyba- 
vif nezameákali.

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

Okr. súd vo Felede, odd. II. dna 1. 
septembra 1927.

Okresny  ̂ súd vo Felede.

Císlo jed. E. 42/27.
Licitacny óznám.

Podpísany vyslany súdny exekútor 
tymto na známosf dáva, Ze násiedkom 
vyroku feledského okr. súdu c. E. 42/27. 
k dobru exekventa Phönix tovarne na 
mydlo zastupovaného skrze pravotára 
Dra Artura Laufera adv. v Leviciach oproti 
exekvovanému násiedkom uhradzovacej 
exekúcie, nariadenej do vyiky 325 Ke 
poZiadavky na kapitále a prísl,, na mo
vitosti obZalovanému zhabané a na 680 
Ke odhadnuté vyrokom feledského okres
ného súdu c. E. 42/27.1icitácia sa naria
dila. Táto aj do vyáky pohfadávky pre- 
doSlych, alebo supersekvestrujúcich — 
nakofko by tieto zákonného záloZného 
práva boli obsiahli — nabyte obZalova
ného v 2irkovciach s lehotou o 15. ho- 
dine odpol. dna 13. septembra 1927. 
sa bude odbavovaf, kedZe súdobne zha
bané a iné movitosti najviac sfubujúcemu 
pri platení hotov^mi, v pádé potreby aj 
pod odhadnou cenou budú vypredané.

Vyz^vajú sa vgetci, ktorí z kúpnej ceny 
draZobnych movitosti nároky májú ná za
spokojenie pred pohTadávkou exekventa, 
Ze — nakofko by sa pre nich exekvo
vanie prv bolo stalo a to z exekúénej 
zápisnice nevysvitá, — aby zahlásenie 
svojej prednosti do zaciatku draZby u 
podpfsaného exekútora vybavif nezame- 
§kali.

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

Okr. súd vo Felede, odd. II. dna 31. 
aug. 1927.

Okresny súd vo Felede.

Rimaszombat, 1927. Nyomatott R ábely  K ároly könyvnyomdájában.


