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Post festa.
(m.) Az idő orsóján lepergett 

húsvéti ünnepek múltán ránk kö
szöntött hétköznapokat még alig- 
alig veri föl a munka zaja, lelkün
ket még az ünnepi hangulat üli 
meg, mikor az államok fürge ügy
nökei, a népek sorsát intéző dip
lomaták máris munkába állottak s 
az ide-oda utazgatások napirenden 
vannak.

Ez a fürge tevékenység, ez a 
mozgalmasság mindenesetre örven
detes jelenség, mely legalább is 
azt igazolja, hogy a diplomáciai 
életben vannak szorgos munkana
pok is s hogy nem minden ok nél
küli ez az évek óta alig tapasztalt 
s nem minden izgalom nélkül való 
lótás-futás: a diplomaták valamit 
komolyan akarnak.

Annyi évek tétlensége és ko
molytalan huzakodásban fulladt 
munkátalansága után a tettek és 
komoly akarások mezejére lépést a 
római paktum okozta.

Mussolini nagyszerű elgondolása 
máris megtermetté gyümölcsét: az 
olasz-magyar-osztrák paktum meg
kötése felkeltette a cselekvést, a 
béke biztositását és a gazdasági 
föllendülést hozó igazi komoly cse
lekvést és azt az érdeklődést, ami
ből minden nagyobb optimizmus 
nélkül csak jóra, a népek életében 
jót hozó tettrekészségre iehet kö
vetkeztetni. .

A római paktumot létrehozó ta
nácskozások során Mussolini több
ször kifejezésre juttatta, hogy a 
kötendő megállapodáshoz bárme
lyik állam csatlakozhat, mert a 
római tanácskozások senki ellen 
nem irányulnak s igy meg van 
adva a platform a tárgyalásokra.

A kisantant külügyminiszterei is 
nagy érdeklődést tanúsítottak a tár
gyalások, most már a megkötött 
paktum iránt, egyelőre azonban 
csak az eredmények kivizsgálására 
irányul megfigyelésük, mig Német
ország már komolyan csatlakozni 
kiván a paktumhoz, mely igy négy
hatalmi megállapodássá válna.

Ennek első feltétele Németország 
részéről Ausztria függetlenségének 
biztosítása volna, mely ha meg
történnék, misem gátolná a paktum 
kibővülését s ezzel olyan hatalmas 
állam blokk alakulna, ami nemcsak 
az európai gazdasági, hanem a 
politikai helyzet följavulását, sőt 
megoldását is kilátásba helyezné.

Hogy mit jelent ez, hogy milyen 
nagy szükség lenne már végre erre, 
arról csak annak lehet fogalma, 
aki nyitott szemmel figyeli az ese
ményeket s eközben nem minden 
meglepetés nélkül látja azt a lótást- 
futást, amit a római paktum a dip
lomaták között előidézett.

Alea iacta est! A kocka elvete
tett ! Most látjuk majd meg, kik 
azok, akik a szenvedésekben már- 
már elmerülő emberiség megmen
tését szivükön viselik s kik azok, 
akik csak önösérdekek megvédőivé 
makacskodnak mindenáron.

Az árdrágításról.
Az 1934. február 23-án kelt 27. sz. 

kormányrendelettel, mely a 95/33 sz. s 
a rendkívüli intézkedési jogról szóló 
törvény 1 §-a alapján adatott ki, elren
dezetett, hogy a politikai hivatalok s 
ezek felhívására a községek kötelesek 
felügyelni arra, hogy a szükségleti tár
gyakat és cselekményeket indokolatla
nul ne drágítsák.

Szükségleti cikkek azon ingók, me
lyek közvetlenül, vagy közvetve emberi 
szükségletek kielégítésére szolgálnak, 
továbbá nyersanyagok, féláruk,eszközök 
és segédeszközök, melyek az említett 
cikkek előállítására, a mezőgazdaságban, 
iparban szükséges cikkek előállítására 
s egyéb foglalkozások íizésére szolgál
nak.

Ezen rendeletből kifolyólag felmerülő 
kihágásokat a járási hivatalok 50.000 
Ké-ig terjedhető pénzbüntetéssel, be- 
haj'.hatatlanság esetén 6 hónapig terjed
hető elzárással, továbbá azon cikkeknek, 
melyekre a bűncselekmény vonatkozik, 
elkobzásával, úgyszintén az iparjogo- 
sitvány elvesztésével büntetik. Ezen 
büntetések egyidejűleg is kiróhatók.

Kihágást követ el az,
1. aki szükségleti cikkekért, vagy cse

lekményekért a maga részére követel, 
vagy más részére juttat indokolatlanul 
felemelt árt,

2. aki rosszabb minőségű szükségleti 
cikkekért a maga részére követel, vagy

S más részére juttat jobb minőségű szük
ségleti cikkek árát,

3. aki szükségleti cikkek vásárlásánál, 
melyeket eladni szándékozik, az eladó 
által követelt árat tulfizeti, vagy ha nem 
követelnek meghatározott árat, a jelen
leg szokásos piaci árat,

4. aki mással szövetkezik, hogy a 
szükségleti cikkek, vagy cselekmények 
árait indokolatlanul emeljék, vagy erre 
mást rávesz, felhív, vagy bujtogat,

5. aki szükségleti cikkeket összevá- 
I sárol, azok készleteit felhalmozza, azok 
: előállítását, vagy a velük való üzletet
beszünteti, vagy korlátozza, hogy azok 
árait emelje,

6. aki lánckereskedelmet folytat szük
ségleti cikkekkel, vagy más iizelmekbe 
bocsátkozik, melyek alkalmasak az ár
emelésre,

7. akinek része van érdekképviselet, 
vagy egyesület, vagy más testület oly 
intézkedéseiben, amelyek szükségleti 
cikkek, vagy cselekmények indokolatlan 
áremelésére irányulnak.

Felhivatik a járás lakossága, hogy az 
itteni hivatalt a szükségleti cikkek és 
cselekmények indokolatlan drágítása 
elleni küzdelmében minden módon tá
mogassa. Minden ily árdrágitási eset 
haladéktalanul jelentendő a község ta
rájánál, aki az ügyet azonnal előterjeszti 
az itteni járási hivatalhoz haladéktalan 
döntés céljából.

Megjegyeztetik, hogy igazolt kihágási 
esetekben a legszigorúbban és feltétle
nül büntetni fognak.

Tavaszi reflexiák. . .
Irta: Fiilep Kálmdnné.

Tavasz van ... Az egymást megértő, 
szerető szivek, pompás, szingazdag vi
lága ... Egyik szívnek tavasz, napsütés, 
boldog nekiindulás ... a másiknak esiI- 
lagialan, néma, örökös sötétség.

Tavasz! Ujjáébredés. A szivekben 
és a sirokon ismét kinyillanak az öröm 
és bánat virágok ... Sokasodnak ... il
latoznak ... lombosodnak ... s hulló, 
szállingó hószirmaik befödik azt, a ki
nek az életébői táplálkoznak!... Milyen 
elképzelhetetlen szép lehet egy ilyen 
illatos, nehéz lombsátor alatt aludni ... 
Egy nagyon hosszút aludni, a mig az 
életből kivesz ez a mindent lenyűgöző 
pokoli sötétség, a mig a lelkekből el
száll ez a leírhatatlan önzés, szeretet- 
lenség ... S a pénznek a pokoli imá
data ! — Igen ! a pénznek ! A minek a 
bűnös csengésébe néha a legszebb esz
mék és elmék belevesznek !

De félre a sötét gondolatokkal ! Ta
vasz van ! Dacára mindennek ! Meleg, 
ózonos tavasz ! Az utca is tavaszi nap
sütésben tobzódik ... A kirakatokban 
pazarul kínálkozik a sok, finom válasz
tékos áru ... A csodaszép tavaszi kel
mék, egyszerű, Ízléses tavaszi kabátok, 
a menyecskés, kis fess kalapok, pók- 
hálószerü vékony selyemharisnyák, stb. 
mind-mind az asszonyi szépség kultu
szának a szolgálatában ... Szinte túl
hajtott szolgálatában ... Néha a jóizlés 
rovására már ... Hanem azért tetszik, 
mert divat, mert modern!... Valami 
pedig csak addig érdekes, a mig nem 
válik általánossá ... Az igazi, nagystílű 
divathölgy, mondjuk egy párisi, nem is 
visel valamit, a mi már általánossá 
vált. Ám ez igen költséges passzió, ezt 
meg nem teheti az átlag polgárasszony, 
még a magasabb osztály női is csak 
némelyek.

Az utca tavaszi hangulatát nagyban 
emeli a sok szép, kedves baba-kocsi, 
egy-egy szép fiatal mamával ... Vagy 
az a fess őszülő-gavallér ott a 
Tátra szögletén, aki a napnak egy bi
zonyos órájában mindig arról a helyről 
figyeli a tavasz, bájos kis grizettjeit ... 
a gondtalanul kacagó tavasz pillangóit. 

** *
Ilyenkor, ibolyanyiláskor, rügyfaka- 

dáskor ... van úgy az ember, hegy sze
retné magához ölelni a mindenséget!... 
Ezekben a ritka, szent pillanatokban 
szeretné vissza hozni életének a leg
szebb, a legboldogabb óráját, azt a 
sugaras — drágát, azt az egyetlen — örö
köst, a melyiknek a reflexe ott ég sze
meinkben titkos — magános óráink
ban ...

Aztán néha-nap van úgy az ember, 
hogy dacára az egész csillogó tavaszi 
gyönyörűségnek : a lelke egy eleven
seb !... A mikor a fejét gőgösen ne
vetve fölveti s a lelke szárnyaszegett, 
beteg, halódó, mint a sebzett madár.

Tavasz van ! Diadalmas, ragyogó ta
vasz ! ... Ámde dacára ennek a sok 
élet- szépségnek ; a világban tenger fáj
dalom, csalódás, elégedetlenség hullám
zik. A haladás, az évezredes kultúránk 
nem hozta meg az emberiség közzé a 
harmóniát, a nyugalmat. Sőt! Minél 
magasabb a kultúránk, annál ilyesztőbb 
a mélység. Minél magasabbra tör az 
emberiség kultúrája, az ember annál 
csodásabb eredményeket és borzalma
sabb katasztrófákat esze! ki. A diffe
renciák hallatlanul kiéleződnek. Az em
beri lélek önzőbb, komplikáltabb, igé
nyesebb. A szív sorvad ... Az anyag

imádása folyton nő. Ur lett a Pénz a 
világ felett!... A Sátán vigyorogva néz 

; szét trónjáról az aláaknázott ragyogó 
kultúra fölött ! Pedig a kultúra, a tu
domány célja mégis csak a lehető leg
tökéletesebb emberi jólét, emberi bol
dogság kiépítése volna. Már a Biblia 
azt mondja Mózes könyvében, „tölt
sétek be az egész földet s hajtsátok 
ezt birodalmatok alá, uralkodjatok a 
tenger halain és állatain". Ez a kultú
rának első paragrafusa.

Tehát isteni gondolat, hogy az ember 
Ur legyen a földön, építse föl kultur- 

| életét, gyümölcsöztesse és tegye azt 
közkinccsé. A kultúra az ember érvé
nyesülése. Az ember Ur lett tehetsége 
által. Így lett a munka a haladás 
lendítő kereke. Az ember Ur lett a ter
mészet kihasználása által. Keze és. esze 

I által. Halad az. ész, fejlődik ... Biztosabb
kéz, emelkedik az ember; ura lesz a 

j mindenségnek. Meghódít levegőt, vizet, 
földet ...

Ámde a tudás nem minden ! ... Maga 
a rideg tudomány nem boldogít. A ha
ladás, a tudás nem veszi le egünkről a 
nehéz napi problémák csil'agát. Az 
életnek ezer olyan kérdése kínoz, sar- 
kantyuz, a hol a tudás nem ad eny- 
hüietet ! Ezekben a régiókban hiába 
kérnénk támaszt a természettudomány
tól, a technikától, az nem értené a lel
künk intim meleg panaszát. Ezekben a 
percekben érezzük igazán, hogy az egy
más szeretete, vallás, összetartozás stb. 
nem puszta frázis. Valóban épen itt 
lehetne az idő, hogy évszázadok ke
serves csalódásain, anyagi és erkölcsi 
veszteségein, annyi kimondhatatlanul 
sok álmatlan éjszakán keresztül meg
értessük végre hogy őszintéknek, iga
zaknak kell lennünk egymáshoz, hogy 
egymásra vagyunk utalva, hogy becsül
nünk és szeretnünk kell egymást, min
denen keresztül és mindenek felett, irigy
ség és önzés nélkül, ha élni akarunk, 
ha erősek és boldogok akarunk lenni.

A szívnek az éltető melegét a tech
nika összes gépei sem fogják kiszorí
tani az életünkből. A kultúra nem csak 
az eszünk fejlődéséből áll, hanem a 
szivünk nemességéből is. A szellemi, 
az erkölcsi, a szociális ; tehát a minden 
irányban kifejlett ember a kultúra ide
álja ! ...

Tavasz van mégis ! Diadalmas pompás 
tavasz ... Az én éneklő, csattogó kis 
madárseregem is megérkezett. Hajnali 
3 —4 órától már lehetetlen tőlük aludni, 
olyan hallatlan trillázást visznek vég
hez, az ablakom alatt levő kis növendék 
fácskán megtelepedve. Kenyérmorzsá
kat szoktam nekik szórni az ablakpár
kányra s igy énekelve követelik ki a 
napi részüket. Hallatlan öröm és élet
energia van ezekben a kedves, apró 
jószágokban. Jelzik ők is, hogy a tavasz 
eljött; s hogy ez a tavaszi ragyogás, 
illat, virág tenger belekacag a kinlódó, 
vajúdó világ sötét arculatába ... s megy 
útjára büszkén, diadalmasan, mint egy 
ünnepelt szép asszony a báli éjszakán... 
Pazar uszályán pompáznak a szivvirá- 
gok ... csillognak az öröm és a bánat 
igaz gyöngyei...

Vigyázat:
könnyen becsaphatnak bárkit 

az utazók!
A tapasztalatlan vidéki vásárló

kat nagyon könnyen rászedik az 
utazók, akik különösen textilben 
utaznak. Autón utaznak, ketten
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hárman vannak ezek a textilulazók 
s az a furfangjuk, hogy ketten 
idegeneknek, rendszerint olaszok
nak, vagy angoloknak adják ki 
magukat, mig a harmadik kala
uzolja a másik kettőt s tolmácsol. 
Az idegenek ismeretlen nyelvet 
beszélnek s nagy baj volna, ha 
egyszer a házigazda is tudna an
golul, mert kiderülne, hogy az 
idegenek nem értik a nyelvet...

A gazdagabb házakhoz mennek, 
szövetben utaznak, előkelőek, nyu
godtak. A tolmács elmondja, hogy 
az urak egyenesen Angliából jön
nek, angol szövetet hoznak, félig 
csempészáru, félig kompenzációs 
üzlet. . .  A házigazda annyira bele
zavarodik a szakkifejezésekbe, hogy 
észre sem veszi, hogy az ötven 
koronás szövetet százötvenért adta 
el neki az angol. Alkudni is lehet, 
annyi azonban bizonyos, hogy a 
szövetvétel után derül ki, mennyire 
olcsó a szövet, mit sem ér. Ing
utazók, pizsama-utazók, nyakken
dő-utazók vannak, ezek mind kí
nálják az árut, utánvétellel küldik, 
ügyvédi felszólítást iratnak, ha 
nem akar fizetni az áldozat, min
den furfangot kieszelnek, hogy si
lány árujukat elhelyezzék. De utaz
nak porcellánban, edényben, üveg
ben is, kínálnak életbiztosítást fél
áron, jó kölcsöndíj Ígéretével s 
nincs az az ajánlat, amelybe bele 
ne mennének ezek az idegenek.

Ugyanígy utaznak ál-szerkesztők, 
könyvügynökök, akik jubileumi 
emlékkönyvet cseh-magyar, szlo
vák-magyar Pribina könyveket 
Ígérnek. A könyvek ugyan nem 
fognak megjelenni, de a magyar 
nemzetiségű tanitó, tisztviselő, pap 
előtt a könyvekre való előfizetést 
állami kötelességgé teszik s külön
féle retorziókat helyeznek kilátás
ba, ha a magyar ember a köny
vektől való vonakodással nem jó 
honpolgárnak minősiti önmagát. A 
megriasztott magyar rendel és fizet, 
nehogy valami titkos bosszú érje, 
— a szerkesztő ur nevével azon
ban az újságok bűnügyi rovatában 
találkozik. Délszlovenszkóiak ! Vi
gyázat !

H Í R E K
Csevegjen valamit,

kedves Jólértesült, a h é t r ő l  az ü n n e 
p e k r ő l  és sok- sok e g y é b r ő l ,  hi
szen ilyenkor annyi minden történik.

— A hétről, az ünnepekről és sok-sok 
egyébről? Hm!

— Mi az, hogy: hm!
— Ismétlem: hm ! Hm, mert a hét, 

bár az ünnepek nagyhete volt, épp olyan 
eseménytelenül pergett le, mint a legegy
szerűbb, legközönségesebb s ebben a te
kintetben megszokottan sovány batyii hét. 
Az ünnepek is csendesek valának és ami 
pedig a sok-sok egyebei illeti, hát: sok 
volt a hidegből s egyebek között, kép
zeljék csak, havazott. Áprilisban hava
zott ! Talán ez az egyetlen szenzáció, ha 
ugyan ebben a télire gémberedett tavasz
ban ezt szenzációnak lehet nevezni.

— Jó, jó, de hát mégis csak történt 
valami, valami olyasmi, amiről maga tud, 
mi pedig még nem értesültünk, kedves 
Jólértesült ?!

— Történt, történi, hát az öreg ördö
gét, mi is történt? Hja, talán a húsvéti 
locsolásra kiváncsiak, kedves Hölgyeim?

— No, hallja, ez ugyan nem újság 
s legkevésbbé szenzáció.

— Hát akkor miről is beszéljek ? Ta
lán szolgálhatok egy mesével ?

— Mást ha már nem tud, hát halljuk 
a mesét.

— Nos, hát hallják: Hol volt, hol nem 
volt, túl a Rimán, túl a Krivánon sőt 
még a Moldván is túl, túl, túl, volt egy
szer egy ókulárés, kopaszfejü statiszti

kus, aki addig-addig jegyezgetett, szá
molgatott, ómig egyszer csak kisütötte, 
hogy mert a múlt év novemberében a 
férjhezment lányok legtöbbje magyar 
volt, Csehszlovákiában a magyar lányok 
a legkapósabbak.

— Jojjj, de szép mese! Szóval: mi 
vezetünk.

— Hát lehet, hogy vezetünk, de, saj
nos, ez is csak mese.

— Jééé! Hát akkor ne meséljen! Va
lóságot kérünk!

— Valóság ? ! Az nincs, legalább is 
jelenleg nincs, de a jövő héten esetleg 
lehet. Addig hát, visszontlátásra, ha 
máshol nem, hát a Rps—Lafc meccsen 
Hölgyeim.

Halálozás. Dickmann Jenő 55 éves 
koréban március hó 30 án Budapesten 
meghalt. Az elhunyt Rimaszombatból 
származott s évtizedek előtt költözött 
Budapestre. Temetése a rákoskeresztúri 
izr. temetőben április 2-án ment végbe. 
Braun Júliát, gyermekeit: Magdát és 
évát, testvéreit: özv. Bleier Leóné sziil. 
Dickmann Annát, Dickmann Zoltánt, 
Dr. Dickmann Gyulát és kiterjedt ro
konságát döntötte gyászba.

A rimaszombati esküdtszék tavaszi 
ciklusa. A rimaszombati kerületi bíró
ság esküdtszéke április 16-án kezdi 
meg tavaszi ciklusát Hildák Zsuzsanna 
gyermekgyilkossági bünperének tárgya
lásával. Másnap Szabó Gyula bűnügyét 
tárgyalják (Básthy Zoltán féle gyilkos
ság), április 18 án pedig Stefankó Kof
fer Zsuzsanna gyermekgyilkossági bűn
ügyének tárgyalására kerül sor. Tizen
kilencedikén Simon László serkei lakos 
apagyilkossága kerül az esküdtek elé, 
azután pedig 4 nap a balogfalai Alt- 
mann gyilkosság letárgyalására van ki
tűzve.

Műkedvelői szinielőadós. A •Rima- 
szombati Róm. Kath. Olvasóegylet saját 
alapja javára az egyesület dísztermében 
1934 április 14 én este 8 órai kezdettel 
táncmulatsággal egybekötött szinielő- 
adást rendez. Szilire kerül Csiky Ger- i 
gely 3 felvonásos vígjáték a : „A nagy 
mama". — Vasárnap, április 15-én este 
8 órai kezdettel az előadás újból színre 
kerül táncmulatság nélkül.

Kibővíti üzemét a füleki zománc- 
gyár. A füleki zománcedénygyár — 
melynek Csehországba való áthelyezé
sét annakidején sikerült megakadályoz
ni — kibővíti üzemét, amennyiben rátér 
a termoszpalackok készítésére is. Az 
előkészítő munkálatok megkezdődtek s 
valószínű, hogy a termoszpalackok 
gyártása rövidesen megkezdődik.

Hatósági közlemények. Figyelmez
tetnek a lakosok, hogy a Feled—nyus- 
tyai vasútvonalon a vonat sebessége 
60 kilométerre emeltetett, miért is a 
vasúti átjáróknál saját érdekében min
denki a legnagyobb óvatosságot tanu- 
sitsa.

A kataszteri mérnöki hivatal a vo
natkozó törvényes rendelkezés alapján 
közli, hogy az 1933. évi változások be
jegyzése a telek-kataszterben végre lett 
hajtva. Minden tulajdonos a nevezett 
hivatalnál a hivatalos órák alatt a tér
képbe, saját telekívbe s az érvényes 
bejegyzésbe betekinthet s folyó hó 18-ig 
kifogásait beadhatja.

Felhivatnak az 1912 és 1913 évben 
született sorozáskötelesek, hogy soro
zásra szóló idézésük átvétele céljából 
a városháza 11. számú szobájában je
lentkezzenek.

Felhivatnak azon nyugdíjasok, akik 
régi sárga gyógyalapi (Lieéebn^ fond) 
igazolványaikat a városházán beadták, 
hogy uj, szürke igazolványaik átvétele 
céljából a városháza 11. számú szobá
jában jelentkezzenek.

Figyelmeztetnek a gazdálkodók, hogy 
őrizkedjenek a hangzatos nevű, de 
csekély értékű műtárgyak vásárlásától, 
melyeket rendszerint igen magas áron 
hoznak forgalomba. Az erre vonatkozó 
hirdetmény a városi hirdetőtáblán ki 
van függesztve.

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

Gyermek-
kocsik

n a g y  v á l a s z t é k b a n

KERCSIK-nél.

Runyay Lenke meghalt. Lapzárta 
után vesszük a megdöbbentő hirt, hogy 
Runyay Lenke, özv. Runyay Györgyim 
leánya pénteken Budapasten, hol gyógy
kezelés végett tartózkodott, váratlan 
hirtelenséggel meghalt. A korán elköl
tözött városunk leánygárdájának egyik 
közszeretetben állott, kedves tagja volt, 
kinek tragikus hirtelenséggel bekö
vetkezett elmúlása a legszélesebb kör
ben a legőszintébb részvétet kelti. — 
Holttestét haza Rimaszombatban szál
lítják s a szülőföld siri ágyában helye
zik örök nyugovóra. Halálát az általa 
évek során át odaadó gyermeki szere
tettel ápolt özvegy édes anyján kiviil 
testvére Runyay László és nagyszámú 
rokonság gyászolja.

Husvétkor nyílott meg a dobsinai 
jégbarlang. A világhírű dobsinai jég
barlang üzemét ezévben a szokásoktól 
eltérőleg egy hónappal hamarább nyi
tották meg, mint máskor, s igy a kö
zönség már a húsvéti ünnepek alatt is 
felkereshette a csodába illő látványos
ságot. Közelebbi felvilágosítás Fejér 
Endre bérlőnél, vagy a Karpathenverein 
dobsinai információs irodájában Lévai 
Jenő könyvkereskedőnél nyerhető.

Letartóztatott gyermekgyilkos szü
lők. Múlt év november 20 án a Méhes- 
pusztai téglatelepen lakó Vass Margit 
munkásnő egy gyermeknek adott életet, 
de a csecsemőt senki sem látta. Név
telen feljelentés alapján a napokban a 
rimaszombati csendőrőrs két agilis törzs- 
őrmestere, Vondracsik György és Fintes 
Alajos megindították a nyomozást. Val 
latóra fogták Vass Margiíot, aki közös 
háztartásban él Halász József munkás
sal. A leányanya eleinte tagadni pró
bált, majd pedig bevallotta, hogy a 
gyermeket rögtön a szülés után más
világra küldték, de ez nem az ő bíine, 
hanem élettársáé, Halász Józsefé, aki a 
köldökzsinórt a csecsemő nyaka közé 
csavarta, megfojtotta vele, majd pedig 
a kis holttestet a tűzbe dobta és elé
gette. A leányanya vallomása alapján 
a csecsemőgyilkossággal vádolt munkást 
is letartóztatták, aki azonban a legha
tározottabban tagadja a szörnyű bűn
cselekményt. Mindkettőjüket a rima
szombati kerületi bíróság fogházába 
szállították._________________________

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

1 0 ° |o  -al olcsóbban készpénzért 
TECHNI KA

_______V át n o ss y  Bé l a  Masaryk-tér.
Ősember koponya a Domica bar

langban. A gömöri Domica barlangban 
egy 170 méteres uj oldalfolyosót fedeztek 
fel, amelyben mészkővel burkolva meg
találták egy primitív embernek a kopo
nyáját, amely a mészkő rárakodásból 
ítélve, szakértők szerint mintegy 5000 
éves lehet.

Rimaszombat városban a havi vá
sár 1934 április 11-én lesz megtartva. 
Mindenféle hasznos állatok felhajthatok.

Kiosztották a Kazinczy-Könyvba- 
rátok könyvilletményeit. A Kazinczy- 
Könyvbarátok rimaszombati tagjainak 
nagyrésze már husvét hetében kézhez- 
kapta múlt évi könyvilletményeit, amik 
ezúttal Török Sándor: „Bankett a
Szarvasban", Bállá Borisz: „Niczky
növendék", Krúdy : „Festett király" és 
„Az első Habsburg" cimii regényeiből, 
valamint Móricz Zsigniond : Dekame- 
ronjából állottak. A díszes kivitelű ér
tékes munkák általános elismeréssel 
találkoztak a rimaszombati tagok sorai 
közt és ennek köveikeztében számos 
uj előfizető jelentkezett a könyvbarátok 
irodalompártoló, lelkes gárdájába. A 
tagok nagy elismeréssel nyilatkoznak 
a Kazinczy-Könyvbarátok irodalmi folyó
iratának a Magyar Írásnak szenzációs- 
számbamenő fejlődéséről is, ugyanis a 
folyóirat ez év elejétől uj, modern kön
tösben, kibővített erőtől duzzadó tarta
lommal jelenik meg. A Magyar Írás 
örvendetes fejlődését már csak azért 
is büszkeséggel regisztráljuk, mert az 
nagymértékben a folyóirat uj szloven- 
szkói szerkesztőjének Szombathy Vik
tornak közreműködésére vezethető visz- 
sza. Remélhető, hogy a Rimaszombat
ból elindult kitűnő iró itteni híveinek 
nagy seregét ezévben már kivétel nél
kül a Kazinczy Könyvbarátok, illetve a 
Magyar írás táborában fogjuk látni.

Az ifjúsági üdülőtelep megszerve
zése. A helybeli állami magyar reál- 
gimnázium szülői szövetségének vá
lasztmánya csütörtökön délután ülést 
tartott, amelyen az ifjúsági nyaralótelep 
ügyét tárgyalták meg. Miután a Rima- 
murány elutasító álláspontja következ
tében a Fenyvesre tervezett nyaralóte
lep eszméjét el kellett ejteni, most az 
a terv vetődött föl, hogy a hacsói alsó 
magnezitgyár volt igazgatóságai épülete 
szereztessék meg bérlet formájában. 
A szülői szövetség ezen terv megváló 
sitása érdekében már a közeli napok
ban érintkezésbe lép a gyár iónyabá- 
nyai igazgatóságával. Az üdülő, illetve 
nyaralótelep költségeinek fedezésére 
100 és 50 korona névértékű részjegye
ket bocsájt ki a szövetség s ez az ak
ció is a napokban kezdetét veszi.

Kivitelre kerül a rimaszombati hő
sök emlékműve. A rimaszombati hősök 
emlékének megörökítése céljából szer
vezett bizottság a város érdekképvise
leteinek bevonásával csütörtökön dél
után ülést tartóit az emlékmű felállítá
sának, illetve az ehez szükséges pá
lyázat kiírásának megbeszélése céljából. 
Az értekezlet a kérdés alapos megvi 
tatása után egyhangúlag arra az állás
pontra helyezkedett, hogy az emlék
művet a Főtéren állítja föl és pedig 
megfelelő parkosítási terv bekapcsolá
sával, amit azonban úgy óhajt megol
dani, hogy a Főtéren elhelyezett napi 
piac ezáltal sérelmet ne szenvedjen. A 
pályázati feltételek összeállítására hat
tagú bizottságot választottak, amely 
munkájával pár napon belül elkészül, 
úgy, hogy az emlékmű kivitelére vo
natkozó pályázati hirdetmény rövide
sen már publikációra is kerülhet.

Szabadlábrahelyezések a tornaijai 
afférban. A harmadik hónapja húzódó 
és sok izgalmat kiváltó tornaijai afférral 
kapcsolatos bírósági eljárás csütörtökön 
fordulóponthoz érkezett. A kassai felső
bíróság 50—50 ezer korona kaució 
ellenében szabadlábra helyezte dr. 
Gamauf Díván ügyvéd, dr. Gaál Gusz
táv járási főorvos és Balázs Andor 
bankigazgató, tornaijai lakosokat, akik 
még a csütörtöki nap folyamán elhagy
ták a kerületi bíróság fogházát. Ugyan
aznap szabadult a vizsgálati fogságból 
Marmorstein Mór tornaijai termény- 
kereskedő is, akit a kassai felsőbíró
ság 20 ezer korona kaució ellenében 
helyezett szabadlábra. A kassai felső- 
bíróság pénteken kedvezően intézte el 
Tornallyay Zoltán tornaijai műépítész, 
a tiszáninneni ref. egyházkerület főgond
nokának szabadlábra helyezése iránt 
beadott kérelmet is és 100000 korona 
óvadék ellenében szombaton meg is 
történt a főgondnok szabadonbocsájtása.

A béke ünneplése. A rimaszombati 
állami elemi magyar leányiskola nö- 
veneékei ez idén is megünnepelték 
március 24-én gazdag műsor keretében 
a béke ünnepét. Ez alkalomból a le
ányiskola növendékei az intézet torna- 
csarnokában gyűltek össze, az ünnepé
lyen a szülők is szép számmal vettek 
részt. Kardos Lili a tanulók nevében 
üdvözölte a megjelenteket, mely után 
az énekkar Pásztor Mária tanitónő ve
zetése alatt magyar nótákat adott elő. 
Perényi S. Ilona tanitónő magas szár- 
nyalásu felolvasásban vázolta az ün
nepély jelentőségét, köszönetét mondott 
a szegény gyermekek felsegélyezésére 
küldött adományokért, különösen Rupp- 
richt helybeli pékmester adományát, 
aki az idén is a szegény gyermekek 
részére 120 kenyeret küldött szétosztás 
végett. Benkovits E. „Tavaszi dal" ... 
szavalata után az I. osztályú elemi 
leányiskolái tanulók mutattak be egy 
kedves „nyuszi" játékot. — Rónay és 
Lichtig IV. oszt. tanulók „Tündérek", 
Ponghó II. oszt. tanuló „Fülemile dal" 
cimii versek elszavalása után Weinber- 
ger Anikó adta elő nagy hatással a 
„Grand Cafféban" cimü versét, a IV. és 
V. oszt. tanulók énekkisérete mellet'. 
Szavaltak még Vitális Ilonka (Szép 
gondolat...), Kovács (Fészek az ágyu- 
csőben) és Szikora Ilona (Fohász a 
békéért) cimü verseket, mely utóbbit a 
tantestület költői tehetségű tagja, Bu- 
kovszkyné tanitónő irt ez alkalomra. 
Ezután Hegedűs Lujzi és Mándy Erika 
mutattak be egy kedves jelenetet, mely 
után a tanítók nevében Ciprusz intézett 
kedves köszönő szavakat a megjelentek
hez.
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Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, április 7-8-án németül 
beszéiö és éneklő nagyfilni A. Piccaver kamara- 

énekessel :

Kaland a Lidon
Nóra Gregor, Alfréd Piccaver, Szőke Szakáll.

Szerdán, április 1»-én elsőrendű svéd filmoperett 
iépülő osztagok és tengerészet közreműködésével:

M arianna, a tengerészek kedvence.
Csütörtökön, ápiilis 2-én leghatalmasabb repülési 

nagyfilm meglepő akrobata mutatványokkal.

Az elveszett eskadron
Richard Dix, Róbert Armstrong, M. Astor, Jordán.

Kereskedelmi Testület közleménye 
a textiláruk forgalmi adójának ál- 
alányositása tárgyában. A Kereske

delmi Tesiüiet elnöksége értesíti az 
összes helybeli és vidéki érdekeit ke
reskedőket, hogy a textiláruk forgalmi 
adójának átalányositása folyó évi áp 
rilis 1-én életbe lépett. Az áíalányozoít 
forgalmi adó a textiláruknál 61/20/0-ben 
-tt megállapítva. A testület elnöksége 

figyelmezteti az összes érdekelt keres
kedőket arra, hogy a hirdetmény köz- 

irdeíése után folyó évi március 31 -ével 
a textiláru raktárakat össze keli írni 
■s ezen készletekért a normális 3úf es  

forgalmi adó egy hónapon belül megfi
zetendő. Az átalányositas a konfektionálí 
textilárukra, valamint a szabókra és 
szabónőkre is vonatkozik. — Ez ügyre 
vonatkozó minden felvilágosítást kéz- 
■ éggel megad a testület elnöksége.

Helyszíni szemle a tresztyei men- 
háznál. Mint annak idején lapunkban 
jelentettük, a Karpathenverein rimavöl- 
gyi-osztálya a csehszlovák turistakíub 
rimaszombati és tiszoici osztályaival 
karöltve közös turista menház létesité- 
sét határozta el a Tiszoici fölötti Tresz- 
tye tetejére. Az építési engedély kiadá
sát megelőző hivatalos helyszíni szem
lére a helybeli járási hivatal illetékes 
referensei az érdekeltek bevonásával 
prilis 3 án, kedden délben szálltak ki.

Megakadályozott családi dráma. 
Molnár Simon kassai munkanélküli múlt 
szombat délután hazaérkezett Rimaszom
batban különválva élő feleségének kon
zervgyári lakására és nejét felszólította 
az életközösség visszaállítására. A ra- 
biáius férfi fellépésének kellő hatást 
biztosítandó, bezárta a lakás ajtaját és 
mit sem törődve a lakásban tartózkodó 
két idegen asszony jelenlétével, hatal
mas konyhakést rántott elő kabátja alól 
és azzal hadonászva igyekezett felesé
gétől a visszatérést kierőszakolni. A 
megrémült asszonyok sikoltozásainak 
hatása alatt Molnár Simon lemondott a 
megkezdett családi dráma folytatásáról, 
hirtelen felszakitotta az ajiót és elrohant 
a csendőrségre, ahol feljelentette magát 
és nemcsak a konyhakést szolgáltatta 
be, hanem átadott egy ceruzával irt 
búcsúlevelet is, amelyben öngyilkossá
gát jelenti be. Lefogták és átadták a 
járásbíróságnak, ahol életveszélyes fe
nyegetés cimén eljárás indult ellene.

Filmszínház. Folyó hó 7-én és 8 án 
a „Kaland a Lidón" című zenés és éne
kes fiim kerül szinre, melynek fővonzó 
• rejét a Piccaour a hires tenorista sze
replése képezi. Főszereplők ezen kívül 
Nóra Gregor és Szőke Szakáll. Evelin 
amerikai lány összevesz vőlegényével s 
egy haiászíaluba költözik. Olt megle
pődik Gennaro énekén, ki ünnepelt éne
kes volt, de duzzogva otthagyta a szín
padot. Evelin erről nem tud s felfede
zője akar lenni Gennaro tehetségének, 

it a színpadra visz újból. Gennaro 
azonban újra csalódik s ebből levonja 
a következményeket.

Folyó hó 11-én a „Alarianna, a ten
gerészek kedvence" c. első svéd hangos 
film kerül előadásra. A matrózok igen 
kedvelik „Az arany horgony" c. vendég
lőt, melynek tulajdonosa rossz szemmel 
nézi, hogy leánya Marianna és Helm 
hadnagy közölt szerelmi regény folyta
tódik. mert jobb szeretné, ha gióf von

Stanzenbiirg lenne a veje, ki mindig 
zaklatja Mariennát. Helmnek távoznia 
kell s a gróf távollétét ki akarja hasz
nálni. Közben váratlan leleplezések vál
toztatják meg az egész machinációt.

Folyó hó 12 én „Az elveszett eskad
ron" c. film kerül sorra. Ezen film a 
repülők életéből meríti tárgyát, kik a 
világháború befejezése után világgá in
dulnak és viszontagságok után Holly- 
voodban kötnek ki. A továbbiak során 
igen mozgalmas kalandot folytatnak, 
miközben egy háborús film előállítására 
készülődnek s ezalatt drámai jelenetek 
folynak le.

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

A husvét két napján városunkban 
vendégszereplő Vasasok nem mutatták 
azt a futballjátékot, amelyet tőlük ne
vük után vártunk. Különösen az első 
nap játszottak nagyon puhán, lélek nél
kül. Egy pár játékosukon meglátszott, 
hogy régebben, amíg fiatalok voltak, 
nagyon tudhattak játszani. Az egész csa
pat játékán pedig a magyar futball ba 
ját láttuk ; (kivétel a budapesíi húsvéti 
osztrák-magyar futball torna, amikor a 
Ferenczváros és a Hungária egy délu
tán 15 gólt rúgtak az osztrákok háló
jába.) a mezőnyben szép játékot, amely 
azonban csak a 16 ősig tart, ahol aztán 
legnagyobbrészt elvesz a tudás, a gól
képesség. A kapu előtti helyzeteket nem 
tudják kihasználni, mindent tulkombi- 
nálnak.

A VASAS ellenfelei közül a RME volt 
a jobbik. Sokkal lelkesebben játszottak, 
egységesebb volt a játékuk. A védel 
műk pompásan működött. Simon rugó- 
tcchnikája külön élmény volt. A fede
zetsor nem volt valami kitűnő. Legjobb 
embere Katz. A katonaságtól hazatért 
Lőkös II. nem jobb, mint azelőtt volt. 
A csatársor minden lagját rámenős, lel
kes játékáért illeti dicséret. A center 
Trojka valószínűleg többet tud, mint 
amennyit láttunk tőle. Nem nagyon stra
pába magát. Gólja szépen kidolgozott 
volt.

RPS nagyon elkeserítette híveit, aka
rat nélküli, csapkodó játékával, egy pár 
játékos pedig direkt indolensü! viselke
dett a pályán. Nagyon tévednek azok a 
játékosok, ha azt hiszik, hogy futballozni 
névvel szoktak. A futballozáshoz a cse
kély tudás mellé a legfőbb kellék az 
akarat, a szívvel és lélekkel való játék, 
amit azonban az 1934. évben a RPS-bán 
még nem nagyon sok játékosnál láttunk.

Husvét vasárnap:
RME- VASAS 3:1 (1:1). Biró : Tary 

(Fülek).
RME:  Lőkös I., Ács, Simon-Katz, 

Szlovencsák, Lőkös ll.-Járosi, Háber, 
Trojka, Kerekes, Ofcsárik 11.

Kezdés után a RME azonnal fölénybe 
kerül, a veszélyes támadásokat csak 
hazaadással tudják menteni a bekkek. 
Majd a VASAS is támad, de a kis Bru 
neckcrnek nem sikerülnek a lövések. A
8. percben Háber azonban már ügye
sebb : a 16 os vonal tájáról egy szép 
lövéssel megszerzi a vezetést. Unalmas 
mezőnyjáték következik, a pestiek nem 
törik magukat a gólért, de azért a 34. 
percben Haar mégis berúgja a kiegyen
lítő gólt. — A második félidőben a 
VASAS kezdi a támadást, a RME azon
ban nem sokáig hagyja, hanem bele
fekszik egy kicsit és sikerül is Trojká
nak egy szépen kidolgozott góllal meg
szerezni a vezetést, amit a 24. percben 
Járosi egy saroklövéssel 3:1 re emel. A 
VASAS fölénybe kerül, de eredményt 
elérni már nem tudnak.

A RPS Tornaiján Altmann, Pohcczky 
és Páricska helyén tartalékolva 5:3 (4:2) 
arányú megérdemelt győzelmet aratolt. 
Góllövők : Schwarz (3), Szuchenyák és 
Szirák.

Husvét hétfő:
VASAS—RPS 2 0(1:0) Biró: Spóncr.
RPS: Andrásik, Altmann, Maikos Ko

vács 1., Keller, Pohcczky-Schwarz, Szi
rák, Szuchenyák, Szabó, Kovács II.

A RPS elleni mérkőzésen a vendégek 
már sokkal több lendületet adtak a já
tékba, sokkal keményebben is játszot
tak az előző napinál.

Végig erős szélben folyt le a mér
kőzés. (Ennek tulajdonítható a csekély 
számú közönség is.) Széltől támogatva 
azonnal fölénybe kerül a VASAS, de 
gólt csak a 36. percben tudnak elérni. 
Szünet előtt Andrásik kétszer is meg 
sérül, úgy hogy helyébe Áron II nek kell 
beállni, aki aztán a mérkőzés végéig 
őre marad a RPS kapujának. — Szünet 
után kemény játék fejlődik ki és a 19. 
percben Molnár II, a jobbszél áttörve a 
védelmet beállítja a végeredményt. A 
35. percben alkalma adódik a RPS-nak 
szépíteni az eredményen ; egy megítélt 
11-est először Keller (nem volt fiitly, a 
biró másodszor rugatta) aztán Markos 
elhibáznak.

A RME Bánszálláson 4:2 arányú ve
reséget szenvedett.

A bajnoki szezon Il-fordulójának 
programja :

Rimaszombat: RME—RTC (fél 4 óra
kor. Előtte RME Xi.- HSC 11. őszi. (fél 
2 órakor.)

Losoncz : RPS —LAFC.
Fülek : FTC-TSC,
Pelsőcz : PSC—ASC.
A fönti mérkőzések közül minket 

elsősorban a rimaszombati, illetve Lo- 
sonczi mérkőzés érdekel. Rimaszom
batban lejátszásra kerülő RME—RTC 
mérkőzés győztesének — dacára a ra- 
gyoiciak jó formáját — mi a RME-t 
tippeljük. Ismerve a RME akarat-erejét 
és győzni akarását, reméljük, hogy nem 
is fog elmaradni. Mindenesetre a leg
fontosabb az, hogy nagyon komolyan 
vegyék a mérkőzési, mert a ragyolciak- 
kal ma már számítani kell, még ha a 
mérkőzés Rimaszombatban is van.

A másik a RPS—LAFC mérkőzés. 
Ehhez a mérkőzéshez csak annyi hozzá
fűzni valónk van, hogy a RPS csak úgy 
érhet el tisztességes eredményt, ha 
minden játékos át fogja tudni érezni 
ennek a mérkőzésnek a fontosságát. 
Minden tudásával és minden akaratával 
oda fog hatni, hogy megmutassa a 
LAFC-nak, hogy az 1933. évben elért 
győzelem nem a sors szeszélye volt. Ezt 
pedig csak úgy lehet elérni, ha mind a 
11 játékos a 90 percig tartó játék alatt 
testvérként kezeli egymást, nem pedig 
állandó viszálykodással egyik a másik
nak veszi el a kedvét. Ha a RPS min 
den játékosa az egész mérkőzés alatt 
lankadatlan küzdelemmel fog dolgozni 
az eredményességért, akkor nagyon szép, 
erős játékot fog hozni a Középkerüleí 
II. számú derbyje.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábely  Károly laptulajdonos.

Linoleum-maradékok
m étere Kö 15'—

K O V Á C S-Á R U H Á Z
Rimaszombat Masaryk-tér.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy a Kantorók Viktor- 
cégtől kiléptem és Rimaszombatban 
Jánosi-utca 61. szám alatti házban

bútorasztalos műhelyt
nyitottam. — Elvállalom a legmodernebb 
tervek után háló , ebédlő-, úri kombi
nált szobák és konyhaberendezések
készítését, valamint antik bútorok és 
zongorák szakszerű javítását és fénye
zését jutányos árak mellett.

Szives párífgást kér
HŐFER SÁNDOR,

bútorasztalos.

8Qy kétszárnyas vasajtó,
Cím a k iadóhivatalban.

A U T Ó K ,  m otorkerékpárok, 
tra k to r o k , b e n z in m o to r o k
legjobb és legolcsóbb javítóműhelye : a

„Central garage“
Tornaiján (Rozsnyói-ut 212 213!
A generál-javítást, hengerfurást, v ilágítás z a 
varok stb. jav ítását kizárólag o tt végeztesse!

Ha fejfájás gyötör, a gyomrod nincs rendben, 60 éven túl is élhetsz még sok évet,
igyál csak IGM ÁNDI-t fél pohárral reggel. csak IGM Á N D I vizzei, rendezd emésztésed !

100%-os m e g e l é g e d é s  garantálva.

RABELY KAROLY
könyvnyomdája és könyvkötészete, 

a „Gömör“ kiadóhivatala 
Rimaszombat, Masaryk-tér 9. szám.

A lapittato tt
1872-ben

Ízléses kivitelben és  jutányos áron 
készít mindenféle nyomdai és könyv- 
kötészeti munkát. Műveket, tábláza- 

? tokát, keresk. és ügyvédi nyomtat
ványokat, esküvői, mulatsági és más 
alkalmi meghívókat, eljegyzési kár
tyákat, névjegyeket, gyászjelentése

ket, koszoruszalag, falragaszok nyomását stb. stb.



4 G ő m S r ! 934. április hó 8

A RIMASZOMBATI BANK
Előbb Rimaszombati Takarékpénztár 
1934. évi április 21-én délelőtt 10 órakor 
az in téze t  saját h e ly iség éb en  tartja

LXXII. évi rendes közgyűlését
melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja az IGAZGATÓ TANÁGS,

A  közgyűlés tárgysorozata:
1. Az igazgató-tanács évi jelentése és az 1933. évi mérleg-,

nyereség- és veszteség-számla előterjesztése.
2. A felügyelő-tanács jelentése és a felülvizsgált zárszámadások 

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

felmentvény.
4. A tiszta nyereség felosztása.
5. Három igazgató tanácsi tag megválasztása.

6. Az alapszabályok 14-ik §-a szerint (a közgyűlést megelőző
leg legalább 15 nappal előbb) esetleg beadott indítványok.

Alapszabályaink szerint szavazati joggal csak azon részvényes 
bir, aki a nevére irt részvényt legalább 3 nappal a közgyűlés meg
tartása előtt az intézet pénztáránál, vagy a Bratislavai I. Takarék
bank r.-t.-nál, Bratislava vagy a Tornaijai Hitelintézet r.-t.-nál, Tor 
fialja letétbe helyezi.

A kereskedelmi törvény 198. §-a értelmében a felügyelő-tanács 
által átvizsgált mérleg-, nyereség- és veszteség-számla és az igazgató- 

i tanács jelentése az intézet helyiségében megtekinthető.

v a g y o n  Mérleg-számla 11)33. december 31. t e h e r

1. Készpénz és azonnal esedékes kö-
.

1. Részvénytőke:
vetélések: 654757 25 6000 drb 200 Ke névértékre szóló,

II. Váltók: — — — — — — 8895529 50 teljesen befizetett részvény — — 1200000 —
Visszleszámitolásban— -— — — 

III. Értékpapírok:
6512416 “ “ 2383113 50 11. Tarta lékalap: — — — — — 190772 —

III. Leírási tartalékalap folyószám-
Belföldiek : Iákra — — — — — — — 126803 70
A Csehszlovák Nemzeti Banknál el- IV. Tartalék clearing-követelések le-
zálogosithatók — — — — — 741157 — Írására — — — — — — 30000 —

Egyebek — — — — — — 800 ~ 741957 — V. Különös kereseti-adó tartalék az
35000Külföldiek:— — — — — — 132288 ~~ 1933. évre — — — — — — —

Esedékes szelvények — — — 

IV. Részesedés: — — — — —

874245 — — VI. Nyugdijpótló a l a p :— — — — 360000 -  -
7428 — 881673

3400
VII. Betétek:

Betétkönyvecskékre — — — — 4012109 Uü
V. Adósok: 34143 45 Vili. Hitelezők:

Értékpapírral fedezett követelések 
Egyéb adósok — — — — —

2008864 60 2043008 05
90

Betétek folyószámlán — — — 
Pénzintézetek — — — — —

741388
578410

05
352531 —

VI. Jelzálogkölcsönök: — — — — Egyebek — — — — — — 143982 10 1463780 15
VII. Ingatlanok és leltár : 1081441 80 IX. Kifizetetlen szelvények: 18002 —

ingatlanok— — — — — — 
leirás épületeknél —

5257 80 1076184
35000

— X. Átmeneti passzívák: — — —
XI. Egyéb tehertételek: — — —

127002 90
__/*-- —

1111184 40
50000 —

leltár — — — — — — — ': XII. Átfutó té te lek :— — Kö 8500 —
Vili. Átmeneti aktívák: — — — — 216903 — XIII. Tiszta nyereség:

1 IX. Egyéb aktívák: — — — — 16165 Áthozat az 1932. évről — — — 3636 65
X. Átfutó tételek: — Kö 8500 — Folyó 1933. évi nyereség— — — 45629 05 49265 70

7662736 10 7662736 10

v e s z t e s é g e k  Nyereség- és veszteség-számla 1933. december 31. n y e r e s é g e k

3636 65

44242 67
868310 21
119530 38 1032083 26

224268 03

3000 54
60960 10 63960 64

1323948 58

I. Kamatok:
Könyv- és folyószámla betétek után — 
Egyebek (visszleszámitolás és mások) —

II. Kiadások:
Dologi kiadások — — — — — —
Személyi kiadások — — — — —

III. Adók, illetékek : _ _ _ _ _ _
A „Külön a>ap“-hoz való törvényes hoz
zájárulás — — — — — — —

IV. Leírások:
ingatlanokon — — —: — — —

V. Különféle veszteségek:
a., az 1933. évi különös keresed adóra 

tartalékolás — — — — — —
h., folyószámlán, váltón, jelzálogkölcsö

nökön és értékpapíroknál — — —
VI. Tiszta nyereség:

Áthozat 1932. évről — — — — — 
A folyó 1933 évi nyereség — — —

212492 44
483227 84 695720 28

90188 10
237712 15 327900 25
41949 15

50949 15
9000 —

5257 80

35000 —

159855 40 194855 40

3636 65
45629 05 49265 70

■
1323948 58

I Nyereség áthozat az 1932. évről
II. Kamatok:

Értékpapírok után — — — -
Váltók után — — — — — -
Követelések után— — — — -

III. Dijak és jutalékok:— — — -
IV. Különféle nyereségek: — — -

Valutákon — — — — — -
Haszonbérek — — — -

Morava Antal s. k.
kormánybiztos.

Dr. Heuffel Róbert s. k.,
elnök.

Mitske Gusztáv s. k., Dr. Samarjay Emil s. k.,

Rimaszombat, 1933. december hó 31-én.
Dr. Zakács István s. k.

ügyvezető.
AZ I G A Z G A T Ó - T A N Á C S :

Balázs Andor s. k., Forray Ernő s. k.,

Káposztás László s. k.
cégvezető főkönyvelő.

Kemény Gyula s. k.,

Tóth Béla s. k., Weinstabl Móricz s. k.Seíina János s k., Szabó Elemér s. k.,
Jelen mérleg- valamint a nyereség- és veszteség számlát megvizsgáltuk és az intézet fő- és kezelési könyveivel összeegyeztettük, mindenben megegyezőnek találtuk.

A F E L Ü G Y E L Ő  T A N Á C S .
Badinyi György s. k., Baksay József s. k., Eperjessy József s. k., Sichert Károly s. k., Varga Imre s. k.

A zárszámadások az intézet helyiségében megtekinthetők.

Rimaszombat, 3 934. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)

Bacsák Gyula s. k.,
elnök.


