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Hirlapjegy engedélyezve a postaigazg. 57,433 III- 2 1. sz. rendeletével.

Háborús atmoszféra.
(Zs.) A kőszénbányák mélyén 

gyakori eset az, hogy úgynevezett 
„schlagendes Wéttér" tölti be a 
bányaüregeket. Ez a bányai időjá
rás igen veszedelmes az emberek
re nézve, mert robbanó levegő ve
szi körül, úgy hogy a Davy-féle 
biztosító-lámpák sodronyhálói egész 
az izzásig felhevülhetnek. Ilyenkor 
egyetlen szikra elég arra, hogy a 
bánya levegője fölrobbanjon és le
sújtsa az ott járókelő embereket a 
halálos veszedelembe. Az életével 
és társai életével játszik akkor 
minden bányász, aki lámpáját ki
nyitja vagy csak egy égő kis gyufa- 
sziiánkocskát eldob.

Ilyenforma „schlagendes Wetter“, 
robbanó levegő gyülekezik újabb 
időben az európai országok talaján 
is és félő, hogy egy oktalanul oda
dobott parázs lángra lobbantja a 
mindinkább fejledező robbanóanya
gokat. Mert ami a bányák mélyén 
a robbanó gáz, az a föld szilién 
az emberek között a gyűlölködő, 
túlfeszített puskaporos hangulat.

Ez a hangulat jó egy esztendeje 
fejlődik a müveit népek lelkében 
és azóta lobbanékonyabb, fenye
getőbb lett, amióta az államférfiak 
azon fáradoznak, hogy a fegyver
kezés leszerelésével elejét vegyék 

;inden szabálytalan kirobbanás
nak és legalább egy emberöltőre 
biztosíthassák a békét és a kultúra 
• iiődését Európában.

Ez a munka avval járt, hogy 
. amott meg kellett piszkálgatni a 

namu alatt lappangó háborús pa
razsat, amely a lefegyverzési kisér
etek sikertelensége és a fölgyü- 

lemlő keserű hangulatok hatása 
alatt mindinkább puskaporosra vál
tozott.

Többször találkozunk egyes ál- 
omférfiak olyan kijelentéseivel, hogy 

az európai béke minden népszövet-j 
aégi tanácskozás dacára sincs biz- 
tositva és hogy a ránk következő 

önapok válságot hozhatnak a mű
éit világra.

Érzik azt, a levegőben van va
lami, ami a legszelidebb próbálko
zások dacára sem enged a békél
tető simogatásoknak s azért egy- 
egy exponáltabb államférfiu ki-ki
mond olyat is, hogy az ő országa 
és nemzete még a háborútól sem 
retten vissza, ha másképen segí
teni nem lehet.

Kis nemzetek körül is vannak 
bajok, de nagy nemzetek, nagy 
országok, nagy hatalmak kerülnek 
az érdeklődés homlokterére.

Németország erősebb önérzetre 
robbanását nem lehet kizárólag 
Hitlernek tulajdonítani. A kancellár 
és társai csak az óramutatók sze

repét játszák a német nemzeti ön
tudat fejlődésén, a mi innen kívül
ről talán hibásnak látszik, de szá
molni kel! avval, hogy hetven mil
lió ember túlszaporodva nem fér 
el országában és nem látja bizto
sítva életét a mai keretek között. 
Ez a hetven millió 20— 30 év 
múlva alighanem száz millió felé 
fog szaporodni. Mi lesz akkor, ha 
már most nem tudnak megférni a 
kiszabott területen, a rájuk rótt 
föltételek között? Ez a hatalmas 
feszitő erő robbanni készül, ha 
nem segítenek rajta idejekorán. 
Mert már csaknem elérte azt az 
elkeseredési állapotot, amikor az 
embernek minden mindegy.

Igaz, hogy Németország mosta
nában annyira elveszítette a nem
zetek szimpátiáját, hogy mind el
lene fordultak, mint 1914-ben, vagy 
a borzasztó hirü búvárhajóharcz 
idejében.

Segitenek-e azzal rajta, hogy 
ellene fordultak ? Mit ér az, ha 
neki minden mindegy lesz már, ha 
a dolgok puskaporos hangulata 
csakugyan robbanásra kerüi? Ak
kor már nemcsak egy ország ve
szíthet, de az egész európai civi
lizáció tönkremehet.

Azért jó módjával meg kell aka
dályozni a kitörést, ha lehet.

És vannak is jó törekvések ab
ban az irányban. — Az amerikai 
egyesült államok elnöke s az an
gol kormány elnöke fáradoznak 
azon, hogy megmentsék, ami még 
megmenthető. Hogy a leszerelés, 
lefegyverzés ügyét valahogy dűlőre 
juttassák legalább annyira, hogy a 
támadó fegyvereket kizárják a gya
korlatból és minden országot rá
bírjanak arra, hogy a többiekkel 
ünnepélyes meg nem támadási szer
ződést kössenek.

A francia önérzettel és a bizton
ság garantálásával szintén elég fá
radsága lesz a világbéke törekvé
seinek, mert az is egyik Achilles- 
sarka az európai békének.

Olaszország pártolja ugyan a 
németeket, de Anglia tekintélyes 
szavára hallgatni szokott.

Lengyelországot legközelebbről 
érdeklik a német mozgalmak, a 
danczigi korridor miatt.

Jugoszlávia belső bajai s az 
olaszokkal, bulgárokkal feszült hely
zete sok robbanó anyagot tartal
maznak s vannak máshol is kisebb 
fokú bajok.

Szóval, a mai körültekintés azt 
mutatja, hogy az európai népek 
helyzete hasonlitani kezd a lőporos 
hordókon vagy a robbanékony 
bányalégben járók helyzetéhez és 
a legnagyobb vigyázatra, okos ve
zetésre van szükség.

A rimaszon.bati járási ipartársulat f. 
hó 14-én tartotta meg évi rendes közgyű
lését Valaszkay Rezső elnöklése alatt.

Az elnök indítványára a közgyűlés 
felállással adott kifejezést az 1932 év 
folyamán elhalt ipartársulati tagok el
hunyta felett érzett fájdalmának és tisz
teletének.

A terjedelmes elnöki beszámoló rész
letesen rámutatott az 1932. évi lerom
lott gazdasági viszonyokra, amit legjob
ban az iparos és kereskedő osztály ér
zett meg.

Ez az elnöki beszámoló kitartásra és 
szolidaritásra szólítja fel az ipartársulat 
tagjait, mert csak igy lehet egy jobb és 
boldogabb kereskedő és iparos jövő ki
harcolásán küzdeni. Ha ez meg lesz, az 
iparos és kereskedő osztály feje felett 
kóválygó vészterhes felhőknek egyszer 
el kell tiinni és a kormányhatalomnak 
be kell látni, hogy ez az osztály jobb 
sorsra érdemes és hogy ügyeivel töb
bet kell törődni. Felöleli az elnöki be
számoló a tarthatatlan adózási rend
szert és végrehajtásokat, az igazságta
lan szociális terheket, a kontárkodást, 
amely szigorúbb elbírálást kiván, iparos- 
tanoncziskolai munkakiállitást, segédi 
vizsgákat, iparostanorciskola látogatá
sát, a segédek választmányának, a dön
tőválasztmány és szakosztályok műkö
dését.

Majd az elnökség előterjeszti a gaz
dasági helyzetre vonatkozó terjedelmes 
jelentését és az iparos és kereskedő 
osztály legfőbb kívánságait. Ezek sze
rint a közgyűlés kimondja, hogy kivánja 
a nemzetközi gazdasági és kereskedel
mi politikai megegyezést, a közalkalma
zottak és nyugdíjasok járulékainak le
szállítására vonatkozó kivételes törvény 
visszavonását, középitkezések megkez
dését, a munkanélküli, elaggott és nyo
morgó iparosok tisztességes segélyezé
sét, a munkanélküliség csökkentését és 
a munkanélkülieknek produktív foglal
koztatását, a közszáliiiások igazságos 
elosztását, a helybeli állami intézeti és 
hivatali szükségleteknek a helyben lakó 
kereskedőktől és iparosoktól való be
szerzését, legelsősorban helybeli iparo
sok és munkások foglalkoztatását a 
középitkezéseknél, a jelenlegi adóbizott
ságok felváltását és az iparos és keres
kedő szervezetekből álló tagokból való 
átszervezését, a lehetetlen adó és egyéb 
árverések beszüntetését, a forgalmi adó 
pausáürozását és addig is, amig ez 
megtörténik, a forgalmi adótételek le
szállítását, a szociális terhek egyszerű
sítését és a túlkapások megszüntetését, 
az aggkori biztosítás eltörlését, az ön
álló kereskedők és iparosok önálló biz
tosítását és e célból az 1925. évi 148. 
számú törvény gyökeres novelizálása 
utáni végrehajtását, a motoros jármü
vekre vonatkozó 1932. évi 198. sz. tör
vény revízióját, a házalás, vándorkeres
kedés, az áruk megrendelésének gyűj
tésének szigorú korlátozását és a vonat
kozó törvény betartását és ellenőrzését, 
a gyári lerakatok és szövetkezetek kon
kurenciája elleni fokozottabb védelmet, 
a munkásbiztositó intézetek és kamarák 
autonómiájának kiépítését és a válasz
tás kiírását, a mai ipartörvény alapos 
revízióját, az iparosok olcsó hitelének 
lehetővé tételét, tiltakozik az iparos és 
kereskedő osztály, mint fontos gazdasági 
tényező szavának semmibe vétele ellen, 
tiltakozik a szociális terhek szándékolt 
felemelése és újabb adó- és illetékek 
behozatala ellen. Dickmann Dezső alel- 
nök indítványára kivánja a közgyűlés a

gazda-moratóriumra vonatkozó törvény
nek az iparos és kereskedőkre való ki- 
terjesztését és tiltakozását fejezte ki a 
szándékolt postai dijak felemelése ellen. 
Telek A. Sándor az inflációt kivánja és 
a kartelek és szindikátusok megszün
tetését.

A közgyűlés az 1932. évi zárszám
adást elfogadta és az 1933. évi költség- 
vetést 101,009'— korona szükséglettel, 
98,009— kor. fedezettel és igy 16,498 
korona hiánnyal a közgyűlés elfogadta 
és a hiánynak a fedezését a jelenlegi 
tagdijaknak 20— 200 kor. való megálla
pításával határozta el. — Az alapszabá
lyokat a közgyűlés oda módosította, 
hogy az épitési iparban a tanoncot csak 
négy évre lehet felfogadni és mindazon 
tagok, akik az iparuk folytatását időköz
ben beszüntették, ha azt újból megkez
deni kívánják, akkor a 100 korona be
jegyzési dijat befizetni kötelesek. — A 
Tátra Banknál lévő 30,000 kor. folyó
számla kölcsön felvételét és e tárgyban 
1929. évben hozott előljárósági határo
zatot a közgyűlés megerősítette. — Az 
építőipari kollektív szerződés teljes egé
szében elfogadtatott. Végül a közgyűlés 
elutasította a rimaszombati munkásbiz
tositó azon kívánságát, hogy a segédek 
és tanoncok lajstromának másolata ré
szére kiadassák, azzal a megokolással, 
hogy a munkásbiztositó a múltban ezt 
a kiirást az iparos és kereskedő osz
tály indokolatlan és sok esetben tör
vénytelen megterhelésére használta fel, 
már pedig az ipartársulat maga nem 
szolgáltathatja ki tagjait ilyen célokra.

A napirend befejezését jelző indítvá
nyok során Telek A. Sándor különféle 
vádpontokat tartalmazó indítványt ter
jeszteti elő, a társulati titkárnak azon
nali elmozdítását követelve. Az indít
vány előterjesztését nagy felháborodás 
és sajnálatraméltóan elfajuló személyi 
vita kisérte, mig azután a végeredmény
ben nem a közgyűlés elé tartozó ügy
ben az elnök indítványára úgy döntöt
tek, hogy a vádak valódiságának meg
állapítása céljából az ügyet haladékta
lanul a fegyelmi bizottság elé terjesztik.

Kis i rka-f irka.
A pletyka

az emberi lélek rákfenéje. Orvul dol
gozik, suttyomban támad, visszkézből 
szúr, nevetős arccal acsarog s nem le
het védekezni ellene. Mindenütt ott van 
s egy óvatlan pillanatban már teriti is 
hálóját, hogy megfogjon benne.

Mióta az ember társasággá verődött, 
azóta él a pletyka is: mindenkit érde
kel a másiknak a dolga, mindenki biró 
a szomszédja kertjében, mindenki azt a 
bizonyos szálkát igyekszik kipiszkálni 
embertársa szeméből, amely akkor ra
gadt a szempillák közé, amikor őneki a 
hagyományos gerendát dobták recehár
tyája elé az égi hatalmak.

A pletyka a kis lelkek fantáziájának 
kielégülése és sziilöanyja a rosszakarat. 
A pletyka apró gombostűből nagy zsin
delyszögeket formál, a történések meséit 
hatkötetes regénnyé szélesíti és apró, 
malterhabarcsos alapokra kacsalábon for
gó kastélyokat épit.

A pletyka : önzés és irigység. Ahol 
az emberek megunták egymás látását, 
ahol uj szenzációk után vágynak, ahol 
a bennük rejlő hipokrita lelkiismeret 
számára nem akad uj emelvény, ahon
nan a maguk sajátos erkölcsét tanítanák 
a világnak : ott megszületik a pletyka, 
mint a bennük rejlő moralitásnak leve-
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zetője, a kritikai szellem kielégítője és 
boldogan vájkál mások kis életében.

Sajnos, hogy a genfi konferencián a 
lelki hadjáratoknak ezt a fajtáját nem 
Ítélték el s a középkor módja szerint 
nem kívánják a pletykázó nyelvét tö
vestül, a templomi megkövetést az egész 
gyülekezet színe előtt, különben régen 
illő korlátok közé szorították volna a 
mindiukább nagyobb folyamágyat vető 
pletykát.

Az intimpistaságok szerzőit éppen úgy 
el kellene ítélni, mint a komámasszo- 
nyos történetek kiagyalóit, lehetetlenné 
tenni ezeket a meséket, amelyek embe
rek belső életét terítik a közvélemény 
asztala elé, családok nyugalmát teszik 
tönkre ügyesen elejtett mondattal, ko
holván egy rosszul látott cselekedetből 
vadnyugati regényt.

A pletykának az az előnye, hogy ki
induló pontja, amelyre támaszkodik, 
mindig helytálló, a következtetés azon
ban mindig rosszakaratú, fantasztikus, 
— azaz csak az első lépés indul meg 
valójában, amelyet igazolni lehet, a to
vábbi lépések már nem a földön tör
ténnek, hanem a kiagyaló koponyában. 
A pletyka rendszerint túléli önmagát, 
lárpurlárrá lesz, már száll ide, száll oda, 
sorsokat dönt halomra, terjed, dagad, 
hízik, mindenki hozzáadja a maga gon
dolatát, mint hiteleset, nyugtalan éjjele
ket csinál, nemlétező bűnöket követtet, 
Wertheim-szekrényt raboliat, soha meg 
nem történt viszonyokat költ. Még nem 
történt semmi, de a pletyka már tudja, 
az illetők még nem is ismerik egymást, 
de a pletyka már törvénytelen hat gye
rekről beszél, a boltosnak még aránylag 
jól megy, de a pletyka hamis bukásról 
suttog, aki az erdők közé pihenni megy, 
arról az a hir kap szárnyra, hogy vég- 
vonaglásban szenvedő fertőző beteg, aki 
véletlenül betört egy ablakot, az most 
lopta el a Bégum ötszáz millióját... ó, 
milyen kedves, bájos dolog egy ilyen 
pletyka, amely vesékben túr és lelkeket 
kavar föl!

A franciák megpróbálták a „Jóság 
hetét." Nálunk is meg kellene szervezni 
a pletykaellenes hetet, amikor mindenki 
csak szépet és kellemeset mond a má
sikról, amikor a szemek mosolya nem 
hazudik, a kézfogás őszinte és a rossz
akarat egy percre sem kerül elő...

Talán kíséreljünk meg egy uj, jobb 
társasjátékot: ne egymásról beszélni
rosszakat s találni ki koholt meséket. 
Az ilyen mese mindig azt jelenti, hogy 
önmagunkkal nem vagyunk rendben...

Harc a pletyka ellen : kisvárosi szél
malomharc, tudjuk s az bukik el bele, 
aki a harcot intonálja. Mert a pletyka 
és a rosszakarat örökké virulni fog, 
mindeneknek dacára.

Mégis-mégis : szüneteltessük a „tüzes 
nyelvek" munkáját. A világ nem a mi 
kis dolgainkkal törődik s a genfi kon
ferenciáknak, Hitlernek idejében igazán 
olyan nem fontos a mi kis életünk, 
hagyjuk azt békében legalább.

Pletyka; Écrasez l’infáme...
(Írtam ezt abból az alkalomból, hogy 

egy jóismerősöm öngyilkos lett a hazug 
pletykák miatt s inkább a halált vá
lasztotta, mint a reámeredő gúnyos ar
cokat.) (szv.)

H Í R E K
Azt mondják,

hogy krízist élünk 
s ű jólétnek vége, 
elcsittult a nótaszó is, 
a lélek zenéje.
Én nem tudom, hogy igaz-e, 
az én lelkem nótds 
s akinek nincs dalos kedve: 
szerencsétlen flótás.
Azt mondják, hogy az asszonyok 
rém sokat pletykáznak 
s boldogok ha másról rosszat 
súghatnak egymásnak.
Én nem tudom, hogy igaz-e, 
csoda nincsen benne, 
az lenne a furcsa, kérem, 
hogyha nem igy lenne.
Azt mondják, hogy sok a leány 
és kevés a legény; 
aki van is, házasodni 
bátortalan szegény.
Én nem tudom, hogy igaz-e, 
helyes tán az lenne, 
hogy kérőbe nem a legény, 
de a leány menne.

Azt mondják, hogy a bankokban 
nagy forgalom járja, 
egyik betevő az ajtót 
a másiknak tárja.
Én nem tudom, hogy igaz-e, 
de azi hiszem, kérem: 
nem betenni megy az kinek 
könyv van a kezében.
Azt mondják, hogy jó barát az, 
ki törődik velünk 
s dolgainkba orrát ütve, 
jói akargat nekünk.
Én nem tudom, hogy igaz-e, 
de biz én úgy vélem: 
több ebben az irigység, mint 
a jószándék, kérem.
Azt mondják, uj sajtótörvény 
lép életbe gyorsan 
s betiltanak, ha toliammal 
tán félre tapostam.
Én nem tudom, hogy igaz-e, 
kitörödik véle: 
vezércikk helyett rátérünk 
a gyermek-mesére.
Azi mondják, hogy, azaz, pardon! 
nem mondanak semmit; 
a kávésnénikék itt-ott 
nem szapulnak senkit, 
mindenkiről jót beszélnek, 
dicséröleg, szépen; 
ki nekik nem hisz, úgy higyjen 
az legalább nékem.

Eljegyzés. Herbeck Elust eljegyezte 
Dr. Halász István. (M. k. é. h.)

Iskolalátogatás Jancsovics Ferencz, 
pozsonyi reálgimn. igazgató, mint a ma
gyar nyelv és irodalom tanításának fel
ügyeletével megbízott inspektor e héten 
meglátogatta a helybeli reálgimnáziumot 
s tapasztalatairól megelégedéssel adott 
kifejezést.

Kormánybiztosváltozás Rimaszom
batban. Lapzárta után vesszük a hirt, 
hogy az itteni járási hivatal folyó hó 
16-án 554/933. elnöki számú határoza
tával a kormánybiztosságot tovább vinni 
nem hajlandó Dr. Daxner Viadimir egy- 
idejüleges felmentése mellett a kormány- 
biztosi teendők vitelével Dr. Hudiczius 
István helybeli orvost, a csehszlovák 
szoc. dem. párt úgynevezett magyar ta
gozatának lisztáján megválasztott kép
viselőtestületi tagot bízta meg s mellé 
egy Valaszkay Rezső, Ujj Lajos, Dr. Vá
gási Béla, Dr. Gyurkovics János, Deme
ter Bálint, Benko Miklós, Mariányi De- 

l zső és Sieiner Félix képviselőtestületi 
tagokból álló direktóriumot nevezett ki 
tanácskozó-szervül. Az indokolás szerint 
a járási hivatal azért döntött igy, mert a 
választás eredménye szeiinta város közön
ségének nagyobb részét képviselő városi 
magyar pártból Dr. Löcherer Géza, Dr. 
Weinberger Rezső és Sichert Károly, 
akikkel erre nézve megbeszélések foly
tak, a kcrmánybiztorságot nem voltak 
hajlandók vállalni s a kommunistapárti 
városatyák között pedig erre megfeielö 
személyt nem talált a járási hivatal.

A ősi. cionista szövetség helyi cso
portjának értesítése szerint Eisdorfer 
Andor, a magyarországi „Pro Palesztina 
szövetség" titkára 1933. május 23-án, 
kedden este 8 és fél órakor a „Tátra" 
szálló nagytermében Palesztina gazda
sági viszonyáról és a zsidóság mai hely
zetéről előadást tart, melyre az érdek
lődőket szívesen látja.

Anyák napja Rimaszombatban. A 
járási gyermekvédő egyesület a hely
beli iskolákkal és jótékony egyesületek
kel folyó év junius 11 én, vasárnap 
délután, tartja ez évi anyák napja ün
nepélyét, mely nyelvi különbség nélkül 
közös ünnepélye lesz iskoláink ifjúsá
gának, szülőknek s az érdeklődő közön
ségnek, ezért kérjük az összes helybeli 
egyesületeket, hogy e napon ne rendez
zenek más ünnepségeket és mulatságo
kat. Járási gyermekvédő egyesület.

A gimnáziumi szülői bizottság és 
segitőegyesület évzáró közgyűlése. A 
helybeli állami reálgimnázium magyar 
tagozatán működő szülői bizottság, va
lamint a segítő egyesület ma vasárnap, 
május 21-én délután 3 órai kezdettel 
tartja meg évzáró közgyűlését az intézet 
második emeleti rajztermében. Az egy
éves működés eredményeit összefogó

Tennisz, football. 
halászat, turisztika 
és az összes egyéb 
sportcikkek nagy 

választékban: 
KERCSIK-nél.

elnöki jelentéseken és a szokásos zár
számadásokon kívül nagy érdeklődésre 
tart számot Dr. Grotto Sándor rima- 
kokovai orvosnak a gyermekek ethikai 
neveléséről Írott értékes tanulmánya, 
amelyet a szülői bizottság közgyűlésén 
Frenyo Lajos tanár fog felolvasni. — A 
napirenden szerepel az iskolaépítkezés, 
a tanév megrövidítésének, a tananyag 
egyszerűsítés és a jobb órarend beve
zetésének kérdése is, ezenfelül az indít
ványok során lehetővé válik minden 
szülőnek, hogy a nevelés problémájá
nak minden részletéhez javaslatokkal, 
tanácsokkal, indítványokkal hozzászól
hasson. A szülői bizottság és a segitő
egyesület elnöksége, valamint a tanári 
kar ezúton kéri a szülők minél nagyobb 
számban való megjelenését.

Felhívás. A Rimaszombati Magyar 
Dalegylet Elnöksége ez utón hívja fel a 
nagyérdemű közönséget, illetve barátait, 
hogy azok, akik mint vendégek a da
lárdát Komáromba junius 3 —4-5-i'ki 
komáromi országos daliinnepályre el 
akarják kisérni, szíveskedjenek folyó hó 
27-éig bezárólag Pecsök Lajos urnái 
(Göinöri-utcai üzletében) jelentkezni. — 
Autóbusszal utazunk. Utazás dija oda és 
vissza 100 korona szeméiyenkint. Indu 
lás junius 3 án, szombaton délelőtt 1 /210 
órakor a Polgárikor udvarából. Vissza- 
indulás Komáromból 5 én, hétfőn dél
előtt. — Jelentkezés fizetés tekintetében 
kötelező.

A Rimaszombati Polgárikör évi köz
gyűlése. Vasárnap délután tartotta meg 
Rábely Károly elnökiéséve! a Rimaszom
bati Polgárikor nyo’cvanhetedik évi 
rendes közgyűlését a tagok élénk ér
deklődése mellett. A közgyűlés egyhan
gúlag elfogadta az előterjesztett évi zár
számadásokat, amelyek 108 932 korona 
88 fillér bevétel mellett 395842 korona 
készpénzegyenleggel záródtak s amelyek 
szerint a kör tiszta vagyona az év vé
gén 149.820 korona 81 fillért tett ki. 
Hozzászólás nélkül elfogadták az elnök
ség által összeállított folyó évi költség- 
vetést is, amely 92.858 korona bevételi 
előirányzat mellett 258 42 korona kész 
pénzmaradvánnyal számol. A szokásos 
felmentvény megadásával kapcsolatban 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazva vetie | 
tudomásul a közgyűlés dr. Gabonás Já- ! 
nos főjegyző évi jelentését, amely a kör 
múlt évi működésének minden fázisáról 
beszámolt. Ezután kisorsoltak tiz darab 
házépítési kötvényt 351., 287., 177., 362, 
392., 44., 199., 485., 288.,319. sz. amelyre; 
nézve a közgyűlés úgy határozott, hogy; 
a kötvények ellenértékét a kör pénztára 
a hirlapi közzétételtől számított 15 na 
pon belül levonás nélkül kifizeti. A ha
táridő leteltével nem érvényesített köt 
vények értéke a kör pénztára javára 
esik. Az indítványok során Perecz Samu 
javaslatot tett a Komáromba induló 
dalárda támogatására s a közgyűlés 1000 
korona segélyt szavazott meg erre a 
célra, kimondva, hogy a folyósított ösz- 
szegnek felét a dalárda tartozik kész
pénzben visszatéríteni.

Rőczey Dániel turisztikai előadás- 
sorozata. A Kárpátegyesiilet rimaszom
bati szervezete rendkívül népszerű szer
daesti összejöveteleinek keretében ren
dezte meg első turisztikai előadássoro
zatát, amelyen Rőczey Dániel, a kiváló 
turisztikai iró nyújtott elméleti oktatást 
a turistáskodás iránt érdeklődő közön
ségnek. A több estéből álló előadáscik
lusnak, melynek anyagát lapunk folyta
tásokban közli, mindvégig nagyszámú 
hallgatósága volt s az élvezetes stílus
ban előadott hatalmas elméleti anyag 
nagymértékben hozzájárult nemcsak a 
szerdaesti összejövetelek látogatottságá
nak emeléséhez, hanem a turisztika 
iránti érdeklődés felkeltéséhez is. — A 
szerdai cikluszáró előadás befejeztével 
az egybegyűltek spontán ünneplésben 
részesítették Rőczey Dánielt, aki az év
számokat meghazudtoló agilitással és 
lelkesedéssel dolgozik hazai turisztikánk 
s a Kárpátegyesüiet rimaszombati osz
tályának fejlesztésén s a fiatal turista
gárda kiképzésén. A turisták nevében 
Frenyo Lajos tanár és Benkovits Gyula 
titkár, a kör elnöksége és a szerdaesti 
összejövetelek vendégei nevében Márkus 
László főszerkesztő talpraesett szónok
lattal üdvözölték Rőczey Dánielt, majd 
elhatározták, hogy a nyári szezont ju
nius első felében közvacsorával fogják 
megnyitni. A turamegbeszélések a jövő 
szerdától kezdve már rendszeresen dél
után hat órakor lesznek megtartva a

Polgári Kör kerthelyiségében, a rendes 
szerdaesti összejövetelek azonban ennek 
dacára megmaradnak.

fparíársulati közlemények. LA hely
beli rendőrbiztosság 2782/1933. szám 
alatt kelt megkeresésében arra kért fei 
hogy az ipartársulat tagjait figyelmez
tessük a 8 órai munkaidőről szóló tör
vény betartására, nehogy kellemetlensé
gek adódjanak elő annak be nem tar
tása miatt. Ennélfogva magunk részéről 
a rendőrbiztosság eme figyelmeztetését 
az ipartársulat tagjainak betartás végett 
figyelmébe ajánljuk.

2. Elegendő jelentkezés esetén a ipar
társulat rádiókurzust rendez, amely 200 
órán át fog tartani. Jelentkezni és bő
vebb információt lehet kapni az ipar- 
társulat titkáránál. Jelentkezési idő má
jus hó 27-ig tart.

A dobsinai jégbarlang megnyitotta 
hatvanötödik szezonját. Május elsején 
ünnepélyes keretek között nyitotta meg 
a világhírű dobsinai jégbarlang 65 ik 
szezonját az évente szokásos hivatalos 
bejárással kapcsolatban. — A kiküldött 
hatósági közegek a barlang felszerelé
sét és biztonsági berendezését a leg- 
kifogásíaianabbnak találták. Általános 
meglepetést keltett, hogy a hidegnek 
egyáltalában nem mondható tél dacára 
is monumentális uj jégcsoportozatok 
képződtek a barlangban, amik csak még 
jobban fokozzák ennek a csodaszámba 
menő világérdekességnek tündéri szép
ségét. A jégbarlangüzem vezetése Fejér 
Endre bérlő szakavatott kezeiben nyug
szik. — A jégbarlang október elsejéig 
marad nyitva és naponként reggel 8-tól 
esti 7 óráig tekinthető meg. Á jégbar
langtelepen kitűnő vendéglő és szálloda 
áll a vendégek rendelkezésére. A bar
langot Dobsina várossal menetrendszerű 
autóbuszjárat köti össze. — Minden
nemű felvilágosítással Fejér Endre bérlő 
és a Kárpátegyesület idegenfoigalmi 
irodája (Lévai Jenő könyvkere.kedésé
ben) Dobsina, szolgálnak.

Hónapos vásár. Rimaszombat váro
sában a rendes hónapos vásár szerdán, 
május 24-én lesz megtartva, melyre 
mindenféle hasznos állat felhajtható.

A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamatot 
zásra fogad el és azokból visszafizetéseke- 
mindenkor azonnal teljesít.

Elítélték a demonstráló rimaszom
bati kommunistákat. A kerületi bíró
ság most Ítélkezett a múlt december 
30-án történt Rimaszombati kommunista- 
tüntetés értelmi szerzőinek Huszti Béla, 
Réthy István és Rubint János rimaszom
bati lakosoknak bünperéve! s hatósági 
közegek elleni erőszak büntette címén 
mindhármukat és pedig Réthyt 6 heti, 
a többieket pedig 3 —3 heti elzárásra 
Ítélte. A rimaszombati kommunistapárt 
e három vezető agitátora múlt év de
cember 30-án az esti órákban meglepe- 
tésszerü demonstrációt készült Rima
szombat főútvonalain végrehajtani az 
általános nyomor és munkanélküiiség 
elleni tiltakozásul. A be nem jelentett 
felvonulásról a rendőrbiztosság az utolsó 
percben szerzett csak tudomást s igy 
a munkásotthonból kifelé tóduló tünte
tőket sikerült a Rimahidaál feltartóz
tatni. A tömeg lármásan tiltakozott a 
rendőrök beavatkozása ellen s erre 
Huszti Bélát, aki a zajongók dirigense 
volt, előállították. Réthy István bajtársá
nak segítségére sietett és nemcsak arra 
buzdította az elvtársakat, hogy Husztit 
ne engedjék rendőrkézre jutni, hanem 
formálisan neki is ment az egyik rendőr
közegnek, dulakodni kezdett vele és 
gallérját is leszakította, csakhogy Husz
tit kiszabadítsa. Rubint tettleges ellent- 
állásra ingerelte a tömeget és lármásan 
követelte, hogy mindenki köveket szed
jen és kőzáport zúdítva a rendőrökre, 
biztosítsa a demonstratív felvonulás sza
bad útját. A kihallgatott tanuk vallo
mása alapján a kerületi biróság bizo
nyítottnak vette a vádbeli bűncselek
mény elkövetéséi és a három értelmi 
szerzőt elitélte.

Megakadályozott csaiádirtás. Vass
József tornaijai munkás feleségét és 
anyósát vasárnap este a csendőrség 
baromfilopás gyanúja címén előállította 
s amikor az asszony egy éves kisgyer
mekével karján a csendőrlaktanyára ment, 
a felháborodott férj dühében baltát ra
gadott és a laktanya kapuja előtt leste 
feleségét, hogy a szégyen miatti elke
seredésében bosszút álljon rajta. A csa-
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Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, május 20-át-én elragad
tató fiimoperett német nyelven p. Thomson szin- 

játéka nyomán :

A vőlegény özvegye
Fősz.: Eggert Mártha, Gearg Alexander, Fritz 

Kampers, Albert Pálig

Szerdán, május 24-én elsőrendű németül beszélő 
slágervigjáték a bécsi életből:

Bécsa”varázsos hangjai
fősz.: Kari Stand, Woíf Alb-ich Retty, Gu9tav 

Müller, Hertha Haentjensen (Misa Austria).

Csütörtökön, május í5-én elsőrendű vígjáték fül
bemászó kedves zenével és variette betétekkel 

német nyelven :

Öt Ádám és egy Éva
Fősz.: Jenny Jugo, Polf von Goth, K, Stepanek, 

Theo Shall.

egyikiád i r tásra k é s z ü l ő  munkást az 
csendőr szerelte le s amikor előállítot
ták. a k k o r  is lármásan fenyegetőzött, 
hogy kiir t ja  az asszonyt, amiért ilyen 
szégyent  hozott a fejére s azután saját 
magával  is végez. Az elkeseredett em
bert a csendőrség őrizetbe vette.

Hurokra került a murányhutai Co- 
burg-kastély egyik tolvaja. Mint is
meretes Ferdinand bolgár cár murány- 
hutai palotájának építkezését a világ
háború kitörésekor félbeszakították s 
azóta a többemeletes monumentális kas- 
t.'ly pusztulásra Ítélve viaskodik az 
enyészettel .  A kastélyban a szigorú őri
zet ellenére is nap-nap mellett kisebb- 
tiagyobb lopásokat köveinek el ismeret
ien lettesek. Az elmúlt évben 2400 ko
rona értékű deszkát loptak e! az egyik 
éjjel ismeretlen tettesek s a csendőrök
nek hosszú hónapok megfeszített mun
kája után sem sikerűit a tettest elcsípni, 
míg nem a véletlen Tomlai Károly mu- 
rányhuiai  asztalosmester személyében a 
hatóságok kezére juttatta a kastély egyik 
szarkáját, akinek lakásán a lopott desz
kák egyrészét meg is találták. A rima
szombati kerületi bíróság egy hónapi 
elzárásra itéiie az olcsó faanyaggal dol
gozó asztalost, büntetlen előéletére való 
tekintettel azonban büntetését az eny
hítő paragrafus alkalmazásával két évi 
próba időre  felfüggesztette.

Három évi börtönre ítélték a rima
ki kovái betőrőbanda vezérét. A műit 
évben a rimakokovai csendőrség a kör
nyéken történt sorozatos betörések tet
tesei után kutatva egy messze elágazó 
b - őrőbandát leplezett le, amelynek ve
zére loos István uzapunyiti illetőségű 
r imakokova i  munkás, orgazdái pedig 
Baíázsik János, Fuhrmann Mária, Michna 
János, Gyurinda Zsuzsanna, Gyurinda 
Sámuel,  Stefanik János, Csajko Gyula, 
Bresz íovszky  János és Jackuüak János 
r imakokova i  és klenóczi lakosok voltak, 
akik az Ibos banda által felhajtott in
góságokat és üzleti cikkeket kéz alatt
i rgaiomba hozták. A kerületi bíróság 
a bandavezért három évi börtönre, or- 
gazdatársait pedig 14 naptól 4 hónapig 
terjedő elzárásra Ítélte.

Tagad a gömörpanyiti gyújtogató. 
Beszámoltunk lapunkban arról a tüz- 
- -étről, ami az elmúlt héten Gömör- 
panyiton történt s amely alkalommal 
□ez József kőműves rakodója, kocsi
színe, istállója és kamrája a tíiz mar-

éka lett. A tűz keletkezésének idejé
ben többen Paicsik -Ferencz gömörpa- 
nylti lakost látták a tett színhelyéről 
elfutni s igy a gyújtogatással őt gyanú
sí tot ták meg, annál is inkább, mert futás 
-' /.ben egy csomagot ejtett el, amely
ben a gyújtogatáshoz szakértő kezekkel 
elkészített egyik „csóva" volt elhelyez- 

s amely benzinbe áztatott vattából, 
taplóból és svédgyufából volt összeál-

iva. A gyújtogatással gyanúsított egyént 
: csendőrök letartóztatták és beszállí
tották a tornaijai járásbíróság fogházá
ba. Pa'csik a terhelő bizonyítékok da
cara a leghatározottabban tagadja a ter
hére rótt bűncselekmény elkövetését és 
a gyújtogatásról semmit nem akar tudni. 
Az eljárás folyik. — Mint értesülünk, a 
gyújtogató 'ooszuból követte el tettét.

Szélhámoskodó áldetektiv. Konszky 
István 25 éves rimaszombati fiatalem
ber a napokban állott a kerületi bíró
ság Foukal-tanácsa előtt hétszeres csa- 
>ássa 1 és kétszeres lopással vádolva, 
mert egész sereg hiszékeny embert 
kisebb-nagyobb összegekkel megkáro
sítóit azza* 1, hogy detektívnek adta ki 
magát s ilyen minőségben különféle 
ügyeknek elintézésére vállalkozott. Fe
jes Béla bátkai gazdától 500 korona

honorárium előleget vett fel, hogy lak4: 
svának betörőit kinyomozza, Szűcs Bálint 
jánosi gazdát malaeüzlettel kapcsolatban 
vágta meg 500 koronával, több vasúti 
őrt pedig — detektivként bemutatkozva 
~  kényszeriiett hitelezett vasúti menet
jegyek kiadására, Domolay Ferenc já
nosi dohánytermelővel pedig ugyancsak 
detektivi minőségben kötött üzletet, 
hogy a dohánypajta felgyujtásának gya
núja címén letartóztatott üzlettársát ol
csón kiszabadítja a börtönből. Miután 
az áldetektiv ur csak a pénzeket szedte 
el áldozataitól, ígéreteinek teljesítésével 
azonban adós maradt, a beugrott em
berek végül is feljelentést tettek ellene 
s akkor derült ki, hogy közönséges szél
hámos karmai közé jutottak.

Közokirathamisitásért elitéit losonci 
speditőr. Schwarz Jakab losonci nagy- 
kereskedő két évvel ezelőtt három wag- 
gon román búzára szóló behozatali en
gedélyt eszközölt ki speditőrje Ungár 
Sándor utján a rimaszécsi hengermalom 
részére s a 2194. számot viselő enge
dély megszerzéséért 425 koronát fizetett 
Ungárnak. — Miután azonban a buza- 
szálütmánynak a határra érkezésekor 
Schwarz Jakab már beszüntette üzleti 
összeköttetését a rimaszécsi malommal 
és a tornaijai hengermalommal kötött 
szerződést, a három vaggon búzának 
Tornaijára való irányításával bízta meg 
a speditőrt, aki a sok hivatalos firkálás 
megtakarítása céljából a rendeltetési 
állomást egyszerűen zárójelbe tette az 
engedélyokiraton és Tornaiját gépelte 
oda folytatólagosan. A vámhivatal köze
gei a furcsán korrigált behozatali enge
déllyel érkező buzaszállitmányt nem 
engedték át a határon s a korrigálás 
körülményeinek tisztázása céljából el
járást indítottak Schwarz és Ungár el
len. — A rimaszombati kerüli bíróság 
Foukal-tanácsa a jóhiszeműségét igazoló 
Schwarz Jakabot a vád és következmé
nyei alól felmentette, Ungárt azonban 
feltételesen hat hónapi fogházra Ítélte. 
Ungár Sándor felebbezést jelentett be 
az Ítélet ellen.

Filmszínház. Folyó hó 20. és 21-én 
„A vőlegény özvegye" c. énekes film
bohózat kerül színre. Brown, gazdag 
amerikai fiúnak el kellene vennie Mau- 
dot, de a viharos éjszakán Fay táncos
nővel esküszik meg, aki viszont Bili 
Huber menyasszonya. A két vetélytárs 
összezördül s a vízbe pottyannak. Mind
egyik gyilkosnak tartja magát s a leg
mulatságosabb jeleneteken mennek át 
addig, mig Brown megmenekül a csá
vából s Bili is megtalálja számadását. 
A pompásan mulattató filmnek márkás 
szereplői révén van nagy sikere, ameny- 
nyiben Eggerth Márta, George Alexan
der és Fritz Kampers játszák a fősze
repeket.

Folyó hó 24-én „Bécs varázsos hang
jai" c. vig s zenés film kerül előadásra, 
mely a régi és az uj Bécs lüktető éle
tének sok bájos mozzanatát tárja elénk. 
Amerikából átszármazott bécsiek újból 
a régi életet élik át, mely vonzó, idilli
kus regény keretén belül zajlik le jókedv 
s vig hangulat mellett.

Folyó hó 25-én az „Öt Ádám és egy 
Éva" ciniü szép kiállítású fi!mvígjáték 
kerül sorra, mely főként elsőrendű zene
betétjeivel s varietébeli epizódjaival van 
hivatva maradéknélküli tetszést aratni. 
Főszereplők : Jenny Jugo és Leó Shall

Jelezzük, hogy mind a három film 
Bécsben készült s az osztrák filmgyár
tás legkiválóbb termékei közül valók.

S P O R T .
F O O T B A L L .

RME-Ragyolczi TC 7:0 (3:0). Biró : 
Lakatos (Fülek).

RME : Lőkös-Klincsák, Siinon-Pctrusz, 
Schacbter, Riz-Molnár, Ofcsárik, Kresnye, 
Éliás III, Szlovencsák.

RTC : Lakatos-Bevelagua, Petríczi-
Bodnár, Holko, Palcso-Klein, Keményik, 
Tóth, Prohászka, Zubor.

Megérdemelt, de könyü győzelmet ara
tott a RME a bajnoki tabella utolsó 
helyezettjével. Nagy visszatetszést váltott 
ki a ragyolczi csapat indolens játékával, 
mig a RME úgy látszik kezd magára 
találni.

Borús időben, időként záporral kéz 
dődik a mérkőzés s az 5. percben a 
ragyolczi védelem durva hibájából Of
csárik megszerzi az első gólt, melyet a

10. percben Kresnye kettőre szaporít. 
Csapkodó játék mindkét oldalon, melyet 
az élénk RME támadások tesznek vál
tozatossá. Az első félidő harmadik gól
ját a 35. percben Kresnye szerzi meg.

A második félidőben Ragyolcz kezd 
már jobban mozogni, Lakatos régi he
lyén, a centerhalf poszton van, de a RME 
csatárok ügyesen felépített támadásai 
megzavarják a védelmet s már a 15. 
percben egy újabb gól üi a ragyolcziak 
hálójában. A mérkőzés legszebb gólját 
Molnár beadásából Ofcsárik fejeli a 25. 
percben. A végeredményt Szlovencsák a 
32. és a 41. percben lőtt góljaival ál
lítja be. A RME és a mezőny legjobb 
embere Schachter volt.

Lakatos biró jól vezette a mérkőzést.
RME XI.-Füiekpüspöki TC 5:2 (3:0).

másodosztályú bajnoki.
FTC-ASC 4:1 (1:1). A Füíeki TC ez

zel a győzelmével egy ponttal megelőzte 
a LAFC-ot s igy a középkerület 1932/33. 
évi bajnoka lett.

LAFC-PSC 3:0 (3:0).
Vasárnap a RPS játsza itthon utolsó 

bajnoki mérkőzését a Tornaijai 1MES 
ellen, reméljük sikerrel.

Folyó hó 25-én, áldozó csütörtökön a 
középkerület válogatottja játszik Loson- 
czon a délikerület ellen vállogatott mér
kőzést. A mérkőzést nagy érdeklődés 
előzi meg, mert a két kerület váloga
tottja még nem játszott egymás ellen. 
Városunkból is számosán fognak átrán- 
dulni a minden előjel szerint szépnek 
és izgalmasnak Ígérkező mérkőzésre.

A BAK TK Rimaszombatban. A két
évvel ezelőtt is városunkban járt szim
patikus proficsapat f. hó 27-én szom
baton vendégszerepei Rimaszombatban 
a RME és RPS válogatottja elíen.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely  Károly laptulajdonos.

É r te s íté s .
Tisztelettel tudatom a n é. közönséggel, 

hogy a Hodejovi-Várgedei fürdő május hó 
14-én kezdte meg ez évi saisonját. Na
ponta kád, gőzfürdő, maszirozás és köpöiy.

Napi penzió szabad fürdővel 20 - 30 Ke.
V en d ég lő  és szálloda.

Jó polgári konyha és tisztán kezelt ita
lok, szolid kiszolgálással.

1 ágyas tiszta uj szoba, jó ber.ndezés- 
sel napi 10 Ke. Minden vasár- és ünnep
napon zene és tánc reggelig.

Teljes tisztelettel :
MICSURDA LAJOS.

50%-os
áicsökkentésse! készítem a legfinomabb férfi és 
női cipőket mérték után az itt feltüntetett áron :

Férfi chevró félcipő 
Férfi box félcipő. . 
Női chevró félcipő . 
Női box félcipő . .

Ke. 120'— 
Ke. 100 — 
Ke. 1 1 0 - 
Kc. 9 0 -

Javitások.
Férfi talpalás és sarok Ke. 14 —
Férfi sarok.................Ke. 4'—
Férfi cipő gumizás . . Ke. 4'—
Női talpalás és sarok . Ke. 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 :

HORVÁTH LAJOS
cipészmester Masaryk-tér 22

Előzetes jelentés!
Az Aug. Förster-cég zongoratechni

kusa és koncerthangolója a közel jö
vőben az itteni vidékre jön. — Azon 
zongoratulajdonosok, akik súlyt helyez
nek hangszerüknek sok éves iskolázott
sággal biró személyzet által való első
rendű és szakszerű ápolására és felül
vizsgálására, szíveskedjenek az August 
Förster zongoragyárhoz Georgswalde 
vagy annak képviseletéhez : Ifj. Rábely 
Miklós-céghez Rimaszombat fordulni.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy Rimaszombatban önálló
sítottam magamat és minden

szobafestő és mázold
munkát jutányos áron vállalok. Igyekez
tem a legmodernebb mintákat beszerezni, 
hogy mindenkinek az igényét kielégít
hessem.

Főtörekvésem lesz becsületes munka 
teljesítés jutányos ár mellett.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok teljes tisztelettel :

Ifj. CZÓKOLY GYULA
szobafestő és mázoló mester 

Szijjártó-utca 18. s.

AUTÓ-, motorkerékpár-, traktor- 
! £  és benzinmotorjának

g e n e rá l-j  a  v i t á s  á t ,  
h en g ercs iszo lá st stb .

SERES és DUDÁ'Oál
(Central-Garage Tornaija).

a TATRA automobil-gyár h i v a t a l  os  
javítóműhelyében eszközölje!

Alkatrészek : gyári áron.
Precíz munka : jutányos áron. 

Külön épület- és géplakatos osztály ! 
9  Artézia mélykútfúrás. — Yizvezeték berendezések. £  

Kérjen árajánlatot. 
TiTiTiiiriTiiiwnffiiiiBiii ii in i iii iin ii iii m i ni 11iimii iiiii i

Eladó ház.
A Pokorágyi utca 33. sz. alatti 5 szoba, 
konyha, fürdőszoba és mellékhelyisé
gekből álló lakóház az ahhoz tartozó 
354 □  öl belsőséggel jutányos áron 
eladó. A lakás azonnal elfoglalható. Ér
deklődni lehet a Rimaszombati Banknál.

Kiadó üzlethelyiség.
Rimaszombatban a Stefanik-u. 19. sz.
alatt (a Gránát-féle házban) levő sarok 

üzlethelyiség bérbe kiadó. 
Értekezni lehet ugyanott Bódy István 

fiiszerkereskedásében.

Jó házból való 2 fiú

T A N U L Ó N A K
felvétetik. — Uj és ócska átdolgozáso
kat jutányos áron vállal SZÉPLÁKY 
PÁL kárpitos mester Rim. Sobota.

ZAWADZKY EDE temetkezési vállalata
R im aszom b at G öm öri-utca 24. sz.

A legrégibb és legismertebb temetkezési vállalat Gömörvár- 
megyében, hol állandó nagy raktárt tart egyszerit és  díszes

fa- és érczkoporsékbau,
továbbá: szemfedők, halotti lepedők, sirkoázorúk és  m in
denféle szinü koszorúszalagok nagy választékban.

Ajánlkozik egyszerű és disz- 
temetés rendezésére úgy hely
ben mint vidéken.

Halottak e x h u m á l á s á t  és 
h u l l a s z á i i i t á s t ,  valamint a 
temetésekkel

teendőket a legszolidabb feltételek mellett vállal.
jaro összes



4 G ö m ö r 1933. május hó 21.

F ig y e le m .

Megérkeztek a tavaszi újdonságok.
Ö ltönyök

m ár 3 5 0  koron átó l feljebb. 
HANK ANDOR

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

Kútfúrás.
Mindenki fúrhat kutat 24 óra alatt, uj 

rendszerű kútfúróval

Hlozek J. Rimaszombat. Telefon 78.
Vízvezeték, csatornázás, központi fűtés, 
melegvíz ellátó berendezések. Autó, mo

tor javítások. — Kérjen árajánlatot.

1 FO T O -Ĉkok,
1 football labdák,
| tennisz rakettek
1 J30& o l c s ó  á r b a n

^̂ BokoiMlroBeriában̂

GzipOt 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.

V A S Ú T I  M E N E T R E N D . Érvényes 1933. május hó 15-től.
Feled—Rimaszombat—Tiszolcz—Breznóbánya.

520 655 802 9 - 1038 12- 1255 1430 16>5 1755 20°5 2205 ind.
542' 7 17 824 920 1 1 - 1222 1317 1452 1637 1817 2027 2224 érk.
558 | _ — — nos — 1357 — — 1820 — 2226 ind.
733 j __ — — 1 2 38 — 1533 — — 19531 — 2342 érk.
741 — — — 14°5 — I8 40 — — — — — ind.
958 — — — 1630 — 2105 — — — 1 — — érk. ,

Feled . . .
Rimaszombat 
Rimaszombat 
Tiszolcz . .
Tiszolcz . .
Breznóbánya.

Prága—Pozsony—Ruttka—Fülek—Feled

i
érk. 5 - 745 8 48 1023 H40 1410 1548 17 12 2 0 - 2121
ind. 440 723 8 31 1 0 - 1117 1348 1525 1650 1938 2102
érk. — 714 8 30 — H07 — 15°7 — 1934 —

ind. — 555 734 — 948 — 1345 — 18*5
érk. — — 730 — — — 1324 — 1724 —

ind. — — 6 24 — — —
l l io

— 1510 —

Pelsőcz.
1435 2318 ___ 9°7 _____ ind. P r á g a ....................................................................................................‘ 1 érk. _____ — 21 1 0 — — — 649 — 1709

2050 2232 520 — — 931 1524 — ind. B ohum in ...................................................................................... érk. 1454 — 1508 19'° — — — 029 — 728

0 21 324 746 — — 1425 1747 — érk. Ruttka ..................................................................................................... ind. 1Q53 — 1225 1644 — — — 2 2 >° — 3 -
1737 2 2 25 — 605 728 8°2 1335 — ind. Pozsony ...................................................................................... érk. ____

— 1628 2 0 48 — 2316 2349 — — 8'5
021 324 755 1425 1747 — érk' Ruttka .................................................................................................... ind. 1Q53 — 1225 1644 — c

*5 _ 2 2 10 — 3 -
0 34 337 8 02

>  -CB 
- J

Z '*3 1432 1748 — ind. Ruttka ..................................................................................................... érk. 1Q45 — 1 2 24 160i —
z*
- J

-OJ
- J 2 2 01 249

235 541 941 953 1250 1647 1929 — érk. Garamberzencze . . . . ind. 820 — 1029 1343 — 1746 1959 2 0 05 — 03S
2 37 543 942 954 1253 1649 1930 — ind. Garamberzencze . . . . érk. 8*5 — ]028 1341 — 1743 ]958 2 0 04 — 036
250 6 - 955 10°7 13°7 1708 1944 — érk. Z ó l y o m ...................................................................................... ind. 758 — 1 0 14 1324 — 1725 1945 195' — O02

304 6 20 1 0 '° 1 0 19 1330 1723 1956 — ind. Z ó l y o m ...................................................................................... érk. 733 — 1004 1310 — 1701 2025 I 939 — 24-
407 736 1 1 - l l 40 1447 1838 2 0 54 — érk. Losoncz ....................................................................................... ind. 6 10 — 902 H50 — 1540 19°4 1844 2 2 45
412 740 1102 l l 45 1453 1855 2 0 57 — ind. Losoncz ....................................................................................... érk. 606 — 9 - l l 44 — 1533 1854 1842 2 2 40
427 758 1115 12°5 1513 1913 2 1 14 — érk. F ü l e k ..................................................................................................... ind. 550 — 8 42 H26 — 1514 1836 1828 — 2 2 22
435 8 °6 H23 12>5 1525 1921 2123 6 10 ind. Fülek .  .  ........................................................................ érk. 542 — 8 34 11 IS — 15°4 1806 1820 — 2 2 10
506 8 44 H50 1252 16°5 1957 2 2 ~ 6 52 érk. F e l e d ..................................................................................................... ind. 507 — 754 1Q36 1 2 48 1424 1720 1750 1954 2 1 28
509 850 1151 1310 I6 09 2 0 22 2 2 02 7 - ind. F e l e d ........................................ érk. — 6 48 752 1033 — 142i — 1748 — 2125
532 9 17 1 2 16 1340 1638 2050 2226 728 érk. L é n á r t f a l a ............................. ind. — 6 16 729 1 0°5 1220 1355 1618 1722 1926 2 0 57
556 944 12 33 1433 1712 2 1 47 2 2 45 755 érk. T o rn a ija .................................. ind. — 555 707 943 — 1337 lő 57 1706 — 2 0 38
6 19 10°7 12 52

*
15- 1730 2 2 13 2307

**
— érk. 1- Pelsőc .................................. ind. — 520 6 38

•**
919 — 13'° 1530 1645

*
— 2 0 '5

* Gyors végig. ** Gyors Losonczig

Zólyom—Beszterczebánya.
* Gyors végig. ** Gyors Losoncztól.

0 1 5  3 O6 g 22 g 0 5  1Q15 H 3 5  J 348  1 5 5 7  
052 , 344 70a 8 46 1046 1 2 17 1431 lő 53

* Motor gyors. Pozsonyból IXj30-ig.

1712 1915 2 0 07 2257 ind.
1753 2 0 -  2 0 39 2350 érk. iZólyom . .

Besztercebányai ind.
férk. 245 350 6 08 752 g40 1**7 13OI 14 13 1 6 27 1 8 ° 3 1941

1 ind. ] 37 308 520 710 901 1Q55 J 2 i8 1 3 2 0  1 5 43 1 7 ° 8  1350

** Csak IX 30-ig

Pozsony—Rimaszombat (Léván át).

6°ó 728 1710 ind. Pozsony . . . . ' érk. 9 - 2316 2349
10 07 1307 2250 érk. Zólyom . . . . ind. 402 1725 1945
1 0 19 1330 ind. Zólyom . . . . érk. — 17oi 1939
1252 1605 — érk. F e le d ....................... érk. 1424 1750
13!7 1637 — ; ind. -r Rimaszombat . . ind. 1348 1650

Rimaszombat—Budapest és vissza.

440 1 0 -  1348 2 1 02 ind. | Rimaszombat. f  érk. ! 920 1637!20'7 542 
Il ié 1710 2255 520 érk. j  Budapest . . | ind. 2335 6 05 1410 1930

A Budapestről 19 30 induló vonatnál Füleken 4 órai várakozás

Rimaszombat- Poltár—Losoncz.

505 l l io 1510 ind. Rimaszombat . . - érk. 743 1328 18!4
609 1 2 14 1640 ind. Pohár....................... ind. 6 U 1230 1717
701 13°7 1731 ind. Rimakokova . . ind. 522 — 1534
714 1444 2 0 12 érk. 1■ Losoncz . . . . ind. 5 - l l 48 1538

Fülek—Salgótarján—Budapest.

5 4 5 H 35 1540 2225 ind. Fülek . . .' Lérk. 747 1 2 35 1446 1812 O36
622 H 59 16 05 2250 érk. Somoskőújfalu ind. 7 2 3 1205 1422 1750 : Q05
8 04 13°> 1806 0 ?5 érk. Salgótarján . ind. 420 ]046 1Q46 1705 2318

1116 171° 2255 520 érk.. -Budapest k p . . ind. 2335 605 605 14'° 193G
Lénártfala—Ózd—Miskolcz—Budapest kp.

730 850 1020 1358 16 22 1645 1730 2 0 59 ind. L énártfa lva ............................. ‘ érk. 740 9" 12°8 1407 1633 l 7 i6 1925 2 12'
733 853 1023 14°I 1625 1648 1733 21°2 érk. Bánréve .................................. ind. 737 908 1205 1404 1630 I713 1922 2 1 18
— 935 1 2 18 lő 28 — — 2 0 - 2 3 - érk. Ó z d ........................................ ind. 531 735 1052 — — 1625 — 2 0 29
942 — 13'5 — — 1842 — 2 2 49 érk. M isk o lc z .................................. ind. — 707 10°5 — I355 __ 1735 —

— — 1720
— — 2 2 25 —

545 érk. -- Budapest kp............................. ind. — 018 650 — 722
— 1410 —

Pelsőcz—Murány. Pelsőcz—Nagyszlabos.
6 30 1015 1320 15>° 2020 ind. | Pelsőc férk. 6 15 

1752 l l 36 1 441 1635 2 1 41 érk.|Murány |ind. 5~
* Csak munkanapokon.

9 13 13ü5 1633 2ü03
8 -  1152; 1520 1850

I708 1016 1315 1 5*8; 1*7*5 9010 
8 0 7 .1 1 13 1430 1613 1832 2 1 07

Csak munkanapokon. ** C*ak vasár- és ünnepnapokon.

ind. IPelsőcz .férk. 
érk.|N .szlabos| ind.

6 26 8 17 1002 12 57 1628 1950
534 708 910 1205 1510 J8f8

Pelsőcz—Rozsnyó—Dobsina._____________  A U T Ó  Rozsnyó—Kassa.

6 34

*

8 24 1Q40 1336
1

1750 23 '5 ind. Pelsőcz . J1 érk. 6 22 820
*

1Q04 1225
*

15°' 1638 1940 709 1 1 - l 4 3l ind. Rozsnyó f érk. 1Q30 1359 1850
707 850 HI3 1409 1823,2341 érk. R< zsnyó . ind. 557 748 940 1156 1423 1610 19°7 732 1119 1443 érk. Krasznahorka-V. érk. 1 0 10 1343 1833
710 — 1118 1414 1828 2342 ind. Rozsnyó . érk. 556 743 — 1J5I — 1606 1902 942 1325 I 703 érk. - - Kassa . . ind. 750 1J30 1 6 13
8°9 — 1 2 18 1513 1927 036 érk. J- Dobsina . ind. 5'2 6 47 — 1055 — 15'5 18- .

* Csak munkanapokon.

R im aszom bat—L o so n cz:
Rimaszombatból indul: 7 3 5  és 1345 ó. 
Losonczra érkezik: 8'40 és 14'50 ó.
Losonczról indul: 9'— és 16'30 órakor. 
Rimaszombatba érk.: 10'05 és 17'30 ó.

Autóbuszjáratok:
T ornaija— R im a szo m b a t:

Tornaijáról indul: 7'50 órakor, Rimaszom
batba érkezik 9'— órakor.

Rimaszombatból indul: 1 2 '— órakor, Tornai
jára érkezik : 13* 10 órakor.

B ugyikfala—R im aszom bat:
Bugyikfaláról indul: 6 '— és 1345 órakor, Ri
maszombatba érkezik: 7'— és 1430 órakor. 
Rimaszombatból indul: 1 1 '— és 18'— órakor, 
Bugyikfalára érkezik: 1 2 '1 0  és 19'— órakor.

Rimaszombat, 1933. Nyomatott R á b e ly  K á ro ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


