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V E G Y SZ E R E K

GLASER-nál.
Díjtalan sötétkamra 

használat.
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ftíASARYK-TÉR P.

Lapzárás csütörtökön este. — Kéziratok vissza nem adatnak.

FŐSZERKESZTŐ

M Á R K U S  L Á S Z L

ELŐ FIZETÉSI DIJAK: Egy évre 48 K, félévre 24 K, 
negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára  1 korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassal postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 57,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

A szoborrá lényegül! gömöri fin.
Irta: SZOMBATHY VIKTOR.

Vannak, akik még az életükben 
zobrot kapnak, vagy legalább is 
canevet, vannak, akikről annyira 

. iíeledkezik az utókor, hogy év
századok telnek bele, amig egy 
szerencsés pillanat valami unatkozó 
utódnak eszébe juttatja a mulasz
tást. .. .

Polgári világnézetünk az oka an
nak, hogy sietünk olyan közéleti 
férfiaknak szobrot emelni, akikre a 
politika porondjáról még emléke
zünk, hogy aztán, ha a mindent 
megbocsátó feledés elkövetkezik, 
legalább szobra legyen az elköltö
zöttnek. Kiszámíthatatlanok a di 
csőség évei, — senki sem tudja 
megmondani semmi kortársáról, 
meddig él lelke az utódokban s 
igy történik aztán, h .̂gy vannak 
nagyjaink, akik még jóformán le 
sem zárták szemüket, máris szo
borban láthatják önmagukat vi
szont, s vannak kitűnőségeink, a 
kiknek hosszú évekig kell várni, 
amig a lelkek s a szivek fogéko 
nyak lesznek arra, hogy emléket 
■ üithassanak nekik. Ki kell várni 

szoborrá-erjedés éveit s az a 
véleményem, hogy a jelentékeny 
ember mindig attól a nemzedéktől 
kap szobort, amelyre a legjobban 
hatott, amely leginkább meriteit a 
eieníős ember nyújtotta korsóból.

Pósa Lajos számára most jöttek 
meg a szoborráerjedés évei. Sze
rencsés, — ha ugyan szabad el
hunyt nagyságokra ezt a szót hasz
nálni, — mert szoborrámerevedése 
leni követte azonnal halálát. Ez 
esetben nem volna egyéb a szobra, 
mint a polgári kishitűség egy óva- 
>s feloldódása, mintegy bocsánat- 

verés, gyorsan, a saját nemzedék
től, mig nem késő ; de szerencsés 
azért is, mert nem kellett arra 
várnia, hogy majd kései nemzedé
kek teszik jóvá elődeik mulasztá
sát. Szinte mondhatnám, Pósa La
jos, a mi gömöri büszkeségünk 
„a jour“ van a szoborral, most 
kellett megkapnia, sem hamarább, 
,em később, hiszen ez a nemze
dék nevelkedett tanításain, versein 
és azon finom, sajátos erkölcsisé- 
gen, amely jellemezte minden Írá
sát s ameiy népszerűvé tette kuny
hóban, kastélyban egyaránt.

Pósa nemcsak „a gyermekköltő" 
volt. Pósa irányt és világnézetet 
adott olyan korosztálynak, amely
nek nincsen se iránya, se világ

nézete: valahogy igen ügyes for
mában s oly módon, amilyen ad
dig nem volt, odacsempészte a 
gyermekszoba s a falusi iskola 
hangulatába a maga izzó érzéseit, 
emberről, magyarságról, világról, 
Istenről s — last bút nőt least — 
éppen az édesanyáról. Amiről irt, 
arról iríak előtte is, utána is, ezren 
és ezren. Ő azonban olyan formát 
talált, hogy érzett a formán a bel
ső szükség, — versei nem azok a 
versek voltak, amelyet egy nagyra- 
készülő, de nekikeseredett költő 
öt forintért a gyermeknek ir, kény
szerűségből a kávéházi asztalon, 
— ezek a versek, ha esetleg a 
fentnevezett márványasztalon szü
lettek is, templomi versek voltak, 
a belső hit és az érzés tette őket 
magasztossá.

Milyen boldogság számunkra, 
hogy ennek a kivülről sokszor ri
deg, komoly, de belülről mindig 
aranysziv-embernek éppen Gömör- 
bő! kellett származnia ! Milyen le
het az a föld, milyen lehet annak 
hangulata, családi nevelése, milyen 
lehet párája és ege, öröme és bá
nata, ha a legcsaládiasabb érzésű 
költő repült el belőle, hogy újra- 
újra visszatérjen felé ?

Ha büszkék akarunk lenni vala
mire Pósában, akkor erre legyünk 
büszkék, hogy a gömöri táj, a ba- 
logi vidék hangulata tette szelid- 
lelküvé, tette mélyérzésüvé, tette 
hittel teljessé magyarságában, val
lásban, családi érzésben. Hinnünk 
kell, hogy a táj is beleszólt Pósa 
lelki kialakulásába s az a nyugodt, 
jó nevelés, amelyben a Pósa kor
osztálya felnőtt.

Valóban: más világ volt, nem 
kellett rohanni semmi után, minden 
eszköz, alkalom, lehetőség magától 
jött el. Micsoda perspektíva állott 
előtte: egy egész ország uj nem
zedékének ő volt a közvetett ne
velője, szinte ő szabott irányt s ő 
adta a jelszavakat. Nem élt vissza 
vele soha, lendülettel, Istentől ál
dott tehetséggel, szivének minden 
melegével állott egy egész nemze
dék elé vezérül s vált lassankint 
önmaga fogalmává.

Mi ezt látjuk belőle, az a nem
zedék, amelyet felnevelt mindeme 
tulajdonságokban. Nekünk irt, illik, 
hogy mi emeljünk szobrot neki. S 
milyen szép, hogy szülőfaluja, — 
élén a falu mai szellemi vezetőivel,

— szeretettel karolta fel az esz
mét. Még mindenki ismeri őt. A 
szobor kellett, hogy hasonlítson 
hozzá, élnek, kik vele pajtáskod- 
tak, de élnek, akik már mint híres 
pesti Írót tisztelték a Pósa-asztal 
eszmei magasságában, azonban a 
fiataloknak már csak emlék, vers 
alá nyomtatott név s egy boldog 
családi szó: „rokon".

Rokon vagy, Pósa, de nemcsak 
a radnótiaké: nemzedékek apja, 
testvére, rokona vagy, nemzedéke
ké, és ezek hol megtagadtak s el 
fordultak tőled, hol pedig szivükre 
vettek ismét.

(Milyen régen volt, amikor e so
rok igénytelen Írója először kopog
tatott be Pósa néni ajtaján s küldte 
a „Gömör“-nek élete első interjú
ját. Bocsánat, olvasó: személyes 
ügy. Akkor egy kis emléktáblát 
terveztünk az özveggyel. A tábla 
megvan. A szobor is áll a pesti 
városligetben. S most, ime, szobrot 
emel a szülőfalu is. Ne haragudj, 
kedves olvasó, ha elmélázunk ezen. 
Gyermekkorunk, első küzdelmeink, 
első hírlapi csatánk, — mily béke 
azóta ezen a fronton! — első „ak
ciónk" emlékei folynak eggyé a 
Pósa nevével!)

Pósára is ál! az Ady-tétel: Va
laki elindul az Értől . . . Elindult, 
a Balog kis erétől s visszaérkezett 
ismét oda. A körforgás örök. Érc
anyaggá merevülve, benne az időt
len időkben, ott áll ismét, ahonnan 
elkerült. S biztosan ott áll mellette 
az édesanya is, valami láthatatlan 
gyémántból alkotva az isteni mű
helyben, — csak ennek érzékelé
séhez szemünk még gyarló.

A balogi fiú szoborrá mereve
dett. De lelkének ez a része, amely 
örökéletü: nem fagyott a hideg 
bronzba, ez a lélek kisér tovább 
az életutakon és a legártatlanabb 
léleknek lesz kísérőjévé, biztatójává, 
a gyermeki léleké.

Költő, aki szivekben és lelkek
ben él tovább. Mi kell ennél szebb 
igazolás ?

Képviselőtestületi közgyűlés.
Hétfőn délután rendes közgyűlést tar

tott a város képviselőtestülete D r. E sze -  
n y i G yu la  várostiró  elnök lésével. A vá
rosatyái minőségben elsőizben szereplő 
póttagok fogadalomtétele után az elnök 
meleg szavakkal üdvözölte W e sz te r  F r i
g y e s  áll. jegyzői titkárt, akit az országos 
hivatal a nyugalomba vonult Szontagh 
jegyző helyére nevezett ki.

A napirend első pontját Szőllősy Ist
ván magyar nemzeti párti képviselőtes

tületi tag bejelentése képezte, amellyel 
városatyai tisztségéről lemondott. A köz
gyűlés vita és hozzászólás nélkül vetie 
tudomásul a lemondást, utasítva az 
elöljáróságot a szükséges intézkedések 
megtételére.

Következett az 1923-as törvényben 
előirt „ K ö z s é g i em lékkön yv  v e ze tő jé n e k “ 
megválasztása, amely tisztségre Harsá- 
nyi referens a tanács javaslatának meg
felelően M á rk u s L á sz ló  főszerkesztőt 
ajánlotta. H u d icz iu s  Is tván  dr. indítványt 
tett, hogy H o rvá th  Z o ltá n  és K o m á ro m y  
G é za  gimnáziumi tanárok is kéressenek 
föl ajánlataik benyújtására, mindenesetre 
azonban az ügynek pénzügyi részét is 
kérte előzetesen megbeszélni. B a r to s  
G yu la  dr. proponálta dr. W erner G y u la  
kombinációba vételét is, miután úgy 
értesült, hogy nevezett is vállalkozna 
ezen tisztségre. S ich ert K á ro ly  a válasz
tás azonnali megejtését sürgette, hason
lóképpen szólalt föl dr. G a b o n á s J á n o s  
városi titká r is A pénzügyi kérdésre 
vonatkozólag dr. W e in b e rg e r  R e z ső  a 
rendelet ismertetése kapcsán bejelen
tette, hogy a tiszteletdijat a végzett 
munka arányában évről-évre utólagosan 
kell a képviselőtestületnek megállapí
tania, ez a kérdés tehát most vita tár
gya nem lehet. A közgyűlés az elnöklő 
városbiró indítványára úgy döntött, hogy 
az elöljáróság utján Horváth Zoltánt, 
Márkus Lászlót és dr. Werner Gyulát 
fogja ajánlataik benyújtására felkérni.

Korin Pál és Kaiabinos Juditnak a 
község kötelékébe való felvétele után 
vita nélkül megszavazták a község kö
telékébe való felvétel kilátásba helyezé
sét Vadady Sándor, Zoltán és Pál, va
lamint özv. Vámosyné szül. F ilip  Ilona, 
Vámosy Géza és Ilona rimaszombati la
kosok részére.

A legutóbbi közgyűlés napirendjéről 
levett kövezetvám-szabályrendelet tár
gyalása újból nagy vitát eredményezett. 
A szabályrendeletet H a rsá n y t főtitkár 
ismertette és ajánlotta, hogy a városi 
háztartás mérlegének egyensúlyba hozá
sa érdekében a közgyűlés egyhangúlag 
szavazza meg a szabályrendelet-terveze
tet. A kövezetvám behozásával szüksé
ges lenne három darab egyszobakony- 
hás őrház építésére, öt vámszedő-őr a l
kalmazására havi 500— 500 korona fize
tés mellett, továbbá a vásárok alkalmá
val megfelelő számú napidijas őrök, va
lamint egy állandó ellenőr szerződteté
se, úgy hogy házi kezelésben a kövezet
vám 43800 korona összeget jövedel
mezne körülbelül, mig a jelenlegi vásár
bérlők utján történő inkasszálás esetén 
a tiszta jövedelem mintegy tizezer ko
ronával lenne kevesebb. B enko M ik lós  
a javaslatot csak az esetben hajlandó 
megszavazni, ha a kövezetvám fizetése 
alól a város lakosai mentesülnek s az 
uj adó csak az idegeneket fogja ter
helni. B a r to s  G y u la  dr a javaslat elfo
gadását ajánlotta, azonban a házikeze
lés fentartásával, dr. H u dic iu s István  és 
R é th y  István  pedig a javaslat ellen szó
laltak fel, miután az szerintük antiszo
ciális és a proletárságot sújtja elsősor
ban. Az elnöklő városbiró az elhangzott 
felszólalásokra reflektálva, megnyugtatta 
az aggodalmaskodó városatyákat, hogy 
a kövezetvám inkasszálását a legmesz- 
szebbmenő jóindulattal fogja az előljá-

A  r im a sz o m b a ti Ö n k én tes  Tűzoltó E g y e sü le t
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röság kezelni és ugyanazzal a méltá
nyossággal, amint a szegényebbsorsu 
adófizető-réteggel szemben eddig is 
igyekezett alkalmazni. Rövid izgalmas 
szóharc után, amelyben Sichert Károly, 
dr. Hudiczius és Réthy vettek részt, a 
városbiró szavazásra tette fel a kéidést. 
Tizenheten a szabályrendelet változat
lan elfogadása mellett, tizen (a kommu
nisták és szoc. demokraták) ellene sza
vaztak, hárman tartózkodtak a szava
zástól. Az elfogadott szabályrendelet a 
jogerőre emelkedés idejéig a város h ir
dető táblájára kerül közszemlére.

A napirend következő pontja a lo
sonci utón átvezető állami ut áthelye
zésének kérdése voit, amelynek tárgya
lása ugyancsak heves vitát eredménye
zett. A régóta kisértő probléma újabb 
felmelegítése érthető izgalmakat váltott 
ki, annál is inkább, mert Harsányi fő 
titká r referátuma szerint az áliam most 
már a legsürgősebben szándékozik az 
utrendezés kérdését megoldani. Az ér
vényben levő magyar belügyminiszteri 
rendelet értelmében az úttest útépítésé
hez, jobban mondva, áthelyezéséhez a 
város hozzájárulása is szükséges lenne, 
ha azonban ennek megszerzése akadá
lyokba ütköznék, ez esetben az állam 
minden további nélkül tultenné magát 
a lokális szempontokon és az uj útsza
kaszt a szabadkai fordulótól építené 
meg, a város elkerülésével. A képviselő- 
testület feladata most tehát az, hogy a 
tervezett útépítést minden körülmények 
között a városon keresztül vezettesse, 
miután az idegenforgalomnak csak mi
nimális mértékben való csökkenése is 
érzékeny károsodást jelentene a város 
ipara és kereskedelmére, amely pedig, 
különösen a jelenlegi nehéz viszonyok 
között újabb megrázkódtatásokat el nem 
bir. Ennek az álláspontnak adtak kife
jezést felszólalásaikban dr. Weinberger 
Rezső, Singer Rezső, Vaiaszkay Rezső 
és Réthy István képviselőtestületi tagok, 
mig Sichert Károly és dr. Bartos Gyula 
az áliam és a város érdekeinek békés 
összhangba hozását proponálva, a lo
sonci ut meghosszabbítási vonalába ter
vezett megoldás mellett foglaltak állást. 
Az elrendelt szavazás végül is az utóbbi 
propoziciót juttatta sikerre, amennyiben 
a Losonczi-utcai (Kerekes ház-Tégla- 
gyár-vizmü) megoldás mellett 15 en, a 
városon keresztül pedig (Ipartársulat- 
Temetőpatak - Téglagyár - Vízmű) 14-en 
szavaztak, egy képviselőtestületi tag v i
szont tartózkodott a szavazástól. A sza
vazás eredménye most már kötelezi a 
város elöljáróságát a Losonczi-utcai 
megoldás elfogadása érdekében illetékes 
helyen igyekezzen mindent elkövetni.

A város jövő féjiődésére óriási jelen
tőséggel biró kérdés megtárgyalása után

Levél a m enyországba.
A minden titkok birodalmába 
Küldöm utánad ezt a levelet.
Tudom olvasod és enyhe éjjel,
Mikor holdsugár hull szerteszéjjel 
Éjféli szellőn jön rá felelet.. .
Honnan is kezdjem? Bánat a tintám, 
Lelkem a papír, sóhaj a toliam . . .
S csak iruk, irok. Mióta? Régen :
Mióta fent jársz a fényes égben
Folyton azt kérdem : hát Lenke hol v a n ? ..

Igen, mert ma sem tudom, hogy hol vagy : 
Elmentél szótlan, elloptad magad . . .
(Pedig nem voltál rossz gyermek soha). 
Egyszer majd mi is elmegyünk oda . . . 
Szeretni ugy-e, ott fent is szabad ?

Mert Téged itt még ma is szeretünk. 
Jobban mint régen, mert csak most látjuk, 
Hogy hozzánőttél az életünkhöz,
S amig szemünkben fájdalom tükröz, 
Kezünket vérző szivünkbe vájjuk.

Ha látnád, kedves, beteg anyádat,
Mint a lombjatört rózsafa hervad 
Dísztelen, fakón . . . Hasztalan óvja 
Bátyád szerelme. Megmondhatója 
Az Isten csak, hogy le nem roskad.
Mi magunk árván csak csetlünk-botlunk.
S minden gondon túl, mi fejem nyomja 
Mikor átölel a csendes magány,
Lelkemen, mint egy sebzett csalogány 
Felsír emléked bús, fájó gondja. ..

Most azért irok : néha — éjszakán 
Ülj ágya mellé édesanyádnak 
És simogasd meg borús homlokát. . . 
Szeresd a szegényt, Isten is megáld 
S sebei talán majd úgy nem fájnak. . .

Telek A. Sándor

Hányféle asszony van?
Háromféle asszony van : a rabnő, a 

felszabadult és a szabad asszony. Ezt 
úgy is lehetne mondani : az alázatos, a 
korlátozás nélküli és az önálló asszony.

a városi tüzrendészeti szabályrendelet 
került terítékre. Már úgy látszott, hogy 
a kommunista városatyák egyöntetű ál
lásfoglalása következtében jó pár órás 
felolvasás fogja tarkítani a közgyűlés 
műsorát s a képviselő tagok ennek megfe- 
előleg igyekeztek is ingre vetkőzni, az ije 
delem azonban mégis csak rövidesen el
múlt, mert a terjedelmes szabályrendelet 
felolvasása helyett a kommunisták végül 
is megelégeltek néhány kisebb szemlél
tető rész bemutatásával s igy az uua- 
lom-felhő veszedelme baj nélkül elvo
nult a trópiai melegtől elcsigázott vá
rosatyák feje felől. A szabályrendeletet 
egyhangúlag elfogadták. Ugyancsak egy 
hangulag jóváhagyták a volt pénzügy
igazgatósági IV. sz. pincére vonatkozó 
bérletmeghosszabbitást Heimiich Zsig- 
mond eddigi bérlővel, egy évre 400 Ké. 
bérösszeg mellett s Kohn János Jenő 
koncessziójának megadását is vita nél
kül, egyhangúlag véleményezték.

Dr. Gabonás János városi titkár refe
rálta be ezután a volt pénzügyi palota 
renoválási költségeire vonatkozó járás
hivatali végzést és javaslata alapján a 
közgyűlés úgy határozott, hogy miután 
a renováláshoz való hozzájárulás 10000 
koronányi költséget a katonaságtól ka
pott lakbérből fogja a város 6 félév 
alatt törleszteni, az igy előállt költség- 
vetési hiányt viszont telekeladásokból 
fedezi. Városunk nehéz pénzügyi hely
zetére jellemző, hogy a tanács az ösz- 
szes javítási munkákat beszüntette.

A Liget-utca szabályozásához szüksé
ges telekvásárlásokat négyszögölenkénti 
100 korona egységárban egyhangúlag 
megszavazták.

A Rimaszombati Banknál 1927-ben 
felvett kölcsönből még fennálló 73889 
korona 60 fillé r függő kölcsön vissza
fizetésére vonatkozó tanácsi javaslatot 
dr. Bartos Gyula, dr. Hudiczius István 
és dr. Weinberger Rezső indítványára 
levetlék a napirendről, majd a napirend 
utolsó pontjaként egy év tartamára 
megszavazták az állami elemi magyar 
fiúiskola kisegítő osztályának dologi 
költségeit.

A közgyűlés ezután áttért a benyúj
tott interpellációk tárgyalására.

Pősa Lajos szobrának 
leleplezése.

Nemesradnóton ju lius 1-én, vasárnap 
délelőtt az isteni tisztelet után kezdődő 
országos ünnepség keretében leplezik le 
Pósa Lajosnak, a nagy magyar költő 
nek szobrát a következő program sze
rint :

1. A z  ünnepély m e g n y itá s a :  Pósa La
jos helybeli ref. lelkész.

2. F alu n k  ü n n epe: Irta Pósa Lajosné, 
szavalja Pósa Jolánka II. o. t.

3. Ü nnepelni jö ttü n k  h o z z á d :  Pósa 
Lajosnétól, szavalja Varga Géza IV. o. t.

4. M e ssze -m e ss ze  fö ld ö n :  Pósa Lajos
tól, éneklik a növendékek.

5. S z e r e s d  a g y e r m e k e t : Pósa Lajos
tól, szavalja Pósa László VI. o. t., ugyan
ezt énekli a ref. énekkar.

6. L e le p le zé s i b e s z é d :  tartja Kovács 
Alajos a szlovenszkói ált. magyar tanító 
egyesület elnöke.

7. Özv. Pósa Lajosné.
8. D a l a  m a g y a r  d a l r ó l : szövegét 

irta Pósa Lajos, zenésitette Gáspár Já
nos rimaszécsi énektanár, előadja a 
radnóti ref. énekkar.

9. Csehszlovákiai magyar tudományos, 
irodalmi és művészeti társaság részéről 
Surányi Béla főtitkár, Szalatnay Rezső 
irod. oszt. titká r és Győry Dezső főszám
vevő.

10. Ü nnepi ó d a :  irta és előadja Bo- 
ross Béla a „Magyar Tanító" főszer
kesztője.

11. Szombathy V iktor szlovenszkói 
magyar közművelődési egyesület fő tit
kára Komárom.

12. D a ru  m a d á r : Pósa-egyveleg, ze 
néjét szerezte Gáspár János, előadja a 
helybeli ref. énekkar.

13 Márkus László a csehszlovákiai 
magyar társadalmi egyesületek szövet
ségének főtitkára Rimaszombat.

14 Göinöri ref. egyházmegyei elnök
ség részéről Ablonczy Pál h. esperes 
és dr. Zehery István világi elnök.

15. Nagy Pósa-család részéről Pósa 
Péter miskolezi ref. esperes.

16. Rimaszombat város részéről dr. 
Eszenyi Gyula város biró, S'chert Ká
roly és dr. Gabonás János.

17. A rimaszombati reálgimnázium 
részéről Báthory Andor és Komáromy 
Géza tanárok.

18. Gömöri ref. tanító egyesület ré
széről Kovács Gyula egyesületi elnök, 
Gáspár János és Bán Géza tanítók.

19 P ó sa - d a le g y v e le g : Gáspár János
tól, előadja a ref. énekkar.

20. Ref. énekkar részéről Pósa Ele
mér énekkari pénztárnok.

21. Ü nn epély  b e z á r á s a :  Pósa Lajos 
helybeli ref. lelkész.

A leleplezési ünnepélyen városunkból 
is számosán megjelennek.

„ E L E G A N T "
finom férfidivatüzlet Rimaszombat 

Gömöri-uica.
Nyakkendők. Harisnyák. Gallérok. Ingek. 
Alsónadrágok, méret szerint is, gyárilag 
készülnek. Nagy választék finom minő 

ségekben.

É rtesítés.
A lu líro tt tisztelettel értesítem Rima

szombat város és vidékének közönségét, 
hogy a folyó év ju lius hó 1-től kezdő- 
dőleg orvosi működésemet abba hagyom, 
azaz orvosi praxisommal végleg felha
gyok.

Teszem ezt azért, mert előrehaladott 
életkorommal járó testi gyengeségem 
kényszerit erre.

Hálás szeretettel köszönöm meg azok
nak is, akik előző időkben bizalmukkal 
tiszteltek m eg; de még nagyobb hálá
val köszönöm meg azoknak bizalmát, 
kik még ma is szeretetteljes bizalmuk
kal vesznek körül.

Rimaszombat, 1934. junius 28.
D r. Z e h e ry  István , 
nyug. várm. főorvos.

érzés hegedőse, 
mestere szónak, 
szobránál
nagy szelleme előtt 
ezrek hódolnak.
Muskátlis 
ablakok körötte 
meséket szőnek 
s bókolnak 
a megdicsőült nagy 
meseszövőnek.

FRISS 
tenisz-ütők, 
labdák,  búrok

legolcsóbban
KERCSIK-nél.

Julius 5-én és 6-án a posta, távirda 
és teiefon-szolgálat: mint ünnepnap.

Eljegyzés. S z o y k a  B o r is k á t  eljegyezte 
D r. A n d r ik  L á s z ló  állatorvos. (M. k. é. h.)

Eljegyzés. D ro p p a  M a n cik á t Nagy- 
sallóról eljegyezte Mr. Ph. L e n g y e l L a jo s  
Zólyom. (M. k. é. h.)

Házasság. Ifj. S tr i iz k y  Á rp á d , a Stre- 
do helybeli tisztviselője és H e rm á m  
Ilona junius 23-án házasságot kötöttek.

K. Bródy Lilly tanárjelölt pótérett
ségi és magánvizsgákra előkészít s az 
érdekelteknek figyelmébe ajánljuk la
punk mai számában megjelent hirdetését.

M. V. Gr. TAMÁS ALADÁR állat
orvos rendelését Uzapanyiton f. évi 
junius hó 24-én megkezdte.

Esperességi közgyűlés. A kishonti 
evang. esperesség Kokován junius 26-án 
tartotta évi közgyűlését, amelynek na
gyobb jelentőséget adott az a körüL

L-'V

Ma még ebből a fajtából igen kevés 
van. A szabad asszony a férfi erejét, a 
rabnö a férfi gyöngédségét igyekszik 
kihasználni.

Ha az Úristen tényleg csak utoljára 
szánta el magát arra, hogy megteremtse 
az asszonyt, akkor azt kell mondani, 
hogy ez az utolsó mozzanata a terem
tésnek volt a legsikerültebb. Ha Popé 
azt mondja, hogy az igaz férfi a terem
tés koronája, akkor az igaz asszony b i
zonyára a legszebb drágakő ebben a 
koronában.

Az átlagférfi szemében a többi férfi 
többé-kevésbé egyforma. Az átlagasz- 
szony azonban minden asszonyt külön 
becsül meg, vagy ítél el.

A férfinél a minőség, az asszonynál a 
mennyiség számit. A férfit a végtelen 
nagyság, a nőt a végtelen kicsinység 
vonzza. Az a férfi, akinek a jó sorsa 
egy nagyszerű asszonyt adott, minden 
más férfivel szemben előnyben van. Ha 
egy asszony megtagad egy férfitől va
lamit, akkor ezt az elutasítást mindig a 
legnemesebb motívumokkal fogja indo
kolni. Ha pedig egy férfi tagad meg 
egy asszonytól valamit, akkor nem ijed 
meg attól sem, hogy a legbecstelenebb 
érvelést hozza fel. Az asszony szereti a 
rendet, a férfi boldog, ha valami ren
detlenséget teremthet.

A fé ifi abstrakt elvekben hisz, igaz
ságban és igazságosságban. Az asszony 
a személyiségben hisz és különösen a 
megszemélyesitett szerelemben.

Ha az asszony elveszti glóriáját, ak
kor elkövetkezik a civilizáció vége. Az 
anyai szeretet majdnem olyan, mint 
Istennek szeretete a teremtményeivel 
szemben.

Az asszony nem igen tud egy férfit 
nevelni. De ha sikerül az asszonyi ne

velő munka, akkor a férfiből Gracchus 
lesz.

A plátói szerelem olyan, mint utazás 
a repülőgépen. Az asszonynak veszedel
mesebb, mint a férfinek, mert a férfi 
mindig magánál tartja ejtőernyőjét. A 
férfinek több a fizikai bátorsága, az asz- 
szonynak több az erkölcsi bátorsága.

A férfi a múltban és a jövőben él, az 
asszony a jelenben. A férfi élete harc a 
halál ellen, az asszony élete harc a 
megöregedés ellen. A férfi meg akarja 
őrizni az erejét, az asszony meg akarja 
tartani szépségét.

A fiatal asszonyoknak tudni kellene, 
hogy az öregedés ellen a legjobb bizto
síték a gyermek. A legtöbb asszony a 
gyereket most kiskutyával és ha elég 
pénze van, kisautóval igyekszik pótolni.

Jaj annak a férfinek, akivel szemben 
az asszony a logika fegyvereit kezdi 
használni. Az asszonyi logika mindig a 
harc.

Egy asszonyt soha sem lehet meg 
győzni. Az asszony olyan, mint az a 
hadvezér, aki abban bízik, hogy tarta
lékcsapatai is vannak.

A legközönségesebb asszony, aki va
lamit fejébe vett, ügyesebb céljainak el
érésében, mint a legügyesebb diplomata.

A férfi a természet törvényei szerint 
vad, az asszony szelíd. Az asszony min
dig házi lény. Nagyon gyakran emlege
tik a makrancos asszonyt, akit meg keil 
fékezni, pedig tulajdonképen a férfi az, 
akit meg kell f kezni.

Az az asszony, aki egy férfiben csa
lódott, irtózik valamennyi férfitől. Az a 
férfi, akit ilyen balsors ért, azzal vi
gasztalja magát, hogy a tengerben nem
csak egy hal van.

Az ultramodern fiatal leány, aki meg 
akarja hódítani a világot, elveszíti a lel

két. Az egészséges mai fiatal leány sok
kal szimpatikusabb, mert nem olyan 
kényeskedő, nem olyan beképzelt és 
nem olyan merev, mint a háború előtti 
leány. A legjobb pajtás a világon, nyílt 
és becsületes. Tulajdonképpen a barát
ság poligámiájára született és nem a 
házasság monogámiájára. —  A háború 
előtt a bálokon vadásziák a férjeket, 
most a tenniszpályákon, nemsokára a 
repülőgép kerül sorra.

A legtöbb fiatal ember azt hiszi, hogy 
ő nősült meg, a valóság pedig az, hogy 
a nő vette el férjül.

Az angol nő mindent elkövet, hogy 
egy férfit megszerezzen, a francia nő, 
hogy megtartson. A francia nők ügye
sebbek mint az angol nők, de az angol 
nők ügyesebbek, mint az angol férfiak.

A francia nő a világ legjobb asszo
nya. Sokkal jobb háziasszonyok, mint a 
hires német gazdasszonyok, annyira sze
reti a férjét, hogy még az anyósát is 
szereti, a férjének minden üzleti gond
jában osztozik és együtt dolgozik férjé
vel. Fiatalságában tud kedvesen kokett 
lenni és öregségében kellemes és segitő 
társ. Csak éppen egy erénye hiányzik, 
nem tud hallgatni.

Az előkeiő angol asszony pedig a vi
lág legtökéletesebb asszonya. Kiegyen
súlyozottabb, mint a francia, nem olyan 
szentimentális, m int az osztrák, nem 
olyan nehézkes mint a hollandi, nem 
játsza a naivát, mint a német és nem 
féltékeny mint az olasz. Semmi esetre 
sem olyan önző mint az amerikai asz- 
szony. ízlése van és meg van a véle
ménye minden dologról, kedves és üde, 
eszes és természetes, maga az asszonyi 
ideál.



1934. julius hó 1. G ö m ö r 3
mény, hogy ez alkalommal iktatta be 
Csobrda V ladim ír püspök az egyház
megye megválasztott uj elnökségét: 
Hanesz Hugó kokovai ev. leikészt fő- 

peresi és dr. Gyurkovics János rima- 
/.ombűti ügyvédet esp. felügyelői hiva- 
alába. A beiktatottak programbeszéd- 
ikben kihangsúlyozták, hogy minden 
rejükkel az egyházi élet felvirágozta- 

;ásán fognak munkálkodni. Alesperes 
Palkovics Pál osgyáni lelkész és Mitske 
Gusztáv nyug. erdőtanácsos mint esp. 
náscdfelügyelő szinten letették a hiva- 
alos esküt. Számvevőszéki elnökké 

Palkovics Pál, az esperességi törvény- 
zék elnökévé Zatykó János rimabré- 
i lelkész lett megválasztva. A köz- 

gyülés nagy szótöbbséggel beleegye- 
sét adta, hogy a sziklási ev. egyház 

megszűnjék és leányegyházként a ráhói 
gyházhoz csatlakozzék. Az adminisz- 
rativ ügyek letárgyaiása után este 6 
rakor köztbéd volr.
Rimaszombati diákok negyvenéves 

ta lá lkozója. A rimaszombati volt egye- 
■ Miit protestáns főgimnáziumban negyven 
évvel ezelőtt érettségizett osztálytársak 

zdden tartották meg találkozójukat 
Rimaszombatban, amelyen kilencen je- 
entek meg a négy évtizeddel ezelőtt 
rettségi vizsgát tett huszonkilenc osz- 

ytárs közül életbenlévő húsz öreg
diák közül éspedig Baríko Pál osztra- 
ucskai jegyzői titkár, dr. Feledy Jenő 
alassagyarmati ügyvéd, dr. Gazdy Gyula 

budapesti nyug. államvasti főfelügyelő, 
Aantuano Géza zólyomi városi penz
iótok, dr. M ihaiik Dezső rimaszombati 

ügyvéd, Szlopovszky Károly hizsnyó- 
izi evang esperes. Tóth Bertalan nagy- 

:áci nyug, jegyző, Zatyko János rima- 
brézói ev. lelkész és dr. Zeidner Mór 

agyszécsényi ügyvéd,legtöbben család
i ja ik  kiséreícben. A deresfejü öreg 

; imaszombati diákok kedden délben 
g> ültek össze s a találkozó főrendező
mnek, dr. M ihaiik Dezsőnek kalauozlása 

mellett elsőnek is a várost barangolták 
be, felkeresve a régi diákkamarákat, és 
a felejthetetlen diákévekre emlékeztető 
összes helyeket, este pedig a régi Há
rom-Rózsa emeleti kistermében banket
ten vettek részi, amelyen az iskolaíár- 
sakori és hozzátartozóikon kívül Kere
kes Dezső tanár is megjelent, akit ben- 
őséges, meleg ünneplésben részesítet

tek a közéleti pályájuk nagyrészét meg
futott volt növendékek. —  A banketten 
számos pohárköszöntőben elevenítették 
föl az iskolaévek minden kedves em
ukét s a késő éjjeli órákig együtt szó
rakoztak Oláh Kálmán cigányzenekaré
nak pompás muzsikája mellett. Másnap 
reggel istentiszteleten vettek részt a 
volt maíuránsok, amely alkalommal 
Zatyko János osztálytárs látta el a lel

eszi szolgálatot. Templomból jövet 
testületileg tisztelegtek Gyürky Pál nyug. 
tőesperes, volt vallástanár, valamint 
Kerekes Dezső tanár lakásán, akivel 
gyütt azután a volt professzorok sir- 
aihoz vonultak ki a fehérhaju diákok 

és lélekben visszaidézve a.felejthetetlen 
evek emlékeit, virágokat helyeztek el 
Fábry János, Baksay István, Bodor Ist

án, dr. Veress Samu, Zachar Gusztáv 
■és Szatmáry József tanárok, valamint 
dr. Gyüiky Pál volt osztálytárs sirhant- 
jaira. A kegyeietes aktus végeztével a 
találkozón megjelent osztálytársak dr. 
Mihaiik Dezső vendégei voltak, majd 
délután érzékeny búcsút vettek egy
mástól, ígéretet téve, hogy öt év múlva 
megismétlik összejövetelüket és Kerekes 
Dezső tanárjukkal is megigértették, hogy 
az ötéves találkozón is okvetlenül meg
jelenik. A légi osztálytársak közül LLka 
Károly budapesti kormányfőtanácsos 
és Mühl Sándor gyönki evang. lelkész, 
valamint a volt tanárok közül még 
életben lévő Sárkány Imre nyug. tanár 
Gödöllő) levélben mentették ki elma

radásukat.
Gregorovicz Baba növendékeinek 

zongoravizsgája. A városunk zenei 
Petében elismerésre méltóan működő 
Gregorovicz Baba zongoratanárnő nö
vendékeinek zongoravizsgája junius hó

23-án délután folyt le. A növendékek 
közül —  a programm sorrendjében —  ez
úttal Rohn J. Tariska Dudus, Stano 
Márta és Ida, Braun Vera, Hofmann 
Dagmár és Hilda mutatták be tudásu
kat, előhaladásut ab A vizsga lefolyá
sáról és eredményéről külön-külön be
számolni fölöslegesnek tartjuk, mert 
hiszen mindenegyes növendék —  kezdő 
és haladó —  tehetségéhez képest a 
legszebbet és legjobbat produkálta s 
akik ott voltunk, örömmel konstatáltuk, 
hogy Gregorovicz Baba kiváló zenepe
dagógus, aki igazi hozzáértéssel, nagy 
ambícióval és tudással foglalkozik nö
vendékeivel.

A borosznói leány cserkész tá 
borozásra jelentkezéseket julius 
2-ig elfogadunk. 10 napi ellátás 
útiköltséggel együtt 100 Kő.

R. I. m. leánycsapa! vezetősége.
Tüzolíónap A H. 0. T. kerületi tüz- 

olíóparancsnokság V-ik körzetének ver
senyét julius 8 an nem a vásártéren, 
mint előző számunkban jelezve volt, 
hanem a sporttelepen (fottball-pályán 
tartják meg a következő program m al:
1. d. e. 11 órakor térzene a Piactéren.
2. d. u. 3 órakor felvonulás a városon 
keresztül. 3 Tömiöfektetés. 4. 5 rajok 
gyorsszerelése. 5. 9 rajok gyorsszerelése. 
6. Motorfecskendőszerelés. 7. Kegyeietes 
staféta 4X200 m. Schmidí M. volt orsz. 
tűzoltóparancsnok emlékére. —  Belépő
díj tetszés szerint.

Óvoda vizsga. A helybeli magyar 
kisdedóvóintézet apró növendékeinek 
a szokásos vigalom keretében megtar
tani szokott évzáró óvodavizsgája a 
megértő közönség és szülők százainak 
jelenlétében junius 24 én folyt le a vá
roskert kötöndjén. A bemutatott elő
adások, szavalatok, játékok stb. azt 
igazolták, hogy az intézet kitűnő óvó
nője, Zemlényiné Váíyi Margit nagy 
tudással és szeretettel kertészkedik a 
kedves gyermekkertben s a kicsi ember- 
palánták rajongásig szeretett „Margit 
néni“ -jének kezében jó helyen van le
téve a jövő kertjének gondozása.

A Magyar Dalegylet nyári mulat
sága a szabadkai erdőben junius 24 én 
a lapunkban közölt program szerint 
tartatott meg. A lelkes magyar dalosok 
juniálisán a közönség többfelé történt 
megoszlása folytán bár kevesebben ve
hettek részt, akik megjelentek pompás 
hangulatban reggelig mulattak.

Kereskedelmi testület közleménye. 
A kereskedelmi testület elnöksége figyel
mezteti az összes helybeli és vidéki ke
reskedőket, hogy az érvényben levő 
rendelkezések szerint a hiányosan bé
lyegzett számlákért nemcsak a számla 
kiállítója, de a számla elfogadója is fe
lelős, miért is úgy a számla kiadásánál, 
mint annak elfogadásánál ezen körül
ményre figyelemmel legyenek.

A polgárikör könyvtára ez évben 
junius hó 4 tői augusztus hó 1-ig tartja 
nyári szünetét. A könyvtár rendezésére 
való tekintettel felkérjük tagjainkat, 
hogy a kikölcsönzött könyveket az erre 
kije lölt napokon : julius 10. és 11 én 
(kedden és szerdán) délután 3 — 7 óra 
között a könyvtárnak beszolgáltatni szí
veskedjenek. A z  elnökség.

Betörők jártak a Tokár-vendéglő 
épületében. Kedden éjszaka 1 óra tá j
ban ismeretlen tettesek feltörték a To
kár-vendéglő kamrájának ablakát s azon 
át a helyiségbe behatolva, onnan mint
egy 211 korona értékű élelmicikkeket 
elloptak. —  A rendőrkutyák a Valach- 
pusztáig eredményesen követték a láb
nyomokat, ott azonban minden további 
nyom elveszett s igy a rendőrség mun 
kája egyelőre holtpontra jutott. Strnad 
Emánuel 32 éves budweisi montör sze
mélyében jelentkezett ugyan egy tanú 
a rendőrségen, aki a kérdéses időpont
ban a Tokár-vendéglő környékén járt 
s állítólag két férfit iátott a kerítésen 
átmászni, pontos szemé’yleirást adni 
azonban nem tudott.

Szabadlábra helyezték a borzovai 
volt birót. A kerületi biróság az elmúlt 
héten, mint jelentettük, bizonyítékok 
hiányában felmentette a kémkedéssel 
vádolt Rákay Imre borzovai volt községi 
birót, aki azonban nem kerülhetett sza
bad lábra, mert Studichrach áll. ügyész 
a végzés ellen felebbezést jelentett be. 
A kassai főügyészség az államügyész 
felebbezésével szemben helyt adott dr. 
Törköly József védő előterjesztésének 
és a felsőbiróság döntéséig elrendelte 
Rákay Imre szabadonbocsájtását. Az ár
tatlannak talált volt biró öthónapi fog 
ság után szerdán délután elhagyta a 
kerületi biróság fogházát.

Kétszáz korona büntetés egy virág
csokorért. A kerületi biróság hétfőn 
tárgyalta Lux Simonná dobsinai lakos 
rendíörvényes bűnügyét, aki azért került 
a vádlottak padjára, mert ez év március 
15 én virágcsokrot dobott be a dobsi
nai volt Kossuíh-szobor elkerített he
lyére. A Foukal tanács behajthatatlan
ság esetén 10 napi elzárásra átváltoz
tatható 200 korona pénzbüntetésre ítélte 
Luxnét.

Halálos autógázolás Méhínél. Ked
den délután egy ismeretlen autó Méhi 
község közelében elgázolta Farkas Irén 
5 éves cigánygyermeket, aki a helybeli 
közkórházban, ahová a helyszínre k i
szállt csendőrök autón beszállították, 
három órás szenvedés után belehalt 
sérüléseibe, anéiküi, hogy eszméletét 
egy pillanatra is visszanyerte volna. A 
A halálos karambolt okozó autóvezető 
kilétének megállapítása céljából, aki a 
gázolás után, miután szemtanuk a hely
színen nem tartózkodtak, továbbrobo- 
goít anélkül, hogy az elgázolt gyermek
kel törődött volna, széleskörű nyomozás 
indult.

Új hentes üzlet.
Tisztelettel értesítem ösmerőseimet, 

és az igen tisztelt közönséget, hogy 
folyó évi julius hó 1-jei kezdettel 
——  a piacztéri hentessoron-----

hentes üzletet
nyitok. Főtörekvésem lesz, hogy vevő- 
közönségemet állandóan friss és jó 
minőségű áruval elégíthessem ki.

Szives pártfogást kérve vagyok tel 
jes tiszte lette l:

Rimaszombat, 1934. julius hó.

T E L E K  S Á N D O R
hentes iparos.

Cserencsénynél kényszerleszállást 
végzett az Ungvár prágai repülőgép.
Az Ungvár és Prága közötti légi forgal 
mát lebonyolító utasszállító állami re
pülőgép, melyet Reitr Miroslav pilóta 
vezetett s amelyen Vyglouíil József te- 
legrafistáu kivül öt férfi és két nő uta
zott Prágába, kedden délután 5 órakor 
motorhiba következtében kényszerleszál
lást végzett a Cserencsény és Törék 
közötti réten. A leszállás teljesen simán, 
baj nélkül történt meg s a pilóta azután 
autón nyomban Losoncra, majd gyors
vonaton Prágába utazott a szükséges 
pótmotorért, amelynek beszerzéséig a 
gép nem folytathatta útját. A cseren- 
csényi réten veszteglő repülőgépnek, 
amelyet természetesen katonaság őrzött, 
állandóan nagy nézőközönsége volt.

Filmszínház. Folyó junius hó 30 án 
és julius 1-én az „Aranykalózik" cimü 
100 %■ osan magyarul beszélő kalandor- 
film kerül szinre. A főszerepeket Kabos 
Gyula, Gyergyai István, Góth Sándor, 
Vass Éva, Valery Blanka, Kertész Gá
bor és Gellert Lajos alakítják. A Ban- 
que de Francé sok m illió értékű arany- 
készletét szállító repülőgép Budapest és 
Győr között eltűnt. Világraszóló ese
mény. Egyik francia lap kiküldi nyomo
zónak Cadar nevű munkatársát, ki soha 
ilyen ügyben nem vett részt s félszeg- 
ségeivel sok galibát okoz s önkéntelen 
segítőtársa lett Sonja táncosnőnek, ki az

I Kinő APOLLQ mozgó
Szombaton és vasárnnp, június 30 án és julius 1-én 
Kabos Gyula minden eddigit felülmúló alakítása

AZ ARANYKALÓZOK
100 százalékos magyarul beszé ő és éneklő vidám 
kalandorfilm. Rendezte Székely István., Alkotta 
Mihály István. További szereplői Vass Éva, Ker

tész, Valéry, Gellért, Góth, Justh Gyula.
Szerdán, julius 4-én néma történelmi kép a cseh

szlovák légionisták működéséből

A csehszlovák légiók nyomaiban
Csütörtökön, julius 5-én ez idény legdiadalmasabb 
reprize német nyelven Jean Kiepura, tenorista 

világhirü művész énekel e filmben
AZ ÉNEKLŐ VÁRO S

Jean Kiepura, B. Helm, Walter Jansen, Trade 
Berliner, G. Alexander, Verebes E , Szenes E.
Pénteken, julius 6-án az első 100 százalékos len
gyelül beszélő és éneklő, modern témájú zenés 

opt rétté bemutatóelöadása

10°|o nekem . . .
aranykalózok egyik tagja. A nyomozás 
izgalmas munkáját Bálinth György végzi. 
Pompás felvételek, lenyűgöző jelenetek.

Julius 5-én „Az éneklő város" c. re
mek film reprize kerül sorra, meiy nem
csak Ábrahám finom zeneszámai, de az 
abban szereplő Ján Kiepura, Brigitta 
Helm és Verebes Ernő élvezetes játéka 
révén is elsőrendű élményt jelent.

Julius 6-án „10Vo nekem" cimü len
dületes beszélő film következik, mely 
mint operett mindenütt osztatlan tet
szésben részesüli s benne a lengyel 
filmművészek prominensei játszanak. —  
Ezen film méltán foglal első helyet ha
sonló műremekek között.

Nyugtázás. A tamásfaivi önkéntes 
tűzoltó egyesület junius 17 én megtar
tott nyári mulatság alkalmával történt 
szives felülfizetéseket hálás köszönettel 
nyugtázza a rendezőség. —  Farkas Zol
tán 50, Rimaszombati ÖTÉ 20, Karhut 
András, Berger Árpád 15— 15, Gyulay 
István, Jávorszky László, Habán András, 
Mérész Lipót, Rózsa Lajos, Konszky 
József, Nagy Sándor, Lehoczky Pál 
10— 10, Stanga József, Habán Lajos, 
Éliás István mészáros 5— 5 koronát.

Művészet. A kassai magyar színtár
sulat Kassán befejezte előadásait. A tár
sulat tagjai közül egy csoport olcsó 
előadásokat rendez Rozsnyón, Peisőcön, 
Tornaiján, Rimaszombatban és Loson
con. Nálunk juiius 4-én este fél 9 óra
kor tartják meg előadásukat a „Tátra" 
színháztermében. Szinrehozzák Török 
Rezső, Vadnay László legújabb 1 felvo- 
násosait, azonkívül „Sajó és Hacsek" 
bohózatokat. Fellépnek : Dr. Kászonyiné 
Kollár Mária mint vendég, azonkívül a 
régi ismerősök : Farkas Pali, Vágó Ar- 
thur, Vaiga Béla, Turóczy*Gyula, Turó- 
czyné, Nemeth Rózsi, Vágóné és Radó 
Edith. Heiyárak : 12, 9, 7, 4, 3 korona. 
A helyárak olcsók, igy bizonyosra vesz- 
szük, hegy az egyetlen előadás teljes 
sikerrel fog járni.

Modern villamossági készülékek,
melyeket nem használhatunk a drága 
áramárak miatt. A „Sajóvölgyi Szemle" 
Írja : Állandóan olvashatunk a legkülön
félébb háztartási és egyéb modern v il
lamosárammal dolgozó cikkek olcsósá
gáról, praktikus és higiénikus voltáról. 
Ilyenkor mindig keserűséggel gondolunk 
a Középszlovenszkói Villamos Társaság
ra és a tuimagas áramárakra. Most Fü
leken az otlan! gyár 23 koronás v illa 
mos gyorsfűzőt gyárt és hoz forgalom
ba. És habár a jó öreg spirituszos 
gyorsfőző több bosszúságot okoz, mint 
praktikus célt szolgál —  mégis kényte
lenek vagyunk továbbra is mellette k i
tartani, mert, ha a villamos gyorsfőző 
olcsó is, sajnos az áram ára tuimagas 
ahoz, hogy azt használhassuk.

Az érettségi vizsgálatok a rozsnyói 
reálgimnáziumban Sztolarik országos 
tanfelügyelő elnöklete inellett tartattak 
meg. A 20 VlII-ikos közül egy tantárgy
ból szeptemberre pótvizsgára utasiitatott 
egy. A 19 közül 16 tette le sikerrel az 
érettségit, —  közülük három kitüntetés
sel. Három érettségiző pedig szeptem
berre pótvizsgára utasittatott.
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Betörők jártak Gesztetén. Junius 
22-ére virradó éjjel ismeretlen tettesek 
feltörték Katona Aladár nyug. körjegyző 
gesztetei lakásának kamráját s onnan 
zsírt, szalonnát, valamint különféle élel
mi cikkeket emeltek el mintegy 450 
korona értékben. —  A károsult azonnal 
jelentést tett az esetről a csendőrségnek, 
amelynek intézkedésére a rimaszombati 
nyomozó csendőrállomás egy autós-osz
tálya nyomban a helyszínen termett és 
rendőrkutyákkal munkához látott. A ku
tyák felvették a nyomot és Sándor Sán
dor lopásért többszörösen büntetett dé- 
téri lakos házáig vezették a csendőrö
ket, akik azonnal házkutatást tartottak 
a lakásban s egy erősen zsirpecsétes 
kabátot, inget és zsákokat találtak, mire 
Sándor hosszas tagadás után beismerte, 
hogy a betörést több társával együtt 
követte el és a lopott holmit azok az 
erdőben elrejtették. Sem a rejtekhelyét, 
sem a tettesek kilétét nem árulta el s 
bár a csendőrök öt órán át keresgéltek 
az erdőben, nem akadtak az elásott 
holmikra. Sándort letartóztatták és át
adták a feledi járásbíróságnak.

Nagy tűz pusztított Dobfenéken. 
M últ pénteken újból nagy tűz pusztí
tott a Medvesalján lévő Dobfenék köz
ségben s a tűznek két pajta és egy 
csűr lett áldozata a benne felhalmozott 
takarmánnyal és gazdasági eszközzel 
együtt, valamint egy kazal lóhere, amely 
az épületek szomszédságáben volt el
helyezve. A környékről összegyűlt ön
kéntes tűzoltók nagy erőfeszítések árán 
a veszélyeztetett lakóházakat megmen
tették az elpusztulástól. A kár megha
ladja a tízezer koronát, amely biztosítás 
révén megtérül.

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

Léprekerült üzletfosztogató társa
ság. A helybeli Neumann-féle kézimun
kaüzlet tulajdonosainak feljelentésére az 
államrendőrség házkutatást tartott Wag
ner Júlia és Szapáry Ilona varbóczi la
kosok lakásán, akik ez év januárjáig 
Neumanék szolgálatában állottak s az 
a gyanú merült fel ellenük, hogy na- 
gyobbmennyiségü kézimunkát loptak el 
gazdájuktól. Wagner Júliánál 1897 ko 
rona értékű lopott holmit találtak, Sza- 
pári Honnál azonban a házkutatás ered
ménytelenül végződött. E lőbbit azonnal 
le is tartóztatták és beszállították az 
államügyészség fogházába. A lépreke
rü lt két üzleti szarka ellen megindult 
eljárással kapcsolatban egész sereg or
gazda ellen is indul eljárás, akik a lo
pott holmikat kéz alatt rendszeresen vá
sárolták.

Megkerült a meggyilkoltnak hitt 
jolsvai asszony. Beszámoltunk lapunk
ban arról a szenzációs letartóztatásról, 
amelyeket a csendőrség Bomba János 
és Bova Péter jolsvai munkások ellen 
gyilkosság gyanúja címén foganatosított, 
mivel mindkettőjük ellen az a gyanú 
merült föl, hogy Bomba Jánosnét, aki 
április 21-én titokzatos körülmények 
között eltűnt Jolsváról, eltették láb alól. 
Bombáék házaséletében napirenden vol
tak a civódások és a bestiális férj több
ször súlyosan bántalmazta feleségéi, 
úgy hogy az asszony elkeseredésében 
feljelentést tett férje ellen a csendőrsé
gen s annak intézkedésére a nagyrőcei 
járásbíróság maga elé idézte a házas
társakat. A tárgyalás megtartására sor 
nem került, mert pár nappal előtte 
Bombáné hirtelen eltűnt s minden jel 
arra mutatott, hogy az eltűnés mögött 
bűntény húzódik meg. A nyomozást 
folytató csendőrök formálisan felturkál 
ták Bombáék lakásának egész környé- 
nyékét, szubjektív bizonyítékokon k iv iil 
azonban semmi pozitívumot nem talál
tak, azok azonban mérlegelésük szerint 
elegendők voltak Bomba János és al
bérlőjének Bova Péternek őrizetbevéte
léhez. Mindketten elkeseredetten tagad
ták a terhűkre rótt szörnyű bűncselek
mény elkövetését, a vizsgálóbíró azon
ban elrendelte előzetes letartóztatásukat, 
mig most junius 15 röl keltezve levél 
érkezett a meggyilkoltnak hitt asszony
tól, amelyben jelezte, hogy semmi baja 
nincs és rövidesen hazaérkezik Jolsvára. 
Az asszony jelentkezése folytán termé
szetesen azonnal megdőlt a szörnyű 
vád és a letartóztatásban volt két gya
núsítottat ennek folytán azonnal szabad
lábra is helyezték.

Iparos moratórium.
A köztársaság gazdasági életének ma 

a legfontosabb problémája az adósság- 
rendezés. A közgazdasági élet vezetői 
két részre váiva harcolnak a vélemé
nyük igazságáért.

Az egyik csoport, amelyhez főleg a 
mezőgazdasági érdekeltségek tartoznak, 
minden erejüket megfeszítve küzdenek 
azért, hogy a mezőgazdasági társada
lomnak az anyagi jobblétét elősegítsék.

A háború alatt és után a mezőgazdák 
helyzete nagyon jó volt, hiszen a ter
ményeikért olyan árakat értek el, ame
lyek a termelési költségeken felül még 
tekintélyes hasznot is biztosítottak a 
földművelők számára. Azonban egyrészt 
a többtermelés jelszava folytán beállott 
túltermelés az autarkia —  az önellátás 
jelszava folytán előállott túltermelés, 
valamint a gép nagymérvű felhasználá
sa a mezőgazdaságban arra vezetett, 
hogy ma már még a termelési költsé
geket sem kapja meg a gazdálkodó. 
És az a szomorú, hogy minél intenzi
vebben berendezett volt valamely gaz
daság, annál drágábban termel és igy 
annál nagyobb a ráfizetés.

A konjunkturális időben sok gazda 
erején felül eladósodott. Hiszen a ban
kok akkor szinte tányéron hozták a 
pénzt és igy azok a gazdák, akik hittek 
az állandó javulásban, földeket vásárol
tak, tenyészállatokat és gépeket sze
reztek be. Azonban az elkövetkezett 
válság ezeket a törekvő és szorgalmas 
embereket sújtotta legjobban.

Ma már olyan súlyos a helyzet, hogy 
félrendszabályokkal célt elérni nem le
het. Ilyen félsegitségnek nevezhető a 
gazdamoratórium, a vámok emelése, az 
állami gabonavásárlás. Mindez nem so
kat segített éppen a legjobban eladóso
dott rétegeken.

Ma már általános a segíteni akarók 
között az a vélemény, hogy az eddigi 
be nem váit gyógyszerek helyett radi
kális beavatkozás szükséges. Különösen 
három kivánság az, amelyet feltétlenül 
keresztül akarnak vinni. Az egyik leg
fontosabb az adósságrendezés, a kama
tok megfelelő leszállítása, az adósság 
összegének bizonyos mérvű leírása és 
a fennmaradt adósságnak amortizációs 
kölcsönné való átalakítása. A másik az 
adóhátralékok rendezése, mert itt sem 
vált be a munkakölcsön rendszere, mi 
vei az eladósodott gazdának nem volt 
meg a lehetősége arra, hogy még 25°/0 
lerovás mellett is ki tudja fizetni az 
adóhátrálékát.

Ezen adóhátralékok megfelelő rende
zése azonban nemcsak a földművesnek, 
hanem a kisiparos és kiskereskedői 
osztálynak is nagy érdeke. Sőt azt 
mondhatnám, hogy ezek a társadalmi 
osztályok nagyobb mértékben szorulnak 
arra, hogy az adóhátralékok kérdése 
rendeztessék.

Hogy ez igy van, azt bebizonyítha
tom azzal, hogy a mezőgazdák, a f ö l 
művesek adóhátráléka ma aránylag cse
kély összeg. Hiszen az egymásután tör
ténő végrehajtások, árverések arra kész 
telték a gazdákat, hogy inkább kölcsönt 
vegyenek fel, de rendezzék az állam 
iránti kötelezettségüket. Nagyon sok 
eset van, amikor éppen a vagyondézs- 
ma és adótartozások kifizeíé:e végeit 
került eladósodott helyzetbe a kisgazda.

Azonban a kisiparosnak jelentéke
nyen más a helyzete. Az adórendszer 
szerint hármas adóterhet visel, mert 
meg kell fizetni a borzalmasan súlyos 
forgalmi adót, amelyet pedig a megren
delőitől nem tud beszedni, a tiszta nye
resége után meg keli fizetni a kereseti 
adót és ugyanezen összeg után még 
meg kell fizetni a jövedelmi adót is. 
És mig a földműveseknél a s z ív ó s  és 
kitartó harc eredménye gyanánt ma már 
meglehetősen tűrhető a jövedelmi adó, 
addig a kisiparos, aki természetszerűleg 
könyveket nem vezet, ki van téve an
nak, hogy az eredeti forgalmának a tíz
szeresét állapítja meg a kivető hatóság 
alap gyanánt és mosolygásra késztető 
összegeket ir  mint tiszta jövedelmet, 
mint amennyi a kisiparos családjának 
eltartásához szükséges. Ennek a rend
szernek a következménye aztán az, hogy 
a kisiparos ma már túl van terhelve 
adóval. Hiszen nem ritka az olyan tel
jesen vagyontalan kisvállalkozó, aki évi 
5 — 6000 korona adóval van megróva, 
olyan összeggel, mint amennyit az 
egész évi keresete sem tesz ki. A má

sik súlyos adóteher, ami szintén a kis 
vállalkozókat sújtja, a házbéradó. H i
szen a kis vállalkozók legnagyobb ré
sze városokban lakik, ahol a házak ál
talános házbéradó alá esnek és igy itt 
is a lehetetlenül magas megállapítások 
miatt, mondhatnánk, sokkal több adót 
fizet, mint amennyiért egy lakást kapna 
falun.

Ezek okozzák aztán azt, hogy a kis
iparos ma már jóformán megszűnt adó
alanynak lenni. Hiszen megrendelése 
alig van, ingatlan vagyona legnagyobb 
részének nincs és ez is túl van ma már 
terhelve adóssággal, a megmaradó rész 
pedig még az adóhátralékok összegét 
sem fedezi.

Az adósságrendezésnél nem szabad 
tehát figyelmen kivül hagyni a város
ban lakó kis vállalkozót sem. Itt is 
ugyanazokat a könnyítéseket kell adni, 
mint a milyenben a földművesek része
sülnek. A vonatkozó törvénynek pedig 
világosnak és egyszerűnek kell lenni, 
nehogy a különféle magyarázatok miatt 
sokan ne élhessenek a kedvezményekkel.

Ennek a segítségnek pedig meg kell 
történnie rövid időn belül, mert külön
ben a társadalom egyik legfontosabb 
alapja, a kis vállalkozói osztály —  amely 
amúgy is élethalál harcot folytat a gyár
iparral, a nagy vállalatokkal szemben —  
teljesen tönkre megy és szaporítja a 
munkanélküliek meglehetősen nagyszá
mú táborát. j .  k.

S P O R T .

Á tköltözés m iatt
mélyen leszállított áron
k iá ru s í t

a Kovács-áruház.
k  legújabb foto-apparátok

és m indenféle bel- és 
külfö ld i k e llék ek  a 

legjutányosabban  
beszerezhetők

BjíKOR^droBeriába^
Kiadó üzlethelyiség.

Rim. Sobota, Stefanik-ucca 3. szám 
alatti házamban levő üzlethelyiség folyó 
1934. évi julius 1-től kiadó. Feltételek 
nálam megtudhatók.

Dr. Weinberger Rezső

szabad kézből eladó.
Értekezni lehet Szijjártó-uíca 87. sz a.

F O O T B A L L .
LAFC—RPS 5:2  (2:0) A mérkőzés 

nem felelt meg a várakozásnak, mivel 
a helyi csapat annyira tartalékolva állt 
fel, hogy a ma egészen gyenge játék
erőt képviselő losonci csapat ellen sem 
tudhatott eredményesen játszani. A he
lyes eredmény még igy is az eldöntet
len lett volna, de a RPS lehetetlen ka
pusai egymásután szedték be a gólokat 
A LAFC második gólját és a RPS első 
gólját 11-esből érte el.

Kellernek újra sikerült egy tizenegyest 
a kapus kezébe rúgni. —  Biró Takács 
objektiven gyenge volt.

RME—L.-Sz.-Mikiós 3 :0 . A RME 
idegenben, dacára a hosszú ut fáradal
mainak, biztosan győzött a Iiptó-szent
mik lósi csapat ellen.

FTC- Komáromi FC 2 : 1. Kerületünk 
bajnokcsapata már a második sikeres 
győzelmét aratja az országos bajnok
ságban, amely annál is értékesebb, mi
vel azt idegenben érte el. Ezzel a győ
zelmével már 4 ponttal vezet az orszá
gos bajnokságban.

Ma vasárnap, a helybeli RME látja 
vendégül a Bánszállási TK  csapatát 
Magyarországról. Előreláthatólag szép 
mérkőzést fogunk látni, amennyiben 
ismeretesek a vendégcsapat elért ered
ményei a Salgótarjáni SE ellen 4:0, a 
Diósgyőri VTK ellen 3:0 stb. A mérkő
zés kezdete fél 6 órakor.

E L A D Ó  H Á Z .
Rimaszombatban, a Kmetty-ucca 7. sz. 
alatt lévő ház, mely áll 3 szoba, konyha, 
éléskamra s a hozzá tartozó mellék- 
helyiségekből szabadkézből eladó.

U l o f l n  a varos egyik legforgalma- 
M d U U  sal:)k helyén egy ház, mely 

3 szoba és a hozzá tartozó 
mellékhelyiségekből áll. —  Érdeklődni 
lehet a N ém elh-fé le ügynökségnél.

Rimaszombat város Tanácsától.
5300-34. sz.

Hirdetmény.
Rimaszombat városa nyilvános szóbeli 
árverésen bérbe adja a tulajdonát ké
pező s a Rima folyó medrére vonatkozó

halászati jogát.
A nyilvános szóbeli árverés ju lius  hó

2-án délelőtt 11 órakor a városháza 
tanácstermében lesz megtartva.

Közelebbi feltételek a városháza 12. 
számú irodahelyiségben tudhatók meg. 

Rimaszombat, 1934. junius 27.

Harsányi s. k. Dr. Eszenyi s. k.
vezető jegyző, jegyzői városbiró.

főtitkár.
A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábel y  Károly laptulajdonos.

Szlovák, magyar, francia, német, 
latin nyelvekre, valamint pótérettségi 
és magánvizsgákra biztos sikerrel 
elbkészit. K. BRÚDY LILLY

tanárjelölt.

Tanuló
felvétetik könyv- és papirkereskedésem- 
be. Magyar és szlovák nyelv tudása, 
valamint négy középiskolai végzettség 
szükséges. ( 1 ^ *  Ugyanott egy kiszolgáló 
leány is felvétetik. —  KLEIN GÉZA 
könyv- és papirkereskedő Rimaszombat.

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 garagekí
Tornaiján (Rozsnyói-ut 212 213.)
A generál-javítást, hengerfurást, világítás za
varok stb. javítását kizárólag ott végeztesse!
100%-os m e g e l é g e d é s  garantálva.

Folyó évi julius hó 1-íől üzletemet M asaryk-tér 13. szám alól 
Gömöri-utca 20. szám alá (volt Rábely M.-féle könyvkereskedésbe)

PT* helyeztem át.
Kérem a n. b. vásárló közönséget, hogy az eddig irántam tanú

sított bizalmával továbbra is megtisztelni szíveskedjék.
Teljes tisztelettel: Altmann Sámuel*

R im a s z o m b a t ,  1 9 3 4 . N y o m a to t t  K áboly K ároly  k ö n y v n y o m d á j á b a n .  ( M a s a r y k - t é r  9 . s z á m .)


