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„E z t  akarjuk, segítsetek!”
k helybeli sportegyesünk tribüoépitési akciója. —  Értsük meg a jöszándéku kezdeményezést s nyújtsunk segítséget a terv kiviteléhez.

Ir ta : M Á R K U S  L Á SZ L Ó .
Nemcsak mini a tolinak, de mint 

a sportnak is szerelmese, lapélen, 
vezető helyen foglalkozom ezzel az 
annyira fontos üggyel, mert szív
ügyem ez és lélekbeli meggyőző
désem, hogy mindazok, akik tisz
tában vannak a sport fogalmával 
és jelentőségével, szeretettel olvas
sák az akció sikerét előmozdítani 
akaró Írásomat és a terv kivitelét 
biztosítani tudó segedelem nyújtá
sában nem késlekednek.

Akik a múlt vasárnap óta a 
Gömőri-utcán megfordulnak, a Gro- 
singer-cég egyik kirakata előtt nap
nap mellett nagyobb csoportosu
lást vehetnek észre. Kiváncsi szem
mel a kirakatba tekintve, ott forgó 
állványon egy 1:20 nagyságban 
készült, nagyszerű elgondolással 
összeállított, művészi kivitelű tribün- 
modellt láthatnak, fölötte ezzel a 
felírással: „Ezt akarjuk, segítsetek!“

Ez a pompásan megkonstruált 
miniatür-modell kicsinyített képét 
adja a helybeli sporttelepen épí
tendő uj tribünnek, melynek épí
tési akcióját a helybeli sportegye
sületek a legnagyobb lelkesedéssel 
mditották meg s melyre a régi tri
bün leégésével most már feltétlenül 
s további halogatás nélkül nagy 
szükség van.

A mindinkább erősebb lendüle
tet vevő mozgalmat a helybeli 
sporttudósitó tollából a követke
zőkben ismertetem :

A sporttelep évtizedes kerítése és fa- 
tribünje már minden tekintetben nagyon 
sok kívánni valót hagyott hátra, annál 
s inkább, mert hiszen a rimaszombati 

sportegyesületek voltak az elsők azok 
közül, amelyek Sziovenszkón — nem 
számítva az egy-két nagyvárost — ren
desen körülkerített és tribünnel ellátott 
pályával rendelkeztek. Természetesen a 
fejlődés folyamán úgy az egyesületek, 
mint a közönség igénye is egyre jobban 
fokozódott s most, hogy kényszerhely
zet van, mert a régi kerités már telje
sen hasznavehetetlenné vált, a tribün 
pedig február hó 3-án este tűzvész ál
dozata lett, nincs más megoldás, mint 
a teljes újjáépítés.

Már a múlt év tavaszán felvetődött a 
sporttelep újjáépítésének eszméje, ami
kor is néhány az egyéni és az egyesü
leti érdekeken felülemelkedni tudó és 
csakis az egyetemes sportot szem előtt 
tartó sportember megalakította az úgy
nevezett „Pályaépitő bizottságot", amely 
feladatául tűzte ki a rimaszombati sport

telep teljesen újonnan való és a kor 
követelményeinek megfelelő átépítését.

Az elmúlt esztendő gazdasági válsága, 
de még sok más ok is nagyon megne
hezítette a munkát, de az eszme egyre 
jobban gyökeret vert a köztudatban, 
úgy hogy ma már teljesen egyöntetű az 
a vélemény, hogy halaszthatatlanul ke
resztül kell vinni a sporttelep teljes 
újjáépítését.

Az elmúlt nyáron és őszön serényen 
folytak ezirányban az elökészitő mun
kák. Makovits Jenő festőművész, aki, 
mint közludomásu, nemcsak kiváló mű
vész, de fanatikus sportrajongó is, Ur- 
bányi Tibor és Hizsnyan Géza cserkész
tisztek közreműködésével 1:20 arányú 
miniatűrben elkészítették a Makoviís 
Jenő elgondolása szerint építendő uj 
tribünt, amely kimerítő munka három 
hónapot vett igénybe. Ez a tény már 
maga is nagyon jelentékenyen vitte elő
re a gondolatot a megvalósulás felé. 
Fekete Béla, a CsMTSz ügyvezető igaz
gatója nyári kőrútján személyesen is 
megtekintette a modellt s arról a bámu
lat és elismerés hangján nyilatkozott, 
azon nyomban kijelentve, hogy ilyen 
komoly munkát a CsMTSz is a lehető
ség határain belül a legmesszebbme- 
nően támogat.

Az építendő uj tribün három öltöző
jével, két tusszobájával, egy pályafel
ügyelői lakásával, egy büfféjével és egy 
bírói öltözőjével 720 személy részére 
biztosítana kényelmes ülőhelyet, amelyek 
közül körülbelül 130 ülőhely s 17 kü- 
lönböző nagyságú páholyokra esik.

Az épitendő uj tribün hossza 30 mé
ter, mélysége 8 méter, a legmagasabb 
ülőhely körülbelül 6'9 méter magasság
ban van. Konstruálása olyan, hogy bár
melyik ülőhelyről minden hajlongás nél
kül kényelmesen belátni az egész pá
lyát. Alapja és hátulja szilárd építmény
ből fog készülni, felső szerkezete fából, 
megerősítve vaskapcsokkal és vascsa
varokkal, fedve palával lesz. A tusszo
bákhoz a szükséges vizet az épületben 
fúrt kutból vezeték fogja szolgáltatni.

Az összes tervek, a legaprólékosabb 
részletekig kidolgozva már készen áll
nak s most még a másik nehéz, vagy 
talán még nehezebb kérdés elintézése, 
az anyagiak előteremtése van hátra.

A Pályaépitő Bizottság a lehetőség 
szerint mindent házilag intéz el, hogy 
ezáltal is csökkentse az amugyis jelen
tékeny költségeket, de külső segítség 
nélkül képtelen lenne a szükséges anya
giak előteremtésére s igy minden alkal
mat megragad annak megszerzésére. 
Megkeresi úgy a magánosokat, mint a 
köztestületeket, valamint a hatóságokat 
is, hogy nagy munkájában legyenek se
gítségére. Kérvénnyel fordult Rimaszom
bat városához, természetbeni anyagi tá
mogatásért.

Rimaszombat város képviselőtestülete 
egyhangúlag 45.000 darab téglát, 170 ms 
homokot és 35 m3 kavicsot bocsát díj
mentesen rendelkezésre, amely nemes 
cselekedetével a legjelentékenyebben 
viszi előre az ügyet a megvalósulás felé.

A közönség köréből is többen aján
lottak fel ingyen fuvart és munkaerőt.

Megindult már a nagy társadalmi akció 
is. Különböző névértékű téglajegyek ke
rülnek eladásra, mi által mindenkinek 
módjába áll tehetsége arányában támo
gatni az önzetlen munkát. A Pályaépitő 
Bizottság kérvénnyel fordult a CsMTSz- 
hez, ahonnan szintén hathatós támoga
tást vár, annál is inkább, mert ameny- 
nyiben az uj sporttelep létesítése meg
valósul, úgy a rimaszombati sportegye
sületeknek a CsMTSz részéről való 
anyagi segélyezése nemcsak hosszú időre 
elintézést nyerne, hanem éppen ezáltal 
egy erős támaszt is kapna a CsMTSz.

Minthogy már ebben a hónapban meg
kezdődnek a bajnoki mérkőzések, a 
Pályaépitő Bizottság mindenekeiőtt már
cius hó első felében felépitteti a 400 
folyóméter hosszú uj keritést. Az uj ke
rités vasbeton oszlopokkal lesz ellátva, 
2'50 méter magas lesz, amelyet kétso
ros szögesdrót fog körülövezni. Az elő
irányzat szerint ez a kerités körülbelül 
12.000 koronába fog kerülni. A bajnoki 
idény befejezése után rögtön sor kerül 
az uj tribün építésére is, de lehetséges, 
hogy már május hó folyamán. Ameny- 
nyiben a szükséges anyagiak nem álla
nának rendelkezésre, úgy ez évben csak 
az egyik részét építik meg s azután 
folytatólagosan a többit.

A Pályaépitő Bizottság teljesen tuda
tában van a nehéz helyzetnek, de mégis 
bizik abban, hogy mint már annyiszor, 
úgy ez alkalommal is, Rimaszombat vá
ros sportszerető közönsége, valamint a 
hatóságok is, a lehetőség szerint teljes 
erejükkel támogatni fogják a nemes 
akciót, ami annál is inkább fontosabb, 
mert hiszen ezzel nemcsak a sportot 
támogatják, hanem közvetve nagyon sok 
munkanélkülit juttatnak kenyérhez.

Ebből a tudósításból tiszta képet 
nyerhetünk a sportegyesületek tri
bün- s illetve pályaépitési tervéről 
és általában az azt valósággá tenni 
akaró egész mozgalomról, de jóleső 
érzéssel állapítjuk meg egyidejűleg 
azt is, hogy a helybeli sportélet
nek lelkes harsonása is akadt már, 
akinek tudósításából messzeföld 
embere is megismerheti, miiyen 
intenziven ver a sportért Gömör- 
ország szive.

Szerény magam elfogódva s meg
hatódva szemléltem a körbe forgó 
miniatűr tribünt: lelkes sportembe

rek leikéből sarjadzott nagyszerű 
elgondolást, kiváló alkotást.

Az emlékezés szárnyán a múlt
ba repültem vissza s ott láttam a 
tizenegy év előtti (1923. május 20.) 
ünnepélyes pályaavatást, amikor 
avató' beszédemet igy végeztem: 
„Legyen ez a sporttelep egy lélek
ben erős, testben edzett jövő nem
zedék nevelő bölcsője!"

Kivánságszámban szóltak ezek 
az igék ajkamról s a kivánság tel
jesedésbe ment.

A lefolyt 11 esztendő alatt sport
életünk sokat haladt, tetemesen fej
lődött s az 1923. május 20-án az 
egész város közönségének örömös 
részvételével általam felavatott uj 
sporttelep az idők folyamán való
ban egy lélekben erős, testben 
edzett jövő nemzedék nevelő böl
csőjévé alakult.

Hogy azonban ebben a bölcső
ben társadalmi osztály és nemze
tiségi különbség nélkül minél töb 
ben és célirányosabban nevelődje
nek fel, szükséges a bölcső meg
felelő kiépítése, barátságos meleg
gé, fejlődésre puhává és nevelésre 
alkalmasabbá tétele.

Ezt célozza az uj pálya- s illetve 
tribünépitési akció.

A sporttelep stadionná kiépítése 
s egy egészséges generáció neve
lése a főcél. A mostani mozgalom 
csak egy lépés a cél felé. De fon
tos elhatározó lépés, mely máris 
garantálja a cél rohamos elérését.

Az ifjúság legbecsesebb kincsünk. 
Az ifjúság céltudatos nevelése hár
mas szempontot, illetve irányelvet 
igényel. A szellemi kiművelés, er
kölcsi oktatás és rendszeres test
edzés egységes összekapcsolása 
eredményezheti a tökéletes ember- 
remeknek a kialakuláséit.

A szellemi és testi kultusz egyen
lően fontos, e kettő helyes egye
sítéséből születhet meg csak az 
igazi emberideál!

A robosztus vasgyuró, de fara
gatlan tökfilkó épp oly hasznave
hetetlen tagia a társadalomnak, mint 
a salamoni bölcsességü, de haszna
vehetetlen nyomorék.

A világ összes államai százmil
liókat áldoznak a testnevelés fel
lendítésére. Az újságok rovatai s az
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országok rádió leadóállomásai a 
mindenfelé viruló testedzés verseny- 
eredményeiről hosszasan és rész
letesen számolnak be. A tömegér
deklődés hallatlan arányokat ölt s 
az ifjúság egyre fokozódó lelkese
déssel karolja föl a sport külön
böző ágait.

A világversenyek, az olimpiko
nok iránt leírhatatlan érdeklődés 
nyilvánul meg világszerte s egyes 
nemzetek méltán büszkék lehetnek 
a versenyeken nemzetüknek dicső
séget szerző fiaikra, kiket hazaté
résük alkalmával győzelmes had
vezéreket megillető országos ün
nepséggel és határtalan lelkesedés
sel fogadnak.

A testedzés merev ellenségeivel, 
meg nem értőivel kár vitatkoznunk, 
de ilyenek ma már — hál’ Isten
nek — minél kevesebben vannak 
s az események túlhaladják őket. 
Beszéljenek a fenti tények.

Szeretném a lelkemet a lelkekbe 
önteni, szeretném a szivem vérét 
a szivekbe átömleszteni s igy 
megértővé tenni Rimaszombat és 
Vidékének minden müveit, haladó 
szellemű, a sportbeli műveltségért, 
haladásért áldozatkész emberét a 
megindult mozgalom iránt, hogy 
azok a külömböző névértékű tégla
jegyek minél nagyobb és olyan 
számban keljenek el, hogy az uj 
pálya- s illetve tribünépités kérdése 
lehetőleg még ebben az évben 
megoldható legyen.

Ezért ezúton hívok fel minden-1 
kit, társadalmi osztály és nemzeti-1 
ségi különbség nélkül: csatlakoz
zék a mozgalomhoz s pénzbeli vagy 
természetbeli adományával, munka- 
avagy anyag hozzájárulásával se
gítse sikerre vinni ezt a nemes 
akciót.

Az aláírási ivek már kibocsáj-j 
tattak, én hiszem, sőt teljes bizo
nyossággal meggyőződésem, hogy 
a nagy lelkesedéssel megindult len
dületes mozgalmat siker koronázza, 
mert a testedzés eszményi hivatá
sát eddig általános megértés és 
megbecsülés övezte mindenütt.

Rimaszombat és Vidéke közön
sége sem maradhat el! Várom en
nek a megértésnek és megbecsü
lésnek nagyszerű megnyilatkozását, 
hogy ne legyen hiába való az „Ezt 
akarjuk, segítsetek!“ kérő szó és 
újból igazzá váljék tizenegyesz
tendő előtti pályaavató beszédem 
végső akkordjában kifejezett kíván
ságom : Legyen ez az uj sportte
lep egy lélekben erős, testben edzett 
jövő nemzedék nevelő bölcsője !

Szigorúan megbüntetik 
az árdrágitőkat.

A kormány rendelete értelmében az 
indokolatlan áremelések ellenőrzésére a 
felügyeleti hatóságok a járási hivatalok 
lesznek, amelyek 50.000 koronáig ter
jedhető pénzbüntetést, esetleg szabad
ságvesztést szabhatnak ki. Az elsőfokú 
hatóságok bírói tárgyalás nélkül, a fel
sőbb fórumok döntése előtt illetékesek 
lesznek a büntetések kiszabására, ami
től az árdrágítók könnyebb nyilvántar

tását és az uzsora gyorsabb üldözését 
várják.

A szükségrendelet kötelezni fogja a 
politikai hatóságokat arra, miszerint 
gondoskodjanak arról, hogy az első
rendű szükségleti czikkek és teljesítmé
nyek indokolatlanul ne drágittassanak. 
Szükségleti cikkek alatt értendők mind
azok az ingó dolgok, amelyek közvetve 
vagy közvetlenül az emberi és állati 
élelmezésre, ruházkodásra, fűtésre és 
világításra szolgálnak.

A rendelet értelmében kihágás 
miatt büntetendő:

aki a szükségleti cikkekért vagy 
teljesítményekért indokolatlanul ma
gasabb árakat követel ;

aki a szükségleti cikkek eladá
sánál az eladó által követelt árat 
tulfizeti, vagy, amennyiben bizonyos 
ár megállapítva nincs, a szokásos 
piaci árat átlépi;

aki másokkal megegyezik arra, 
hogy a szükségleti tárgyak és tel
jesítmények árát indokolatlanul fel
emelik ;

aki a szükségleti tárgyakat fölvá
sárolja, készleteket gyűjt, ezen tár- 
gyak gyártását vagy eladását be
szünteti vagy korlátozza, hogy ez
által indokolatlan áremelést érjen e l ;

aki szükségleti cikkekkel lánc
kereskedelmet űz, vagy egyéb üzel
meket követ el, amelyek alkalma
sak az árak indokolatlan emelésére.

Afölött, hogy indokolatlan árdrágítás 
esete forog-e fenn, a hatóság szabad 
mérlegelés, az összes körülmények te
kintetbe vétele és a megfelelő ár alap
ján határoz.

A mennyiben súlyosabb vétség esete 
nem forog fenn, a fenti cselekményeket

50000 koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel és 6 hónapig terjed

hető elzárással lehet büntetni. 
Behajthatatlanság esetén a pénzbíinte 
tés elzárássá változtatható. Azokat a 
tárgyakat, a melyekkel az árdrágítást 
elkövették, el kell kobozni, az iparen
gedélyt pedig meg kell vonni.

A brünni ankét után.
„Kézfogás..." volt a cime annak a 

cikkemnek, melyben karácsony táján 
informáltam a csehszlovákiai magyar 
közvéleményt a prágai magyar protes
táns ifjúságnak a vallási és nemzeti 
kérdésekről való állásfoglalásáról. (Re
formátus Egyház és Iskola, Evangélikus 
Lapok, Gömör stb.) Már akkor han
goztattam annak szükségességét, hogy 
a protestáns ifjúság valláserkölcsi meg
alapozással vértezze fel magát Krisztus 
urunk örök érvényű igéihez ragaszkod
va, sőt azokat ujjáértékelve a mai em
beriség tépettségében egyedül lehetsé
ges gyógyír gyanánt. Ezért van szükség 
arra, hogy az akadémikus ifjúság, a 
jövő kisebbségi magyarságnak intelli
genciája a történelmi egyházak pozitív 
erkölcsi és világnézeti értékeit a saját 
életében érvényre juttassa. A fentidézett 
Kézfogás cim pedig azt jelentette, hogy 
ennek a munkának nem szabad a nem
zeti építő munka felekezeti megoszlásá
hoz vezetnie.

Nem szabad, hogy az ifjúság által 
képviselt uj szellemiség, mint a magyar 
történelem szükségszerű ujjáértékelése 
felekezeti alapon álló mozgalmak irá 
nyitása mellett hassa át a közéleti ke
reteket. Szükség van egy olyan mozga
lomra, mely a magyar építést támasztja 
alá biztos krisztusi világnézettel és er
kölccsel és konkréten megfogalmazott 
magyar programot ad, nem ismerve kü
lönbséget magyar és magyar között. Ez 
volt célja a Prágából útnak indult Szé
chenyi Reform Mozgalomnak: Az osz
tatlan magyar nemzeti eszme, a korsze
rű szociális munka és az egyetemes 
keresztyén világnézet és erkölcs kon
krét és precíz megfogalmazása volt ez.

Ennyit a múltról.
Február 17—18-án magyar főiskolás 

ankétot tartottak a csehszlovákiai ma
gyar egyetemi hallgatók prágai, brünni 
és pozsonyi egyesületei és mozgalmai. 
Az ankét célja az ifjúság problémáinak 
megbeszélése és ennek kapcsán annak 
megállapítása volt, hogy a felnövekvő 
uj magyar szellemiség milyen utón látja 
biztosítottnak a kisebbségi magyar jövő 
kiépítését. Az egyes egyesületek és 
mozgalmak megjelent képviselői világ

nézeti és programbeszámolót tartottak. 
Az egyetlen olyan mozgalom, mely az 
egyes egyesületeket összefogó és osz
tatlan magyar nemzeti alapon álló vi
lágnézetet adott a Széchenyi Reform 
Mozgalom volt. Az egyesületeket ha az 
egyetemes kisebbségi életre vonatkozó 
programmal is jöttek elő helyi adottsá
guknál fogva, nem vállalhatták annak 
keresztülvitelét, legfeljebb indítványozá
sát. A prágai Protestáns Baráti Kör 
vallási alapon álló világnézetet és prog
ramot adott, mely a speciális protes
táns világnézeti és valláserkölcsi fel
adatokat foglalta magában. Meglepő 
volt azonban, hogy a katholikus Pro- 
kászka Kör speciálisan katholikus vi
lágnézeti és vallási programot egyálta
lán nem adott elő, hanem a magyar 
közéleti teendőket telte magáévá, ami a 
meglevő összefogó keretek betöltésének 
hangoztatása ellenére, tagadhatatlanul 
azt a benyomást keltette bennünk, mint
ha a megszervezett Prohászka Kör a 
kellően még meg nem szervezett pro
testáns ifjúsággal szemben önkénytele
nül is a jövendő magyar közélet irányí
tását és egyedüli betöltését vindikálná 
magának. Elejétől fogva ellene voltunk 
a közéleti felekezetieskedésnek. És most 
se szeretnénk, ha a Prohászka Kört ez
zel kellene megvádolnunk. De minden
esetre érdekes, hogy amig mi csakis a 
speciális vallási feladatokat akarjuk fe
lekezeti alapon elvégezni és magyar 
nemzeti munkánkat kifejezetten a Szé
chenyi Reform Mozgalom, mint a ma
gyar nemzeti egység alapján álló meg
mozdulás keretein belül akarjuk katho
likus magyar testvéreinkkel együtt vál
lalni, addig a Prohászka Kör nem is
merte el egy magyar nemzeti alapon 
központilag irányított mozgalom szük
ségességét. A meglevő közéleti kerete
ket a felekezeti mozgalmak kizárólagos 
irányítása mellett akarja betölteni, sőt 
a jelen esetben a Széchenyi Reform 
Mozgalom egyetemes magyar program
jával szemben állította a speciális ka
tholikus feladatok kihagyásával a saját 
külön magyar közéleti programját.

Reméljük, hogy a Prohászka Körnek, 
a brünni ankéton elfoglalt álláspontja 
csupán az ankéton adódó helyes ut pil
lanatnyi félreismeréséből eredt, annál 
is inkább, mivel a husvéttól karácso
nyig terjedő időszakban egészen az 
ankétig az összefogó Széchenyi Reform 
Mozgalomban velünk együtt testvéri 
megértéssel dolgozott és mivel az anké
ton erre a múltra és a kisebbségi ma
gyar érdekekre apelláló beszédek hatá
sa alatt álláspontjából engedett. Remél
jük, hogy a dolgok kedvező kifejlődését 
az is elő fogja segíteni, hogy a katho
likus ifjúságnak azon része, mely a 
Prohászka Körön kivül áll, a vallási 
elmélyülés és munkaprogram mellett az 
osztatlan magyar nemzeti eszme alap
ján álló mozgalom szükségességét han
goztatja.

Ezzel kapcsolatban nem lesz érdek
telen, ha őszintén és világosan kifejti, 
miért van szükség egy ilyen mozga
lomra, miért van ennek létjogosultsága 
és hivatása. A brünni főiskolás ankét 
örvendetes eredménye volt, hogy a kü
lönböző városokból összejött és a kü
lönböző szervezetekbe csoportosult ifjú
ság teljes egységes alapra helyezkedett, 
mikor az összes delegátusok anélkül, 
hogy ebben előre megállapodtak volna, 
a magyar nemzeti eszme, a szociális 
újjáépítés és a krisztusi világnézet és 
etika mellett tettek hitet.Ugyancsak mind
nyájan megegyeztek abban, hogy ezzel 
a hármas alappal kell megtölteni a 
közel jövőben az akadémikus ifjúság 
szervezeteit, valamint a kisebbségi ma
gyarság kulturfórumait, amilyen például 
a Szlovenszkói Magyar Kulturegylet. 
Az ifjúságnak ez a határozottan meg
fogalmazott kívánsága korszakalkotó je
lentőségű. Viszont tény az, nem elég a 
hármas alapnak mint jelszónak a han
goztatása, mivel azt mindenki úgy ma
gyarázhatja, ahogyan akarja, vagy az 
érdekei kívánják. A magyar nemzeti 
alapon álló akadémikus és kulturális 
keretek megtöltésénél központi és terv
szerű irányításra van szükség, precí
zen megfogalmazott világnézet és mun- 
program alapján.

Csakis ez a központi irányítás lehet 
biztosítéka annak, hogy a keretek ve
zetőségének évenkinti esetleges válta
kozása ellenére is a hármas eszme 
alapján lefektetett világnézet többé félre 
nem magyarázható és hogy a munka-

program megvalósításának folytonossága 
biztosítva lesz. Ezért van tehát szükség 
osztatlan magyar nemzeti alapon álió 
mozgalomra is, mivel ezt a nagy fel
adatot nem végezhetik el csupán a fe
lekezeti alapokon álló mozgalmak. Ez 
végeredményben a magyar kulturmunka 
felekezeti megosztásához vezetne. És ez 
meggyőződésünk szerint egyetemes ma
gyar, de különösen kisebbségi szem
pontból életveszélyes nemzeti válságot 
eredményezhetne.

Örvendenünk kell, hogy az ifjúság az 
ankét hatása alatt egy ilyen mozgalom 
szükségességét egyöntetűen belátta, s 
még inkább örvendenénk és a helyes 
fejlődés második etapja lenne, ha e 
lelkes belátást a konkrét tett és meg
valósulás követné.

Ennek értelmében nyújtom ismét job
bon.at „kézfogásra..."

Prága, 1934. február 22.
Ónody Zoltán.

k i  elektromos szem és a beszélő mozi,
(Frenyo Lajos tanár előadása.)

Múlt pénteken este a gimnázium zsú
folásig megtelt fizika termében tartotta 
meg nagy érdeklődéssel fogadott elő
adását Frenyo Lajos tanár az elektromos 
szemről, illetve a beszélő moziról.

Bevezetőül az emberi érzékszervek 
megbízhatóságát, finomságát és érzé
kenységét messze fölülmúló mechanikai 
berendezésekről szólt az előadó, hangoz
tatva, hogy a tudománynak a legnagyobb 
fejtörést a szem mechanikai, illetve tech
nikai pótlása okozta, mig végül is a 
fényképező lemezben sikerült a szemnél 
sokszorta érzékenyebb mechanikai esz
közzel megajándékozni az emberiséget, 
amelynek igazolásául elegendő a csilla
gászati felvételekre hivatkozni.

Ezután a fotocellának ismertetésére 
tért át az előadó. A fotocella tulajdon
képpen egy közönséges légüres villany- 
körte, amelynek üvegfala belülről olyan 
fémmel van bevonva, amely fém a fény 
hatására elektromos vezetőképességét 
változtatja. Ilyen fém a szelén, amely 
sötétben abszolúte nem vezeti az elekt
romosságot, ellenben, ha fény esik reá, 
a fényforrás erősségének arányában 
emeli vezetőképességét. A szelénlámpa 
tehát az első lépést jelenti az elektro
mos szem feltalálása felé. A második 
lépést e téren az a fizikus tette meg, 
akinek sikerült a szelén helyett egy 
olyan fémet kombinációba hozni, amely 
nemcsak fényerősség szerint változtatja 
elektromos vezetőképességét, hanem egy
ben a fény hatására elektronokat is ter
mel. Ez a fém a könnyű fémek cso
portjába tartozó kálium, amely a mo
dern fotocellák belső szigetelő rétegét 
alkotja. A káliumlámpa belsejében egy 
közvetítő drót van függőlegesen besze
relve, amely nem érintkezik a kálium
mal, hanem a körtének a rádiólámpák
hoz hasonló egyik lábacskájával tart 
érintkezést. Ha a fotocellába a megvi
lágítás lehetővé tételére meghagyott ke
rek ablakocskán át fény hatol be, a 
kálium elektronokat kezd termelni, amely 
elektronok azután hidat képeznek a ká
lium és az említett közvetítő drót között, 
amelyen át a termelt elektromos ener
gia távozhat a fotocellából.

A fotocella tehát, köznyelven szólva, 
elektromossággá alakítja át a fényt, 
ezért nevezzük a huszadik századnak 
ezt a korszakalkotó találmányát elektro
mos szemnek. Ha a fotocellához villany
csengőt kapcsolunk, az nyomban meg
szólal, ha feléje fénysugárral közele
dünk, ellenben az áramtermelés azonnal 
megszakad, ha a fényszolgállatás meg
szűnik. A fotocellán alapszik az egész 
hangosmozi. A lejátszásra kerülő dara
bokat két apparátus veszi fel filmre. Az 
egyik a képet fotografáló filmfelvevő 
gép, amelyik az egymásután következő 
képek sorozatait rögzíti föl a pergő 
filmszalagra, a másik gép pedig a be 
szédet, illetve hangot „fotográf álja" 
ugyancsak egy filmszalagra. A filmgyá
rak ezután egy szalagra másolják a két 
felvételt s igy kerül lepergésre készen 
a képet és hangot egyszalagon tartal
mazó mozifilm. A hang fotografálása 
fotocella igénybevételével történik. A 
hangfelvevő mikrofon rezgései a foto
cella jóvoltából képszerűen, párhuzamos 
vonalak képében jelennek meg a fil
men, amit a hangos mozi közönség**, 
különösen a találmány bevezetésének
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első időszakában, gyakran látott a film 
balszélén szaladgáló csikós vonalak for
májában. A levetités, illetve reproduká
lás alkalmával a filmnek ezen csíkozott 
része fényt kap s akkor az egymásután 
Következő sötét és árnyékos csikóknak 
megfelelően a fotocella elektromossággá 
alakítja át a fénysugarakat s az igy 
;;vert elktromos áram azután a mikro- 
> n révén hang formájában jelentkezik. 
A hangrezgéseket felerősítő berende
zéssel az eredeti beszéd, vagy zene 
erősségének megfelelő színezetre han-

ják. Hogy a fotocella érzékenységét 
Ausztráljuk, megemiitendőnek tartjuk, 
hogy másodpercenként tízezernél is jó
val nagyobb rezgést is játszva repro
dukál.

A nagy érdeklődéssel kisért előadást 
í renyo tanár több szemléltető kísérlet 
bemutatásával bővitette ki, bemutatva a 
fotocella szerkezetét és működését és 
egész sereg példát sorolva föl a foto- 
:eíla gyakorlati hasznosításának sokol
dalúságáról, szólva a legújabb fotocel
lákról is, amelyek a vörösön inneni és 
ibolyántúli, tehát szabad szemmel nem 
is látható sugarakra is reagálnak.

A bemutatott kísérletek közül külö
nösen az a bűvészet számba menő kí
sérlet keltett nagy feltűnést, amikor a 
fotocellába kapcsolt villanylámpácska a 
gyufafényével megvilágított fotocella 
elektronjainak hatására világítani kez
dett, tehát a villanylámpát egy gyufa 
meggyujtotta.

A közel ötnegyed órát igénybevevő 
előadást az egybegyült közönség mind
végig feszült figyelemmel hallgatta és a 
végén lelkesen megtapsolta az előadót.

H Í R E K
Az Idő ajtaján kopogtat Március

és riigybontogatásra indult langyos szel
lőjébe borzongató hideget nem lehelnek 
a fehérsapkdjukat leemelgetö hegyóriá
sok s a pirosarcu nap életre serkentő 
fénykévéje hópihés felhödunnába aligha 
burkolódzik.

Az élet szépségeit kiélvezett farsangi 
ember fakó, gyűrött arcún kisimulnak a 
ráncok s a tavaszi örömök lázpirja a 
böjt lilasárgává halványodik az elsimult 
ráncbarázdák mentén.

A kiélt Tél csendes halódása nem hajt 
szomorúságba, a párázó föld szaga illa
tossá válik, Tavasz tündérének mosoly
gása márciusi hangulat képét festi a j 
tavasztváró lelkek selymes vásznára s 
nem köli csalódás gúzsába a napsugaras 
kikeletéi lesők fölébredt reménységének 
kitárt karjait: Március van.

A ronggyá tépődött hópihés felhő- 
dunna foszlányai mögül kiragyog a nap- 
ugár, simára feszülnek a mosolygó ar

cok, az éleirehajtó tavasz ragyogó pom
pájában ölelésre hajlanak a karok s vá
gyak csodás muzsikájára hangolódnak 
az ajkak. Március van...

Március! Mennyi gyönyörűséges emlék 
f  zik föl a visszagondolás kaptárából, 

mily sok felejthetetlen szépség jegecese- 
i.k ki a reminiscenciák kristály kagyló
éin. Egymást kereső lelkek fenséges ösz- 
zeborulásában felcsendülő kacagások, 
zegfüillatos mámorfelhöböl valósággá 
imáit boldogság, álomtalan éjszakából 

gyönyörre hajnalodás, valóságra virra- 
dás...

Az Idő ajtaján újra bekopogott Már
iást dédelgető szeretettel köszöntjük.

•
Gyermek- 
kocsik

nagy v á l a s z t é k b a n

KE RCSIK-nál.
Eljegyzés. Blumenthal Ibolya Osgyán 

és Lazarits Miksa Rimaszombat jegye
sek. (M. k. é. h.)

A köztársasági elnök születésnap
jának megünneplése. Masaryk Q T. 
születésnapját ez évben is ünnepélyes 
keretek között ünnepük meg városunk
ban. Az ünnep előestéjén, március 6 án 
este 6 órai kezdettel lampionos felvo
nulást rendez a helyőrség a volt megye

ház épülete elé, amelynek erkélyéről 
szlovák és magyar beszédek fognak el
hangzani. Másnap reggel 9 órakor az 
összes templomokban ünnepi istentisz
telet lesz, annak végeztével pedig Váll 
órakor katonai disszemle, amelyet kivé
telesen az idén a Tompa-téren tarta
nak meg. — Az államfő születésnapjá
nak megünneplése este a megyeház 
dísztermében rendezendő ünnepéllyel 
fejeződik be.

Kérelem. A járási ipartársulat elnök
sége felkéri az összes tagjait, különö
sen pedig azokat, akiknek nyílt üzletük 
van, hogy a köztársasági Elnök ur folyó 
évi március hó 7-iki születésnapla al
kalmából kirakataikat, házukat kidiszi- 
teni, illetve lobogóval ellátni szívesked
jenek, hogy a fenkölt gondolkozásu nagy 
államférfi iránti tiszteletünknek ezúton 
adjunk kifejezést.

A Kereskedelmi Testület felhívása.
A Kereskedelmi Testület elnöksége fel
hívja városunk összes kereskedőit, hogy 
folyó hó 7-én és ezt megelőző estén a 
a köztársasági Elnök születésnapi ün
nepségének külső megnyilatkozásakép
pen házaikat zászlókkal ellátni, kiraka
taikat kidisziteni és kivilágitani szíves
kedjenek.

Vallásos előadás. A rimaszombati 
Mária Kongregáció folyó március hó 
10 én (szombat) este 8 órai kezdettel 
a Katholikus Olvasóegylet nagytermé
ben színre hozza : „A mexikói hősök" 
c. jelenkori drámát, melyre a m. t. kö
zönség szives figyelmét ezúton is fel
hívja a Vezetőség. — Főpróba 9-én 
(péntek) délután fél 5 órai kezdettel.

Konferencia beszédek. A nagyböjt 
folyamán a Mária Kongregáció rende
zésében minden csütörtök este 6 órakor 
a Széman Intézet kápolnájában Dr. Bá
nyai József reálgimn. hittanár konferen
cia beszédeket tart felnőtt leányok ré
szére.

Halálozás. Egy munkáséletei ember, 
szeretteiért élt és dolgozott gondos 
családapa dőlt pihenésre, örök nyuga
lomra a siri ágyon : Zawadzky Ede te
metkezési vállalkozó 78 éves korában 
február hó 27-én, békés türelemmel vi
selt hosszas betegeskedés után váro
sunkban elhalálozott. Holttestét óriási 
részvét mellett folyó hó 1-én délután 
temették. Elhunyta özvegyét szül. Papu- 
csák Annát, egyetlen gyermekét, Za
wadzky Dórát döntötte mélységes gyász
ba, akiken kívül nagyobbszámu rokon
ság fájlalja az elköltözött kedves rokon 
elmúlását.

Pacsmár Mihály Rimatamásfalván 27 
éves korában február 20-án elhunyt. 
Nagy részvét mellett február 22 én te
mették. A korán elköltözött halálát öz
vegye szül. Tóth Mária, szülei és roko
nai gyászolják.

Bábonyi Tóth István helybeli régi 
iparos 83 éves korában február 27-én 
örök álomra szenderült. — Temetése 
őszinte részvétmegnyilvánulás mellett 
március 1-én volt. Halála gyermekeit: 
Keresztyén Istvánná sz. Bábonyi Tóth 
Zsuzsannát és Bábonyi Tóth Istvánt 
döntött gyászba.

A Szlovák Nőegylet teaestélye.
A helybeli Zsivena szlovák nőegylet 
szombaton este rendezte meg műsoros 
teaestélyét a Tátra szálló emeleti nagy
termében. — A programot három apró 
gyermek táncszáma vezette be, amelyet 
nemzeti viseletben, nagy hatás mellett 
mutattak be, majd Lupac Olga szlovák 
népdalokat énekelt Dr. Daxner Vladi- 
mirné zongorakiséretével. A műsor leg
kiemelkedőbb száma a „Nővérek" cimü 
komédia volt, amelynek főszerepeit Susz- 
tek Ferenczné és Cajchán Béla játszot- 

j ták. — A nőegylet estélyén a rimaszom
bati magyar közönség köréből is szá
mosán vettek részt.

Kereskedelmi Testület közleménye.
A Kereskedelmi Testület elnöksége fi 
gyelmezteti az összes kereskedőket, hogy 
a kereseti és jövedelmi adóvallomások 
beadásának utolsó határideje március 
hó 5. — Amennyiben valamely gátló 
körülmények folytán a fenti határideig 
nem volna beadható, úgy a halasztást

kérő Írásbeli kérvények a helybeli Adó- 
igazgatósághoz adandók be.

Hónapos vásár Rimaszombatban.
A rendes hónapos vásárt Rimaszombat
ban szerdán, folyó március hó 7-én 
fogják megtartani, amelyre mindenféle 
hasznos állat felhajtható.

Méhtoivajok garázdálkodása a sző
lőhegyen. Múlt szombatra virradó éjjel 
ismeretlen tettesek betörtek Bugár An
drás szőlőhegyi pásztor méhesébe és 
onnan három család méhet loptak el. 
A méhesfosztogatók, a nyomok szerint, 
Bakii irányában tűntek el zsákmányuk
kal és az egyik kas tartalmát még út
közben kiürítették. Az üres kast ugyanis 
a szőlőből Bakii felé vezető utón meg
találták. A rendőrség keresi a tetteseket.

A prágai mintavásárra szóló (tart 
március 11 — 18-ig) s 33%-os vasúti és 
egyéb kedvezményre jogosító igazolvá
nyok kaphatók már a városháza 10. sz. 
szobájában.

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

Hajsza kémek után. Az elmúlt hét 
folyamán továbbfolytatódott a kémgya- 
nus egyének ártalmatlanná tételére meg
indult nyomozás, amelynek során a 
szilicei csendőrség Rákay Imre volt 
borzovai birót, a tornaijai csendőrség 
pedig Rusznyák István szárnyai kerülőt 
vette őrizetbe államellenes bűncselek
mények elkövetésének gyanúja címén. 
Mindkettőt beszállították a rimaszom
bati kerületi bíróság fogházába. A gö- 
mörpanyiti csendőrség ugyancsak letar
tóztatott egy fiatalkorú gazdalegényt, 
akit szintén államellenes bűncselekmé
nyekkel gyanúsítanak.

Rádidvásárldk vigyázat!
Az összes világmárkás készülé
kek kaphatók kedvező részlet- 
fizetésre és

10°|o  -al olcsóbban készpénzért 
TECHNIKA

V á m o s s y  Bé l a  Masaryktér.

Filmszínház. Folyó hó 3. és 4 én a 
„Willy Fritsch, a szemtelen fickó" cimü 
nagymuzsikáju és kacagtató cselekmé- 
nyü filmoperett kerül színre. — Willy 
Fritsch, mint a film cime is mutatja, 
egy jóképű fiatalember szerepét játsza, 
aki sok galibát okoz az események so
rán. Rajta kiviil még Kamilla Horn, Ar
túr Roberts és Elx Elster játszák a fő
szerepeket. A film tele van fülbemá- 
szóan kedves slágerszámokkal, melyek 
bizonyára a film megtekintése után is 
ottmaradnak a nézők sziveiben.

F. hó 7-én és 8 án a „Forradalmi 
énekes" cimü énekes film kerül színre, 
mely a hazai filmgyártás első kiváló 
terméke. Tárgyát a háborút követő for
radalmi és zavaros időkben lejátszott 
eseményekből meriti, melyek során fel
tűnt egy utcai énekes, kinek személye 
csak ai utolsó percben válik ismere- 
retessé.

C S A R N O K .
A  kard.

Van egy kardom a réges-régi világból. 
Szép, egyenes, kétélű kard volt valaha, 
csak a markolatja nincs meg. Az elve
szett valahol, kitudja hol? A vége felé 
csorbák is vannak az egyik élén. Mibe 
csorbult bele?

Hanem, hogy markolatja volt neki az 
jól látszik rajta, mert azon a végén 
tompa szögek állanak ki az oldalából, 
azok nittelték oda a markolatot. A mar
kolata nem olyan volt, mint a mai kar
doké, nem is volt olyanra szükség. 
Csak egy jó erős fogantyú volt ott, ta
lán egy keresztvédővel a kéz részére. 
Az egész kard nemsokkal hosszabb egy 
fél méternél.

Aki azt forgatta valaha, bizonyosan 
ismerte azt a régi közmondást: Ha rö-

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, március 3-án és 4-én 
Willy Fritsch és Camilla Horn első együttes re
mekműve, a kedély, humor, hangulat mestermüve:

A szemtelen ember
E szezon legújabb remekműve. Wiliy Fritsch még 
egyetlen szerepében se volt ilyen magával ragadó, 
kedves, kellemes jelenség. Camilla Horn tökéle
tes színésznő, tökéletes asszony, hóditó megje

lenés, az igazi sex-aepell.

Szerdán és csütörtökön, március 7-én és 8-án 
csehül beszélő és éneklő filmremek. A cseh film- 
harmőnikusok teljes zenekarának közreműködé

sével :

A szabadság dalosa
F.: Karol Hasler, Ant. Novotny.

vid a kardod, — told meg egy lépéssel.
Nem is vasból vagy acélból készült 

ez a kard, hanem zöldes patinája alól a 
réz vöröses színe csillog elő. Ezért a 
bronzkorszakba tartozik, amikor itt ná
lunk a Kárpátok övén belül, ahol nem 
ismerték az ónércet, nem tudtak bron
zot keverni rézből és ónból. Így aztán 
vörös rézből készítették az eszközeiket, 
még a háborúra valókat is. De igy volt 
ez Amerikában még ezer évvel később 
is. Ott is rézből készült a müveit indián 
népek fegyvere, azért boldogultak elle
nük olyan könnyen a kis spanyol hó
ditó csapatok, egész országokat elfog
lalva.

Itt is olyanformán ment a dolog ezer 
esztendővel előbb. Akkor az ittlakó né
peket a rómaiak légiói kezdték kordába 
fogni, de mielőtt itt megvethették volna 
a lábukat a kemény római harcosok, 
eljött keletről egy mégkeményebb nép 
a Volga mellől, ahonnan lovon szágul
dottak nyugat felé Balambér vezérük 
után, aki a Duna-Tisza sik alföldjén 
letelepité őket, már amennyire ilyen 
pusztai, szilaj nomádokat le lehet te
lepíteni.

Nem is maradtak azok ott nyugton, 
hanem északra, délre, nyugatra becsap 
tak a szomszéd országokba és azokat 
mind meghódították, kivált amikor Attila 
király hatalmas kézzel és nagy ésszel, 
erővel szervezte a világ egyik felét a 
másik ellen. Adófizetője lett előbb a 
bizánci, keletrómai császár, azután a 
nyugati római is. De evvel még sem 
birt, ennek volt egy jólnevelt vezére 
Aetius, aki ugyan a francia síkon, a 
Marne folyónál várta be ellenfelét és 
ott a chaloni mezőn a két óriás sereg 
nem bírta egymást legyőzni. így ment 
aztán később Attila egyenest Róma el
len, de ott meg Leó pápa állította meg.

Mikor a hun vitézek ide bejöttek a 
Rima völgyére, akkor itt a délibb tájon 
jazygok tanyáztak, mig az északibb ré
szen, nyugat felé a germán kvádok ka
landozták be az erdős vidékeket. Ezek 
közül való lehetett az a vitéz, aki ezt a 
rövid, egyenes, kétélű rézkardot viselte.

A szép kardot nézegetve, egyszer az 
est homályában elnyomott az álom. 
Egyszerre csak arra ébredtem, hogy 
hangokat hallok, belép a szobámba egy 
különös ember. A fején irdatlan nagy 
bőrsüveg, a testén alig cserzett medve
bőr öltözet, a lábain erős csizmákat 
viselt. A balkarján bőrpaizst hordott. A 
jobb kezével pedig lekapta a falról az 
én rövid, egyenes, kétélű rézkardomat.

Jól megforgatta azt. Kérnem kellett: 
Uram, ne hadonásszon itt az orrom 
előtt! Még kiüti a szememet, pedig arra 
szükségem van ám !

— Jó, jó, ne féljen tőlem ! Nem aka
rom én megvágni ! Csak azért jöttem 
ide, hogy elmondjam magának, hogy ez 
az én kardom volt az életben !

— Hát akkor maga nem mai legény 
lehet!

— Nem ám ! Van annak már 1559 
esztendeje, hogy ezt a kardot forgattam.

— Az bizony szép idő !
— Szép ám, de nekem nem volt szép. 

Mert a maguk ősei: a hunok bejöttek 
ide kelet felől és elfoglalták a mi or
szágunkat.

n r*  A  sportpálya építésére a gyűjtés e héten megkezdődik.
A gyűjtőket ne utasítsátok el!

Minden tégla az ifjúság testedzésének előmozdítója!
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— Hát igy egy késő unokának beszél 
az őseiről,

— Elmondom, mert itt találtam a kar
domat !

— Köszönöm. Én meg azt adom a 
tudtára, hogy én hozzám egy szép hölgy 
hozta és itt hagyta nálam.

— Én meg egy szép asszonyt védel
meztem vele: De nem sikerült... Hát 
úgy esett a dolog, hogy itt laktunk a 
Rima mellett. Már mint én : Nummo, a 
jazyg vitéz és tovább északra a hegyek 
közt Elmár, a kvád vadász.

— Jó barátok voltunk. Ezt a medve
bőrt is tőle kaptam ajándékba. Én meg 
adtam érte neki tiz bárányt elevenen.

— Akkor is idejött hozzám tanács
kozni. Mit csináljunk ? Jönnek a hunok, 
akik gyors lovaikon beszáguldozzák a 
völgyeket. Rettentő kemény harcosoknak 
mondta őket a hir, amely előttük járva, 
rettegést keltett mindenfelé.

— Hát ne hagyjuk magunkat mon
dám — nekünk is van fegyverünk.

— Jó, ha te akarod Nummo, akkor 
én is eljövök segítségedre.

— Másnap el is jött húsz fegyveres 
szolgájával. Nekem is volt vagy ötven 
jazyg harcosom. De jöttek ám a hunok 
is vagy ötvenen lovaikon vágtatva.

— Elébíik állottunk, mint vitézekhez 
iliik, bátran. Ott volt az asszonynép is. 
Tudja, a fehérnép mindig kiváncsi volt, 
bizonyosan ma is olyan.

— No, ebben nem küiömböznek az 
ősanyáiktól.

— Hát amint a hunok vezére: Re
vének hitták, hallottam, amint kiabált 
neki az egyik aivezére vagy mije ? Hát 
ez a Reve meglátja az én asszonyomat, 
a gyönyörű aranyhaju : Mennát, a ház 
ajtajánál állani, odatáncoltatja ám a fe
kete lovát mellé. Aztán se szó, se be
széd, fölkapja az asszonyt az ölébe és 
azt mondja neki:

— Gyere rózsám, akár meg se álljak 
veled a Tiszáig,

— De nem addig van az, bestye hun i 
Kévéje ! Tedd le azt az asszonyt, mertj 
az enyém az !

— Vedd vissza, ha tudod !
Odaugrottam és bátran villogtattam

ezt a kardomat, odacsaptam Reve felé. 
De a kardján kicsorbult az én kardom. 
Az övé kemény acél, vagy mi volt!... 
Aztán ő csapott egyet felém. Erre eltört 
a kardom markolata, kiesett a kezem
ből a kard. Ö pedig a fejemre sújtott 
úgy, hogy a koponyám széthasadt. Így 
vitte el az én szépséges asszonyomat 
magával.

Ez ennek a kardnak a históriája!...
Zörögtek az ajtómon, felébredtem és 

elgondolkoztam a régi szép kardon. 
_________  _______ Vdth.

K i v i t  az a i o i a t ó s á p K  ío í- 
küret az a ió le irásoM l.

A pénzügyminisztérium kidolgozta an
nak a rendeletnek a tervezetét, amely 
az elsőfokú pénzügyi hatóságok és adó- 
előiró hatóságok hatáskörét kibővíti és 
a másodfokú pénzügyi hatóságok ügy
körét leegyszerűsíti. Az eddigi előírások 
szerint az elsőfokú pénzügyi hatóság 
csak akkor dönthetett az egyenesadók 
hátralékainak teljes vagy részbeni elen
gedése fölött, ha az adóhátráiék össze
ge nem haladta meg a 10000 koronát 
és ha az elsőfokú pénzügyi hatóság 
legfeljebb 1000 koronáig terjedő adó
leengedést tartott indokoltnak.

Most a hatáskört úgy bővítik 
ki, hogy az elsőfokú pénzügyi 
hatóságoknak 10000 koronáig 
terjedő adóhátrálékból legfel
jebb 10000 korona leírást fog 

lehetni eszközölniök.
A másodfokú pénzügyi hivatalok ha

táskörében volt a döntés eddig a kö
vetkező esetekben : A) ha az adóhátrá
iék nem haladta meg ugyan a 10000 
koronát, de az a másodfokú pénzügyi 
hatóság aiá tartozó több elsőfokú 
hatóság között oszlott meg ; — B) ha 
az adóhátráiék meghaladta a 10000 ko
ronát, 100,000 koronán azonban nem 
terjedt tu! és ha a hivatal legfeljebb 
10000 koronáig terjedő adóleirást tar- j 
tott indokoltnak ; C) ha az adóhátráiék 
meghaladta ugyan a 100,000 koronát, a 
hivatal azonban nem tartotta indokolt
nak az adóleirást. Minden egyéb eset
ben az az adóleirások fölött a pénzügy
minisztérium döntött.

A hatáskörök ilyen megoszlása a 
gazdasági válság következtében tulszük- 
nek bizonyult, mivel az adóleirások 
iránti kérvények száma egyre gyarapo
dik, ami viszont a pénzügyminisztérium 
rendkívüli megterhelése mellett az eljá
rást is rendkívül hosszadalmassá tette 
A pénzügyminisztérium ezért javasolja 
hogy

a 100,000 koronát meg nem 
haladó összegeknél a másod
fokú pénzügyi hatóság dönt
hessen az adóhátralék leírása 
érdekében benyújtott kérvények 

fölött,
ha a hatóság legfeljebb kétéves fizetési 
haladékot lát indokoltnak, avagy

ha a 100,000 koronát megha
ladó adóhátraléknál legfeljebb 
egyéves fizetési haladékot lát 

indokoltnak.

a 2 szobás lakásokra a bérjö
vedelem megszűnik.

Középnagyságú üzeinhelyiségeknél a 
bérjövedelem 1935. április 1 én szűnik 
meg. Ez esetben azonban szükség van 
a kereskedelmi és iparkamara szakvéle
ményére.

Kis üzemek továbbra is a bérjövede
lem alá esnek, bizonyos esetekben azon
ban az uj lakásprovizórium javaslat 
megengedi a béremelést. Olyan ipar- 
üzőknél, akiknek kereseti adóalapja 
4000 és 7000 korona között mozog, az 
elaborátum megengedi a 30 százalékos 
béremelést. Ha a kereseti adóalap 7000 
és 15000 korona között mozog, akkor 
80 százalékos béremelésnek, 15000 ko
ronán fölül pedig 150 százalékos bér
emelésnek van helye.

S P O R T .

N Y1LTTÉR.)

Felhívás.
Ferencz István ur várgedei borbély

üzletét átvenni szándékozom. Ezért fel
kérem mindazokat, akiknek a fentneve- 
zett céggel szemben valami követelésük 
van, hogy azt nálam 14 napon belül 
bejelenteni szíveskedjenek, mert későbbi 
felszólamlásokat nem veszek figyelembe.

Zvolen, 1934. március 1.
Erdőssy Károly, 

Zvolen, Steíanikova ul. 3.
*)E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele

lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.
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Rimaszombati izr. hitközség Elnöksége.

Pályázati hirdetmény,
A forgalmi adóra a pénzügyminiszté
rium javaslata nem terjed ki, mivei itt 
az elsőfokú pénzügyi hatóság már ed
dig is engedélyt adhatott a hátrálékok 
megfizetésének elhalasztására

Az aranypengőben megállapított 
magyar utlevél é s  vízum -illetékek

átszám ítása .
A pozsonyi magyar királyi kon

zulátus közli a közönséggel, hogy 
az aranypengőben megállapított ut
levél- és vizumilietékek csehszlovák 
koronára átszámítva f. évi február 
hó 23-ától kezdve a következők :

I. Nagyilletékes magyar
u t l e v é l ............................178‘— Ké

Kisilletékes magyar ut
levél ..............................36'— Ké

Ehhez járul mindkét esetben a 
beadványok után egyébként is járó 
22 csehszlovák korona beadványi I 
illeték.

II. Egyszeri beutazásra
szóló vizűm . . . .  57*— Kő

Többszöri beutazásra
szóló vizűm.................... 107‘— Ke
Egyszeri beutazásra szó

ló illetékmentes vizűm . 15' — Ké
Többszöri beutazásra 

szóló illetékmentes vizűm 22'— Ké 
Kétszeri átutazásra szóló

v i z ű m ......................... 32 — Ké
Kétszeri átutazásra szóló 

illetékmentes vizűm . . 15'— Ké
A konzulátus ez alkalommal újra 

felkéri a közönséget, hogy a gyors 
elintézés érdekében a fenti illeté
keket, valamint 5 csehszlovák ko
rona portóköltséget beadványukkal 
együtt pénzeslevélben egyidejűleg 
küldjék be.

A R.P. S. ping pong alosztálya már
cius 4-én (vasárnap) rendezi ping pong 
bajnokságát. A verseny vasárnap d. e. 
10 órakor kezdődik a „Tálra" szálló 
nagytermében.

A középkerület tavaszi mérkőzései: 
Március 25.

RPS-FTC,
TIMES—RME,
ASC-LAFC,
RTC- PSC.

Április 8.
FTC—TIMES,
RME-RTC,
LAFC-RPS,
PSC—ASC.

Április 15.
RME-LAFC,
ASC -  FTC,
RTC-RPS,
TIMES PSC.

Április 22.
RPS-RME,
FTC- PSC,
LAFC-RTC.
TIMES—ASC.

Április 29.
RME-FTC,
PSC-RPS,
LAFC TIMES,
RTC-ASC.

Május 6.
Tilalmi nap.
Május 13.

r t c - f t c ,
RPS—TIMES,
ASC—RME.
PSC LAFC.

Május 27.
FTC- LAFC,
ASC -RPS,
RME-PSC,
TIMES—RTC.

Az elől ál ló egyesület a pályaválasztó.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:

A rimaszombati izraelita hitközség 
rituális fürdőjébe

fürdőkezelőt
akar alkalmazni. Az erre vonatkozó fel
tételek a hitközség elnökségénél meg
tudhatók. — Rimaszombat, 1934. febr. 27.

Az izr. hitközség elnöksége.

Adóügyi tanácsadó iroda
hatos. eng.

F L A M M
volt adóügyi biztos Rim. Sobota.

A Phöaix Biztosító T ársaság  főügynöksége

Szeplő és Máj folt 
elleni C RÉM EK,
N EO D EN D R IN  fakátrány,

OLTOVIASZK

BOKOR-droneriában.
ifit

kezdve készít
H A N K  A N D O R
uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u. 75. sz. 
Elfogadok javításokat, fordításokat és 

minden e szakmába vágó munkát.

K étszo b á s lakás
fürdőszobával kiadó.

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

Bérbeadó
3 szép szobából álló lakásrész búto

rozva vagy anélkül.

ugyanitt műhelynek vagy raktárnak

A parlamenti hatos lakásbizottság 
ülést tartott, amelyen dr. Meissner nép
jóléti miniszter elnökölt. A hatos lakás- 
bizottság bizonyos statisztikai változta
tásoktól eltekintve, elfogadta a politikai 
miniszterek által kidolgozott lakásprovi- 
zórium-javaslatot. A javaslat a követ
kezőket tartalmazza :

1935. január 1-től felszabadul
nak a 3 szobás lakások. Kivé
telt képeznek azok a 3 szobás 
lakások, amelyeknek bérlői a 
lakást foglalkozásuk iizésére 
használják föl. Ez esetben a la
kóvédelem 1935. április 1-éig 

terjed ki.
1935. január 1-től felszabadul
nak a bérjövedelem alól azon 
2 szobás lakások is, melyeknek 
bérlői 24000 korona évi meg
adóztatott jövedelemmel ren
delkeznek és amennyiben nem 
kötelesek gondoskodni további 
személy eltartásáról. Ha ez a 
kötelezettségük fennáll, akkor 
36000 korona évi jövedelem 
képezi azt a határt, amelynél

Rábely Károly lapíulajdonos. 
— — ■ ■ B iB W W M B M M M B S  1 I I W  H H IB H

Lábon álló fák
szakszerű kivágására és tisztítására ju

tányos áron vállalkozik
KRAMARIK ANTAL

Rimaszombat Rimapart-ulca 31. sz.

alkalmas helyiség is kapható. — Cim:
megtudható e lap kiadóhivatalában.

m n i M m T m i r i i n m

Eladó
Két ház, mely öt szobából áli, két pin
céből, konyhából s mellékhelyiségekből, 

a város belsejében elköltözés miatt. 
Ára: 65000 Ké. — Cim: a kiadóban.

Értesítés.
Alulírott tisztelettel hozom a nagyérdemű közönség tudomására, mi

szerint Rimaszombatban a Jánosi-utca 22. sz. alatt, a régi gimnázium 
épületében levő KUCHTA DÁNIEL-féle

könyvkötő-műhelyt átvettem.
ízléses kivitelben készítek: könyvtári félvászon, egész vászon, 

félbőr, franczia félbőr diszkötéseket, hivatalos félgrádli, egész grádli, 
félbőr angol ugróháías banki könyveket.

Irómappa, passparturákat, manikűr-kazettákat és minden e szakmá
hoz tartozó munkákat a legdíszesebb kiállítástól a legegyszerűbbig pon
tosan és jutányos árak mellett készitek.

Legfőbb igyekezetem oda fog irányulni, hogy mindenben és minden
kor a nagyérdemű közönség teljes megelégedését érdemelhessem ki, miért
is kérem nagybecsű pártfogásukat. , , , ,Kiváló tisztelettel

K U C H T A  D Á N I E L  utóda:a u o u i  A d a n i l l  u tc a a : |
H A M P E L  J Ó Z S E F  könyvkötő,  p

Rimaszombat, 1934 Nyomatott R áb ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Masa;yk-tér 9. szám.)


