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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 

MASARYK TÉR 9. SZÁM.
Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : 
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

ELŐFI ZETÉSI  DIJAK:  Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 57,431— III—21. szám alatt engedélyezte.

Amerikában
kétszázezer gyermek vándorol gaz-; 
uátlanui. A szó szoros értelmében j 
gazdátlanul. Nincs aki hajlékot és 
kenyeret adjon nekik. Nincsenek 
szüleik, sem hozzátartozóik s ha 
vannak, nem tudják ellátni. A józan 
és demokratikus Amerika nem vál
lalja a gazda szerepét.

Éhesen, ázva és fázva ténfereg 
a kisemberek nagy tépett hada ke
letről nyugatra, délről északra és 
vissza. Űzik őket. Nincs megállás. 
Kergetik, mint valami veszedelmes 
dúvadat. Elfordulnak tőlük, mint 
undorító fekélytől.

Szegény páriák! Nem tehetnek j 
róla, hogy lettek, Nem kéredzked- 
tek életre. Nem az ő bünük, hogy 
felesleges teherré váltak. Nem ők j 
felelősek az életükért.

Csak a szenvedés az övék A! 
kicserepesetíeít éhes szájuk. A di
dergés, a fáradtság és íoszló ron- 
gyaik.

Nem gondol rájuk senki és nem 
riad meg senki a még amerikai 
arányokban is döbbenetes számtól.

Mi lesz, ha ez a tépett, rongyos, 
keserű sereg egyszer összeverődik 
s a dúvad marni kezd ? Kinek fog 
fájni, ha a fekély felfakad s vére, 
genye széífolyik az állam hatalmas 
testén ? Ha a hírhedtté lett ameri
kai gangszterek száma ilyen hatal
mas számmal még megnövekedik ?

Ki lesz a bűnös ? Az a megta
gadott, rongyos, kiéhezett állati 
sorba jutott had talán? A villa-; 
mosszék majd elvégzi amit az em- j 
beriesség elmulasztott megelőzni.

Persze, Amerika most nem ér iái 
ilyen kicsiségekkel törődni. Minden; 
figyelmét leköti az Európából felé 
hömpölygő arany áradata.

A bankok treszorjaiban hegyek-; 
ké halmozódik ez a sárga vészé- : 
delem és vaksággal veri meg azt, j 
aki belenéz. Hej, pedig az arany 
vaksága a legsötétebb vakság s a 
icgátkozottabb.

Amerika nem veszi észre, hogy j 
az idő egyszer róla is lekoptatja 
az Uj v i l á g  hangzatos nevét. 
Egyszer lemaradhat a nagy iram- j 
bán s az öregek, az elmaradottak | 
hibái belemarnak az ő nimbuszába í 
is. A Kánaánból kifogy a tej és aj 
méz. Vannak már néma gyárai,; 
vannak munkanélküliéi, sok, sok 
szegény hazátlan proletárja és most 
újabban van kétszázezer vándorló 
éhes gyermeke, ott, ahol mindig a 
gyermekek eldorádóját tudtuk. Vi
lághírét évek óta legerősebben a 
gangszterek tartják s igaz, hogy 
az aranytömegek felé úsznak, de 
a legdrágább kincset: szülők gyer

mekeiket sietve menekítik belőle, j
Úgy látszik, a vén Európa szűr- j 

ke kövei még mindig biztosabb; 
erkölcsi bázist jelentenek, mint1 
Amerika sárga aranyhegyei.

Farsang van az egész világon s 
a nagy álarcos bálon — hiába 
minden csalfa húzódozás — a pénz- j 
tárnál ő szedi majd a beléptidi-1 
jakat.

És készül a bál. Raktárakban 
halmozódnak az álarcok, a gyárak 
sikongva, dübörögve ontják a hang
szereket, melyek majd a zenét 
szolgáltatják a nagy haláltánchoz. 
A kulisszák mögött vörös kendőt 
lobogtatnak az arany mániákusai, 
hogy felkorbácsolják a szenvedé
lyeket. És a miiliárdokat, melyek
kel be lehetne tömni minden éhes 
szájat, letörülni mindet könyet, pu

ha párnát tenni minden fáradt fej 
alá, — felemésztik a díszletek.

A rendezők húzzák az időt, hogy 
méltóan felkészülhessenek a nagy 
dáridóra.

És ha jön az utolsó nagy böjt, 
lekerülnek az álarcok, nem lesz 
senki, aki felismerje a másikat s 
nem lesz egy is aki önmagát is
merné meg. Sem imádságos haj
nali harangszó, sem kürtök harso
gása nem veri fel a mélyen alvókat.

Ez lesz az igazi nagy böjt, ami
kor már nem lesznek éhes szájak, 
hanem szép engedelmesen össze
csukódnak s nem kérnek majd so
ha, soha kenyeret.

De hátha még egyszer csodát tesz 
az Isten s az ember embernek 
marad meg és látónak aranyhegyek 
csúcsán is ? !  Ha

Rimaszombat város ezávi programja.
Interjú a város vezetőségével. (Folytatás.)

Visszatérve a szegények intézetének 
kihelyezési kérdésére, ha az intézet Ta- 
másfalvára helyeztetnék át, úgy felsza
badulna és parcellázható, illetve elad
ható volna a jelenlegi városi szegény
intézet egész területe, ameiy— tekintve 
az ottani kellemes és rendezett város
rendészeti viszonyokat, — jó árban vol
na értékesíthető.

Kulturális téren az iskolák kérdésé
nek megoldása nagyon nehéz, de erős 
akarattal semmi sem lehetetlen. Ezt 
éppen a gimnázium kibővítési munká
latai bizonyítják be, hogy valamit csak 
akarni kell és komolyan, tervszerűen 
megoldást keresni, úgy szerény városi 
viszonyaink között is a haladás utján, 
ha nem rohamlépésekben is, de reális 
biztonsággal haladhat városunk iskola
ügye is előre.

A közelmúltban megjelent körzeti is
kolák felépítéséről szóló törvény módot 
nyújt arra, hogy iskoláink kérdésé köz- 
megelégedésre és a jövő szempontjából 
is nagyobbvonalu elgondolással oldas
sák meg. Nekünk rimaszombatiaknak 
ugyan elegendő iskolánk van, tetemes 
dologi kiadásokat viselünk ezen iskolák 
után, de a jelenlegi helyzet mégis az, 
hogy a vidék tanulni vágyó ifjúsága vá
rosunk iskoláiba tömörül s megtölti 
azokat úgy, hogy a tanulók száma is
koláink befogadó képességét meghalad
ja. De sok szó fér elsősorban az elemi 
fiúiskola régi épületéhez, valamint an
nak bygénikus berendezéséhez is. A 
város gyermekei úgy a magyar, mint a 
szlovák ajkúak kellő elhelyezést talál
nának a meglévő iskolák falai között, 
de a bejáró gyermekek száma 250, sőt 
még ennél is több s igy iskoláink az 
egész járás, sőt a feledi járást is ide 
számítva, két járás tanulni vágyó ifjú
sága számára bizony s2Űkek. — Ez 
a helyzet áll fenn nemcsak nálunk, ha
nem más városokban is.

Ezen szempontokat véve figyelembe, 
az állami közigazgatás oly törvényt ho
zott kb. másfél hónappal ezelőtt, mely 
törvény módot nyújt arra, hogy ily köz
pontokban, mint a milyen városunk is, 
járási, helyesebben körzeti polgári, illet, 
összpontosított ipariskolák építtessenek.

Vagyis röviden ez azt jelenti, hogy 
Rimaszombatban felépülne egy u. n. 
körzeti polgári iskola — szlovák és ma
gyar tannyelvű — amelyet a város, a 
járás és az ország 7s —V* költséghozzá
járulással építenének és tartanának fel. 
Ezt az uj iskolát a város vezetősége 
legszívesebben a Kispást-téren, a köz- 
birtokossági csűrök helyén gondolná 
megépíteni, amely uj épület udvara ösz- 
szekapcsoltatnék a jelenlegi polgári is
kola udvarával. Az iskolák a tornacsar
nokot közösen használhatnák úgy ün
nepélyek céljára, mint testnevelési célra 
és az igy létesülendő iskola-telep taka
rékossági, valamint egészségügyi szem
pontból is központi fűtéssel volna ellá
tandó.

Iskoláink éppen a rendszertelen fűtés 
következtében horribilis mennyiségű tü
zelő anyagot használnak el, amit váro
sunk erdő-üzeme hosszú évek során át 
bírni nem fog és központi fűtéssel tör
ténő ellátás mellett a gazdasági szem
pontok nagyon előnyösen érvényesül
nének.

De maga az ily módon kibővített ud
var alkalmat adna a növendékek külön
böző szabad sportok, tenisz, labdajáték 
stb.-nek a gyakorlására, testük fokozot
tabb edzésére.

Mivel az építtetést és karbantartást 
a város, járás és ország egyenlő arány
ban kell hogy viselje a törvény értel
mében, úgy közösen kell a megoldási 
lehetőségeket is megtalálni.

A legfontosabb kérdés városunk ré
széről az építési teleknek a megszer
zése, amelyet a város vezetősége — te
kintve városunk nehéz anyagi helyzetét 
— olyképen gondol megoldani, hogy 
azon telket nem kimondott pénzérték
ben, hanem egy hosszabb lejáratú bér
let garantálásával oldaná meg a rima- 
szombati közbirtokosság vezetőségével 
a város vezetősége olyképen, hogy a 
rimaszombati közbirtokosságnak az adás
vételi összeg erejéig hosszabb évekre 
legelő-területet biztositana, Ily módon a 
közbirtokosság érdekeltsége hozzájut 
hosszabb, mondjuk 10, vagy hosszabb 
évekre terjedő legelő bérlethez, viszont 
Rimaszombat hozzájut nagyobb pénz

összeg, vagy hitelművelet nélkül az 
ingatlan tulajdonjogához és ezzel az 
ingatlannal eleget is tesz azon kötele
zettségének, hogy egyharmadával az 
építkezés megoldásához hozzájáruljon.

A fenti kérdéssel kapcsolatosan ha
sonló megoldást nyerhet a körzeti ipa
ros tanonciskola összpontosítása is, mert 
a törvény módot nyújt arra, hogy több, 
két három járás is csoportosuljon az 
iparos tanonciskola köré. — A mi hely
zetünkben kézen fekvő a megoldási le
hetőség a feledi járással kapcsolatosan 
s igy — föltételezve a tanügyi hatóság 
jóakaratu hozzájárulását — városunk
ban lenne összpontosítandó a helybeli 
és feledi járás tanonciskolája. Ezen cél 
gyakorlati megoldására a már elmondot
tak szerint fölszabadult jelenlegi elemi 
fiú iskola Stefanik-utcában fekvő épü
letét minden további nélkül feltudnánk 
ajánlani.

Egy igen fontos kérdés vár még ré
szünkről megoldásra, melynek közegész
ségügyi része sok elmúlt évek mulasz
tását lenne hivatva megoldani. Ez a 
kérdés a Sodoma-árok kérdése. Mig vá
rosunk egyik oldala parkírozott és séta- 

j  utakkal ellátott, addig éppen városunk 
; egyik zsúfoltan lakott rész; egy szenny

víz árok körül csoportosul. Azon esetre, 
ha a Sodornának közegészségügyileg ma 
már tanhatatlan állapotát sikerülne meg
megoldani, nemcsak a Sodorna medre és 
annak bűzös és egészségtelen levegője 
lenne véglegesen megszüntetve, de te
kintve a Rimaszabályozással kapcsola
tosan megjavuló viszonyokat, ezen vá
rosrészünk értékben is tetemesen nö
vekedne és az épületek átépítésével 
városunk egészséges negyedévé vál
tozna át.

Mindenesetre ezen kérdés óvatosan 
és nagy körültekintéssel oldandó meg, 
amennyiben meg kell várni a város 
vezetőségének a Rimaszabályozás után 
még egy-két nagyobb árvizet, hogy a 
Sodorna medrét, mint ilyet, véglegesen 
eltüntethesse városunk területéről.

Hogy ez miképen volna megoldható? 
Erre nézve az egyik lehetőség a már 
előbb említett azon megoldás, hogy a 
Losonczy-, Pokorágyi-, Kmetty, Szent- 
pétery-utcák levezető csatornái a Nagy- 
hid-ulcán keresztül bekapcsolódnának a 
malomárokba. A nagyhidtól lejebb eső 
Sodoma-meder vagy teljesen be lenne 
töltve földdel, vagy pedig még mint 
külön levezető szennyvíz-csatorna szol
gálná városunkat. De ez különben is 
csak technikai kérdés.

A város belterületére vonatkozó ter
veink mellett azonban fokozott gondját 
képezi a város vezetőségének a városi 
vagyon jókarban tartása s fokozatosan 
hozzuk rendbe Szabadka, Kurincz és 
Méhes pusztáink gazdasági épületeit, 
melyek sajnos, éppen olyan zilált álla
potban szállottak reánk, mint városunk 
anyagi helyzete. Hogy ezen épületek, 
különösen azoknak tetőzetei ennyira 
rossz áilapotba kerülhettek, annak oka 
elsősorban a város régi bérleti s illetve 
haszonbérleti szerződéseiben keresen
dők, melyek nem Írták elő kellő formá
ban a különböző kisebb javításokat s 
nem tették ezek elvégzését az egyes 
bérlők kötelességévé. De tárgyilagosan 
meg kell állapítanunk azt is, hogy bi
zony sok gazdasági épületünk fazsin
dellyel lévén fedve, azokat az idő vas
foga könnyebben és rohamosabban 
emésztette meg.

De ha már ennyire benne vagyunk a 
nagy tervekben és elgondolásokban,
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nem hagyhatjuk szó nélkül városunk 
sporttelepének talán túlságosan lassú, 
de mégis kialakulóban levő felépítését. 
Sportpályánk tribünje, ha nem 120 as 
tempóban is, de csigalassúságban ma 
már annyira haladt, hogy rövidesen 
bokrétát tűzhetnek ki a kedvező idő
járás felhasználása mellett szorgalmas 
kőműves és ács iparosaink.

Vagyis a folyó évben sportközöusé- 
günk már kényelmes tribün alatt druk
kolhat kedvenc csapatának.

De sportéletünkhöz nemcsak a sport
pálya és tribün felépítése szükséges, de 
elengedhetetlenül és múlhatatlanul szük
séges sportegyleieinknek oly egészséges 
tagozódása és elrendeződese is, hogy 
városunk a sport terén is méitóképen 
foglalhassa el azon helyet, amely őt je
lentőségénél fogva megilleti.

Éhez semmi más nem szükséges, mint 
őszinte megértés és tiszta jóakarat, úgy 
a sportbarátok, mint a működő ás spor
toló tagok részéről.

De hogyha már ott kint járunk gon
dolatban a sporttelepen, elő kell hogy 
hozakodjunk elgondolt szép tervünkkel, 
egy a sportpálya szomszédságában, a 
két Rima között fekvő nagyobb szabású, 
a mai közegészségügyi kivánalmaknak 
és kényesebb igényeknek is megfelelő 
strand fürdő elgondolás! tervével.

Városunk mérnöki hivatala egy gyö
nyörű strand-fürdő tervét, valamint an
nak költségvetését készítette ei. Egy
előre a tervet fölküldíük az egyes mi
nisztériumokhoz feiülbirálásra, hogy az
után megíegyünk minden lehetőt arra, 
hogy részint az országos hivatal, részint 
pedig a testnevelésügyi minisztérium 
járuljon hozzá ahhoz, hogy Rimaszom
bat egy modern strandfürdővel nagy 
lépést tegyen közegészségügyének fel
lendítése felé.

Hisszük és reméljük, hogy az illeté
kes tényezőknél szép tervünk elgondo
lása elfogadásra talál, már csak azéri 
is, mert egy strandtfürdő létesítése ma 
már nemcsak a nagyközönség kívánal
ma, de a városunkban állomásozó katona
ság részére — ha jól tudjuk — egyene
sen szolgálatilag előirt követelmény is, 
úgy hogy ez alapon tetemes segítséget 
várhatnánk a katonai kincstár részéről. 
Közmegelégedésre lehetne a kérdést 
gyakorlatilag is megoldani olyképen, 
hogy hetenkint egy, vagy két félnapon 
a strandfürdőt kizárólag a katonaság 
használná.

A határunkban levő hidakat fokoza
tosan cement-hidakkal gondoljuk kicse
rélni és nemcsak az erdősítésünket 
folytatjuk tovább tervszerű és előirt be
ültetéssel, hanem városunk belterületét, 
valamint dülőutainkat is fokozatosan 
befásitani akarjuk.

Sajátságos körülmény azonban az, 
hogy városunk lakossága — tisztelet a 
kivételeknek — tnég mindig nem tekinti 
részint az uicákon, részint a határban 
lévő fákat olyan köztulajdonnak, ame
lyeket mindenkinek óvnia és védenie 
kellene, sőt ennek gyakran az ellenke
zőjét tapasztalja a város vezetősége.

Sokszor szomorúan látjuk, hogy a 
nagy költséggel ültetett és még alig-alig 
erősödő diszfacserr.etéket meggondolat
lan módon, virágzáskor letépik, avagy 
lehasitják csinyttevő, avagy rosszakaratú 
kezek s ugyanígy gyakran látjuk eiszo- 
morodva más fáknak a szándékos meg
rongálását is.

Sajnos, még mindig akadnak emberek 
városunkban is ,— és ez a tény nagyon 
elszomorító — akik belekötnek még az 
élőfába is !

Pedig gyönyörű tervek és kilátási le
hetőségek nyilnának meg ezen a téren 
is : gondoljuk csak el, hogy Rimaszom
bat város vezetősége évenkint dülő- 
utainkra, avagy e célra kijelölt erdőré
szekre mondjuk 100—100 db gyümölcs
fát ültetne ki. Most föltéve azon esetet, 
hogy ezen gyümölcsfák gyümölcsöt hoz
nának, vagyis egyes tudatlan és rossz
akaratú emberek nem tennék tönkre 
ezen gyümölcsfákat, tiz év alatt váro
sunk határában — tekintve talajunk ezen 
célra alkalmas összetételét — oly meny- 
nyiségü gyümölcsöt teremhetne, hogy 
minden rimaszombati szegény család 
hozzájuthatna a város jóvoltából a szük
séges Ízletes és zamatos gyümölcshöz.

Milyen szép elgondolás és milyen 
szomorú az élő-fák rosszakaraíu rongá
lása.

De tovább haladva ezen a gondolat
menetén, milyen vagyon szaporulatot le
hetne erőgazdaságunknak elérni azon

esetre, ha befásitatlan erdei legelőterü
letét pl. nemes diófákkal ültetné be 
oly módon, hogy a terület legelési célt 
továbbra is szolgálhatna, viszont az 
gazdaságilag jobban és hasznosabban 
volna kihasználva.

Mind gyakrabban olvassuk a diófák 
ültetésének szükségét, hiszen maga a 
diófa nemcsak gyümölcsével, de faanya
gával is rendkívül értékes, hasznos és 
a mi éghajlatunk alatt jól is fejlődik.

Mindezen nagyszabású tervekhez, me
lyek talán még egy kissé a levegőben 
járnak, hozzákapcsolhatjuk az inkább 
földön járó tervet: a rendszeres köve- 
zési programunkat, amely a jövőben fo
kozatosan megoldható lesz.

Sajnos minden elmúlott nap anyagi 
vesztesége városunknak, hogy a képvi
selőtestületi közgyűlésünk áital elfoga
dott kövezetvám engedélyezése még min
dig késik felettes hatóságainknál, pedig 
tervszerű kövezeti programm csak en
nek a segítségévei oldható meg.

Eddig az interjú, fejünk szédül a sok 
szép tervtől s önkéntelenül azt a kér
dést kockáztatjuk meg, no és mindezek
hez honnan lesz pénz?

A vezetők erre összemosolyognak és 
a következő meglepő választ adják :

Pénzünk ha sok nincs is, de legalább 
j annyink van, hogy vezetésünk óta újabb 
j kölcsönök igénybevétele nélkül, nehezen 
i bár, de mindennémü kötelezettségének 
; eleget tudott tenni városunk elöljárósága.
I — Igaz, hogy pótadónk 350'VVos és pol

gáraink teherbíró képessége ad maxi
mum fokozódott és csak a legnagyobb 
megerőltetéssel teljesíthető, de viszont a 
város vezetősége teljesen reális alapo
kon áll, számszakilag rendszeres elgon
dolással és számítással épít föl és igyek
szik megvalósítani minden tervet és 
számvevőségünk biztos munkája az, 
amely reményekre jogosít.

Vagyis más szóval, ha takarékosan 
élünk, oda költjük meglévő pénzünket, 
ahová az múlhatatlanul szükséges, úgy 
a „segits magadon, az Isten megsegit“ 
elvével, ha nem szemkápráztató, de kéz
zel fogható eredmények a jövőben is 
mindig elérhetők lesznek.

De a saját magunk ereje mellett nyu
godtan számíthatunk a felsőbb hatósá
gok, a járás, országos hivatal és az ál
lam hathatós, támogatására is, hiszen 
mikor egy alkalommal városunk bírája 
az országos hivatalban járt, a városunk
ra megnyugtató azon kijelentést kaptuk, 
hogy az országos hivatal igenis meg- I 
akarja mutatni, hogy Rimaszombatnak! 

| adni akar s városunknak segítségére j 
i lesz.

Tagadhatatlan, hogy városunk az újabb! 
[időben két monumentális épülettel, aj 
j vasutáilomással és a sebészeti paviiion- j 

na! gyarapodott és merjük hinni, hogy i 
| a jövőben sem feledkeznek meg az ille- 
[ tékes felsőbb hatóságok Rimaszombat 
| város életfeltételeiről és hathatós támo- 
! gátasáról.

Abban a reményben hagytuk el várc-i 
sunk központi épületét és városunk ve- j 
zetőségétől azon gondolattal búcsúztunk | 
ei, hogy erős akarattal és megértéssel j 
sok minden akadály legyőzhető és sok- i 
sok hasznos és szép eszme megvalósít- j 
ható.

Az veit a benyomásunk, hogy Rima
szombat város jelenlegi vezetősége dol
gozni : komolyan akar, de sikeres mun
kájához két elengedhetetlen föltétel szük
séges: a város lakosságának, városi 
képviselőtestületi tagjainak megértő jó
akarata és felettes hatóságaink jóakara- 
tu pártfogása.

Adja Isten, hogy a jövőben mind a 
kettő meglegyen és a szép tervek sike
rüljenek.

A következő nyilatkozat közlésére 
kérettünk fel:

Az egységes párt felvetésével 
kapcsolatban, az utóbbi időben, 
egyes a kér. szoc. párt kötelékébe 
tartozó személyek és egy budapes
ti lapban maga Szüllő Géza is úgy 
nyilatkoztak, hogy a Magyar Nem
zeti Párt, illetve annak elődje a 
Magyar Kisgazda Párt a kér. szoc. 
pártból vált ki és igy a kér. szoc.

párt mintegy anyapártja a magyar 
nemzeti pártnak.

Nem tartottuk szükségesnek az 
ebben a kérdésben való állásfogla
lást, miután azonban a kér. szoc. 
párt vezetőségének zsolnai ülése is 
magáévá tette ezt a történeti téve
dést, az alábbiakban kívánjuk a 
tiszta valóság tükrében mutatni 
be ennek az állításnak a tévessé- 
gét.

Hangsúlyozzuk, hogy nyilatko
zatunknak nincs polémia jellege, 
hiszen a kér. szoc. pártvezetőség 
az általunk javasolt tárgyalások 
megindításához hozzájárult.

Az államfordulat utáni időben 
Szlovenszkó és Kárpátalja területén, 
később pedig csak a határmenti 
részeken katonai diktatúra igazga
tott és politikai pártok csupán ak
kor működhettek, ha azokat Szio- 
venszkó teljhatalmú minisztere el
ismerte, akár mint uj alakulást, 
akár mint úgynevezett közismert 
pártot. A kér. szoc. párt elismeré
se megtörtént. A kér. szoc. párt
hoz nem tartozó magyarság, mely
nek tagjai közt ott volt Szent-lvány 
József is, az egységes magyar párt 
megalakításának gondolatával fog
lalkoztak és Pozsonyban a teljha
talmú miniszternél íöbbizben történt 
tapogatózás abban a tekintetben, 
vájjon egy ilyen párt elismerésre 
számithat-e?

Az országos kér. szoc. párton 
kivüláilök másik csoportja Komá
romban megalakította a magyar 
kisgazda pártot s ebben a mozga-j 
lomban Füssy Kálmán vett részt.

Az 1920-ban kiirt nemzetgyüié-; 
si választások előtt nyilvánvalóvá 
vált, hogy az egységes magyar 
nemzeti párt elismertetése semmi 
körülmények közt sem lehetséges 
és akkor Szent Ivány József cso
portja az időközben elismert ko
máromi magyar kisgazda párthoz 
csatlakozott, melynek programja 
leginkább megfelelt a Szent-lvány 
József vezetése alatt lévő és több 
mint tízezer tagot számláló gömör- 
nógrádi gazdamozgalomnak is.

A nemzetgyűlési választások kom
plikált technikája azonban nem tet
te lehetővé azt, hogy a magyar 
kisgazda párt Kassán is jelöltlistát 
állítson s igy a magyar kisgazda 
párt Komáromban önállóan, a Szent- 
lvány csoport pedig a kassai ke
rületben a kér. szoc. párttal való 
megeggyezés alapján ezen a listán 
állította fei jelöltjét.

A választás eredménye köztudo
mású és Szent-lvány József és Füs
sy Kálmán nemzetgyűlési képvise
lők 1920. junius hó 3-án, illetve 
6-án vezettették be a prágai kép
viselőház nyilvántartásába a ma
gyar kisgazda párthoz való tartó- 
zandóságukat.

Minden ezzel ellentétes állítás 
valótlan, és nagy közönségünknek 
megtévesztésére alkalmas és az 
egységes párt ellenes propaganda 
egyik eszköze.

Kelt Beje-Komárom, 1936. febru
ár hó 6-án.

Szent-lvány József s. k. 
a M. N. P. képviselője. 

Füssy Kálmán s. k. 
a M. N. P. szenátora.

M ete la fflt  a járási választmáay.
A rimaszombati járás képviselő

testülete folyó hó 5-én a járási 
székház kistermében Hanesz Emil 
járásfőnök elnöklete alatt közgyű
lést tartott, amelyen megejtették a

járási választmány tagjainak meg
választását. — Ösmeretes olvasó
ink előtt az a körülmény, hogy a 
múlt év novemberében megtartott 
alakuló közgyűlésen a már egyszer 
megejtett ezen választást a Hlinka 
párt megfelebbezte. Az Országos 
Hivatal a felebbezésnek helyt adott, 
a választást megsemmisítette azon 
az alapon, hogy a képviselőtestü
let egyik tagjának a novemberi 
közgyűlésre szóló meghívót későn 
kézbesítették ki s igy azon az il
lető nem jelenhetett meg.

A mostani közgyűlésen az-elnök- 
felhívására először a kinevezett ta
gok nyiiatkoztak oly irányban, hogy 
melyik politikai párttal akarnak 
szavazni. — Azután bejelentették, 
hogy a szlovák nemzeti párt a 
Hiinka-párttai kapcsol, vrlamint a 
nemzeti szocialista, a szoc. dem. 
és a kommunista pártok szintén 
kapcsolást jelentetlek be, mig a 
többi párt nem kapcsolt senkivel. 
— Ezután az elnök megállapitotla, 
hogy az osztószám: 3. Ezer. az 
alapon a kapcsolt nemzeti szocia
lista, szoc. dem. és kommunista 
pártok kilenc tagjának joga van 
három választmányi tagságra, az 
agrár-párt nyolc tagjának kettőre 
(maradt hét íeiesiege), végül a kap
csolt szlovák nemzeti és Hlinka- 
párt öt tagjának egyre (maradt két 
szavazata). — Az igy betöltendő 
hat választmányi tagságon felüli 
fennmaradó két tagságból egyikre 
a második skruíiniumban az agrá
roknak egyre, a szlovák nemzeti 
és Híiokapártnak szintén egyre van 
igénye s ezzel a nyolc tagsági hely 
be It-íí töltve. — Ezen megállapo
dás alapján ejtették meg a szava
zást, melynek eredményeképen a 
járási választmányba a kapcsolt 
nemzeti szocialista, szoc. dem. és 
kommunista pártok 3, — az agrá
rok 3, — mig a szlovák nemzeti 
és Hlinka-pártok 2 tagot küldöttek 
be, mig a többi pártok, közöttük 
az egyesült magyar pártok is a vá
lasztmányból kiszorultak. A járási 
választmányba ugyanazok lettek 
megválasztva, mint az első válasz
tásnál, csak a Hlinka-párt növeke
dett meg egy taggal.

A megejtett választás után a já
rási képviselőtestület ülésezett Ha
nesz Emil járásfőnök elnöklete 
alatt és foglalkozott a járási vá
lasztmány azon javaslatával, hogy 
a járás létesítsen egészségügyi és 
szociális szerveket, amelyre a já
rás 12.000 Ke költségvetési szük
ségletet irányzott elő. — Ezután a 
következő segélyezéseket intézték 
e l : az osgyáni szlovák polgári is
kola létesítésére 4000 Ké-t, a 
drabszkói iskola építési költségeire 
2000 Ké-t, a lomi iskolai telek 
megvételére 2000 Ké t, a susányi 
kulturház építésére 2000 Ké-t, a 
csehszlovák Turista Egyesületnek 
íresztyei menháza felépítési költsé
geire évi 500 koronájával 2000 
Ké t, a rimabrézói iskola átépité- 

: sére 3000 Kc-t és a közvizek be 
halasitására évi 500 Ké segélyeket 
szavaztak meg. Hanesz Emil járás- 
főnök-elnök előterjesztésére elvileg 
elhatározták, hogy a községek vil- 
lanyositását támogatni fogják s e 
célra 10.000 Ké szükségleti összeg 
felvételét rendelték el már az 1936. 
évi költségvetés keretében. — Több 
indítvány és kisebb ügyek letárgya- 
lása után a járási képviselőtestüle
ti ülés véget ért.
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„A kellemetlen ember"
a homo sapiens egyik fajtája, akivel 
gyakran találkozhatsz, kedves Olvasóm, 
az életben s minél többször van hozzá 
szerencséd, annál kellemetlenebb ez.

Bár a természetrajzban nem szenteltek 
neki külön fejezetet a tudósok, létezéséről 
tudomással bírsz bizonyára te is, mert — 
semmi tagadás, kedves, — egyszer más
szor találkoztál már vele.

Igen, igen, kellett hogy találkoztál már 
valamikor s valószínűleg éppen akkor, 
mikor az a legkellemetlenebb volt Neked.

Emlékezzél csuk vissza, erőltesd csak 
meg memóriád, kutassál csak szépecskén 
utána emlékeid tárházában. Megtaláltad?

Nos, ugye hogy igen ? Tiszta dolog! 
Ott áll képe emlékezeted rajztábláján. 
Szépen megrajzolva, sőt színesre is pin- 
gálva.

Alapjában véve jó Jiu. Merő szívesség. 
Csupa készség. Ha sürgős ügyedben 
szinte jutva haladsz az uccán. eléd áll s 
ha nem cigarettát, agy bizonyosan tüzet 
kér tőled. Banketten melletted foglal he
lyei s a mártásos kanalai, rémséges ügye
sen, pont a Te frissen vasalt frakkod se- 
lyemplasztronjára ejti. Szívességi kölcsön
kéréssel legédesebb álmodból zavar föl. 
.4 ruhatárban kicseréli kalapodat, bár a 
tied négy egész számmal kisebb az övé
nél. Ha iáncolsz, első, aki tyúkszemedre 
hág. A színházban egész este a füledbe 
tapsol, elkéri látcsövedéi s csak az elő
adás után adja, nagy kegyesen, vissza. 
Magányos sétára, találkára mégy: hoz
zád csatlakozik s nem bírsz szabadulni tőle. 
Halaszthatatlan dolgod van : beül vizitelni 
hozzád. Ha kártyázol ö a kibiced s di- j 
rigálásával minden játszmát elvesztet Ve
led. Mindenütt, ahol legkevésbbé akarod, 
pont éppen vele találkozol s ha ezek 
miatt nagy elkeseredésedben ez életből ki- 
menekülésre szánod magad s öngyilkos- : 
Ságra vetemedni nem átalsz, mikor a 
fegyvercsöve már halántékodon, ebben a 
nehéz pillanatban aki rádkopogtat az aj
tón: az ö.

Ez, ilyen a „kellemetlen ember", kedves 
Olvasóm, akihez hogy minél ritkábban le 
gyen szerencséd, igaz szívből, őszinte jó 
akarattal kívánom Neked.

n n u m c i t b .  K u í i u a i J j  z .u ’
ja puínoki Putnoky Móricnak, a magyar 
képviselőház háznagyának, a volt Gö- 
mör- és Kishont vármegye legutolsó fő
ispánjának, képviselőházi háznagyi mi
nőségben szerzett kiváló érdemei elis
meréséül a magyar érdemrend közép- 
keresztjét a csillaggal adományozta.

Szüiöszöveíség Közgyűlése. A hely
beli állami magyar reálg mnázium szü
lői szövetsége f-.bruár 16 án (Vasárnap) 
déieiőtt 11 órakor tartja rendes közgyű
lését az intézet második emeleti rajz
termében, amikor is Breznay László ta
nár tart előadást : „A nevelés individuá
lis és szociális célja" cimen. Tekintettel 
a rendkívül nagy érdekességü előadásra 
és a megbeszélésre váró anyag rendkí
vüli fontosságára, az elnökség ezúton 
ís kéri a szülők minél nagyobb szám
ban való szives megjelenését.

A rimaszombati községi művelődési 
bizottság előadásciklusa. A helyi mű
velődési bizottság Havas Vilmos reál
gimnáziumi tanár elnöklése mellett a 
múlt pénteken tartott ülést a munka- 
program összeállítása céljából. Miután 
a tervbe vett előadások megtartásához 
elegendő számú előadó jelentkezett, a 
bizottság elhatározta, hogy egyelőre öt 
előadásból álló ciklust rendez és pedig 
úgy, hogy az első előadást, melyet „A 
demokrácia" cirren Havas Vilmos elnök 
fog tartani, már e hó folyamán és pedig 
február 18 án este fél 9 órai kezdeitel 
rendezi meg s azután a többi előadá
sokra kéthetenkénti időközben, minden
kor kedden kerülne sor. — Az első elő
adás a Kereskedelmi Testületben lesz, 
a kövelkezők pedig a reálgimnázium 
vagy a polgári iskola tornatermében, 
esetleg valamelyik társadalmi egyesü
let helyiségében. — Erre nézve kellő 
időben fogják a közönséget tájékoztatni. 
Belépődíj nincs, tetszés szerinti adomá
nyokat a költségek fedezésére köszö
nettel fogadnák.

Megalakult a Munkás-Akadémia Ri
maszombatban. F. hó 6-án este meg
alakult Rimaszombatban a Munkás-Aka
démia. A közgyűlés széleskörű kultur- 
munkának vetette meg az alapját és en
nek a lebonyolítására uj vezetőséget vá
lasztott. Elnökké : Rohn tanfelügyelőt, 
aielnökké : dr. Kosiner orvost, titkárrá: 
Szokolay tisztviselőt, pénztárnokká : 
Sfachia tanítót, ellenőrökké : Krán nyom
davezetőt, dr. Haás ügyvédjelöltet vá
lasztották meg. Jasinsky és Czeman 
nyomdászok, Lupaőová, Frenyo, Aulich, 
Machácek professorok, Gero, DianiSka, 
Vesely és Kubinec tisztviselők a vá
lasztmányba lettek beválasztva. — A 
Munkás-Akadémia kétnyelvű előadáso
kat rendez és igénylés esetén előadókat 
is küld ki. — „Az intellektuellek és a 
munkásosztály a múltban, jelenben és 
jövőben" cimen már is vita indult el az 
Akadémián.

Liszt Ferencz emlékestély. A halha
tatlan magyar zeneköltő születésének 
századik évfordulója alkalmából az 
„Egyenes utón" szerkesztőbizottsága, kar- j 
öltve a rimaszombati járási magyar köz-; 
művelődési választmánnyal, f. 29-én a j 
Tátra szálló nagytermében Liszt Ferencz 
emlékestét rendez. A rendezőségnek si
került az estélyre Kálix Jenő, a prágai 
zeneművészeti főiskola tanárának, az 
európai hirü zongoraművésznek közre
működését biztosítani. A magasr.ivóju- 
nak Ígérkező kulturesten szerepelni fog 
a szlovenszkói zenei életnek egy másik 
kimagasló egyénisége is. Liszt Ferencz 
életművét Ragályi Antal dr. ismerteti 
megnyitó előadás keretében. A készülő 
emlékestélyt iapunk következő számá
ban részletesen ismertetjük.

Halálozás. Özv. Dankó Józsefné szül 
Lakatos Mária, iparos özvegye, munkás 
éleiének 86 ik évében f. hó 10 én váro
sunkban elhalálozott, mélységes bánat
ba döntve elvesztését fájlaló szeretteit.

„Nem ette meg a farkas a telet",
tartja a mondás, de ez az idén is bebizo
nyosodott, mert az eddigi langyos idő 
járás folyó hó 10 ével egyszerre hóesés
sel hidegebbre fordult s a hőmérő e 
héten éjjel már a C  20 fokot is elérte. 
A hideg időjárás azonban csak átmeneti 
jellegű.

A rimaszombati autóvezetők mű
kedvelői előadása. Kedves, meleg est 
keretében zajlott le az autóvezetők szini 
előadása, Békefíy és Szilágyi „Kadet- 
szerelem" cimü 3 felvonásos operettjé
nek bemutatásával az ipartársuiatban. 
A kis szipadon szinte csodával határos 
az az ügyesség és igyekezet, amit a 
darab-megjátszásban kifejtettek. Az elő
adás kifogástalan összhangban, az ügyes 
táncok újrázás mellett, nagy tetszés- 
megnyilvánulásban részesültek. — A 
főherceg személyében Longaver Dezső 
nyújtott finom, kellemes alakítást. Pa
rádés uniformisában, végtelen finoman 
maszkírozva, nagy sikere volt. Minden 
mozdulatában rutinos és mindig jó 
Drcpka Gáza. Már a színre léptekor 
nagy szeretet és elismerés várta. A kü
lönc, tudós hadnagy kitűnő megjátszá- 
sával ismét szaporította babérait. Ked
ves volt Harangozó Márta üde játéká
val, szépen csengő, kellemes hangjával. 
A két szimpatikus Siöcker-fm, nagyon 
a szivünkhöz szólott. Kedvesen, naiv 
humorra! tele, aranyosan hozták elénk 
Szőilősy Aranka és Laszon Ica. Az 
iskolaparancsnokot Paulyjenő játszotta, 
ügyességinek minden skáláját kihozva. 
A Niki rokonszenves alakjában Haran
gozó Tamás brillírozott. Mig a szimu
lánst Gecse Gyula hozta elénk nagy 
derültséget keltve. A spicli és az ezred- 
orvos szerepében Rövid András és An- 
drásik Lajos bravuroztak, sok kacajt 
fakasztva. Az őrmester erőteljes, robusz
tus alakját Vrbjár László alakította nagy

rátermettséggel, sok tapsot aratva. — A 
bécsi nőnevelőintézet növendékei: Nagy 
Rózsi, Darnyi Rózsi, Harangozó Márta, 
Ulics Ica, Szamajdák Mária, egytől-egyig 
jók, szépek voltak. Ulics Icát ruíiniro- 
zott játékáért, gesztusaiért külön dicsé
ret illeti. Az öreg kecskeméti gazdát 
Böszörményi bácsit Andrásik és a ki
tünően maszkírozott Kogutovicot Humay 
elismerésre méltóan alakították. Taps, 
kacaj, virág bőven. — Fráter József ren
dező, minden akadályt legyőzve, a me
leg siker jegyében hozta elénk a dara
bot. Dobránszky Jánost a nagyszerű tán
cok kitűnő betanításáért illet: dicséret.

„A buta ember" a Kath. Olvasó
egyletben. A rimaszombati Kath. Ol
vasóegylet folyó hó 15-én (szombaton) 
este 8 órai kezdettel saját alapja javára 
táncmulatsággal egybekötött szinielő- 
adást rendez, mikor is az olvasóegylet 
ügyes műkedvelőgárdája Szenes Béla 
kitűnő 3 felvonásos vígjáték át mutatja 
be a következő szereposztással:
Aipár ... 
Aipárné 
Edit, leányuk
Pista ..........
Bán Andor 
René ... 
Szvetozár 
Dr. Pál 
Mari ...
Juli ... 
Windau 
Rózsika 
Kintornás

Kalocsay Gyuia 
űyurgyik Bözsi 
Sebő Bözsi 
Pekárcsik Andor 
Durda Dezső 
Józsa Teri 
Hizsnyan Géza 
Bodor László
Viadár Bözsi 

♦ %*
Kosina András 
Hiozek Lili 

* *
Az eiőadás után táncmulatság. A mu
latság iránt nagy az érdeklődés.

Álarcosbál. A Rimaíamásfalai Olva
sóegylet f. hó 23 án saját könyvtára ja
vára álarcosbált rendez. A legszebb és 
legérdekesebb jelmezeket értékes dijak
kal jutalmazzák.

A magyar diákok mulatsága. A ri
maszombati csehszlovák állami magyar 
reálgimnázium ifjúsága február 22-én a 
„Tátra" szálló nagytermében, este 8 
órai kezdettel, tánccal egybekö'öit, zárt
körű szinielöadást rendez. A diákmulat- 
ság, melynek rendezősége élén tanár
elnöki minőségben Fábián Vilmos és 
Ferenczy Eszter állanak, most is a lehető 
legnagyobb érdeklődést váltja ki a kö
zönség körében és egyike lesz a far
sangi mulatságok legsikerültebbjének. 
Színre kerül „Cbariey nénje" kacagtató, 
nagyszerű 3 felvonásos vígjáték, mely
nek szerepeit — a szerepkönyvi sor
rendben — Cseh Pál, Szőnyey Béla, 
Tóth Tibor, Szűcs Bertalan, Túrós Ala
dár, Kövér László, Hevessy Piroska, 
Spitzer Klára, Urbányi Vioika és Gémes 
Ella töltik be. — Előadás alatt az ajtó
kat bezárják, ezért pontos megjelenés 
ajánlatos. •— Jegyek előre naponta dél
után 5—7-ig a „Tátra" nagytermében 
válthatók.

A „120-as íempó" Feleden., A feledi 
református énekkar február 16-án (va
sárnap) este fél 8 órai kezdettel a 
Róth-féle vendéglőben táncmulatsággal 
egybekötött szinielöadást rendez, aminek 
tiszta jövedelmét uj iskolai padok be
szerzésére fordítják. A feledi szorgalmas 
és ügyes műkedvelők, Bellágh Barnáné, 
az eklézsia kulturálistéren mind'g elöl
járó, lelkes tiszteletes asszonya rende
zésében a „120-as tempó" vígjátékot 
hozzák szinre. — A mulatság iránt Fe
led és vidékén nagy az érdeklődés s 
arra városunkból is többen készülnek.

Hatósági közlemény. Felhlvattnak az 
összes moterjármüvek tulajdonosai, kik 
a Rimaszombat város területén laknak, 
hogy legkésőbb 1936. február 29-ig mu
tassák be a rimaszombati rendőrbiztos
ságon, hogy miképen tettek eleget biz
tosítási kötelezettségnek, a motorjármü
ve! tett kár, harmadik személyek igé
nyeinek biztosítására, az 1935. évi 81.

20° o -M  O lC SÉ M
TAVASZI ÚJDONSÁGOK.

vehet még 21 napon át a felmaradt téli 
árukból, u. m.: kötött árut, harisnyát, 
svettert, pullcwert stb. stb.

F napokban megérkeznek az uj fazonú tavaszi angol 
kosztümök. Kérjük a hölgyeket, hogy mielőtt kosztü

möt vennének, várják ki, mig megérkeznek tiszta gyapjúból készült uj modell
jeink. Kaphatók lesznek minden színben és nagyságban az ösmert versenyképes 
árakban.

Tavaszi férfi felöltök, kabátok, öltönyök.
Hölgyek és Urak részére minden divatáru cikkben nagy választékunk van.

LSBOR m g  RIMASZOMBAT

— M —

Kinő A PO llO  m ozgó
Szombaton és vasárnap, febr 15-16-án 
újra Gaál Franciska kitűnő, bájos filmje, 

melyben felülmúlja önmagát:
A kis mama.

Kedden, febr. 18-án elsőrendű csehül be
szélő vígjáték ismert regénye után. Neve

tés kacagás végig :
Kraömerka.

Szerdán, febr. 19-én amerikai alkotás, 
amely a „Mellékucca" testvér filmje, sőt 

még jobban fog tetszeni :

Az asszony nem fe le jt...
Csütörtökön, febr. 20-án nagy érdekíeszitő 
film az idegen légiók bátorságáról és szen

vedéseiről a sivatagban:

Az elveszett járőr.

sz. törvény 56. §-sa és az 1935 évi 203. 
sz. kormányrendelet 119. §-sa értelmé
ben. — Ezen kötelezettség nemteljesi- 
tése a fentnevezett törvény 80. §-sa ér
telmében büntetendő. — Továbbá felhi
vatnak a motorjármüvek vezetői (sof- 
főrök) kik a Rimaszombat város terüle
tén laknak és akik a hajtási engedélyü
ket 1935. november 1. előtt kapták, hogy 
legkésőbb 1936. február 29 igjelentkez
zenek a rimaszombati rendőrbiztosságon, 
az 1935. évi 81. sz. törvény 18. §-ában 
foglalt adatok bevonása céljából.

FARSANGI mulatságokra házi bálokra tré
fás cikkek kaphatók a LITERATURÁBAN.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó fele

ségem  elhalálozása alkalmából mély fáj
dalmunkat részvétükkel igyekeztek enyhí
teni és azoknak, kik a végtisztességtéte- 
lén m egjelentek, ezúton mondunk hálás
Izp.cznTi pfpf

Rimaszombat, 1935. február 12.
Majoros Rezső 
és gyermekei.

* A műtrágyával való visszaélések 
és csalások mindinkább előforduló kel
lemetlen jelenségei a gazdálkodásnak, 
amiről már sok esetben az újságok is 
megemlékeztek. Lelkiismeretlen csalók 
több száz esetben súlyos károkat okoz
tak a gazdaközönségnek, ami a földmű
velésügyi szervezeteket arra indította, 
hogy nyilvános felhívásban óvják a gaz
dákat ismeretlen egyénektől való kétes 
műtrágyafélék bevásárlásától. A műtrá
gyabeszerzés b i z a l o m dolga, hiszen 
a szakember sem képes csupán puszta 
tekintetre a műtrágya értékét felismerni. 
— Az egyesült belföldi szuperfoszfát- 
gyárak a műírágyakereskedelem ezen 
jellegzetességének kiküszöbölésére ez
után minden szuperfoszfátzsákot egy 
színes „Szavatossági plombával" látnak 
el, hogy ezáltal az esetleg szaktudással 
nem rendelkező műtrágyavevőknek is 
feltétlenül a teljes értékű műtrágyavéieit 
biztosítsák. — Ennek folytán lehetővé 
tették minden gazdálkodónak, hogy az 
első pillantásra szembetűnő „Szavatos
sági plomba“ által megismerheti a több 
mint 70 éve éghajlatunknak és talajain
kon sikeresen bevált 16—18% vízben 
oldódó foszforsavat tartalmazó v a l ó d i  
szuperfoszfátot. — Mai számunkhoz egy 
földmivelési szaknaptárt csatolunk, me
lyen az uj szines szavatossági plomba 
eredeti ábrája látható. E naptárral a 
zsebében minden gazda műtrágyakész
lete beszerzésénéi védve van a károso
dástól.

IIri lol/nhá? Rimaszombat vidékén
Ull ídl\Ullü£p mintegy 4 holdas faj- 
gyümölcsfákkal beíilreteit kerttel együtt

olcsón eladó.
Különösen nyugdíjasok részére alkalmas. 
Közelebbit a „Gömör" kiadóhivatalában. 
♦♦♦♦♦♦♦■*♦♦

A dobsinai sportklub farsangi est
je. A dobsinai Sportklub múlt szomba
ton rendezte meg szokatlan siker mel
lett műsoros farsangi estjét a dobsinai 
Fejér szálló nagytermében.

Elítélték az erdőkerülő támadóját. 
Folyó hó 5 én Ítélkezett a helybeli ke
rületi biróság Siafcej István tiszolci la
kos felett, aki Kriska István tiszolci 
községi erdőkerülő ellen támadást inté
zett. — A biróság vádlottat hat havi 
fogházbüntetésre és 100 korona pénz
bírságra Ítélte el. — Elitéit és ügyvédje 
az Ítélet súlyos volta miatt íeiebbezést 
jelentett be.



4 G ö m ö r 1936. február hó 16

K u ltú rest.
A helybeli csehszlovák és magyar kul- 
turegyletek közös bizottsága egyhan
gúlag a kővetkező programmot állította 
össze a 19-én megtartandó kultuiestre :

1. Hymnusz.
2. Hanes Emil járásfőnök : Megnyitó 

beszéd.
3. Szólóének. B. Smetana : „Ária Libu- 

sa“, énekel Sylvia Jechová, zongorán 
játszik Ladislav Lakner. („Rimavan" 
egylet.)

4. Szokol-gyerekek.
5. Magyar költemény, szavalja Szabó 

Sári. (Rimaszombati Polgárikör.)
6. Magyar tánc, lejti Szőllősy Giziké. 

— Négy szólóének. Kettő szlovák 
és kettő magyar, előadja ifj. Durda 
Jánosné czigányzenekiséret mellett. 
(Iparoskör.)

7. Szlovák ünnepi beszéd, tartja Julius 
Celder, polg. isk. tanár.
Magyar ünnepi beszéd, tartja Havas 
Vilmos, gimn. tanár.

8. Magyar vegyes kar: „Dicshimnusz." 
Magyar férfi énekkar: „Üdvözlő dal.“ 
(Kath. olvasóegylet.)

9. Magyar költemény Béták Erzsébet
től /Bizonyságtétel", előadja Kálmán 
Giziké. (Ev. leánykör.)

10. Hran. prapor 9. Katonai torna pus
kával, betanította rtm. Pieprzyca.

Szünet.
11. a) Dankla : Troisiemo sóló, hegedű: 

Frenyo Tibor, kiséri : Frant. Wessel^. 
b) Moskowsky : Valce 1. zongora : 
FrantiSek Wessel?, — II zongora: 
Vlada Hanesova. (Zeneiskola.)

12. a) „Az én asszonyom", bj „Rózsa 
van a keblén". (Magyar Dalegylet.)

13. Kokovai ének.
14. Hegedü-koncert „Air" Goldmark. — 

„Valse i A" Brahms. Hegedű : Dr. 
Klein László, zongora Mr. Ph. Szántó 
Andor. (Keresk. testület.)

15. Magyar költemény „Az első ibolya", 
szavalja Dobránszky Hona. (Ref. le
ánykör.) '

16. Kokovai tánc.
Az ünnepély előtti nap (18-án) este 

8 órakor járási székház nagytermében 
az egyletek főpróbát tartanak a katona
ság részére.

Információkat, kérdéseket elintéz a 
helybeli „Rimavan" egyesület, Duda Jenő 
(adóhivatal),

Elítélték magzatelhajtásért. Az el
múlt héten zárt tárgyalás keretében tár
gyalta a helybeli kerületi bíróság Kro- 
kovai Jolán tornaijai lakosnö magzatel- 
hajtási bűnügyét s elitélte öt havi bör
tönbüntetésre. — Az elitéit az Ítéletben 
megnyugodott s igy az jogerőre emel
kedett.

A budapesti nemzetközi vásár h íre i:
Mikor lesz az idei budapesti nem

zetközi vásár? A folyó évi budapesti 
nemzetközi vásárt május hó 8— 18-ig 
rendezik meg ugyanazon területen, ahol 
a múlt évben volt, de lényegesen kibő
vített keretek között.

Milyen utazási kedvezmények lesz
nek? A vásár vezetősége hónapok óta 
folytat tárgyalásokat az összes számba 
jövő európai és tengerentúli utazási 
vállalatokkal, a Budapesti Nemzetközi 
Vásár látogatói számára adandó vasút-, 
hajó-, repülőgép- és auíócar-kedvezmé- 
nyek engedélyezése tárgyában. Az ed
digi tárgyalások szerint mindazok az 
utazási kedvezmények, amelyek az el
múlt évben voltak, az 1936. évi vásár 
alkalmával is engedélyeztetni fognak, 
sőt számos vállalat részéről előrelátha
tólag még a múlt évinél is messzebb
menő kedvezmények fognak engedé
lyeztetni. Az összes utazási kedvezmé
nyek a Budapesti Nemzetközi Vásár 
igazolványaihoz lesznek kötve, a vásár
igazolványokhoz csatolt u. n. kedvezmé
nyes utalványfüzet az utazáson kivül 
még a budapesti tartózkodás alkalmá
ból biztosit igen messzemenő kedvez
ményt a színházak, fürdő- és szórakozó
helyek, múzeumok stb. látogatása tekin
tetében. — Érdekes, hogy a Budapesti 
Nemzetközi Vásár igazolványai ebben 
az évben először a legnagyobb magyar 
kereskedelmi és ipari kaszinók látoga
tására is fel fogják jogosítani az igazol
ványok tulajdonosait, amennyiben a 
vásárigazolványok birtokosai a szóban- 
forgó kaszinók tiszteletbeli tagjaivá vál
nak a vásár tartamára.

Mulatságokról, előadásokról, társa
dalmi összejövetelekről csak abban 
az esetben referálhatunk, ha a ren
dezőség erről szerkesztőségünket a 
meghívó és a szokásos sajtó jegy be
küldésével idejekorán értesíti.

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

Amikor az orrvadász véletlenül 
agyonlövi társát. Múlt év november 
hó 14 én Kispolomka mellett, az úgy
nevezett „Hosszuvölgy" erdőrészben vég
zetes vadorzótragédia játszódott le, amit 
azonban csak november 17-én fedeztek 
fel az itteni csendőrnyomozó emberei. 
A végzetes napon Cservenyák János 46 
éves és Bodnár József 26 éves kispolom- 
kai lakosok, ismert vadorzók vadász- 
fegyverrel és fejszével felszerelve szar
vaslesre mentek az erdőbe. Cservenyák 
a hegy tetején állott fel fegyverrel ke
zében, mig lent a völgyben Bodnár vá
rakozott. Nemsokára egy szarvas jelent 
meg. Cservenyák célbavette és ráiőtt, de 
célt tévesztett, mire a szarvas az erdei 
utón lefelé rohant Bodnár irányába. 
Cservenyák másodszor is utána lőtt, el 
is találta a szarvast, de a következő 
pillanatban velőtrázó sikoltás hallatszott 
s Bodnár is elterült a földön. A golyó 
ugyanis, mely megölte a szarvast, ke
resztülhatolt az állaton s a lövés irá
nyában álló Bodnár József szivébe fú
ródott, akit azonnal megölt. Cservenyák 
az eset után lerohant társához s amikor 
látta, hogy az halott, mellé helyezte sa
ját fegyverét s magához véve Bodnár 
fejszéjét, hazament s a történtekről sen
kinek sem szólt semmit. Miután Bodnár 
nem tért haza, hozzátartozói eltűnését 
jelentették a csendőrségen. A helybeli 
csendörnyomozó osztag rendőrkutyával 
felkutatta az egész erdőséget s a vég
zetes helyen meg is találták a csend
őrök Bodnár holttestét. Mellette hevert 
félig megfagyva az elejtett szarvas. A 
rendőrkutya tovább vezette a csendőrö
ket Cservenyák lakására is, aki eleinte 
mindent tagadott, de később megtört és 
teljes beismerő vallomást tett. — Cser- 
venyákot letartóztatták s ügyében folyó 
hő 10-én hozott Ítéletet a helybeli ke
rületi bíróság Vágássy-tanácsa, amely a 
vádlottat egy évi és egy havi börtön- 
büntetésre ítélte el. A súlyos Ítélet el
len az elitéit és védője Dr. Veres .An
dor helybeli ügyvéd íeiebbeztek, de sú
lyosbításért felebbezett maga az állam
ügyész is.

Börtönbüntetésre Ítélték el a tor
naijai betörés tetteseit. Annakidején 
részletesen közöltük azt a betörést, 
amelyet Buck Albert tornaijai vasúti 
vendéglős kárára ismeretlen tettesek el
követtek s az álkulccsal kinyitott kasz- 
szából 6500 Korona készpénzt zsákmá
nyoltak. — A csendőrségi nyomozás, 
melybe a helyi csendőrnyomozó osztag is 
belekapcsolódott, rövidesen kézrekeritet 
te a betörő társaságot Szemko András, 
Berki Ernő és D. J. kiskorú személyé
ben, akiket letartóztatva beszállítottak a 
helybeli kerületi bíróság fogházába. — 
Az elmúlt héten tartották meg ügyükben 
a főtárgyalást a helybeli kerületi bíró
ságon, ahol is a kerületi bíróság Vá
gássy-tanácsa Szemkó Andrást és Berki 
Ernőt 10—10 havi, mig D. J. kiskorút 
5 havi börtönbüntetésre Ítélte.— Ugyan
akkor a bíróság Botányi Mártont és fe
leségét Botányi Annát orgazdaságért 14 
—14 napi fogházbüntetésre Ítélte el, mi
után beigazolódott, hogy D. J. kiskorútól 
tudva lopott pénzt vettek át.

Pénzbírságra Ítéltek egy rozsnyói 
soffört. Még 1933. november hó 27 nap
jának délutánján történt, hogy a pelsőci 
személyvonattól zsúfolt autóval igyeke
zett a rozsnyói nagyállomásról a város 
felé a rozsnyói Reinitz-féle taxiváilalat 
kocsija, melyet Dankó István soffőr ve
zetett s mivel máshol már hely nem volt, 
Reinitz Sándor az autóvállalat tulajdo
nosa a sárhányón foglalt helyet, hogy a 
rozsnyói nagyállomástól a városig meg
takarítsa a gyaloglást. —• Az állomás 
előtti kanyarban a sebesen haladó taxi 
szembetalálkozott egy az állomás felé 
igyekvő kocsival, melyet Barczi István 
hajtott. A mellőzés olyan veszélyes tér
közzel történt, hogy a kocsi Reinitzot 
lesodorta a sárhányóról, aki olyan sú
lyos sérüléseket szenvedett, hogy kór- 
házbaszállitás után két órán belül meg

halt. — A halálos kimenetelű szerencsét
lenség ügyében folyó hó 12-én Ítélke
zett a helybeli kerületi bíróság Vágássy- 
tanácsa. — Vádlottként Dankó István 
soffőr és Bárczi István kocsis állottak. 
A biróság Dankó István soffört 1000 
plus 200 korona pénzbírságra Ítélte el, 
behajthatatlanság esetén 10 plus 2 napi 
fogházra. — Az Ítélet végrehajtását két 
évi próbaidőre felfüggesztette a biróság 
Bárczi István kocsist a vád és követ
kezményei alól felmentette. — Az elitéit 
soffőr és ügyvédje az itéietben megnyu
godtak, államügyész három napi meg- 
gondolási időt kéri.

Filmszínház. Folyó hó 15. és 16-án 
„A kis mama" cimü Gaál Franci-film 
kerül bemutatásra Marié Bonnard (Gaál 
Franci) aki internátusbán nevelkedik, 
egy kitett babát talál s midőn a leienc- 
házba viszi, őt tartják a gyerek anyjá
nak, bármennyire kapálódzik is ellene. 
Később beletörődik az anya szerepébe, 
sőt mikor az igazi anya jelentkezik, már 
nem is akar megválni a gyerektől. A 
kis baba tényleg 8 hónapos s valósá
gos sztárként szerepel. A jóiző humor
ról Ottó Walburg, Verebes Ernő, Hu
szár Pufi, Pünköstíy Ágota, Annié Rosar 
gondoskodnak. A film nagy sikeréhez 
hozzájárul Brodszky Miklós finom ze
néje, melyben különösen egy baby-dal 
és egy tangó tűnnek fel.

Folyó hó 18-án a „Kraémerka* cimü 
csehül beszélő vígjáték kerül lepergésre, 
mely bővelkedik a kacagtató jelenetek
ben, melyekben mint főszereplők külö
nösen NedoSinská Piátek a komikus, 
Vitorá, Vanka, PaSek és Sperger vál
nak ki.

F. hó 19 én „Az asszony nem felejt" 
cimü film kerül színre. Jim Emersont a 
tőzsdei játék tönkre tette és öngyilkos 
akart lenni, de egy levél kerül kezébe, 
mely első szerelmétől származott fiáról 
ad hirt. Életkedve visszatér és elhagyja 
feleségét, ki már amúgy sem szerette. 
Főszereplők: Margaret Sullavan, John 
Boles és Reginaid Denny.

Folyó hó 20-án „Az elveszett járőr" 
cimü film kerül szinre. A világháború 
alatt a mezopotánrai sivatagban időzik 
egy őrjárat, melyben cseh légionáriusok 
is vannak és mely eltévesztette tájéko
zódását, Szörnyű bolyongásában az ara
bok részéről állandó támadásnak s lassú 
pusztulásnak van kitéve. Drámai jelene
tek játszódnak le az oázison, mely men- 
heiyü! szolgált nekik.

Lelketlen anya. Zvara Mária 22 éves 
rozsnyói háztartásbeli alkalmazott még 
január 30-án egészséges fiúgyermeket 
szült. — Áldott állapotát annyira tudta 
titkolni, hogy még hozzátartozói sem 
tudtak róla. — Újszülött gyermekét — 
hogy napvilágra ne kerüljön „szégyene" 
megfojtotta és egy félreeső illemhelybe 
dobta bele. — A lelketlen anyát kórhá 
zi ápolás után átadják a helybeli állam- 
ügyészségnek.

Eladta a lefoglalt téglákat. Simon Já
nos földmives, henczkö-falvai lakos és 
Katarína nevű felesége ellen a rozsnyói 
beíegsegélyzőpénztár elmaradt tartozása 
erejéig foglalást vezetett és lefoglaitatía 
a gazda 80000 darab tégláját 8000 ko 
róna értékben. — A gazda a lefoglalt 
téglát eladta, miért a betegsegélyző pénz
tár feljelentéssel élt. Ügyét folyó hó 12- 
én tárgyalta a helybeli kerületi biróság 
bünteíőtanácsa, amely Simon Jánost egy 
havi fogházbüntetésre Ítélte el, feleségét 
azonban felmentették. — Államügyész, 
elitéit és védője három napi meggondo- 
lási időt kértek.

Okmányhamisitásért ítélték el. Bu-
gyina László tornaijai lakost nemrégiben 
a csendőrség kémkedés gyanúja alapján 
letartóztatta s beszállította a helybeli 
államügyészség fogházába. — Ügyében 
most volt a főtárgyalás a helybeli kerü
leti bíróságon, amely Bugyinát a kato
nai árulás vádja aló! felmentette bizo
nyítékok hiányában. A felmentés miatt 
az államügyészség felebbezést jelentett 
be. — Ellenben elítélte a biróság Bu
gyinát hivatalos irat hamisításért öt ha
vi börtönbüntetésre, miután beigazolást 
nyert, hogy Bugyina más nevére határ- 
átlépési igazolványt hamisított. — Az 
ifélet jogerős.

Letartóztatott csempészek. A rozs
nyói csendőrség csempészés és tiltott ha
tárátlépés miatt mintegy tíz rozsnyói és 
környékbeli lakost tartóztatott ie. — 
Igazoltatás után szabadlábra helyezték 
őket s ma már csak Farkas András és

Hudák János vannak letartóztatásban. \  
csempészek dohányt, bort és egyéb élelmi 
cikkeket hoztak át a határon. — Vala
mennyien a biróság előtt fognak tettü
kért felelni.

Lopás a Rimamurány telepén. Is
meretlen tettesek behatoltak a Rimamu- 
rány-Salgótarjáni Vasmű R. T. rozsnyó- 
báuyai telepére, ahonnan mintegy 1ÓOG 
korona értékű küiömbözö vasárut loptak 
el. — A csendőrség erélyes nyomozást 
indított.

S P O R T .
RÁC—RME fúzió. Örömmel közöljük, 

hogy a RÁC és RME közölíi fúzióra vo
natkozó megbeszélések a kölcsönös meg
értés és jószándék folytán jó mederben 
haladnak előre s igy remény van arra, 
hogy városunk sportélete megujhodva 
és egészséges lendülettel fog a tavaszi 
idénynek indulni.

A RPS—Eperjesi TVE ping pong 
bajnoki versenye. A kerületi bajnoki 
mérkőzések döntője során múlt vasár
nap a RPS ping-pong csapatának éljá
tékosai Eperjesen az ottani TVE csapa
tával mérkőztek s a nagy játékerőt kép 
viselő eperjesiektől 12:2 arányban ve
reséget szenvedtek. A PMH eperjesi 
sportkritikusa a legnagyobb elismerés 
és dicséret hangján emlékezik meg a 
RPS játékosokról s a vereséget tisztán a 
mieink versenyrutin hiányának tudja be, 
kiemelve a RPS-ból Szabó Nyuncit, Ker- 
csiknét, Gáli, Reinitzet, Derekast és Ke
rekest. Játékosaink az elragadtatás hang
ján emlékeznek meg az eperjesiek pá
ratlan figyelméről, vendégszeretetéről s 
általában a szeretet aranyszálával szi
vükhöz fűződött kedves eperjesiekről, 
kikkel a viszontlátást alig-alig várják.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.
UBIUM— BBB— — — — i

Közeledik a tavasz!
Amiért bátor vagyok önnek meg- 

emliíeni, hogy utánanézni szívesked
jék, vájjon mire lesz szüksége? Ki
váló rnéreiszabászatom annyira első
rendű, hogy minden személyes kí
vánságát teljes egészében kielégít
het i és Önt tényleg jó, valamint meg
bízható kiszolgálásban részesítheti.

Kül- és belföldi szövetek nagy vá
lasztékban.— Szives pártfogást kérve, 
maradtam kiváló tisztelettel :

DANIELISZ MÁRTON, 
angol úri szabó.

Rim. Sobota, Stefaniková u. 8.

Kiadó
2 szoba, fürdőszoba, konyha.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget 
hogy Rimaszombatban Stefar.ik-u. 18.
sz. alatt (a belegsegélyző mellett) a mai 
igényeknek megfelelő és hygiénikus új

férfi és Dói Mrászlizletet
nyitottam. — Zeithamel fodrász urnái 
szerzett öt és fél évi gyakorlatom biz
tosíték arra, hogy még a legkényesebb 
igényeknek is meg fogok felelni. — A 
nagyérdemű közönség szives pátfogását 
tisztelettel kéri

OROSZ JÁNOS,
férfi és női fodrász, Stefanik-u. i8.

S Diákoknak 25°j0 árengedmény, s
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Kiadó lakás.
A Ferenczy-utcza 5. számú házban
egy modern kétszobás lakás: nagy elő
szoba, fürdőszoba minden mellékhelyi
séggel április 1-től kiadó. Érdeklődők 
forduljanak Horovitz és társa céghez.

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R ábely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9, szám.)


