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Böjt
szaka köszönt reánk a lassan már 
az utrakészülődésse! foglalkozó Far
sang távozásával, mert minden far
sangra bojt következik. Farsang és 
böjt! Valamikor az idő két ellen
tétes szaka. Az egyik a lélekfris- 
sitő, testet tápláló bőségek, vidám 
mulatozások, a másik az önrneg- 
íagadások, magábaszáliások ideje. 
Ma? Ma, mikor a jelen generá
ciója a nagy világpusztitás hatása 
alatt áll még mindig, ma, amikor 
az emberiség még nem találta meg 
a rombolások labirintusából kive
zető utat s a lelki depressziók alul 
nem tud szabadulni, a testi szen
vedésektől,, nélkülözésektől és álta
lában az Élet nyomasztó gondjai
tól nem tud menekedni, ma, amikor 
minden bajunk kövérre hizott s 
gjtainkon a szükség kopogtat, ma 
nem lehet gondtalanul vidámságban 
telő farsangról beszélni, ma csak 
inkább szomorú böjtben, szükség
szenvedésben folyik le a szebbnek 
indult, igéretrügyek kipattanásának 
várásában múló életünk.

Mennyi időnek kell még eltelni 
hogy behegedjenek a sebek, me
lyeket a háború szörnye ejtett a 
világon, mit és mennyit kell még 
átélni az emberiségnek, hogy az 
Emberiesség derűs napjának föl* 
ragyogásával, a Szeretet csillagának 
íoicsillogásával elkövetkezzék, végre 
ránk köszöntsön a megbékélés és 
megelégedettség farsangja. Az igazi 
farsang, a lélek tiszta örömét hozó 
vidám farsang, melyre ha ugyan 
böjt következik is, az a böjt nem

nincstelenségben, szükségszen
vedésben, kényszerült koplalásban 
te ik el majd, az a bőit a farsangi 
mulatozásban kifáradt emberek 
■zükségpihenése, a földi örömök 
utáni lélekmegnyugvások, a mér- 
mkietesség és önmegtartóztatás, a 
magábaszáliások és penitenciatar- 

tások szentelt ideje ‘lesz.
Az Élet rendes kerékvágásának 

nyomából kizökentett szekerével 
rögös utakon zötyögő, gondterhes 
emberiség örömtelensége, kenyér- 
telenséges szenvedése csak az olyan 
uj farsang jöttével szűnik meg s a 
meggyötört és minden böjt után 
nusvétot váró lélek csak olyan tiszta, 
igaz böjtben pihen meg. m .

Az elnök adománya.
Masaryk Tamás, köztársaságunk el- \ 

nőké igazi államfőhöz méltó stílben szó-; 
kott beszélni és cselekedni. Előtte a 
köztársaság minden lakosa emberi jo
gokkal felruházott lény, akinek joga 
van a nyelvéhez és kultúrájához és azt 
a nyelvet, azt a kultúrát ép olyan be
csület és tisztelet illeti meg, ha milliós 
vagy félmilliós kisebbségé, mintha több 
millió polgáré.

Nekünk, szegény, kisebbségi sors ke
serű kenyerén élő magyaroknak, vigasz
talás számba megy, hogy van a köztár
saságban valaki, aki odafenn a Hradzsin 
falai közt megért bennünket is és a 
mikor teheti, gondol reánk.

Mert, sajnos, nem dicsekedhetünk az
zal, hogy köztársasági elnökünk meg 
értő, igazságos eszméi általános elter
jedésnek örvendenének az állami és 
közélet minden területén. De vigasztaló 
az is, hogy van legalább egy magas 
hely, ahonnan reánk is emberséges sze
mekkel néznek, ahol a mi igazságainkat 
is valódi hamisítatlan mértékkel mérik, i

A köztársaság ősz elnöke, a hradzsini I 
bölcs jubileumi ajándékul húsz milliót | 
osztott ki kultúrái és emberbaráti ezé-! 
lókra. Ebből a húsz miliióból adott a 
maga nemzetének is, de adott azoknak 
a népeknek is, akiket a történelmi for
dulat törzsüktől elszakítva, bekebelezett 
az uj államba, mint kisebbségeket.

Az elnök fenkölten érző lelke átlátta, 
hogy ezekről is gondoskodni kell, mert 
ezek is a köztársaság polgárai, akik 
lojálisán teljesitik a reájukrótt köteles
ségeiket.

Megígérte még a nyári látogatásain, 
hogy a magyar kultúra céljaira jubile
umi alapítványt tesz. Ezt az Ígéretét 
most beváltotta a köztársaság elnöke, 
mikor egy millió koronát helyezett el a 
magyar kultúra fejlesztésére.

Egy milliói korona szép összeg. Evvel 
az adománnyal a magyar irodalmi, tu
dományos és művészeti élet föllendité- 
sére lehet valamit kezdeni, aminek a 
jövő fejlődésben is nyoma fog maradni.

Nem mondhatja az itteni magyarság, 
hogy a lefolyt évtized alatt elkényez
tették volna az állami élet tényezői. A 
magyar kultúrára bizony nem igen ju
tott és ha jutott is, az nem közelítette 
meg az adózás arányát. A politika el
terelte, eltaktikázta rendesen a megilető 
részt s a saját szűk erszényünkbe kel
lett nyúlni, ha kultúránkat fenn kellett 
tartanunk.

Most az állam első embere, a köztár
saság elnöke nemes gesztussal példát 
adott arra, hegy a magyar kultúra is 
egyik tényezője ennek az államnak s 
azért a magyar kultúrát is tisztelet, el
ismerés illeti meg.

Reméljük, hogy az ajándék pártatlan 
és igazságos elintézésében fog a ma
gyarság rendelkezése alá kerülni.

Mert most már a végrehajtástól, a 
kiviteltől függ minden. S itt már a köz

társaság elnöke átadja az intézkedést 
az állam tényezőinek.

Ha igy lesz, akkor a kisebbségi ma- : 
gyarság valóban hozzájut és örvendhet 
az elnök szép adományának.

Mert lehetséges az ellenkezője is. Ha 
a végrehajtást, a kivitelt a politika szűk 
látkörén és túlzó nacionalista, soviniszta 
érzések rostáin átbocsátva juttatják 
megvalósuláshoz, akkor a magyarság; 
kulturérdekei nem sok fejlődést, virág
zást érhetnek el az államfő nemes ado
mányából.

De higyjük, hogy nem úgy lesz. Hogy 
minden a hradzsini bölcs nemes inten
cióinak megfelelően kerül majd kivi
telre, akkor a kisebbségi magyarság 
kultúrája szépen lendülésnek, a fejlődés 
fokain át virágzásnak indulhat. Tán.

A jó tanárnak nincs notesze.
A helyes középiskolai oktatás első 
következménye a mai osztályozási 

rendszer eltörlése.
Félévi bizonyitványosztás volt az 

iskolákban. A diákok fokozott szo
rongással mentek az iskolába, mert 
osztályozást kaptak: osztályozást, 
mely további előmenetelükre sors
döntő. Külös izgalmaknak teszi ki 
a mai osztályozási rendszer a gyer
meket és szülőt egyaránt. — Egy 
pedagógus véleményeként jelent 
meg az alábbi cikk a B. U.-ban, 
melyet miután minden modernül 
gondolkozó ember osztja e nézetet, 
az alábbiakban közlünk :

Szakkörökben esztendők óta tárgyal
ják a középiskolai oktatás reformjának 
kérdését, a sajtó is gyakran foglalkozik 
vele és hangoztatja a reform szüksé
gességét, a közoktatásügyi minisztérium 
a múlt ősszel néhány ujitást már életbe 
is léptetett: azonban még mindig na
gyon távol állunk attól, hogy a közép
iskola ideális iskolatípussá váljék. Mert 
egyik osztályból a másikba tolhatnak 
át tárgyakat, a tananyagot bővíthetik, 
vagy szűkíthetik, az óraszámokat emel
hetik vagy csökkenthetik : vajmi keve
set ér, az, ha a tanárok lelket nem bír
nak önteni a tanításba, ha a tanítás 
szelleme nem változik meg.

A tanítás szellemének megváltoztatása 
pedig csak az osztályozás mai rendsze
rének eltörlésével kezdődhetik. Mert 
középiskolai oktatásunk eredendő hi
bája, minden bajának és fogyatkozásá
nak igazi forrása a kalkulusosztogatás 
mai rendszerébe keresendő.

A gyermeki szellem a legfinomabb 
és legkönnyebben alakítható anyag, a 
miből művészi kéz a legnagyobbszerü 
alkotásokat formálhatja. Mégis mi az 
oka, hogy a tanulóifjúság igen nagy 
százaléka csak immel-ámmal végzi kö
telességét s a diák, akinek szelleme 8 
éven át izzott a középiskolai oktatás 
kohójában, egy-két kivételtől eltekintve, 
csak átlag-emberként lép át az élet 
iskolájába? A felelet könnyen megad
ható r e á : az osztályozás kényelmes

módszere idővel az ideális nevelőt is 
i közönséges mesterré formálja ; aki pedig 
‘ már mesteremberként lépett először is 

a katedrára, azt egyszerűen kontárrá 
sülyeszti. S ennek következtében leg
gyakrabban fuser-munkát végeznek, 
egyik sem bir a kezében levő nagy
szerű anyagból jól sikerült müvet te
remteni.

A íanitás legnehezebb és legfárasz
tóbb része a tanárra nézve : a tanított 
dolgok számonkérése. Ezért a legtöbb 
tanár megelégszik azzal, hogy egy-egy 
órán csak két-három növendéket szólit 
fel, kikérdezi, esetleg alaposan megsze- 
kirozza őket, azután jó vagy rossz ked
ve szerint valamilyen kalkulust ir be 
nevük mellé a noteszébe, az osztály 
többi tanulóiról pedig alig vesz tudo
mást. így félévenkint minden diák neve 
után beir vagy három-négy számot (a 
felsőbb osztályokban ennél is keveseb
bet) s elhiteti magáról, hogy e nehány 
számjegy birtokában a félévvégi osztá
lyozó konferencián tiszta ítéletet tud 
mondani a tanulók képességeiről, szor
galmáról és előmeneteléről.

Ezzel szemben a tapasztalat azt mu- 
! tatja, hogy azok a tanárok, akik a no

teszrendszert rég sutba dobták s nem 
egy-két felelet, hanem az osztály összes 
tanulóival való állandó és intenzív fog
lalkozás alapján alkottak maguknak 
képet a diákok előmeneteléről, a tanu
lókat jobban ismerik s a tanításban 
sokkal, de sokkal jobb eredményt érnek 
el, mint „noteszes" kollégáik. Sőt, ami 
még fontosabb : a tanulók nagyobb am
bícióval, több szeretettel foglalkoznak 
az ilyen tanár tárgyával, mert érzik és 
látják, hogy munkájukat nem a vak vé
letlen, hanem az állandó szemmeltartás 
és megfigyelés alapján birálják el. A 
legnagyobb ritkaságok közé tartozik, 
hogy az ilyen modern gondoikozásu ta
nár valakit elbuktasson. De korántsem 
azért, mert elnéző, hanem mert köte
lességét jól végezte s a gondjaira bízott 
gyermekeket megtanította arra, amit 
tudniok kell.

Nem is tudom elképzelni, hogy az a 
tanár, aki egy félévben alig egyszer- 
kétszer szólítja fel diákjait, milyen lelki
ismerettel osztályoz, de különösen mi
lyen lelkiismerettel buktat e l? 1... Hát 
az ilyen tanár nem gondol arra, hogy 
ő is bűnrészes lehet abban, ha a diák 
nem tud kielégítő eredményt felmutatni?!

Az évvégi értesítők tanúsága szerint 
a középiskolai diákság 20—25 százaléka 
bukik meg az év végen. Borzalmas nagy 
szám ! Teljes határozottsággal merem 
áilitani, hogy ez a szám 2—3 százalékra 
szorítható le, ha a tanár urak, mikor a 
katedrán ülnek, nem abszolút hatalmú 
diktátoroknak, hanem érző szivü embe
reknek, sőt szülőknek érzik magukat. 
A felsőbb osztályokban pedig, ahol 
20—30 növendék van egy osztályban, a 
buktatási százaléknak ennél is kisebb
nek kell lennie ; arról nem is beszélve, 
hogy milyen abszurdum és mekkora 
lelketlenség, ha az érettségi vizsgán

J önnek!

Jönnek!

Kapcsold ki a rádiót!

MOCSÁNYI és LAKOS
jazz zenehumoristák

a rimaszombati kereskedelmi alkalmazottak 1931. február hó 28-iki tánczmulatságán mutat
koznak be szenzácziós műsor keretében városunk közönségének. —  Bővebbet a falragaszon. Jönnek!
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egy-két évre vetik vissza a diákot, aki 
nyolc évig a mai rettenetes tanítási és 
osztályozási rendszer mellett is, kielé
gítő eredménnyel íeljesitette iskolai kö
telességét.

Az igazi középiskolai reformhoz vezető 
első lépés : a mai buktatásos osztályo
zási rendszer eltörlése ! (Újvilág.)

• •

Or©g írások.
Rimaszombat vámleveüe. Anno Domini 

1512 et 1606,
Függő királypecsétes, latin szövegű 

irás az eredeti, mely a város egyik ki
rályi szabadalmáról, a vámmentességről 
szói, magyar fordításban a követke
zőleg :

Mi, István, Isten kegyelméből Magyar- 
ország királya, Erdélyországnak fejedel
me és székelyeknek ispánja, adjuk tud
tára ezen levelünknek rendiben, meg
jelentvén mindeneknek, akiknek illik : 
Hogy a tökéletes és eszes bíráknak és 
esküdt polgároknak és mind az egész 
Rimaszombatban lakozó városbelieknek 
képekben és rendekben, mely Rima
szombat vagyon Hcntvármegyében, a 
tökéletes férfiú, ő közöttük lakozó Kádas 
János hitelesen mutatta és adta kezünk
be a boldogemlékezetü magyarországi 
László királynak szabadságos levelét, 
melyet hártyán Írattak meg és úgy ad
tak ki. — Amely Rimaszombatot László 
kiráiy mindenféle adó és vámfizetésből, 
mind a királyi renden valóktól, mind 
pedig egyéb helyeken levőktől, mind 
szárazon és vizen valóktól, vaiamelyek er
ről megirattak, Magyarországnak részes 
tartományaiban volnának és találtatná- ! 
nak, mindenféle árujoktól, barmoktól és 
egyéb rendbeli eladott jószágoktól, akár 
mifélék és rendbeliek legyenek azok, 
megmentette, kiszabadította őket, amint 
az alábbi levél megmutatja. Könyörgé- 
nek alázatosan minekünk, hogy mi is 
az ő szabad levelüket, melyet nekik az 
eleink adtak, engedér.ek, azt mi is egyéb
ként mindenképpen erősítsük meg és 
hagyjuk jóvá. Azért mi is megerősítjük, 
kedvünk szerint bevesszük és őket ab
ban megerősítjük és ezen levelünkbe 
rendszerint beíratjuk és a jelenlegi feje
delemségbeli méltóságnak erejével meg
erősítjük, a mely levélnek szószerinti 
tartalma a következő : Mi László kiráiy, 
Istennek kegyelméből Magyarországnak 
és Csehországnak királya etc. Ezen le
velünkkel adjuk tudtára és megjelent
jük mindenkinek, akiknek illik, hogy mi 
(amint illik hozzánk) tekintve kedves és 
hűséges szolgalatjaikat a mi híveinknek, 
Ngos Guthi Országh Mihálynak, Ferenc
nek és Imrének, valamint tanácsadójuk
nak Nemes Mekchiej Györgynek hűsé
gét, akik mind mellettünk, mind a ma
gyar szent korona mellett mindenkor 
nagy hitüen, igazán és állhatatosan szol
gáltak. Ezenkívül országunkban nagy 
hasznot szereztek, főképen a városukba, 
amelyet Rimaszombatnak neveznek, mely 
Hontvármegyében van, mely város ér
dekében könyörgének, mivelhogy az a 
múlt esztendőben történt irtózatos tűz
vész következtében egészen pusztaságra 
jutott, ez aiatt azután a város épülhetne 
és növekedhetne lakosaival, számokkal 
és marhájukkal együtt. Ezért a fentebb 
megirt lakosokat és kalmárokat, keres
kedőket, a most élőket és az ezután 
következőket, kik a megnevezett város
ba volnának és lakoznának, nemcsak 
azokat, hanem az egész községet min
denféle adó és vámfizetéstői megsza
badítjuk, mind a királyi renden valóktól, 
mind pedig egyéb alatt valóktól, úgy 
szárazon, mint vizen, valahol lennének 
azok a mi országunkban és azoknak 
részeiben, tartományaiban, mindenféle 
árujuktól, marhájuktól, barmuktól és 
egyéb rendbeli eladó javaktól, akármi
félék és rendbeliek legyenek azok, csak 
az ő sajátjaikból vagyis tulajdonaikból, 
mindenütt, vaiahol Magyarország részei
ben, helyeiben adók és vámok volná
nak, mindörökké őket megszabadítottuk, 
kivétettük, megmentettük etc. Ezért ti- 
nektek, híveinknek, közönséges és ki
válóképpen minden Ngos zászlós és 
Szabados uraknak, Ispánoknak, porko
láboknak, nemeseknek és azok ispán
jainak, ezenkívül szeretett városokban, 
városkákban (A mezővárosok. Krónikás.), 
falukban lévő bíráknak, lakosoknak és 
vámszedőknek, mind a királyi renden 
evőknek és egyebeknek, vaiahoi, vala-
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mely helyen volnának azok, az ország 
részeiben és kerületeiben, amint meg
írtuk, mind szárazon, mind vizen most 
rendeltetteknek és ezután rendelőknek 
és említetteknek, jelen levelünket látók
nak, meghagyjuk és erősen megparan
csoljuk, hogy ezen időtől fogva a Ri
maszombatban lakozó gazdákat, lakoso
kat, kereskedőket, kalmárokat, csakis a 
városból valókat, minden elrendelt és 
felemlített adó és vámhelyeken, valahol 
lennének és volnának azok, a mi or
szágunk részeiben, helyeiben és kerü
leteiben, eféle adó és vám fizetésre ne 
kényszerítsék és mindenféle árujuktól, 
marháiktól, barmoktól és egyéb rend- 

: beli eladó javaktól, akármi félék és 
rendbeliek legyenek azok, amint felül 
megírtuk, csakis az ő sajátjaiktól, tulaj
donaiktól, amint őket kegyelmességünk- 
böl és kedvünkből megszabadítottuk és 
kivétettük, őket sehol arra ne kénysze- 
ritsétek és szorongassátok se pedig 
magukat és közülök akárkit is eféle 

! adó és vámnak fizetésére és adására 
meg ne károsítsátok, se személyükben, 
se pedig marhájukban és semmi szin 
alatt ne merjétek őket háborgatni, úgy
mint kikhez a mi kegyelmességünket 
mutatjuk, mert valaki háborgatni fogja 
őket, büntetésünket el nem kerüli. Ezt 
a levelünket pedig titkos pecsétünkkel, 
mint a régi királyoknak rendök szerint 
levők, megerősítettük és reá függesztet
tük és elkészítettük. Ezeket pedig meg- 
olvasásra kezükbe akarjuk hogy adas
sanak. Keit Budán, Szentháromság nap 
előtt való pénteken, Urunk születése 
után Ezerötszáztizenkét esztendőben, 
magyarországi királyságunknak huszon
kettedik esztendejében, csehországi 
királyságunknak negyvenkettedik esz
tendejében ect. Laáislaus m. p. — Mi 
az elől irt könyörgéseket meghallgatván, 
véve és kedvelve és helybenhagyva a 
felül megirt levelünket és abból sem
mit ki nem törülve, sem ki nem sza
kítva, sem pedig valamely részében nem 
kételkedőén, hanem minden sérelem 
nélkül és kételkedés nélkül ezt a leve
lünket ígérői igére, minden megrövi
dítés és hczzáto'dás nélkül beírattuk és 
jegyeztük minden részében, igéiben, cik
keiben és pontjaiban, a szerint a mi 
módon a levélben szószerint megiratott 
és kiadatott, a mint a levélnek igazsága 
megmutatja. Azokból kedveltük, jónak 
láttuk, helybenhagytuk és megerősítet
tük, a mi bizonyos pecsétes levelünk
nek bizonysága alatt. Kelt Kassa, a mi 
szabad városunkban, hatodnapján Szení- 
miháiy havának, Urunk születése után 
Ezerhatszázhatodik esztendőben etc.

Siephanus ni. p
A város 1506-ban leégett. Az egész 

várost elpusztító tűzvésznek a város 
levéltára is áldozatul esett. A nem sok
kal később kiadott, adó- és vámmen
tességet adományozó királyi levél s il
letve az azt megerősitő|'és' megújító 
királyi szabadalmas okirati; ezért*felette 
becses okmányunk s mint ilyen egyike 
a legrégibbnek, amely birtokunkban van.

Leközlésére is ez indított.
Krónikás.

H ÍR E K
Csevegjen valamit,

kedves Jólértesiilt, mondja ei legújabb él
ményeit, hadd hulljunk valami különösen 
érdekeset, nos csevegjen csak, csevegjen.

— Élmény, különösen érdekes esemény, 
kedves Hölgyeim, aligha van raktáron, 
hacsak...

— Nos, hacsak...
— Hacsak a végét járó farsangról, 

báli és egyéb murikról nem beszélek. Ma 
ezek aktuálisak, ma a mulatós lázától 
piroslanak az arcok, csillognak a szemek, 
ma dáridókra hangolódik a kedv, loká
lokban és báli termekben a dzsessz kaoti
kus muzsikája harsog s a dobhártyát 
repesztő hangzavarban táncot keringve 
duhajkodik a hétköznapok sötét gondjai
ban lehangolódott Kedv. Valami különös 
vesztet-érzés szállta meg a lelkeket, va- 
bankot játékos merészsége leit úrrá az 
embereken. Csodálatosan különös hajsza 
indult meg az életszörakozdsok pohará
nak kiürítésére s ma, mikor a Gond sö
tét felhője gomelyodik a paloták és kuny
hók fölött egyaránt s a máról holnapra 
élésben telik az emberiség élete, nehéz 
napokról, súlyos időkről beszélnek széles

a világon, — ma valami epidémiaszerü 
mulatási vágy terjeng a keblekben s ki
törve, kirobbanva, végletekre ragadja a 
mindennapi életet élésben egyébként kime
rült embereket. Keresik a búi feledtető 
mámort, keresik a szórakozási, mulatási 
alkalmakat. Idő- és korjelenség lehet ez, 
de mindenesetre különös és veszedelmes.

Az egykori hatalmas uralkodó jut 
eszembe. Hivatja ez a miniszterét. Emelni 
az adót, kedves miniszterem, emelni, — 
mondja a király. Megtörténik. Nos, milyen 
a nép hangulata ? — kérdi pár hét múl
va a király. Szomorúak az emberek — 
mondja a miniszter. Újra emelni az adót, 
— rendelte el a király. Megtörténik. Nos, 
milyen a hangulata a jó népnek? — kérdi 
ismét a király. Szomorkodnak, — felel a 
miniszter. Emelje ismét az adót, — ren
delkezik a király. És így emelteti fel 
egy párszor az adót az uralkodó, mikor 
egyszer csak azon kérdésére, hogy milyen 
a nép hangulata ? — ezt a választ nyeri 
a minisztertől: Felség, csodálatos valami, 
de a nép mulat, szörnyümódon mulato
zik. Hm, — szól a király, — ez már baj! 
Kedves miniszterem, gyorsan leszállítani 
az adót, de gyorsan ám!

Hát ezzel mintha analóg lenne a mai 
eset, a mostani helyzet. Igen, kedves 
Hölgyeim, itt is, most is mintha valami 
baj volna. Valami nagy, szörnyű baj.

B o r o t v a 
p e n g é k  

é l e s í t é s e

GLASERHÁL.
Esküvő. Lusztig Böske és Ing. Kórach 

Pál folyó bó 17-én d. u. 2 órakor tart
ják Rimaszombatban, Masaryk-tér 27. 
szám alatti lakásukon esküvőjüket, 
melyre jóbarátaikat ezúton meghívják. 
(M.'k. é. h.)

Áthelyezés. Dr. Cseh János nagy- 
rőczei járási főnököt Gölniczbányára 
helyezték.

Deputáczió já r t  P rágában a dob
sinai kereskedelmi akadémia érdeké
kében. A dobsinai kereskedelmi isko
lának négy éves akadémiára való át
szervezését az illetékes tényezők inár 
évek óta eredménytelenül sürgetik Prá
gában. A téi folyamán újból megkez
dődtek a tárgyalások az illetékes mi
nisztériummal s a napokban ismét de- 
putáció jarí Prágában a részletek meg
beszélése ügyében. Mint értesülünk, a 
deputációjárás ezúttal nem volt hiába
való és minden remény meg van, hogy 
a város jövője szempontjából is nagy 
horderejű kérdésben a következő isko
lai év elejéig kedvező döntés történik.

A Szlovenkszkós Magyar Kulíuregy- 
íet Gömörben is megkezdette szervesz- 
kedését. A SzMKE fiókja folyó hó 9-én 
Csetneken és 10-én Pelsőcön alakult 
meg nagy érdeklődés mellett. Mindkét 
alakuló gyűlésen Szombathy Viktor tit
kár és Egyed Aladár kulturreferens vet
tek részt.

Közgyűlés. A rimaszombati általános 
temetkezési egyesület március hó 22-én 
d. e. 21 órakor a róm. kath. olvasó- 
egylet nagytermében tartja meg rendes 
évi közgyűlését.

Tisztujitás. A magyar nemzeti párt 
osgyáni helyi csoportja uj vezetőséget 
választott. Einök lett Kovács György 
sípos, alelnök Dorók János, jegyző Le- 
hoczky András. Választmányi tagokká 
megválasztanak : Nagy Molnár János, 
Kovács János gépész, Kerekes Mihály, 
Tóth András Kossuth, Simon Mihály, 
Mester István, Imrey János, Simon An 
drás, Tóth György Mátyás, Szántó Já
nos huszár és Szántó György Imre.

Újjáalakult a dobsinai izraelita hit
község elnöksége. Múlt év őszén dr. 
Altstock Arthur lemondása következté
ben súlyos természetű krízisbe jutott a 
dobsinai izraelita hitközség adminiszt
rációja s az egymást követő választások 
árán sem sikerült a béke helyreállítása. 
A napokban megtartott rendkívüli köz
gyűlésen végre sikerült a hitközség ki
próbált vezetőemberét, dr. Altstock Art- 
hurt álláspontja megváltoztatására rá
bírni, aki végül is engedve az általános 
óhajnak, isméteiten elfogadta a hitköz
ség elnöki tisztét, annak feltételezése 
mellett, hogy a tagok minden tekintet
ben támogatni fogják törekvéseit. Az 
ilyen alapon létrejött megegyezés foly
tán most ejtették meg a tisztújító köz
gyűlést^ és a tisztikart egyhangúlag a

következőképpen alakították meg: dr. 
Altstock Arthur elnök, Hirsch Adolf al
elnök, Ciment Márkusz gondnok, Langer 
József pénztáros, Frischmann Bernáth, 
Hirsch Ernő, Kohn Samu, Rosenberg 
Jakab, Róth Béla választmányi rendes 
tagok és Groszmann Sámuel Rosenberg 
Sinaj választmányi póttagok. A szám- 
vizsgáló bizottság tagjai lettek Trattner 
Sándor és Scháffer Gyula, mig az adó
kivető bizottság tagjaivá Katz Henriket 
és Weiss Miksát választották meg. A 
megválasztott uj elnökség garancia arra, 
hogy a dobsinai hitközség életébe vissza
költözik a béke és megnyugvás szelleme.

Halálozások. Golda!Nándor címzetes 
kanonok, polomkai róm. kath. plébános 
folyó hó 6 án 52 éves korában meghalt. 
Temetési nagy részvét rneilett folyó hó
9 én ment végbe. — Az elhunyt lelkész 
halála az egész egyházmegyében őszinte 
részvétet keltett.

Özv. Kubis Ferericzné szül. Széman 
Rozália 62 éves korában folyó hó 10-én 
városunkban meghalt.

Mélységes gyász érte Szó y ka P á l 
helybeli kereskedőt és családját: atyja, 
Szoyka György 87-ik életévében f. hó
10 én örök álomra szenderült. A mun
kás életű, magas kort ért férfiú holt 
testét impozáns részvét mellett folyó hó
12-én temették.

László János régi timáriparos, Rima
szombatba folyó hó 13-án 72 éves ko
rában elhunyt. Halálát kiterjedt család 
gyászolja. A tevékeny életű iparos holt
testét szombaton délután, febr. 14 én 
temetik.

A járási iparlársuíat mulatsága.
A rimaszombati járási ipartársulathoz 
tartozó iparosok és kereskedők múlt 
szombaton rendezték meg az újonnan 
emelt székházban első mulatságukat 
rekord közönség részvételével. A mulat
ság előkészítésén Valaszkay Rezső el
nök és Szőliősy István titkár heteken 
ál dolgoztak s a lebonyolítás nagy 
munkáját Schreiber József vigalmi bi
zottsági elnök vezetése mellett működő 
rendezőgárda olyan körültekintéssel vé
gezte el, hogy a szokatlanul nagy számú 
közönség minden tekintetben meg lehe
tett elégedve. A tánc röviddel 9 óra 
után vette kezdetét s a rövid éjfélutáni 
szünetet kivéve, a késő reggeli órákig 
tartott. Rimaszombat magyar társadal
mának minden rétege képviselve volt 
az ipartársulat mulatságán s mindenki 
a legfesztelenebb, családi hangulatban 
szórakozhatott a Friczi-zenekar valóban 
kifogástalan muzsikája mellett. A mu
latság tiszta jövedelme meghaladja a 
tízezer koronát, és ez a jelentékeny 
összeg a társulat házalapja javára lesz 
fordítva. Az ipartársulat vezetőségét el
ismerés illeti meg a mulatság körül
tekintő és gondos megrendezéséért, mig 
a megnyilatkozott áldozatkészségért vi
szont a város magyar közönsége érde
me! köszönetét, újból tanujelét adva 
köteiességtudásának, amivel már sok
szor bebizonyította, hegy amikor az 
ipartársulatrói van szó, nem fukarkodik 
anyagiakban. Bizton reméljük, hogy ez 
a nemes áldozatkészség ez évben még 
többször meg fog nyilatkozni és külö
nösen akkor, amidőn a helybeli egye
sületek a hősök emlékműve javára fog
nak rendezni mulatságokat.

B E T É T E K
legbiztosabban és 
legelőnyösebben a

T A T R A  B A N K A
fiókjánál RÍM. SOBOTA

helyezhetők el. — Betétek vissza
fizetése minden előzetes felmon- \ 

dás nélkül történik.

Mezőgazdák figyelmébe. A rima-
szombati pénzügyi kirendeltség értesíti 
a rimaszombati és feledi járás mező
gazdáit, hogy az 1930. évi mezőgazda- 
sági átlagok kis és középgazdaságokra 
vonatkozólag már meg lettek állapítva 
s azok nagysága a községi hivatalokkal 
közölve lett.

Hirtelen halál a vásáron. A múlt
pénteki tornaijai vásáron nagy riadalmat 
okozott a vásári tumultusban hirtelen 
történt haláleset. A vásárra gyűltek kö
zött tárgyalt a gazdák között Hubay Pál 
61 éves naprágyi gazdálkodó is, aki 
kocsijával ugyancsak bejött a termény
piacra s amint ismerőseivel diskurált, 
egyszerre csak összeesett s mire orvos-
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hoz értek vele, kiszenvedett. Dr. Fried- 
mann hatósági orvos a halál okául sziv- 
szélhildést állapított meg s ennek alap
ján az eltemettetéshez az államügyész
ség akadály nélkül hozzájárult.

A pápa hangját hallottuk, a pápa 
beszédét hallgattuk f. hó 12-én délután 
4 óra 45 perckor a rádión Rimaszom
batban is, mikor ugyanis előbb Mar- 
coni szenátor bejelentette a világese
ményt, hogy a pápa a vatikáni rádióál- 
u más ünnepélyes megnyitásául a mikro
fonhoz lépett, majd XI. Pius pápa latin 
nyelven szózatot intézett a világ népei-

szám alatt kelt hirdetménye, valamint 
az uj adótörvény 301. §-ának 4. pontja 
és az 1927. évi végrehajtási rendelet 
szerint a bankok nem kötelezhetők arra, 
hogy a felek betétjeiről, folyószámláiról 
és letétjeiről, vagy egyebekről az adó 
hivataloknak bármiféle felvilágosítást ad
janak.

A Magyar Nemzeti Munkáspárt
szombaton, február 14-én este 8 órai 
kezdettel teaestélyt rendez saját helyi
ségében (Jánosi-utca, Uj Korona ven
déglő.)

A kereskedelmi alkalmazottak mu-
ez, hangsúlyozván beszédében minden j latsága. Február 28-án (szombaton) 

i-oakaratú népek békéjét és a szeretetek rendezik meg évente szokásos farsangi 
5 ra 10 perckor a iudományos akadé-| mulatságukat a helybeli kereskedelmi

Ialkalmazottak. A mindenkor nívós mu
latságnak ez évben a hírneves zene-j 
humoristák Mocsányi és Lakos fellépte! 
ad különös hangsúlyt, a rádióból jól 
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T A T R A  B A N K A
B e té te k .

iáb'l újból beszélt a pápa s rádiónl 
:ovábbi te tt beszédét az egész világon] 

•.iHetödötten hallgatták, s hallgattuk 
ni:, békére és szeretetre váró és vágya
kozó rimaszombatiak is.

A hősök emlékmű-bizottsága, amint 
! sr  megírtuk, az emlékmű előállítási költ

ségeinek gyorsabb előteremtésére való 
tekintettel mozgalom megindítását s en-

T A T R A  B A N K A
K ö lcsö n ö k .

ismert két művész személyes bemutat
kozásához bizonyára nagy számban fog
nak összeseregleni a zene és móka hí
vei. A rövid pár hónap alatt amerikai 
fogalmak szerint is szédületesen gyors

lében s illetve a jövő hó első napjai
ban történik meg. A város közönsége 
érthető kíváncsisággal várja, hogy a 
300.000 korona törlése után a 300"/o'OS 
községi pótadó eléréséhez még szüksé
ges összeget milyen ujabbi cimeken 
fogják a költségvetésbe beállítani, a sza
nálási alap igénybevéteiéhez a jogosult
ságot miként fogják kimesterkélni. Bi
zonyos azonban az, hogy a közönségre 
nagyobb terhet rovó módosított költség- 
vetés ellen is, az ujabbi közszemlére- 
tétel ideje alatt, felebbezést adnak be, 
aminek következtében a költségvetés 
ujabbi módositásának elrendelése s igy 
a már ez év elejétől fennálló exlexes 
állapot további kitolása várható.

Betiltás fenyegeti a rozsnyói „Sajó- 
vidékei“. A magyar érdekekért minden
kor nyílt őszinteséggel, bátran harcoló 
Sajóvidéket a betiltás veszedelme fenye
geti. A lapot a múlt év folyamán sürü 
legymásutánban több Ízben elkobozták s 
bár a lap kiadója minden egyes betiltó 
végzést megfelebbezett, a rimaszombati

I T A T R A  B A N K A
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nek bevezetéséül egy nagyszabású mű- karriért befutott két zenehumoristáról 
vészestély megrendezését vette tervbe, kevesen tudják, hogy érvényesülésüket 
Hubay Jenő,a világhírű magyar hegedű- mennyire amerikai tempójú trükknek
művész, Mécs László, az ismert kiváló 
papköliő és Sziklay Ferenc dr. kultur- 
rcíerens, iró közreműködésével. Mint
hogy azonban a közreműködésre felkér
tek ez időszerinti akadályoztatása miatt 
a tervezett művészestély a farsang ío 
lyamán megrendezhető már nem volna, 
a bizottság annak megrendezésétől, a 
legnagyobb sajnálatra, ezúttal elállni volt 
kénytelen, nem tévén le azonban egy 
későbbi időpontban tartandó estély meg
rendezésének tervéről. Ennek közlésével 
egyidejűleg tolmácsoljuk a bizottság azon 
kérelmét, hogy a mulatságok rendező
ségei a városunkban megtartott minden 
egyes mulatság tiszta jövedelmének bizo
nyos résiét a hősök emlémüve javára 
adományozni s ezzel az emlékmű mielőbbi 
felállítását előmozdítani szíveskedjenek.

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

köszönhetik. Mocsányi és Lakos hóna
pokon keresztül hiába kilincseltek a 
budapesti Stúdiónál próbára bocsájtás 
végett, mig egyszer megunták a sok 
utánjárást és telefonon felhívták Szőts 
igazgatót, aki tudvalévőén a budapesti 
Stúdió fővezére. Bemutatkozás után a 
két ügyes üzletember Szőts igazgató 
fiilébe nyomban leénekelt egy sereg 
Mocsányi-Lakos nótát, ami annyira meg
tetszett a Stúdió fővezérének, hogy 
azonnal szerződtette a két zenehumo
ristát. A szerződtetés a karrier kezdetét 
jelentette s a folytatását a sikerekben 
és diadalokban gazdag turné jelenti, 
melynek során február 28 án Rima
szombatba is ellátogatnak a rádió mű
vészei. — A kereskedelmi alkalmazot
tak mulatságának rendező bizottsága 
már széjjelküldte a meghívókat. Aki 
bármi oknál fogva meghívót nem kapott 
volna, legyen szives azt K l e i n  G é z a  
könyvkereskedésében megreklamálni.

Koszorumegváltós. A helybeli Szoyka- 
csaiád édes atyjuk s illetve nagyatyjuk 
elhalálozása alkalmával kettőszáz koro
nát küldött koszormegváltás cimén szer
kesztőségünkhöz a rimaszombati hősök 
emiekmüve javára, amely összeget ille
tékes helyre juttattuk.

Miért ajánlja mindenki a Förster- 
zongcrát? Mert csodás hangú, ismétlő- 
rendszerű zongorái és pianinói világ
hírűek és mert rendkívül csekély havi 
részletre is kaphatók. — Gyári lerakat: 
Rábely Miklós könyvkereskedésében.

Műsoros estet rendez a rozsnyói sport
klub f. hó 14-én az ottani városháza 
nagytermében. A műsoros estet tánc
mulatság követi.

Rimaszombat költségvetését vissza
adták. Annak idején részletesen ismer- 

, tettük Rimaszombat város 1931. évi 
A csevice forrás iránt a város kor- kdtségvetéséí, melyet a számvevői teen- 
anybiztosa is érdeklődéssel viseltetik ^ők ideiglenes ellátásával megbízott ki

amennyiben a most a terepet födő segjtő munkaerő s illetve a kormány- 
: rétég eiülvadasa után a régi csevice biztos a szanálási alap igénybevehetése 

;rás helye pontosan megállapítható végett úgy állítottak egybe, hogy a köz
lés z, a kormánybiztos a város közönsé-, ségj pótadó kulcsa eiérje a 300%-ot, 
-zenek régi kívánságát teljesítendő, kész amjt a község lakossága felette sérel- 
=. forrás feltárási munkálatokat a tavasz- mesr.ek találván, az ugyancsak felüle- 
za! megkezdem. Mindenesetre felette ; tesen történt összeállítás ellen több ol- 
-dvös volna, ha ezek a munkálatok: dalról felebbezést nyújtottak be. Az igy 
redményre vezetnének s Rimaszombat megfelebbezett költségvetést a közhírré 

-zzei egészséges és üdítő ásványvízhez tétéire vonatkozó kifüggesztés és illetve

Részvétköszönct.
Isten végzésében megnyugodott hívői lé

ikkel mondunk ezúton köszönetét mindazok
nak, akik édes jó apánk s illetve szeretett 
nagyapánk elhalálozásával bennünket ért mély
séges gyászunkban kegyeietes szívvel meg- 
vigasztalásunkra igyekezni, fájdalmunkat szi
ves részvétük kifejezésével enyhíteni, örök
pihenésre vezető utolsó utján elvesztett ked
ves szerettünket elkísérni jók voltak.

Rimaszombat, 1931. február 14
A Szoyka-család.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen édesanyánk 

elhalálozása alkalmával mély fájdalmunkat 
őszinte részvétkifejezésükkel enyhítették és 
ároknak, kik a temetésén megjelentek, ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat 1931. február 13.
Szeman József, Szeman János 

családjaikkal.

jutna, ameiy egyes esetekben gyógyító 
erővel is bírna.

A  bankbetétek titokbantartása. Már
régebb idő óta nagy nyugtalanságot kel
lett a betétes adózók között azon hir, 
hogy az adóhivataloknak az uj egyenes 
«dó törvény értelmében módjukban lesz 
megtudni, hogy kinek mennyi betétje

közszemlére tétel körül megállapítható 
szabálytalanság miatt a járási hivatal 
most visszaadta a városnak, utasítván 
a kormánybiztost, hogy azt ujabbi köz
szemlére tétesse ki. Tekintve pedig, 
hogy a kormánybiztos feiebbezése foly
tán az országos hivatal a katonai kincs
tárnak a szabadkai kaszárnyának három

van egyes pénzintézeteknél. Erre okot százezer korona költséggel való reno
szolgáltatott a jövedelmi adóvaliomási 
űrlap is, amely szerint az adófizető kö 
teles megnevezni azon pénzintézetet, 
melynél betétje van s ebből arra kö
vetkeztettek, hogy a kitöltött űrlap alap
ján az adóhivatalok a pénzintézeteknél 
hivatalosan megvizsgálhatják mindenki

válására s illetve kibővitésére vonatkozó, 
nagyon is túlzott igényét meg nem ál
lapította és az erre vonatkozó kéreimet, 
azon indoklással, hogy annak teljesíté
sére a város nem kötelezhető, — egye 
nesen elutasította, az e cimen már a 
költségvetésbe felvett összeg törlendő

betétjének tényleges nagyságát. Meg- lesz s az igy módosított költségvetést 
nyugtatásu! közöljük, hogy a pénzügy- j fogják azután újból közszemlére tenni, 
minisztérium 1928. január 20 án 9640/28. ami előreláthatólag e hó második fe-

áliamíigyészség indítványt tett a lap be
szüntetésére. A kerületi bíróság legutóbb 
helyt is adott az áliamügyészség indítvá
nyának és a Sajóvidék megjelenésének 
ideiglenes beszüntetése mellett döntött. 
A kiadó feiebbezése folytán a kassai 
felsőbírósághoz került az ügy, ahol a 
napokban foglalkozott a felebbezéssel a 
felsőbiröság Hanna tanácsa és zárt tár
gyalásban hozzájárul a Sajóvidék hat 
hónapra terjedő beszüntetéséhez. A fel
sőbíróság döntése ellen a lap kiadótu
lajdonosa természetesen felebbezéssel 
él s igy az ügy érdemi elbírálás végett 
a brünni legfelsőbb bírósághoz fog ke
rülni.

Daldóci Ásványvíz kellemes borviz 
nagy szénsavtartalmánál fogva 1
Megjelent a református egyházke

rület jegyzőkönyve. A szlovenszkói 
tiszáninneni református egyházkerület 
1930. október hó 9-én Kassán megtar
tott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve 
dr. Magda Sándor egyházkerületi lel- 
készi főjegyző szerkesztésében megjelent. 
A lapunk nyomdájában előállított, tiz 
iv terjedelmű, a 110 pontból állott köz
gyűlést részletesen tárgyaló jegyzőköny
vet e héten szétküldik.

I l la ts z e r e k , k ö ts z e 
r ek , fo to - é s  b őr
á r u k  l e g o l c s ó b b  
b e sz e r z é s i h e ly e  a

„ C 0R S0“ Drogéria
Rimaszombat. Telefon : 69.

A nagy havazás, mely a múlt he
tekben egész Középeurópában sok for
galmi akadályt okozott, e héten nálunk 
is bekövetkezett, magas hóréteggel bo
rítván el városunkat és vidékét, a téli 
sportot űzők nagy örömére. Pénteken 
azonban az idő megenyhült s az olva
dás újból megindult, nagy szomorúsá
got keltve a sísport és ródü fanatikusai 
között.

Értesítés.
Van szerencsénk közzétenni, hogy 

a Szlovenszkóban és Podkarpatska- 
Rusban működő pénzintézetekkel lét
rejött kölcsönös megállapodás sze
rint 1931. évi január elsejével a be
tétkönyvekre és folyószámlára elhe
lyezett betétek maximális kamatlábát 
bruttó 5 VíVo-ban állapítottuk meg.

Rimaszombat, 1931. február 14.

Rimaszombati Bank Igazgatósága.
Feltételesen két hónapi fogházra 

ítélték a Téske-pusztai halál-autó 
soffőrjét. Múlt év julius 11-én történt, 
hogy Ambrózy Gyula soffőr utasokkal 
telt autójával a Rimaszombat Tornaija 
műut mentén fekvő Téske puszta kö
zeiében halálragázolt egy gazdasági 
munkást, aki az aznapi rimaszombati 
vásárról bikát hajtott hazafelé. Az autó 
nagy sebességgel rohant az országúton 
s mikor a rakoncátlankodó bikával el
foglalt Hurák Béla a gép elé került, a

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, február 14-én és 15-én 
kitűnő nagy film. Egy film, melyről az egész vi
lág beszél. M egható drám a a szerelem ről, egy 
kis leány szenvedése. Ágnes Günter regénye 

nyomán :
S z e n t  é s  a z  ő b o lon d ja
Főszerepben : Lien Deyeros, Vilém D ieterle.

Kedden, február 17-én nagy kacagtató  farsangi 
est I Gazdag kettős nagyon m ulattatós műsor. 
Jóízűen kacagni és nevetni fog még a buskomor is:

Kutya élet — Mariié a gyilkos
F ő sze repben : Charlie Chapliu, F rancis X. Bush- 

man és M ariié a Farkaskutya.

Szerdán, február 18-án szenzációs sportfilm , tele 
lélekzetfojtó jelenetekkel. Világhírű autóversenyek, 
menet élet és halálra, szerencsétlenség, ugrás. KI 

lesz a győztes :

A z e z ü s t  n y í l
Főszereplők : Viliam Haines, Anita Page, Ernest 

Torrence, Kari Dane, Polly Mórán.

! V O Z A R Y ,  R im aszom bat!-  7 ♦
♦

!
F e s t .  T is z t it .  M os.

♦ Gyászruhák 24 óra alatt fes-
% tetnek. ♦
|  DUP”" Jutányos árak! |

szerencsétlen munkást még vagy tiz- 
tizenöt méteren át vonszolta magával 
az auíótaxi, amelynek vezetője csak ké
sőn tudta megfékezni kocsiját, az elgá- 
zolás után azonban egy pillanatra sem 
állott meg, hanem az országút porában 
hagyva vérben fetrengő áldozatát, még 
gyorsabb tempóra kapcsolva, elmene
kült a szerencsétlenség színhelyéről. A 
karambolnak egy rimaszombati autó
taxis szemtanúja volt és ő hozta be 
kocsiján a súlyosan sérült gazdasági 
munkást a rimaszombati közkórházba, 
ahol azonban már segiteni nem tudtak 
rajta és két napi kínlódás után az 
agyongázolt munkás belehalt sérülései
be. Az elmenekült autó kézrekeritésére 
a csendőrség széleskörű nyomozást in
dított meg s napok múlva sikerült is 
a jelentékeny mértékben megrongáló
dott autót Jolsván megfogni és soffőrjét 
Ambrózy Gyula jolsvai lakos szemé
lyében letartóztatni. — A rimaszombati 
bíróság most vonta felelősségre a halál
autó soffőrjét és gondatlanságból eredő 
halált okozó súlyos testi sértésért két 
hónapi fogházra Ítélte, az enyhítő kö
rülmények figyelembevételével azonban 
az Ítélet végrehajtását két évi időtarta
mára felfüggesztette.

A „Délibáb" cimü budapesti szín
házi hetilap, valamint 

A „ Rádióéiet" cimü rádióujság 
számonkint is kapható:

Rábely Miklós
könyv- és papirkereskedésében 

Rimaszombat.

Letartóztattak egy gyujtogatót.
Múlt év október 19-én a rimaszombati 
Sári-pusztán gyújtogatás következtében 
leégett egy hatalmas takarmány-kazal, 
amit tulajdonosa csak nem régen bizto
sított be az egyik intézetnél. A szirr.p- 
tómák a gyújtogatás ténye mellett szól
tak, a csendőrség azonban a legszorgo
sabb kutatás dacára sem tudott nyomra 
jutni s ez alapon az ügyészség be is 
szüntette az eljárást. A napokban Sári 
Gyula pusztai lakos családjában házi 
perpatvar ütött ki s a veszekedés he
vében a hozzátartozói őt vették gya
núba a lucernás-kazal felgyujtásáért. A 
veszekedő családtagok egyike fel is je
lentette Sári Gyulát a csendőrségen, 
akik azonnal őrizetbe is vették a mind
végig tagadó gazdát és beszállították a 
kerületi bíróság fogházába. Gyújtogatás 
gyanúja cimén a vizsgáló biró előzetes 
letartóztatásba helyezte az állítólagos 
gyujtogatót. A vizsgálat folyik.

Elkapta a körfűrész. Sztreika And
rás rozsnyói munkás a napokban a Ri- 
mamurány telepén tüzifafürészeléssel 
volt elfoglalva. A körfűrészre adogatás 
közben egy őrizetlen pillanatban a sze
rencsétlen munkás jobb kezével a szél
sebesen forgó fűrészhez ért, úgy hogy 
két ujját egy szempillantás alatt leszelte 
a gép. A súlyosan sérült munkást a 
rozsnyói kórházba szállították. A meg
indított vizsgálat során megállapítást 
nyert, hogy a körfűrész az előírásos 
védőszerkezettel volt ellátva s igy a 
szerencsétlenséget kizárólag a munkás 
saját vigyázatlansága idézte elő.
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1931. február hó 15.

Briinnben fogták el a sikkasztás 
miatt körözött rimaszombati végre
hajtót. Mautelik Vilmos, volt rima- 
szombati jáiásbirósági végrehajtó ellen 
az államügyészség még 1928 bán eljá
rást indított hivatalos pénzek elsikkasz- 
tása miatt. A bíróság szarkája, amint 
neszét vette a dolognak, kereket oldott 
s az ellene kiadott körözőlevél dacára 
sem sikerült eddig kézrekeriteni. — A 
brünni államrendőrség a napokban fel
ismerte az igazságszolgáltatás karmai 
közül kisiklott tisztviselőt, elfogta és 
már át is adta a rimaszombati kerületi 
bíróságnak.

MOZI. Folyó hó 14. és 15-én „Szent 
és az ő bolondja" cimü Wolfram-fiim 
kerül színre elsőrendű szereposztással. 
Egy anyátlan hercegnő nevelését atyja 
idegenekre bízza s később mostohát is 
kap, aki minden elképzelhető módon 
elidegeníti édes atyjától. A gyötrelmek 
miatt a legvégsőre határozza el s atyja 
barátja oltalmába ajánlja magát, ki ismét 
helyreállítja lelki egyensúlyát.

Folyó hó 17-én Carneval herceg ural
kodásának méltó befejezéséül kettős mű
sor fogja a közönséget mulattatni I. 
„Mariié — a gyikos" c. film kerül a fe
hér falra. — Bobot autószerencsétlenség 
éri s az éppen oda érő Arnold gyári- 
művezető elveszi iratait. Bobról megál
lapítják, hogy elvesztette emlékező tehet
ségét, ami azonban nem igaz, de Bob 
teteti ezt hogy ennek révén leleplez
hesse és megbosszulhassa Arnoldot, amit 
Marlie-nevü farkaskutyájának segítségé
vel sikerült keresztülvinni.

Utána Chaplin utólérhetetlen játéká
ban a „Kutya élet" c. filmben lesz al
kalmunk gyönyörködni, melyben a világ
hírű burleszk-szinész tudásának javát adja.

Súlyos szerencsétlenség történt a 
horkai gyárban. A horkai celluloze- 
gyárban a napokban súlyos kimenetelű 
szerencsétlenség történt. Mastalir János 
üzemvezető egy tartály beszereléssel bizta 
meg a gyár újonnan alkalmazott laka
tosát Mucha Vendelint s mielőtt az a 
munkához hozzáfogott volna, az üzem
vezető figyeimeztette, hogy a munkába- 
vett betonalapzatban magasfeszültségű 
áramvezeték van beépítve, előbb tehát 
pontosan meg kell állapítani, hogy a 
drótvezeték merre halad s vagy alatta 
vagy fölötte kell a tartály részére szol
gáló csavarhelyeket kivésni. Amig az 
üzemvezető az irodába járt a vonatkozó 
kapcsolási rajzok megtekintése céljából, 
Mucha hozzákezdett a betonalap vésésé
hez, pedig akkor még a magas feszült
ségű áram ki sem volt kapcsolva. A 
szerencsétlen munkás, amint vésőjével 
az árammal töltött vezetékhez ért, irtó
zatos detonációval bekövetkezett a rö
vidzárlat s az áram ereje néhány méter
nyire elhajította munkahelyétől a bal
kezén könyögig borzalmasan összeégett 
lakatost. Az elősiető munkások pillana
tok alatt elsősegélyben részesítették a 
villámsujíott lakatossegédet, majd beszál
lították a rozsnyói közkórházba, ahol j 
ápolás alá vették. A szerencsétlenség 
ügyében megindult a vizsgálat.

Átadták az ügyészségnek a rozsnyói 
dinamitmerényiet két gyanúsítottját. 
Megírtuk, hogy a rendőrség hetekig tartó 
nyomozás után két letartóztatást fogana
tosított a Pauchiy-féle dinamitmerényiet 
ügyében. A gyanúba vett két fiatalem
ber Majornyi Béla 21 éves rozsnyói pék
segéd és egy 17 éves iparostanonc, akit 
Gömöry Zoltán nyomdatulajdoncshoz in
tézett zsarló levelei miatt csak nemré
gen egy évi fogházra Ítélt a fiatalkorúak 
bírósága feltételesen. A péksegéd már a 
Gömőry-féle ügyben megindított vizsgá
lat során került gyanúba, mint a zsarló 
levelek egyik kézirója, akkor azonban 
sikerült valahogy kimenekülnie a csává
ból. A letartóztatott két fiatalember be
vallotta, hogy a kék indigó papiron ké
szült levelek előállításában részesek, a 
dinamitmerényiet elkövetését azonban 
kereken tagadják és arra nézve is meg
tagadnak minden felvilágosítást, hogy a 
bűnszövetkezet tagjai sorába még töb

ben tartoznának. A két gyanúba vett 
ifjút a rozsnyói rendőrség már átadta a 
rimaszombati államügyészségnek, ahol 
mindkettőjük előtt kihirdették az előze
tes letartóztatásról szóló vizsgálóbírói 
végzést. A nyomozás a bűnszövetkezet 
többi tagjainak kézrekeritésére tovább 
folyik.

Betörők jártak Osgyánban. Az el
múlt napokban sorozatos betörések 
színhelye lett a Rímaszombat-Losoncz 
állami ut mentén fekvő Osgyán község. 
A betörők Mester István és Szalay Má
ria lakásán a kamrákat törték fel és 
dézsmálták meg éjnek idején, az utóbbi 
helyen úgyszólván morzsáig eltakarítva 
az előzőnapi disznóölés után a kamrá
ban elraktározott hurkákat, kolbászokat 
és egyéb husnemüeket. — A betörők 
Gerilen Anna vegyeskereskedésében is 
látogatást tettek s -miután az üzlet aj
taját kifesziteniök nem sikerült, az egyik 
ablakot nyomták be s azon keresztül 
hatoltak be az üzlethelyiségbe, ahonnan 
mintegy két és félezer korona értékű 
élelmiszert, fehér- és más ruhaneműt 
emeltek el. A beíörőjárás éjszakáján 
erős havazás volt, úgy hogy az éjszaka 
leple alatt dolgozó haramiáknak sike
rült nyom nélkül eltünniök. A csendőr
ség széleskörű nyomozást indított a be
törők kézrekeritésére.

Megőrült katona. Megdöbbentő sze
rencsétlenség játszódott le az elmúlt 
szombaton délután a rozsnyói 16-ik 
gyalogezred kaszárnyájában. Az egyik 
századirodában egy szolgálatot teljesítő 
katona megőrült és dührohamában le
akasztott a fogason függő kardok közül 
egyet s a hüvelyéből kirántva, rátámadt 
a vele szolgálatot teljesítő bajtársára. 
A megtámadott katona látva azt, hogy 
bajtársa megőrült, segítségért szaladt. 
Mire az őrséggel visszatért, a század 
iroda ajtaját zárva találta. A zárt ajtó 
mögül csörömpölések és tompa zuha
nások hallatszottak. — Több óra hosz- 
szat tartott, amig a dühöngő őrült le
csendesedett s az iroda ajtaját ki lehe
tett nyitni, mert az őrültnél revolver 
is voit s attól lehetett tartani, hogy a 
szerencsétlen ember dührohamában va
lamelyik bajtársát lelövi. — Mikor órák 
múlva betörték az iroda ajtaját, borzal
mas kép tárult a belépők elé. Az iro
dában levő bútorok darabokra törve 
hevertek szerteszét. A megőrült katona 
dührohamában valósággal felapritotta a 
bútorokat. — Mikor az őrség belépett, 
a szerencsétlen embert, kezében a le
eresztett karddal, a falnak támaszkodva 
találták, arcából és kezeiből patakzott 
a vér. Szemei zavartan bámultak a be
lépőkre s minden ellenkezés nélkül, 
szótlanul hagyta, hogy kivegyék kezéből 
a véres kardot s kényszerzubbonyba 
bujtassák. A szerencsétlen emberi még 
aznap átszállították a pelsőczi őrültek 
házába.

Halálos szerencsétlenség a dobsi- 
nai asbestmüveknél. Múlt pénteken éj
jel borzalmas szerencsétlenség történt a 
dobsinai asbestmüvek bányatelepén. — 
Janics Kálmán 19 éves munkás a hideg 
elől, a kiadott szigorú utasitás ellenére, 
egyedül és biztositó öv nélkül húzó
dott be az egyik tárnába, mely besza
kadt és maga alá temette a szerencsét
len embert, amely borzalmas sérülések
kel holtan maradt az asbesttörmelékek 
alatt. A robajra a közelben dolgozó 
munkások azonnal a helyszínére siettek, 
azonban munkájuk már csak az össze
roncsolt holttest kiásására szorítkozha
tott. A borzalmas szerencsétlenség ál
dozatát vasárnap óriási részvét mellett 
temették el Dobsinán. A megejtett hi
vatalos vizsgálat megállapította, hogy a 
halálos szerencsétlenségért felelősség 
senkit sem terhel, amennyiben a bánya
munkás a szigorú előírások önkényes 
túllépésével idézte elő a balesetet.

S P O R T .

A RPOS football-szakosztály választ
mányi ülése. Nagy érdeklődés mellett 
zajlott le kedden este Makovits Jenő 
elnöklésével a RPOS football-szakosz
tály választmányi ülése a Polgári Olva
sókörben. A meginduló tavaszi szezon 
előkészítési munkáinak megbeszélésén 
kívül főleg a közgyűlés és az azzal 
összefüggő tisztujitás kérdése foglalkoz
tatta a választmányt, végül is elhatá
rozták, hogy a tisztújító közgyűlést febr. 
22 én d. e. 10 órakor tartják meg a

Polgári Olvasókör emeleti helyiségében. 
A közgyűlés programmja a következő:

1. Elnöki megnyitó.
2. A múlt évi közgyűlés jegyzőköny

vének felolvasása és hitelesítése.
3. Titkári jelentés.
4. Pénztárnoki jelentés.
5. A felmentvény megadása.
6. Tisztujitás.
7. Esetleges indítványok.
A közgyűlés pontban 10 órakor kez

dődik s amennyiben a tagok nem je
lennének meg az alapszabályokban elő
irt határozatképes számban, úgy az 
ügyek tárgyalását egy órai várakozás 
után a 11 órakor megtartandó közgyű
lésre halasztják, amely a megjelentek 
számára való tekintet nélkül már érvé
nyesen határozhat.

A választmányi ülésen elhatározták 
a régi intézőbizottsági rendszer vissza
állítását.

*

A R P O S  tennisz-szakosztály vá
lasztmányi gyűlése. Hétfőn este Schrei- 
ber József elnöklete mellett választmá- 
mányi ülést tartott a RPOS tennisz- 
szakosztálya, amely alkalommal jóvá
hagyták az elnökség intézkedését a 
Magyar Tennisz-szövetséghez való át
lépésre vonatkozólag. — Adminisztratív 
ügyek elintézése után Derekas Endre 
választmányi tagot megbízták a pénz
tárnoki teendők ideiglenes ellátásával, 
majd részletesen megtárgyalták az idei 
Révay-serlegmérkőzés és a szövetségi 
verseny megrendezésének kérdését.

*
A sisport fellendülése. Két, három 

év óta szemmellátható fejlődésen ment 
át városunk csak nem régen is kezdet
leges sisportja. Néhány lelkes sportem
ber példaadása nyomán évről évre tu
catjával szaporodott a síelők száma s 
ma már a várost körülvevő dombokon 
jó hóviszonyok mellett egész sereg férfi 
és nő áldoz a legszebb téli sportnak, 
vasárnaponként pedig a nyustyai és 
tiszolci hegyek szűz hótakaróit is ke- 
resztül-kassul szántiák a rimaszombati 
sielők sitalpjait. A helybeli reálgimná
zium ifjúsága köréből is egyre többen 
és többen csatlakoznak az egyre hatal
masabb arányban fejlődő sisport kato
náihoz s nincs messze az idő, amikor 
az első rimaszombati siverseny megren
dezésének lehet majd propagandát csi
nálnunk. Az ifjúsági síelőkön kívül a 
felnőttek társadalma is egyre nagyobb 
megértéssel fordul a fehérsport felé, 
úgy hogy a sisport fejlődését Rima
szombatban többé nem kell félteni, a 
jég meg van törve s a propaganda mun
káját most már néhány tucatnyi síelő 
veszi át az egy-két jégtörőtől. A hely
beli sielők részben a Kárpát egyesület 
és részben a Csehszlovák Turista Klub 
kötelékébe tartoznak, miután ezen egye
sületek révén az utazásnál, menházigény- 
bevételénél, tanfolyamokon való részt- 
vételnél nagy előnyöket élveznek. A két 
helybeli klub tagjai a legteljesebb egyet
értésben dolgoznak a turisztika és a 
sisport fellendítésén s a legtöbb siki- 
rándulást e télen is közösen rendezték 
és abszolválták. A város körüli terep 
bejárásán kivül különösen az Osztra és 
a Tresztye áll a helybeli sielők érdek
lődésének központjában, két hete azon
ban két napos túra keretében megmász
tak a Fabova Hola tetejét is, ahonnan 
olyan emlékekkel tértek haza, amiknek 
átélése vérbeli turisták szemében 
minden elképzelhető élvezetet túlszár
nyal. A kiránduló társaság a holdtöltét 
kihasználva, éjjeli túrát is rendezett a 
Fabova Hola csillogó hótakaróján és 
sokáig gyönyörködhettek nemcsak a 
pillanatról-pillanatra változó panorámá
ban, hanem még abban a kitüntető sze
rencsében is részesülhettek, hogy a 
Tátra festő palettájára kívánkozó kősü
vegjeit is megcsodálhatták a majdnem 
nappali fényt árasztó holdsütésben.

Szabászati tanfolyam!
Február 15-től kezdődőleg 6 hetes 

szabászati tanfolyamot nyitok.
Elsajátítható perfekt:szabászat*model- 

lirozással.
Érdeklődőknek bármikor szívesen szol

gálok felvilágosítással.
SZABÓ MARGIT

3 - 3 Rózsa-utca 28.

E L A D Ó
1 szép, majdnem uj hálószoba- 
bútor. Cim: a kiadóhivatalban.

A szerkesztésért és kiadásért fe le lő s :
R á b e ly  Ká r o l y  laptulajdonos.

6 magyar hold
jókarban levő sz á n tó fö ld , Rima

szombat határában, eladó. 
C z im : a kiadóban megtudható.

Földbérlet.2_*
1500 □  öl szántó a cserencsényi- 
uton bérbeadó. — Értekezni lehet 
Dr. Kovács Lászió ügyvéddel.

Építkezési telkek
Rimaszombatban, a város leg
magasabb részén, ideális dél

keleti fronttal 2 — *

ölesén kaphatók,
Részletes felvilágosítás:

PITTA VILMOSNÁL, (Széchy-uíca 1.)

Nagy választék

szőrmékben
18 koronától feljebb. 

Kovács-áruház
RIMASZOMBAT 

M a sa r y k -té r  5 . &zám.

Tűzifa kapható!
I. osztályú száraz bükk hasábos tűzifa 

méterenkint 60 korona, II. osztályú do
rong, méterenkint 50 korona.

Waggontételekbe is kapható a napi 
áron.

Megrendelhető: a vasútállomáson vagy 
Stefanik-utca 12. szám alatt 

3 3 LENNER EMILNÉL.

Alsőpokorágyon
4 magyar holdból és belsőségből álló

birtok eladó.
Bővebb felvilágosítást nyújt a tulajdo
nos ASsópokorágyon vagy pedig Dr. 
Fráter György ügyvéd Rimaszombat 

Gömöri-utcza 19. sz.

60000 korona óvadékkal
rendelkezem, raktárnokí, pénzbeszedői 
vagy hasonló állást keresek.

Megkeresést „Szorgamas“ jeligére to
vábbit a kiadóhivatal. 2—3

Kisebb házat megvételre
keresek, lehet 2, esetleg 3 szobás.

Lehetőleg uj ház. 2 — 3 
Cim: Megtudható a kiadóhivatalban.

Üzlet áthelyezés. ITC a ”a8yérdemíi 
szűcs és szőrmeáru üzletemet

a Masaryk-tér 25. sz. alól áthelyeztem a  városháza uj épületének középső 
üzlethelyiségébe, ahol nagy választékban tartok külföldről importált SZŐRME
ÁRUKAT, azokat saját műhelyemben dolgozom fel s ezáltal abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a legfinomabb és legszebb minőségben lényegesen ol
csóbb árban tudom az igen tisztelt megrendelőimet kiszolgálni. — Férfi és női 
szőrmebélésekből dús választék. T isztelettel: LICHTIG szücsmester.

Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


