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Városbiró választás előtt.
(M.) A múlt év december 4-én 

megejtett rimaszombati községi vá
lasztás elien benyújtott petíció el
utasításával a választás jogerőssé 
vált. A választás ellen a peticioná- 
lók által a legfelsőbb közigazgatási 
bírósághoz benyújtandó panasz nem 
bír halasztó hatállyal s igy a tör
vény szerint a felügyeleti hatóság 
a választás jogerőre emelkedésétől 
számított 8 napon belül, tehát már 
a jövő hétre egybehívni köteles az 
uj községi képviselőtestületet, a 
melynek tagjai saját kebelükből 
választják meg a községi elöljárót, 
a birót, annak helyetteseit és a 
községi tanács többi tagjait.

A választás eredménye alapján 
a képviselőtestületben helyet fog
lalnak nálunk:

Törköly József dr., Kovács Ist
ván, Valaszkay Rezső, Rábely Ká
roly, Eszenyi Gyula dr., Löcherer 
Géza dr., Vozáry Samu, Majoros 
József, Síchert Károly, Weinberger 
Rezső dr., Szől'.ősy István, Zsuffa 
Kálmán, Kerekes István, Telek A. 
Sándor városi magyar pártiak ; — 
Singer Rezső, Dickmann László 
zsidópártiak; — Ujj Lajos munka- 
nélküli kisiparosok, alkalmazottak, 
elaggottak és szegények érdekvé
delmi csoportbeli; — Réthy István, 
Huszti Béla, Demeter Bálint, Ko
vács Lajos, Réthy Istvánná, Deme
ter István, Matécska János kom
munistapártiak; — Hudiczius Ist
ván dr., Bandzi Gyula, ifj. Lipthay 
László, Kuhinka Zsigmond a cseh
szlovák szoc. demokrata párt ma
gyar tagozatából; — Bartos Gyula 
dr., Vágási Béla dr., Vladár Viktor 
csehszl. néppártiak ; — Benkó Mik
lós, Hőkkel István csehszl. nemzeti 
szocialisták ; Mariányi Dezső cseh
szlovák szociáldemokrata; — Dax- 
ner Vladimír dr., Gyurkovics János 
dr. agrárpártiak s e szerint bár 
abszolút többséget — a már ismert 
okból — a városi magyar párt nem 
nyeri, a vezetés számbeli súlyánál 
fogva ennek a pártnak a kezébe 
került s a városbirói állás betölté
sénél is ez a párt hivatott elsősor
ban a város közönsége tekintélyes 
részének képviseletére, a leadott 
szavazatok számarányánál fogva is.

Az abszolút többség el nem nye
lése folytán a városi magyar párt 
s a többi ellenzéki pártok paktu
mot kell hogy kössenek s ezzel a 
vezetés teljes bizonyossággal az 
ellenzéki pártok kezébe kerül és az 
lesz a városbiró, akit az ellenzéki 
pártok jelölni fognak erre a fontos 
tisztségre.

A községi élet vezetésére és irá
nyítására a választás eredménye 
szerint az igazságnak is megfele
lően hivatott ellenzéki pártákból

kikerülő községi elöljáróság felada
tát fogja képezni a felelősséggel 
teljes nagy munka elvégzése, élet
bevágóan fontos tehát, hogy ezek 
a bizalmi állások és tisztségek oly 
egyénekkel töltessenek be, akik 
biztosítékot nyújtanak arra, hogy 
rátermettségükkel mindenkor meg 
fognak felelni hivatásuknak s nagy 
és fontos munkájukat legjobb tu
dásuk és lelkiismeretük szerint vé
gezve, a község érdekeit és csakis 
ezt szolgálva, ezeket az érdekeket 
mindenkivel szemben s mindenko
ron meg is tudják védeni és nem 
engedik, hogy a községi életbe, a 
képviselőtestület munkakörébe bárki 
is belevigye a pártpolitikát s a kép
viselőtestület áldatlan pártpolitikai 
vagy közjogi vitákba merülhessen 
egy-egy ilyen természetű kérdés 
vagy indítvány gyakran tendenció
zus fölvetésével.

Ha ilyen kezekbe kerül a veze
tés, ha a képviselőtestület a reá 
váró nagy munkában minden vo
nalon azokat az irányelveket fogja 
követni, melyeket a város érdeke, 
fellendülése, fejlődése, haladása és 
anyagi megerősödése megkíván, 
úgy nemcsak a város lakosságá
nak jóléte, boldogulása fog bekö
vetkezni, de a helyzet kényszeritő 
hatása alatt a városi életben is a 
lakosság javát szolgáló szellem ér
vényesül s ha ez a községi élet
ben mindenütt megvalósulna, a régi 
rendszer romjain egy jobb, egész
ségesebb községi kormányzat épül
ne föl, amely az államkormányzatra 
is föltétlenül befolyással s annak 
belátásával birna, hogy az állam- 
kormányzatban is uj rendszer be
vezetése, uj elvek érvényesülése 
szükséges, a népek megértését, 
boldogságát megteremtő igazságos
sággal és bölcsességgel.

Felhívás
„S trand -fürdő“ lé te s íté sér e .

A rimaszombati társadalom nagy része 
évek óta egy strand medence fürdő meg
valósítását tervezi. Az előmunkálatokra 
a Rimaszombati Korcsolyázó-egylet el
nöksége kapott megbízást. A közóhaj
nak engedve, több éven át különféle 
hivatalos szervekkel is tárgyalva és biz
tatást nyerve, a Rimaszombati Korcsolya
egylet vezetősége több helyszíni szemle 
és más városokban már működő strand
fürdők megtekintése után megcsinál
tatta kiváló szakemberrel az esetleg 
építendő strandfürdő terveit és most az 
anyagiak előteremtése miatt a nagykö
zönséghez fordul. A tervek már tavaly 
is ki voltak téve ifj. Rábely Miklós és 
Keresik Láazló urak üzleti kirakataiban 
és most ott újra megtekinthetők lesz
nek. Minden attól függ, hogy a nagy- 
közönség képes lesz-e azon áldozat- 
készségre egyes 100, 200, 500 koronás 
részjegyek kötelező jegyzése által, mely

az anyagiak legalább egy számottevő 
részének előteremtését biztosítja.

Ennek megkönnyítése végett a Rima- 
szombati Korcsolyázó egylet vezetősége 
tisztelettel felkéri a Rimaszombati Pol
gári kör, a Rimaszombati kath. olvasó- 
egylet, a Járási ipartársuiat, Kereske
delmi testület, a Gazdasági hitelbank 
fiókja, Tátra banka vezetőségét, továb
bá ifi. Rábely Miklós, Keresik László és 
Klein Géza urakat, hogy a vonatkozó 
előjegyzési iveket kezelni szíveskedje
nek és felkéri mindazokat, akik a strand
fürdő létesítése figyyben már eddig is 
fáradoztak, hogy részjegyzőket gyűjt
senek !

A strandfürdő megvalósításával ko
molyan csak akkor lehet foglalkozni, 
ha a társadalom megfelelő anyagi tá 
mogatást nyújt és ezen közegészségügyi 
és szórakoztató intézmény létesítése 
ügyében maga is hathatósan közremű
ködik, szem előtt tartva azon igaz
mondást : „egyesülésben az erő !“

A strandfürdő mint kereskedelmi tár
sulat alakulna meg, hogy szövetkezet 
vagy részvénytársaság formájában-e, azt a 
részjegyzők többsége fogja eldönteni.

A közóhajnak kívántunk eleget tenni 
és a nagyközönséget szolgálni amidőn 
ezen felhívásunkat közzétessztik.

A Rimaszombati korcsolyázó egylet 
elnöksége.

A parlamenti javaslatoknak magyar 
nyelvű kiadása iránt a magyar ellen
zéki pártok részéről javaslatot terjesz
tettek a szenátus elé, melynek elfoga
dása esetén a kormányjavaslatok hiva
talos magyar fordításban is megjelen
nek és igy bocsájtatnak a nemzetgyűlés 
tagjainak rendelkezésére. Eddig a cseh
szlovák nyelven nyomtatott kormányja
vaslatoknak csak német nyelvű fordítá
sát készítették el.

Kaszinózás.
Szombat este van. Közel 8 óra. A 

„kaszinó tagok" ilyen tájban szoktak 
összejönni, hogy egészheíi élményüket 
kicseréljék, meg hogy kipanaszkodják 
magukat. Mostanában meg nagyon is 
sok a panaszkodni való. Igaz is : a sze
gény embernek mindig van valami pa
nasza. Van oka rá, különösen a mai 
mind a négy lábára sánta világban.

A korcsma homályos hátsó szögleté
ben három borostás képű fej konyul az 
asztal fölé. Előttük üresen szomorkodik 
a spricceres pohár. Három elkopott 
existencia. Három mesterember: szabó, 
suszter és kalapos. Valamikor külön 
gráta perszóna voltak. Ma már a végre
hajtó is elkerüli a házukat: már nincsen 
rajtuk exekválni való. Nagyokat hallgat
nak, azután kérnek még egy pohárral — 
hitelbe. A korcsmáros tétováz egy ki
csit, végre mégis rászánja magát és 
megtölti a poharakat a régi becsület 
számlájára.

Hörpintenek s a bortól megindul a 
nyelvök. A vezérszónok a szabó. Egy 
ugrifüles kis emberke. Szapora beszéde 
úgy csurog le a nyelvéről, mint nyári 
zápor idején a magas tetejű ház ereszéről 
az esővíz.

-— Gyalázatos hetem volt — kezdi.— 
Egy büdös vasat sem láttam a múlt 
szombat óta. Semmi munka. Végre egy 
rongyos kamgarn szmokingot hoztak az 
igazgató úrtól egy kicsit kiagyusztálni, 
meg kivasalni. Azt hittem, hogy talán 
csak benne felejtett valamelyik zsebében 
egy huszkoronást, mert hiszen a múlt

héten a kerékpáregylet bálján nagyon 
gavallér volt. A cigány háromszáz koro
nát keresett tőle. Az egész handa ma
gas üvegből ivott. No, mondhatom, jól 
mulattak 1 De a zsebében nem találtam 
egy büdös vasat sem. Igen, hát akarom 
mondani, hogy a szmokingot csudamó
don rendbeszedtem. Olyan volt, akár a 
cukor. Hát kérem szépen, amikor haza 
vittem, azt mondták, hogy az apja is ... 
elutazott. Pedig, tetszik-e tudni, éppen 
az orrom előtt lógott át a másik szo
bába, amikor odamentem. Egy szóval 
fucscs ! Pénz, az nincsen.

A két „kaszinó-tag" fanyarul moso
lyog. A suszter legyint egyet a kiérde- 
mült, megrepedezett kezével és átveszi 
a leckét:

— Hagyjátok el ! Mióta Bafa a vi
lágra jött, nem volt ilyen cudar életem. 
Ki jön most a suszter műhely tájékára? 
Legfeljebb az, akinek hitelbe kell va
lami. Bizony csak bitang élet a mester
ember élete. Az a munkás, aki sohasem 
fizetett adót életében, az kap valami 
munkanélküli segélyt. Az iparos, aki 
harminc-negyven égig tartja a vállán az 
államot és a várost, az nem kap sem
mit. Azt mondja a miniszter, hogy a 
mesterember kereshet. Nohát én is ke
restem a héten. A mérnök rendelt egy 
pár sárga sevro-cipőt. Megvettem hozzá 
az anyagot hitelbe, azt Ígérve, hogyha 
liferálok, megfizetem. Ma délután ma
gam siettem vele haza, mert attól fél
tem, hogy: ha a gyerektől küldöm el, 
valami úri fogással elutasítja, aztán vár
hatok. Szóval, hazavittem magam a ci
pőt. A mérnök ur felpróbálta és sok 
cifra beszéd után kikanyaritotta, hogy 
a cipő szűk — nem kell. De ha oda
adom 99 koronáért, amennyiért Bafa 
olyanképü cipőt ad, hát mégis meg
tartja, tekintettel nagy családomra. A 
cipőhöz 111 koronáért vettem a bőrt — 
hitelbe. Szép világot élünk !

A kalapos hátratolta a kalapját és 
megtörülte a pápaszemét:

— No, kedves barátocskám, én is igy 
jártam valahogyan. Tudjátok, hogy én 
csak a drága Hückel kalapokat tartok. 
Hát igaz is. A jó kalap nem rossz. Meg 
is keresnek az urak is. A héten ugyan 
nem adtam el csak egy kalapot, az 
is Hückel kalap volt. Azt is urnák 
adtam el, igaz is. Valami konferencia 
volt, hát a doktor elküldte a cselédet, 
hogy hogy küldjék neki próbálni valami 
finom kalapot. Küldtem is vagy hat 
Hückel kalapot és egyet meg is vett. 
Igaz is. Nohát ebéd után máma Írtam 
neki egy számlát. A számlát úgy szok
ták megcsinálni a nyomdában, hogy 
felülre odanyomtatják azt, hogy: Tek. 
Igaz is. Én megírtam a számlát, ügy 
Írtam mindjárt a Tek. után, hogy: dr. 
Tartozó urnák. Elküldtem neki az inas
tól. Jajaj ! Még komám tik olyat nem 
láttatok. Kikergette az inast. Azt üzente 
hogy : mond meg a nagyságos majszter 
uradnak, hogy a tekintetes doktor ur
nák nincsen pénze. Igaz is.

Nincs tovább, a három elcsüggedt 
ember kiitia a borát és hazairányitották 
az utat. Amikor azonban a korcsmaajtón 
kiléptek, a piac sarkán kaszinózott a 
másik triumvirátus : az igazgató, a mér
nök és a doktor. Az igazgató lesújtó 
Ítélettel szólt oda barátaihoz :

— Látjátok ? Ezek a korhelyek alig 
jutnak hozzá egy pár koronához, azon
nal a korcsmában állanak meg ! A másik 
kettő helyeslőleg bólintott rá, mig a 
három ágról szakadt mesterember alá
zatosan emelte meg a kalapját, jó estét 
kivánva az uraknak.

Telek A. Sándor.
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H Í R E K
Ö rö k  v i g a s z u n k : r e m é n y s é g .
Remélni örömöket termő derűs napokat, 

lelketfürdető arany sugárözönt borulások 
sötétségében.

Remélni szenvedésektől váltó szabadulást 
háborgó tenger hátán kinos gályarabságból.

Remélni üdvösséget, csókos szerelmet hi- 
tetszegö csalódások sírásában.

Remélni lelki sebek gyógyulását meghason- 
lások nyoszolyájában, hegedést írtalan tépés 
nélkül.

Remélni kenyérmag termést vetetlen ugar
ból, üditö italforrást gránit sziklákon,

Remélni ezüstös álmot gondok párnáján, 
virágot tüskebozótban, életet a sírban.

Remélni égzengést derűs égből, csikorgó 
télen, penitenciáktól vérző térdekkel felol- 
dozást halálos bűnökért.

Remélni eljövetelét a felénk vágyónak, 
nesztelen besurranásáí a Boldogságnak meg
gyötört szivünk tiszta kamrájába, ha elhes
segettük a kétség rémét.

Remélni siróknak a vigaszt, táncosnak a 
böjtöt, élőnek a halált, holtnak a feltáma
dást... remélni..,

f

Doktorráavaíás. Perecz Bélái, özv. 
Perecz Béláné fiát, március 31-én a 
prágai Károly-egyetemen a jog- és ál
lamtudományok doktorává avatták.

Szentmissió városunkban. Az élet 
rohanó, törtető zajában, mikor a töme
gek elkábitva a hangzatos jelszavak, 
üres frázisok mérgétől, elfordultak az 
örök erkölcsi igazságok fényétől, azon 
elvektől, melyek a múltban egyéni, tár
sadalmi s nemzeti életünk alapját ké
pezték és önző kapzsiságukban beleful
ladtak az anyagiasság mocsarába, — 
fölhangzik az Egyház figyelmeztető sza
va : Emberek ! Ébredjetek ! A baj, a leg
nagyobb baj ott van, hogy elhagytátok 
az Istent. Isten nélkül akarjátok meg
oldani az emberi élet problémáit, de 
valahogy nem megy a dolog. Hiábavaló, 
eredménytelen minden erőlködéstek s 
az is marad, mert Istent elhagyni annyi, 
mint elveszni, elpusztulni. Igen, elpusz
tultok, anyagilag, fölmorzsolódtok a 
nemzeti s társadalmi villongások forron
gásában. Elpusztultok lelkileg örökre. 
Ha élni akartok, akkor vissza a meg
tagadott Istenhez, — bűnbánó lélekkel 
álljatok oda Krisztus keresztje alá és 
mea culpázva kérjetek irgalmat, bocsá
natot ! — Ezt a lelki megújhodást, át
alakulást munkálja a szent missió. A 
tespedő, elaiélt emberek szivébe vissza 
akarja varázsolni a hit boldogító béké
jét s lelkűket a kegyelem erejével meg
tisztítva Isten közelébe segíteni.— Már 
cius 21-től 29-ig tartott a misszió a 
kath. hívek tömeges részvétele mellett. 
A szent misszió vezetője P. Laczika Fe- 
rencz Jézustársasági atya volt, ki fárad
hatatlan buzgalommal szolgálta a szent 
ügyet. Naponta három szent beszédben 
fejtegette a krisztusi hit örök igazságait. 
Mély tudása, logikus érvelése s hatal
mas szónoki lendülete valósággal ma
gával ragadta a hallgatóságot. Á missió 
kiemelkedő pontja a vasárnapi iampio- 
nos körmenet volt, mikor is a hívek 
nagy tömege impozáns rendben tett 
vallomást kath. meggyőződéséről. 26-án 
délelőtt Bubnics Mihály rozsnyói püs
pök végezte az istentiszteletet s lelkes 
szavakben buzdította híveit az igaz 
krisztusi életre, egyúttal megáldotta a 
nemrég beszerzett művészi kivitelű ke- 
resztutat. Délután a Kath. Olvasóegylet 
elnöksége tisztelgett a Főpásztornál s 
átnyújtotta a diszokmányt, közölve azon 
határozatot, mely szerint őt az egyesü
let védnökévé választotta. A díszoklevél 
Makoviís Jenő festőművész alkotása. — 
A szent missió 29-én este ért véget a 
pápai himnusz eléneklésével. Elismerés 
illeti Dr. Sándor János esperesplebánost, 
ki ezen szentmissió megrendezésével 
alkalmat nyújtott híveinek a lelki fel
frissülésre. x

Megszüntették az eljárást az ártat
lanul meghurcolt városi tisztviselők 
ellen. Rimaszombatban nagy megütkö
zéssel vették annak idején hirét azon 
bűnvádi eljárásnak, mely egy 1930. évi 
szeptember 6-án tartott kollégiális erdei 
kirándulás alkalmával állítólag elhang
zott s itt tiltott nóta eléneklése miatt

több városi tisztviselő ellen folyamatba 
tétetett. Az eljárás alá vont tisztviselők 
elképedve értesültek arról, hogy őket a 
kirándulás egyik főmestere és a társa
ságnak is egyik tagja, Csorbái Endre 
jegyző jelentette fel, holott ők nem bű
nösök. Az államügyészség az ismert, de 
tiltott bakanóta miatt dr. Gabonás János, 
Plentzner Frigyes, Szőllösy János és 
Hlozek János ellen vizsgálatot indított. 
Plentzner Frigyes és Hlozek János ügyé
ben a kerületi biróság felmentő Ítéletet 
hozoti, mig dr. Gabonás János és Szői- 
lősy János ellen az eljárást bizonyíték 
hiányában megszüntette. Ezzel az ügy
nek büntetőbírósági része befejezést 
nyert, az iratokat azonban áttették a 
járási hivatal, mint fegyelmi bírósághoz, 
mely azonban bizonyítékok hiányában 
a fegyelmi eljárást is kénytelen volt 
Dr. Gabonás János városi titkár és Szől- 
lősy János adóellenőr ellen beszüntetni, 
mert semmit olyat nem lehetett nevezett 
tisztviselők terhére megállapítani, amely 
fegyelmi büntetést vonhatott volna maga 
után. — Így ezen nagy port felvert ügy 
a teljes befejezés stádiumához érkezett 
és az ártatlanul meghurcolt tisztviselők 
a feljelentő ellen gavallériából még csak 
rágalmazási pert sem indítanak.

Halálozás. Kuchta Dániel helybeli 
könyvkötőmester 57 éves korában márc.
28-án, hosszas betegeskedés után meg
halt. A szorgalmas, munkáséletü, derék 
iparosember temetése nagy részvét mel
lett március 30-án ment végbe. Halálát 
neje szül. László Zsuzsanna és nagy
számú rokonság gyászolja.

Vallásos ünnepély. A rimaszombati 
református egyház gyülekezeti szervei
nek közreműködésével 1933. április 9-én 
(virágvasárnap) délután 6 órai kezdettel 
a Polgári Olvasókör nagytermében val
lásos ünnepélyt tart. a következő mű
sorral : 1. Gyülekezeti ének. 54. dics. 
1. v. Jövel Szentlélek. — 2. Imádkozik 
s megnyitó beszédet mond : Varga Imre 
ref. lelkész. — 3. Arany J.: „Fiamnak." 
Szavalja : Stefanits Böske. — 4. Oláh K.: 
„Dicsőség a magasban." Előadja : a ref. 
egyház férfikara Szűcs György ref. kán
tor vezényletével. — 5. Várady A.: „Az 
Ur itél.“ Melodráma. Előadja : Samu Ist
ván ref. s. lelkész, zongorán kiséri Smál 
Baba. — 6. „Doktor bácsi." Párbeszéd. 
Előadják : Almásy Éva és Vaskó József. 
— Szünet. — 7. „Gyöngyvirág." Mese
játék. Szereplők : Tündérkirályfi Eszenyi 
Géza. Udvarmester Kovács Tibi. Főhop- 
mester Szőilősy István. Főszakács Lojko 
Károly. Kukta Vaskó Jancsi. Udvari bo- 
hócz Ponghó Misi. Sanyi diákgyerek 
Kosztra Pista. Feri diákgyerek Kovács 
Tibi. Iskolás lányok : Molnár Éva, Strompf 
Csibi, Szőilősy Gizi. Udvarhölgyek : Do
bó Ica, Kovács Irma, Szőke Sári, Vaskó 
Sári. Testőrök : Dobó Dezső, Kosztra 
Pista, Sebők Béla, Vaskó József Szúnyog 
Ábrahámné, tejfel és túró- árus Paál Muci. 
Sári, leánya Dobó Kata. Gombóczné, 
zöldség-árus Szoyka Marcsu. Gizi, leá
nya Szőilősy Bözsike. Gyöngyvirágné, 
virág-árus Váry Juliska. Gyöngyvirág, 
leánya Almásy Éva. Kisleány Szőke Sári. 
Vásárlók Dobó Aranka, Kosztra Gizi. 
Ácsorgó, harmónikás Szabó Dezső. Rik
kancs Dobó Pista. A mesejátékban elő
forduló énekszámokat zongorán kiséri 
Báthory Lili. — 8. Liszt F.: Le rossing- 
nol. Zongorán előadja Smál Baba. —
9. Rinck C. H.: Égi Atyánk. Előadja a 
ref. egyház vegyes kara Szűcs György 
ref. kántor vezényletével. — 10. Gyüle
kezeti ének. XXV. zsoit. 1. v. Szivemet 
Hozzád emelem. — Belépődíj nincs. — 
Önkéntes adományok a felépítendő „Re
formátus Otthon" alapja javára köszö
nettel fogadtatnak.

Cserkészdélután. A magyar leány
cserkészek vasárnap április 2 án d. u. 
5 órai kezdettel az ipartársulaii székház 
nagytermében tartják jótékonycélu cser
készdélutánjukat a következő műsorral: 
1. Induló. 2. Prológot mond Sövényházy 
M. parancsnokhelyettes. 3. A'tay : Ápri
lisi tréfa. Előadják az elemi leányisko
lái kis cserkészek. 4. Várady: Strass- 
burgi harangok. Szavaló kórus (polgári 
isk. 1. raj.) 5. Múlt és jelen. Egyfelvo- 
násos szinmü. Előadja a gimn. II. raj. — 
S z ü n e t :  — 6. Altay : Micike és a tün
dérek. Bemutatják a kis cserkészek.
7. Szép Ernő: Én még nem játszottam. 
Szavalja : Gláser Vali. 8. Ritmikus torna. 
Végzi a gimn. II. raj. 9. Háziasszonyok 
iskolája. Égy felvonásos vígjáték. Élő
adja az I. raj. 10. Tábortűz, cserkész és 
népdalokkal. — Konferál: Fábián Me
linda. — Szombaton (ápr. 1-én) délután

2 órakor gyermekek részére főpróba. — 
Jegyek előre válthatók Rábely Miklós 
könyvkereskedésében és a pénztárnál 
vasárnap délelőtt 11 órától még kap 
hatók : 10—8—5 koronás árban. Álló
hely 2 korona.

Kubelik, a világhírű hegedűművész 
rimaszombati hangversenye. Nagy mű
vészi esemény készül Rimaszombatban, 
amely a zene minden barátja részére 
örömteli meglepetés lesz. Ugyanis Ku
belik János, a világhírű hegedűművész 
hangversenyt ad nálunk. Nincs szükség 
arra, hogy a mestert bővebben ismer
tessük, hiszen Kubelik nevét mindenki 
ismeri és az egész világ elismeréssel 
hajlik meg csodálatos erejű művészete 
előtt. Ünnep lesz a zene barátainak az 
a nap, amidőn a mester művészetét 
világszerte aratott fényes diadalai után 
itt, a mi kis városunkban élvezhetik és 
életük legszebb emlékei közé sorozhat
ják. A hangverseny április 5-én, szerdán 
este lesz a járási székház nagytermében. 
Műsorán szerepel Goldmark a-moll 
hegedükoncertje, Beethoven f-dur ro
mánca, Bach hegedűszóló prelúdiuma, 
Schumann: Esti dal, Paganini hires 
Campanel!a-ja és mint újdonság: a mű
vész három saját szerzeménye : Canzo- 
netta, Tarantella és Oktávák tánca, me
lyeket Amerikából való visszatérte al
kalmával a hajón komponált. A művész 
az utóbbi években a világ összes ré
szeit bejárta, nagysikerű hangverseny- 
körutat rendezve nemcsak Európában, 
hanem a távol keleten, Kínában, Japánban 
Ausztráliában, Uj-Zeelandban, Észak- s 
Délamerikában s páratlan művészetével 
mindenütt meghódolásra késztette a 
közönséget. Kétségtelen, hogy Kubelik 
János a hegedű brilliáns technikájú 
nagymesterének itteni hangversenye oly 
nagy érdeklődést fog kiváltani az egész 
vidék közönségének körében, amelyért 
a hangversennyel busásan meg lesz 
jutalmazva. A mestert Holecsek Alfréd 
zongoraművész kiséri. Jegyek elővétel
ben a nagytőzsdében.

Letartóztatták a tamásfalvi községi 
pénztárnokot. Az utóbbi napokban je
lentés érkezett a járási hivatalhoz arról, 
hogy a tamásfalai községi pénztári ügyek, 
amelyeket Pál János kommunista párti 
tag kezel, nincsenek rendjén. Ennek 
az alapján a járási hivatal azonnal 
vizsgálatot indított, ami pozitívum
mal fejeződött be. — A vizsgálat meg
állapította, hogy Pál János pénztár
nok, aki egyebekben a kommunista párt
nak agilis tagja, 10 600 koronáról nem tud 
elszámolni. Mivel a hivatali sikkasztás 
kétségtelenül beigazolást nyert, Pál Já
nos ellen elfogató parancsot adtak ki és 
előzetes letartóztatásba helyezték és 
most keresik, hová lett a 10.600 korona.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik szeretett férjem 

elhunyta alkalmából mélységes fájdal
mamat részvétük kifejezésével enyhí
teni igyekeztek s végtisztességtételén 
megjelenni szíveskedtek, ezúton mon
dok hálás köszönetét.

Rimaszombat, $933. március 31.
Özv. Kuchta Dánieíné.

Értesítés. Szives tudomására hozom 
a nagyérdemű közönségnek, hogy könyv- 
kötészetemet, melyet boldogult férjem 
30 éven keresztül a legnagyobb szak
tudással vezetett, ezután saját nevem 
alatt tovább folytatom. — A nagyérdemű 
közönség szives pártfogását kérem és 
vagyok tisztelettel

Özv. Kuchta Dánieíné.
Nyolc lista indul a dobsinai köz

ségi választáson. Ma vasárnap zajlik 
le Dobsinán a kormánybiztosi rezsim 
megszűntével kiirt községi képviselőtes
tületi választás, amelyen nyolc lista in
dul harcba. A kormánypártok óriási erő 
feszítéseket tesznek, hogy a csehszlovák 
vezetést a kormánybiztosság megszű
nése dacára is tovább biztosítsák, nincs 
azonban kétség afelől, hogy az őslakos
ságot reprezentáló listák domináló több
séghez fognak jutni.

Bridge verseny. A Kereskedelmi Tes
tület kaszinójában bridge osztálya által 
rendezendő városközi bridge verseny 
iránt igen élénk érdeklődés mutatkozik 
és ezen szép és szórakoztató játék hívei 
állandóan szaporodnak. A bridge osztály 
vezetősége szívesen látja a tagok sorá
ban nem tartozó játékosokat is a hétfői 
és csütörtöki játék estéken, miáltal al
kalom nyílik a játékot elsajátítva, a ver
senyre való benevezésre.

Gazdasági Hitelbank R.T. Tornaija
folyó évi március hó 24-én tartotta meg 
évi rendes közgyűlését Losonczon. Az 
1932. üzletév zárszámadása Ke 166.41015 
(múlt évben Ke 166.704'—) tiszta nyere
séggel zárult, melyből tartalékalapra Ke 
9000'—, jótékonyczélra Ke 5000'—, 5% 
osztalékra, mint a múlt évben Ke 150.000- 
fordittatik, — uj számlára átvezettetik 
Ke 226045. — Jóváhagyást nyert az 
igazgatóság azon javaslata is, hogy az 
intézet a Szlovák Általános Hitelbankkal 
Bratislava egyesüljön. A Gazdasági Hi
telbank részvényei Szlovák Általános 
Hitelbank részvényeire 1 : 1 arányban 
lesznek kicserélve. Az egyesülés 1933. 
január 1-től bir érvénnyel.

Hatóság elleni erőszakért elitéit 
kávéháztulajdonos. Szolaics Bretisziav 
rimaszombati kávéháztulajdonost a ke
rületi biróság Foukal tanácsa hatósági 
közeg elleni erőszak vétsége miatt jog
erősen 250 korona pénzbüntetésre Ítélte, 
mert a rendőség által hozzáküldött egyik 
rendőrközegnek kezéből egy okmányt 
ki akart tépni. A rendőrbiztosság ugyanis 
jogtalannak tartotta, hogy Szolaics a 
Goldberger Jenő névre kiállított ipar
igazolvány alapján folytassa üzletét s 
emiatt ellenőrzés céljából bekérette a 
vitás okmányt. A főtárgyaláson Szolaics 
azzal védekezett, hogy a rendőr csak 
megtekintésre kérte el tőle az iratot s 
mikor ő azt gyanútlanul átadta, a rend- 
örközeg zsebrevágta az okmányt és tá
vozni akart, amit mindenáron meg akart 
akadályozni,felesége közbelépésére azen- 
ban letett arról, hogy erőszakhoz fo
lyamodjon. A biróság a rendőr vallo
mása után bizonyítottnak látta az erő
szak elkövetését. Az Ítélet végrehajtásá
nak felfüggesztését nem mondotta ki a 
biróság.

Megérkeztek a Kazinczy Könyvba
rátok uj tagilletményei. Örömmel tu
datjuk a Kazinczy Könyvbarátok rima- 
szombati híveivel, hogy a tavalyi négy 
könyvilietményből három (Márai Sán
dor: Csutora, Tamás Mihály: Miráku- 
lum és Szitnyay Zoltán : Szeptemberi 
majális) megérkezett és azoknak expe
diálását e hét folyamán megkezdi a 
helybeli megbízott. Mindhárom munka 
nemcsak irodalmi értékével, hanem külső 
nyomdai kiállításával is méltóképpen 
illeszkedik be a Kazinczy Könyvkiadó 
nagy gonddal összeválogatott soroza 
taiba. A tavalyi könyvilletmény negyedik 
kötete, Földes György : Kokkonia cimü 
munkája rövidesen ugyancsak kiosztásra 
kerül.

Felhívás a turisztika barátaihoz. A
Karpathenverein rimavölgyi osztályának 
elnöksége ezúton kéri tagjait és a tu
risztika más lelkes híveit, hogy ameny- 
nyiben régi Kárpátegyesüieti évköny
vekkel vagy hasonló egyesületi kiadvá
nyokkal rendelkeznek, úgy azt szíves
kedjenek a szervezés alatt álló egyesü
leti könyvtár részére adományozni. Kül
demények Benkovits Gyula titkár vagy 
Keresik László pénztárnok címére, Ri
maszombat küldendők.

A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesit.

Filmszínház. Április 1. és 2-án „Az 
ideális férj" (Kántorideál) cimü cseh 
nyelvű film kerül bemutatásra. A diák
lányok egy áthelyezett uj profeszort 
várnak s úgy hiszik, hogy az öreg evik 
keres alak s kellemesen meglepődnek, 
amikor egy fiatal gavallér áll velük 
szemben. — Az uj professzornak utasí
tás szerint szigorúnak kellene lenni, de 
ez sehogy sem sikerül. A diáklányok 
miatt sok bajba keveredik s végre sze
rencsétlenül is jár, mert...... nem árul
juk el a végét. A főszerep Anny Ondra 
személyére van beállítva, ki mint min
dig, most is csupa elevenség, csupa 
élet és gyerekes báj. Kis iskolás lányt 
játszik ennivaló hűséggel. Partnere a 
film rendezője Lamacs Károly, ki a fél
szeg tanár szerepét tökéletes sikerre 
viszi. A zenét Jára Benes szerezte.

Április 5. és 6 án „Az élet dala" cimü 
német verziós film kerül színre Gra- 
novszky rendezésében. Ezen film, me
lyet majdnem valamennyi európai állam
ban betiltottak s mely, mint fiatalkoru- 
aknak tilos, nálunk minden nagy város
ban nagy közönséget vonzott. A fősze
repeket Albert Mog és Margót Ferro 
alakítják.



1933. március hó 26. 6  fi m  5 r 3

Kinő &P0LL0 mozgú
Szombaton és vasárnap, április hó 1-én és 2-án 
elsőrendű csehül beszélő slágerfilm, mely az egész 
vi juot diadalmasan járta be. Annié Ondra, a ki
váló művésznő, temperamentumos nő Chaplin ön

magát is felülmúlja e filmben:

Kantor Ideál
v  ,c7 • Annié Ondra, Karol Lamacs, Oizkar Ma

rion, T. Pi?9ek.

Szerdán és csütörtökön, április 5-6-án A. Gra- 
novskv, a ü res orosz rendező mesteri alkotása. 
Elragadtató himnusz a szerelemről és anyai bol
dogságról Film, melyről az egész világ kritikája 
a legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkozott:

Az é le t dala
Fősz : Adalbert Mog. Margóit Ferr.

Országos vásár. Rimaszombat váró
jában az országos vásár április hó 7-én 
lesz megtartva, a melyre mindenféle 
hasznos állatok felhajthatók.

Három évre emelte fel a legfelsőbb 
bíróság a szkárosi gyújtogató fegy
házbüntetését. A múlt évi esküdtszéki 
ciklus során a biróság gyújtogatás bün
tette cimén két évi fegyházra ítélte Gál 
József szkárosi gazdát, aki rozoga vis
kóját családi viszályok miatti elkesere
désében felgyújtotta és pedig olyan sze
rencsétlenül, hogy a gyújtogatás követ
keztében nemcsak saját háza pusztult 
el, hanem más négy szomszédnak gaz
dasági épületei is elhamvadtak. A teljes 
beismerésben lévő, azonban részegségé
vel védekező vádlott, az esküdtbiróság 
Ítélete ellen felebbezést jelentett be, az 
Ítéletet azonban a kassai felsőbiróság 
sem enyhítette, sőt a harmadik fórum, 
a brünni legfelsőbb biróság most leér
kezett Ítéletével három évi fegyházra 
emelte fel az elsőfokú Ítéletet, amely 
eszerint jogerőre emelkedett.

Öltönyök:
már A 5 0  k oron átó l feljebb.
T i s z t v i s e l ő k n e k  kedvező fizetési feltételek! 

J Ó Z S A  A .
úri szabó. Rimaszombat, Gömöri-u. 17.
Megfürdették a befagyott patak 

vizében riválisukat. Nem mindennapos 
fináléval végződött a múlt napokban egy
szerelmi légyott a Ziatnó közelében 
fekvő Gyubákó nevű szlovák községben. 
Vinarcsik Katalin gyubákói leányzónak 
Morong Pál és Danyik József soltészkai 
legények közösen udvaroltak s a jóked
vű leány mindkét fiatalember széptevé
sét örömmel fogadta mindaddig, mig 
komolyra nem fordult a dolog s amikor 
maga is szerelemre gyulladt, már csak 
egyedül Morong Pált tüntette ki bizal
mával. A napokban Morong formálisan 
is megkérte ideáljának kezét s ebből az 
alkalomból hosszabb látogatást tett a 
leányos háznál, ahonnan Danyikot, aki 
ugyancsak hasonló szándékkal kopog
tatott, formálisan kizárták. A vérig sér
tett rivális bosszút esküdött és Kovácsik 
András nevű cimborájával együtt hajna- 
1 g l 's te  Morongot, hogy a sérelemért 
elégtételt vegyen rajta. Ötóra tájban a 
fiatal vőlegényjelölt jókedvűen igyeke
zett haza falujába, amikor Danyik és 
Kovácsik útját állták és felelősségre 
vonták, hogy mit keresett Vinarcsikék- 
nái. Morong nyíltan megmondta a két 
legénynek, hogy szándékai tiszták és 
feleségül fogja venni a szép Katalint. 
Erre a kijelentésére Danyik és Kovácsik 
megragadták, a patak felé vonszolták 
és a fagyos patak vizében formálisan 
és alaposan megfürdették a prezumtiv- 
vőlegényt s mikor igy alaposan csúffá 
tették, figyelmébe ajánlották, hogy más
kor be ne merje tenni a lábát Gyubá- 
kora, mert még jobban megfürdetik s 
eztán mint akik jól végezték dolgukat, 
szabadjára bocsájtották a megszégyeni- 
fett fiatal embert, aki a téli szabadfür
dés következtében súlyosan megbetege
dett. A furcsa szisztémával dolgozó ri
vális és társa ellen személyes szabad
ság megsértése és súlyos testi sértés 
mtnén eljárás indult.

Börtönbüntetésre ítélték a tiszolci 
vasgyári szövetkezet betörőit. Molek 
Emil tiszolci kovácssegéd három munka- 
nélküli cimborájával : Bohus Marcellel, 
Mízerák Györggyel és Plichta Andrással 
karöltve január 9-én éjszaka betört a 
tiszolci vasgyári fogyasztási szövetkezet

üzlethelyiségébe, ahová úgy jutottak, 
hogy az egyik ablakrácsot kiszakították. 
A látogatás emlékéül mintegy kétezer 
korona értékű élelmiszert vittek maguk
kal s miután a betörést nem fedezték 
föl, másnap éjszaka újból ellátogattak 
a szövetkezeibe s ugyancsak kétezer 
korona értékű ruhaneműt, cipőt, cukor
félét és piperecikkeket emeltek el. Az 
áruló lábnyomok alapján a csendőrség 
hoppon fogta Molek Emilt, aki kezdet
ben tagadni próbált, a házkutatás azon
ban rácáfolt és kénytelen volt társait 
is elárulni. A kerületi biróság most ítél
kezett a betörő banda tagjai fölött és a 
bandavezért Bohussal és Mizerákkal 
együtt 8 - 8  hónapi börtönre, Plichtát 
pedig, aki az összekötő tiszt szerepét 
töltötte be a kirándulások alkalmával, 
hat és félhónapi fogházra Ítélte. A cim
borák megnyugodtak a büntetésbe, az 
államügyész azonban felebbezést jelen
tett be az enyhe Ítélet ellen.

Kereskedelmi testület közleménye. 
A Kereskedelmi Testület elnöksége ér
tesíti összes helybeli és vidéki tagjait, 
hogy az Országos Hivatal 28676—933. 
számú körrendeleté értelmében az iparok 
egy időre való szünetelésének bejelen
tését az iparhatóság törvényes alap hiá
nyában tudomásul nem veheti. Kivételt 
képeznek az ipartörvény 69. §-ában 
megnevezett iparok (pék, mészáros, bi
zományi és szállítási iparok). — Más 
az eljárás a pénzügyi hatóságokkal és 
az ipartársulatokkal szemben, ahová a 
szünetelés bejelentése az adózás, illetve 
a tagsági dijak kedvezőbb elbírálása 
végett kívánatos.

Ipartársulati közlemények:
1. Felhívjuk az ipartársulat tagjait, 

hogy a helybeli kér. munkásbiztositó 
által utólagosan kivetett járulékokra 
vonatkozó fizetési meghagyást minden 
egyes esetben felülvizsgálat végett az 
ipartársulatnál mutassák be, hogy kü
lönböző törvénytelenségeknek elejét ve
ttessük és arra orvoslást keressünk.

2. Az 1933. iparostanonc munkakiál- 
litás előmunkálatai megkezdődtek. Már 
most kérjük tagjainkat, hogy 6 hónapon

! felüli tanoncaiknak kiállítási tárgy el- 
| készítésére megfelelő időt és alkalmat 

nyújtani szíveskedjenek. Elvárjuk min
den egyes tanonctartó tagunktól, hogy 
a tanoncmunkakiállitást támogatásukkal 
nivósá fogják tenni.

3. Az utóbbi időben felmerült iparjogi 
kérdésekre a következőkben felelünk :

a) Fuvarozni, lovas fogattal, szabad 
ipart képez. Aki tehát követ, téglát vagy 
egyébb más kész árut iparszerüleg, te
hát fizetés ellenében szállít, ipari tevé
kenykedést képez és még akkor is ipar
igazolványhoz kötött iparűzés, hogy ha 
az illető mellékesen gazdálkodik, külö
nösen bérelt földön.

b) Kihágást képez az, ha kőmives 
mester vagy iparos nem iparigazolvá- 
nyos egyén által, mondjuk kőmives se
géd által felvállalt kőmives szakba vágó 
munkánál nevével fedezi a segédet, de 
a valóságban a felvállalt munkához 
semmi köze. Az ilyen kőmives mester 
vagy iparos még arra is itélthető, hogy 
iparengedélye elvétessék.

c) Aki eddig folytatott iparáról le akar 
mondani, az köteles az iparigazolványát 
az iparhatóságnak visszaadni. A leg
újabb gyakorlat szerint iparűzésről ideig
lenes úgy lemondani, hogy az illető 
az iparigazolványát megtartja, nem le
het. Az ilyen bejelentés bélyegmentes. 
Saját érdekében cselekszi az illető ipa
ros, hogy ha a lemondást egyúttal a 
pénzügyi hatóságnak is jelenti.

d) Ha a gyógyszerész pipere cikkeket, 
mondjuk szappant, illatszert, fogkefét és 
hasonló cikkeket is árul, gyógyszerészi 
tevékenykedését meghaladja és ezeknek 
a cikkeknek árusításához köteles külön 
az iparhatóságtól iparigazolványt kérni, 
mert ezen cikkeknek az árusítása a mai 
gyakorlat szerint nem a gyógyszerészi 
szakhoz tartozik.

S P O R T .
Ftileki TC-RPS 2:1 (0:1). -  B n i:

Dolyák.
FTC : Luspay, Felföldy, Hodul-Zupko, 

Pokorny, Jancsár-Galbács, Tóth, Márkus, 
Mihók, Kovács.

RPS: Andrásik, Altmann, Markos,-Of- 
csárik, Kocsis, Ács-Petrusz, Szmrekács, 
Kalocsay, Hollánder, Durda.

A Füleki TC a két kiváló magyar- 
országi Felföldy és Márkussal megerő
sítve, mig az RPS erősen tartalékolva, 
ugyszólva csatársor nélkül állott ki igazi 
football időben a szezon első bajnoki 
mérkőzésére.

Fülek kezd nap ellen. Már az első 
percben szép támadást vezet a RPS 
kapu felé, de azt Altmann felszabadító 
rúgása tisztázza, úgy hogy a 4. percben 
Márkusnak már hazaadással kell men
teni Az FTC lassan fölénybe kerül, tá
madásait azonban a RPS védelme még 
csirájában elfojtja. Mezőnyjáték alakul 
ki, melynek a vége megint csak egy 
veszélyes füleki támadás lesz. A 15. 
percben Galbácsnak van nagy helyzete, 
de mielőtt eredményes tudna lenni, fü
tyül a biró, mert Kovács lesállásban 
volt. A 22. percben Márkus nagy lövé
sét Andrásik csak nagy robinzonáddal 
tudja ártalmatlanaá tenni. Tóth lefutása 
veszélyes helyzetet teremt a RPS kapu 
előtt, de 5 méterről élesen kapu fölé 
lő. A 30. percben Szmrekács ad köny- 
nyebb munkát Luspaynak. Egy-két RPS 
támadás után a 44. percben a füleki 
kapu előtt egy kavarodásból Kalocsay 
megszerzi az első gólt. Kezdésre már 
nincs idő.

Szünet után elég lanyha a játék s az 
első komolyabb akciót a RPS vezeti, 
ami után az FTC nagyon rákapcsol és 
látszólag nagyon törekszik a kiegyenlí
tésre, amit a 21. percben Galbács szép 
fejes góljával el is ér. A gól nagyon fel
villanyozza a fülekieket, erősen ostro
molják a RPS kaput, de a bástyaként 
álló RPS védelmen minden támadás 
megakad, mig a 30. percben egy sarok
rúgásból Márkus megszerzi a vezetést. 
Egy pár gyenge RPS akció, majd me
gint Fülek támad, de eredményt elérni 
már nem tud.

A mérkőzés szép sportot hozoit, me
lyen különösen élvezni lehetett a RPS 
közvetlen védelmének ragyogó játékát, 
mely ha csak valamivel is gyengébb, 
gólokkal győz, az FTC. Szánalom volt 
azonban az abszolút gólképtelen RPS 
csatársor vergődését nézni. Szebb és 
nagyobb küzdelem lett volna, ha a RPS 
csatársorban legalább két vagy három 
gólképes csatár játszik.

A Füleki TC-től a nagy „beharango
zás" után többet vártunk.

Dolyák biró jó volt.
Füleki TC XI-RPS XI 5:1 (1:0). —
A 10 emberrel játszó RPS XI. még 

nagyobb arányú vereségét csak Áron 
II. kapus parádés védései akadályozták 
meg. — Hochholcer biró szánalmasan 
gyenge volt.

Apátfalusi SC-RME 7:1 (4:1). Nagy 
meglepetés !!!

LAFC-TIMES 4:1 (3:1).
Vasárnap a RME játszik itthon a 

LAFC ellen bajnoki mérkőzést. Remél
jük, hogy a RME — rácáfol az eddigi 
hanyatló formájára s a hazai pálya elő
nyét hihasználva — szép eredményt fog 
elérni a LAFC-ai szemben.

A RPS a Peisőci SC ellen játsza — 
mára LAFC-ból átlépett Szirákkal meg
erősítve — az esedékes bajnoki mérkő
zését, reméljük teljes sikerrel.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábely Károly laptulajdonos.

Egy modern rövid

Bősendorfer-zongora
o l c s ó n  e l a d ó .

Cint a kiadóhivatalban megtudható.

Kiilijnbejáratú bútorozott
utczai szoba

magános ur részére azonnal kiadó. 
C ím : e lap kiadóhivatalában.

F ig y e le m .

Megérkeztek a tavaszi újdonságok.
Ö ltönyök

m ár 3 5 0  k oron átó l feljebb. 
HANK ANDOR

uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u. 75. sz. 
Ugyanott egy fiú tanulónak felvétetik.

Graham- kenyér.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a mai 
naptól kezdve gyomorbajosok részére

G rakam-kenyeret
sütök megrendelésre mindennap. 

Tisztelettel: Ruprich János, pékmester.

Újonnan épült: 3 szoba, előszoba, fürdő 
szoba, konyha, mosókonyhából álló

ház eladó,
kisebb kerttel magános udvarral. Eset
leg bérbe is kiadó. Felvilágosítással 
Majoros építőmester szolgál Rimaszom

bat Forgách-utca 1378. szám alatt.

Czipöt mérték után
8 9  K ő-tól

Javítunk bőr, gumi, hó és sár 
cipőket olcsón, jól és gyorsan

Nagy Miklós
Rimaszombat Tompa-utcza 29. szám.

Építkezési telek
eladó kitűnő fekvéssel, közel a 
vasútállomáshoz. — Bővebbet: Ri
m aszom bat, L oson czi-u tcza  23. 

sz. alatt. (Bent az udvarban.)

Idősebb ta n u lt  em ber
alkalmazást keres

oly gazdaságnál vagy úri ház
nál, hol a kertészkedéssel is 
foglalkozhatna.

Ci m:  megtudható a kiadóhivatalban.

50°io-os
árcsökkentéssel készítem a legfinomabb férfi és 
női cipőket mérték után az Itt feltüntetett áron : 

Férfi chevró félcipő . Ke. 120'—
Férfi box félcipő. . . Ke. 100'—
Női chevró félcipő . . Ke. 110'—
Női box félcipő . . . Ke. 90’— 

Javítások.
Férfi taipalás és sarok Ke. 14 —
Férfi sarok ...................Ke. 4-—
Férfi cipő gumizás . . KS. 4•—
Női taipalás és sarok . Kő. 10'—
Női s a r o k ...................Ke. 2 —
Női cipő gumizás . . Ke. 3- — 
Kifogástalan pontos kiszolgálás!

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok mély tisztelettel :

HORVÁT LAJOS 
cipészmester Masaryk-tér 22

£ladő káz.
Rimaszombatban a Rimapart utcában 
16. sz. alatti ház, mely áll 2 szoba, 
konyha, előszoba és hozzátartozó mel
lékhelységekből szép kerttel együtt el
adó. — Érdeklődni lehet a tulajdonos
nál Pokorágyi-utca 26. szám alatt.

Rimaszombat város kormánybiztosa.
1304/1933.

Hirdetmény.
Rimaszombat városa folyó évi ápri

lis hó 4-én délelőtt 9 órakor

nyilvános árverés
utján a városháza 3. sz. hivatalos he
lyiségében bérbeadja az eddig Uchtig 
Ármin által bérelt 2. sz. városházi

üzlet h e ly isé g e t .
Bérleti feltételek megtudhatók a vá

rosháza 3. sz. szobájában a hivatalos 
órák alatt.

Rimaszombat, 1933. március hó 29.
Dr. Daxner Vladimír

kormánybiztos.
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A RIM ASZOM BATI B A N K
Előbb Rimaszombati Takarékpénztár 
1933. évi április 12-én délelőtt 10 órakor 
az intézet saját helyiségében tartja

7 LXXI. évi
1 melyre a t. részvényeseket

A  közgyűlés tárgysorozata:
1. Az igazgató-tanács évi jelentése és az 1932. évi mérleg-, nye

reség- és veszteség-számla előterjesztése.
2. Felügyelő-tanács jelentése és a felülvizsgált zárszámadások 

jóváhagyása.
3. Az igazgató-tanács és felügyelő-tanácsnak megadandó fel

mentvény.
4. A tiszta nyereség felosztása.
5. Öt igazgató-tanácsi tag megválasztása.
6. Négy felügyelő-tanácsi tag megválasztása.

rendes közgyűlését
tisztelettel meghívja az IGAZGATÓ-TANÁCS

7. Az alapszabályok 14 ik §-a szerint (a közgyűlést megelőzőleg 
legalább 15 nappal előbb) esetleg beadott indítványok.

Alapszabályaink szerint szavazati joggal csak azon részvényes 
bir, aki a nevére irt részvényt legalább 3 nappal a közgyűlés meg
tartása előtt az intézet pénztáránál, vagy a Bratislavai 1. Takarékbank
nál, Bratislava, vagy a Tornaijai Hitelintézetnél, Tornaija, letétbe 
helyezi.

A kereskedelmi törvény 198. §-a értelmében a felügyelő-tanács 
által átvizsgált mérleg-, nyereség- és veszteség-számla és az igazga- 
tanács jelentése az intézet helyiségében megtekinthető.

v a g y o n  Mérleg-számla 1932. december 31. t e h e r

I. Készpénz és azonnal esedékes kö- I. Részvénytőke:
vetélések: — — — — — 546965 70 6000 drb 200 K5 névértékre szóló,

11. Váltók: — — — — — — 9368495 — teljesen befizetett részvény — — 1200000 —
Visszleszámitolásban— — — — 6521929 — 2846566 — 11. Tartalékalap: — — — — — 186572 —

111. Értékpapírok: III. Leírási tartalékalap folyószám-
126803Belföldiek : Iákra — — — — — — — 71

A Csehszlovák Nemzeti Banknál el- IV. Különös kereseti-adó tartalék az
zálogosithatók — — — — — 815700 — 1932. évre — — — — — — 100000 —

Egyebek — — — — — — 1700 — 817400 — V. Tartalék clearing-követelések le- 
írására — — — — — — 
Nyugdijpótló a lap : — — — — 
Betétek:

30000
360000Külföldiek: — — — — — — 143781 961181 — VI.

VII.IV. Részesedés: — — — — — 2500 —
V. Adósok:

Értékpapírral fedezett követelések 37965 45 VIII.
Betétkönyvecskékre — — — — 4638655 11

Egyéb adósok — — — — — 2304839 69 2342805 14 Betétek folyószámlán — — — 
Pénzintézetek — — — — —•

624857 47
VI. Jelzálogkölcsönök: — — — — 359737 55 547418
VII. Ingatlanok és leltár:

1104097 
50697

40!
40

Egyebek — — — — — — 173868 — 1346143 47
ingatlanok
leírás épületeknél — — — — 1053400

1088400
IX.
x

Kifizetetlen szelvények:— — — 
Átmeneti passzívák: — — — 
Egyéb tehertételek: — — —

16162
116015
50000

55
leltár — — — — — — — 35000 —

73
XI.

Vili. Átmeneti aktívák: — — — — 54399 XII. Átfutó tételek:— — Kó 24800.—
IX. Egyéb Aktívák: — — — — 15789 — XIII Tiszta nyereség:
X. Átfutó tételek:— — Ké 24800 — Áthozat az 1931. évről — — — 6436 02

Folyó 1932. évi nyereség— — — 41556 26 47992 28

8218344 12 8218344 12
i— »

v e s z t e s é g e k  Nyereség- és a eszteség-számla 1932. december 31. n y e r e s é g e k

1. Kamatok: I. Nyereség áthozat az 1931. évről: — 6436 02
Betétek után — — — — — — 283131 85 II. Kamatok :
Egyebek (visszleszámitolás és mások) — 575834 65 858966 50 Értékpapírok után — — — — — 54146 67

11. Költségek: Váltók után — — — — — — — 799134 26
Kezelési kiadások — — — — — 113957 17 Követelések után— — — — — — 157473 82 1010754 75
Személyi kiadások — — — — — 239364 20 353321 37 III. J u t a l é k o k — — — — — — 471443 67
A személyi kiadásokból, a szolgálati IV. Különféle nyereségek:
szerződésekből folyó törvényes illeték Valutákban — — — — — — — 3088 94
alá esik— — — — Kő 23596420 Haszonbérek— — — — — — — 70115 05

111. Adók, illetékek: — — — — — 45282 25 Értékpapírokon — — — — — — 83601 02 156805 01
A „Külön alap“-hoz való törvényes hoz- V
zájárulás — — — — — — — 9000 — 54282 25 \

IV. Leírások: \
ingatlanokon— — — — — — — 50697 40 \

V. Különféle veszteségek: \
a., folyószámlán és váltón — — — 180179 65 \
b., különös kereseti adóra tartalékolás — 100000 — 280179 65 \

VI. Tiszta nyereség : \
Áthozat 1931. évről — — — — — 6436 02 \
A folyó 1932. évi nyereség — — — 41556 26 47992 28 \

1645439 45 1645439 45

Rimaszombat, 1932. december hó 31-én.
Morava Antal, s. k. , Káposztás László s. k.

kormánybiztos. AZ I G A Z GA T Ó- T A N Á C S :  főkönyvelő.
Dr. Heuffel Róbert s. k. Balázs Andor s. k. Daxner István s. k. Fényes Sándor s. k. Forray Ernő s. k. Haeberle Károly Lajos s. k. Kemény Gyula s. k

elnök. vezérigazgató.
Dr. Samarjay Emil s. k. Setina János s. k. Szabó Elemér s. k. Tóth Béla s. k. Treer János s. k. Wefnstabl Móricz s. k.

Jelen mérleg- valamint a nyereség- és veszteség-számlát megvizsgáltuk és az intézet fő- és kezelési könyveivel összeegyeztettük, mindenben megegyezőnek találtuk.
A F E L Ü G Y E L Ő - T A N Á C S :

Bacsák Gyula s. k. Lengyel Iván s. k. Perecz Samu s. k. Id. Rábely Miklós s. k. Sichert Károly s. k.
elnök.

A zárszámadások az intézet helyiségében megtekinthetők.

Rimaszombat, 1933. Nyomatott R& bely K á ro ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szára.)


