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A béke erőpróbája.
Nagyon nehéz napokat él át az 

európai béke. Olyan nehezeket, 
hogy egyik napról a másikra soha
sem lehet tudni : nem rágódik-e át 
azon a hajszálon, ami a békét a 
háborútól elválasztja.

Csak az a szerencse még, hogy 
mindenki teli szájjal és fenséges 
komolysággal hirdeti: én békessé
get akarok, dehogy akarok hábo
rút ! A világ minden kincséért sem ! 
De azért csak folyik tovább a lo- 
carnói hatalmak konferenciáin és a 
népszövetségi üléseken nyílt és zárt 
sorozatban a tojástánc, ami lehet
ségessé teszi, hogy egyik vagy má
sik oldalon összetörjön a tojás, a 
melyikben a háború csirája rejtőz
ködött.

Minden szem odafigyel most, 
szinte látható a szemgolyók oda- 
fordulása és kemény odaszegző- 
dése a nagy várakozásban London 
felé, ahol pár nap óta igyekez
nek kifőzni és összesüriteni a bé
ke kvintesszenciájának édes levét 
és félve őrizkednek attól, hogy be
lé ne csöppenjen a háború kese
rűsége. Ha egy kicsit megsavanyo- 
dik is a lé, az nem baj, csak le 
tudja nyelni, akinek szánták. Ne 
legyen olyan keserű, hogy ismét 
üsszekavarodjék tőle Európának a 
gyomra.

A mióta a múlt héten Németor
szág felmondta ténybelileg a lo- 
carnói szerződést és hadaival be
vonult a semleges rajnamenti zó
nába, azóta szörnyű idegesség lett 
úrrá a francia és belga határokon: 
megjelent a szomszédban a mumus: j 
a 17 év óta nem látott német ka
tona.

Hiszen lehet a nagy konfliktus
ról beszélni igy is, úgy is, de azt 
sem lehet letagadni, hogy a fran
ciáknak és a belgáknak elég okuk 
van erre a tudatra elborzadni, hi
szen négy álló esztendeig szen
vedték végig ennek a poklát. 
Azon sem lehet csodálkozni, ha a 
franciák önérzetesen vágják oda, 
hogy a szerződés szerződés; azt 
nem lehet csak úgy semmibe venni.

De ha német gondolkodás szö
géből vesszük az esetet, hát azt 
is el kell ismerni, hogy a német
nek is joga van arra, hogy ur le
gyen a maga országában. Erre jo
gának kell lennie, csak a békét 
nem szabad megzavarnia, sem 
szomszédait nem szabad fenye
getnie. _________

Talán Hiilerék elhibázták a lé
pés módját, nem helyes formában 
mondták föl a locarnói szerződést, 
amit évekkel ezelőtt az ő nagy 
emberük : Síresemann segített meg
alkotni.

Azóta, igaz, nagyot változott a 
világ, Németország is otíhagyta a 
népszövetséget és elkezdett a maga 
lábán járni. A német nép önérzete 
is nagyra nőtt azóta.

Nagy Brittania érzi legjobban, 
hogy bajba került a diplomácia és 
igen nehéz eljárni azt a tojástáncot 
a béke föntartása körül. Szívesen 
kisegítenék a németeket a nehézsé
gekből, amelyekbe belegubancolód- 
tak. De hát nem lehet cserben 
hagyni az eddigi jó szövetségest, 
Franciaországot sem, akinek fontos 
érdekei és némi presztízse is koc
kán forognak.

A franciák merevsége mintha
kissé fölengedésnek indult volna 
már és képviselői utján e héten 
Németország is megjelenhetett a lon
doni népszövetségi ülésen. Jelképes 
bevonulási és kivonulási magyará
zatokkal megoldódhatott volna a 
rajnai megszállás ügye is. De a 
francia és a német önérzet ügyét 
nagyon nehéz közös nevezőre 
hozni.

Amint a franciák nem ismerik el, | 
hogy Szovjetoroszországgal kötött 
szerződésüknek köze volna a Iccar- 
nói egyezményhez, vagy hogy az 
a németek ellen irányulna: úgy 
Németország hajlandó bemenni a 
népszövetségbe és 25 évre meg 
nem támadási szerződést kötni, ha 
teljes egyenjogúságát elismerve, a 
rajnamenti semleges zónát meg-j 
szüntetik s rendezik a gyarmati 
kérdést.

Ebben azonban egyelőre nem 
bíznak annyira, hogy ezért szó 
nélkül elfelejtenék a rajnai zóna 
katonai megszállását.

Békét akar az egyik is, a másik 
is, de mm egyforma értelemben. 
A megértés igen nehéz és igen 
nagy fejtöréseket okoz a diplomá
ciának a kellő formulák kieszelése. 
E nélkül pedig addig nem lehet 
semmire menni, amíg ez nem si
kerül.

Addig hajszálon lebeghet a béke 
és háború kérdése. Ha ma nem is 
törne ki, de az ilyen kényes ügye
ket jobb volna ma elintézni, hogy 
ne lebegjen Damokles kardjaként 
a világ népeinek feje fölött.

Hogy mennyire nagyfontcsságu 
a kérdés Angliának is, abból lát
szik, hogy alig figyelnek már az

abessziniai háborúra is, pedig az
előtt ez volt a legfontosabb kérdés.

Reméljük, hogy az országok dip
lomatáinak agyában mégis lassan
ként olyan gondolatok és eszmék 
születnek majd, amelyeknek formái

kiegyenlítik azt az ellentétet, amibe 
Németország önérzetes lépésével 
annyira szembekerült újra Francia- 
országgal. A békére való nagy tö
rekvéseket talán mégis siker fogja 
koronázni. X

Előre lendült a Rimaszabályozás ügye.
Amint az érdekeltek még feb

ruár havában kiértesítve lettek a 
Rima szabályozására vonatkozó ha
tósági intézkedésről, úgy az Orszá
gos Hivat 1, valamint a besztercebá
nyai folyammérnökségi hivatal ki
küldöttei folyó évi március 17-én 
délután tartották meg a Rimasza
bályozására vonatkozó döntő érte
kezletet.

Az értekezleten felolvastatott a 
R i m a s z a b á l y o z á s  t e l j e s  mű
szaki ieirása, amelyhez az egyes 
érdekeltek, valamint Cserencsény, 
Rimatamásfalva és Rimaszombat 
hatóságai és a járási hivatal veze 
tősége hozzászóltak és kívánságu
kat tolmácsolták, úgy a hatóság,

mint az egyes érdekeltek szem
pontjából. — Előterjesztés tétetett 
ez alkalommal strand-fürdő létesí
tésének szükségességéről, a viz- 
jogoknak biztositásáról és a rima
szombati kerttulajdonosok érdekei
nek a lehetőség szerint való kielé
gítéséről is.

A kiküldött bizottság lehetőség 
szerint honorálta a kivánságokat és 
városunk vezetősége Ígéretet ka
pott arra nézve, hogy a Rimaszá- 
bályozási munkálatok árlejtését a 
legsürgősebben kiírják, úgy hogy 
ez már az április havi hivatalos 
lapban megjelenik s pályázók ese
tében iiyformán a munka már a 
nyár derekán megindulhat.

M óra avagy politika9
Aki figyeli városunk életnyilvánulásait, 

érdeklődéssel figyelhetett fel arra, hogy 
az uj esztendőben lendületesebben in-; 
dúlt meg városunk kulturális élete.

Egymást érték a külömböző felolva 
sások, általános emberi alapon, avagy 
egyházi alapon vezetve, — egymást ér
ték a különböző szinielőadások, a mű
kedvelők dicséretes törekvését mutatva. 
S mit iáttunk mindezekben? — Sajnála
tosan láttuk azt, hogy éppen az a nagy- 
közönség, amelynek művelődésére tör
tént mindezen kulturális törekvés és fá
radozás, éppen az a közönség, amely
nek szóltak ezen előadások, — szinte; 
tüntetőleg, avagy közömbösen, nem tö
rődve a hirdetett előadásokkal, — egy
általán nem jelent meg.

Hogy csak egy példát mondjunk, az i  
ipartársulati székházban egy felolvasás 
hangzott el, amelynek cime volt „Hogyan 
lett a rimaszombati lakatos inasból világ
hírű szobrász mester?". Akik ott voltak,, 
gyönyörködhettek és tanúságot merít-; 
hettek nem csak az előadás magas szin-1 
vonalából, hanem egy nagy-nagy tanú
ságot is meríthettek magából azon le 
nem tagadható tényből, hogy az emberi 
kitartás, ez emberi vas-szorgalom, az 
akaraterő, a tudás vágy és a tapaszta
lat mivé fejlesztheti és milyen magasla
tokra emelheti az arra törekvő egyént. 
Mi, akik ott voltunk, ezt állapíthattuk 
meg. — De megállapíthattuk azon szo
morú tényt is, hogy azok a munkások 
és iparosok, akikhez nagyrészben talán 
címezve és intézve is volt a felolvasás, 
azok egyáltalán nem jelentek meg, hol
ott ha valami, úgy egy ilyen felolvasás al
kalmas arra, hogy a ma már csüggedő

lelkeket, fiatalon tört reményeket ne 
hagyja végleg elpusztulni, hanem igenis 
erőt és bátorságot adjon arra, hogy ha 
valami nem sikerül is, legyen akaraterő 
ahoz, újra, meg újra kezdeni. — De 
másrészről ha gondolkozunk a nagykö
zönség közömbösségén, úgy lehetetlen 
észre nem venni azokat a tüneteket, 
amelyek szomorúan állapíthatók meg.

Csak nem régiben hangzott el egyik 
városi közgyűlésen egy szélsőséges kép
viselőtestületi tag szájából az a kijelentés, 
hogy kétféle kultúra van, úgymint „a 
burzsulyok kultúrája és a proletár kul
túra".

De nem is kei! oly egyesületi példák
hoz fordulni, ahol a politikai elvek har
ca kisér, elég megállapítanunk azt a 
tényt, hogy egy magát kulturális veze
tőnek tartó egyéniség úgy nyilatkozott 
a kultúráról egy értekezlet alkalmával, 
hogy kétféle kultúra van, úgymint előre 
tekintő és hátranéző kultúra van. Ezen 
kijelentés a fentihez hasonlóan szomorú 
és mutatja azt, hogy még a kultúrát is 
megakarják egyesek a politika mérgével 
mérgezni.

Kultúra pedig csak egyetlen egy le
het, amely nem egyes kiváltságos osz
tályok tulajdona, sem előre, vagy visz- 
szatekintgető kultúra, hanem igenis fel
felé, az istenségre néző kultúra és be
felé, az emberszereíetet hirdető kultúra.

Értsék meg mindazok, akik ma talán 
téves utón haladó vezetőktől vezéreltet
nek, hogy csak egyféle kultúra lehetsé
ges és pedig, az isteni eszméktől és 
ember szeretetiől áthatott kultúra, mert 
minden más, talán pillanatnyi divatos 
eszmékkel telitett áikultura csak futó 
homokra épitett épület, amely az első 
erőpróbára, az első vihar szelétől elso- 
dortatik és összeomlik.

A  Rimaszombati M agyar D alegylet tagjai é s  barátai közrem űködésével szombaton, márc. 21-én este  
8 órakor é s  vasárnap, 22-én  d u. 5 órakor kerül előadásra a Polgári körben a „JÁ N O S VITÉZ".
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Jövőben az összes kulturális egyesüle
teknek, arra hivatottaknak össze kell 
fogni teljes erővel azon célból, hogy a 
kultúra nemes tisztaságát a politiká
tól megóvják. sz.
Csereakció |  [Csereakció

Ne bajlódjon régi Rádiójá
val, mert itt az alkalom elő

nyösen becserélni egy uj

PHILIPS-készülékre
B O D N Á R  G.

Elektro és Rádió cégnél
Vasút ucca 16, Telefon 29. 
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J á n o s  v i t é z .
Irta: Szokolay János.

Nem kritikát akarok mondani valami
ről, ami még nem történt meg, de aján
lani se szeretnék olyat, ami ajánlásra 
nem szorul. Egészen más a célom. A 
mai kor tyrannusát, az észt akarom egy 
kicsit jeientéktelenné tenni, nem mintha 
a János vitézt félteném a kritika sok
szor homályos szemüvegétől, de azért, 
mert a modern ember szivével szeret
nék belenézni Petőfink János vitézének 
a leikébe. Hiszem, hogy a szivem sze
mével mélyebbre jutok, mint az eszem 
szemével. Én a szivek melódiájának 
hallatán elvesztem az eszem, én az éle
temben nagyobb szerepet juttattam a 
szívnek, mint az észnek. Én úgy érzem, 
hogy a s z ív  ad kenyeret, meleget, sze
reteted sőt erőt is.

Én tehát a szivem mutatta mesgyén 
indulok el, a János vitéz meséjében, 
nem mondok újat, ha azt állítom, hogy 
a magyar irodalom legszebb és legtőröl- 
metszettebb néptragédiája játszódik le 
a színen és ha valami kesernyés is ve
gyül ebbe az ünnepi hangulatba, csak 
azért van, mert szeretnénk a darabot 
világviszonylatban is az őt megillető 
helyen látni.

Egy jelentéktelen kis darab élet in
dul meg a szerelmes patakpartjáról, 
egy kis darab élet, amely hógombolyag 
módjára ... fut ... nő ... nő ..., míg ha
talmassá vált növekedésében megre
megtet mindent és mindenkit, nem a 
romanticizmusával, hanem egyszerű, bal
lada! hatása, szivbemarkoló szavaival:

„Egy rózsaszál, ezt hoztam én“......
A senki iának furfangos elveszejtése 

és elindulása ismeretlen célok felé, a 
színen első szemre apró falusi komé

diának vagy rosszmájúságnak látszik,; 
pedig a szociális bajok ezerje sivit a 
boszorkány hangjában, a modern élet 
ilyenkor a revolvert nyomja az áldozat 
kezébe, Petőfi lángielke kellett hozzá, 
hogy ezt a lélekcsomót a jövőbe vetett 
törhetetlen hittel meg tudta oldani.

Egy pásztorifjut világba üldöz a falu 
szája, bűne csak az vol', hogy szivében 
vágy támadt szeretett, kis Iluskája után.! 
Ármány veszti el. A nép a néptestvéri 
kritika nélkül Ítéli el, a nép leányát 
maga a nép szolgáltatja ki a mostoha 
viszonyoknak, mert az uralkodó néze
tek boszcrkányhangját nem szokta mér
legelni a nép. A csősszel csalárd tervre 
szövetkezett boszorkány-mostoha szere
pében a nevetséges figura mögött a 
nép felé kacsingató uralkodó ármány 
van összesürüsitve, melynek szeme vak, 
füle süket, nem látja meg a könnyeket, 
nem hallja meg a zokogást.

De János vitéz ősereje feltör, mint a 
nép erejéből kiröppent magyar Mars je
lenik meg a franc a királyi udvarban, 
melyben az elkényelmesedett és elkor- 
csosult XV. Lajos fajta szibarita-élet 
szinte napba tekintő szemhunyorgatás- 
sal bátoríalankodik észrevenni a néperő 
megjelenését.

A vitézségnek nincsen ára ... és az ud
var szája leesik. Pedig a vitézség, a gyen
ge megsegítése vad harcokból finomult 
ki magyar népíulajdonsággá, nagyon, de 
nagyon kihalófélben levő erény, a pi
pacsok és búzavirágok, a messze el
hangzó kis lélekharangok világából való, 
a munkahelyekről, ahol az izmok mun
kára feszülnek, a nyomortanyákról le 
hét még előszedni szivbemarkoló pél
dákat, de kihalófélben van, mint a far
kasok dala.

Azután fellendül a mese a reális élet 
metafizikájába, a tündérek álom világá
ban játszódik le a iegszebb és legem
beribb történet. Petőfi a Jancsi szájába 
a baráti szereiet apotheozisát lehelte. 
„lluskánkért“, a hirtelen, minden meggon
dolás nélkül jött megoldás olyan esz- 
ménytelen kiformált lelki önzetlenséget 
mutat, amely szinte a lehetőségek csú
csán, de mégis a lehetőn belül van.

Bagó elmegy. Jancsi a furulyával és 
Bagóval elszakadni, kiszakadni érezte a 
szivéből az utolsó fonálszálaf, mely oda
kötötte a cicabarkás világhoz, de a fo
nál végén kampó volt és a Jarcsi szive 
is kiakart szakadni vele. A furulyaszó 
kibírhatatlan, a pipacs, az aratás, a falu 
tornya elsüllyesztik előle a tündérvilágot, 
a vágy, a fű, a rög, a juh, a dombok, a 
völgyek, az emberek és vad fájdalom
ban ködlik el a viszontlátás öröme.

Fájdalom, de isteni megnyugvás van 
ebben az elmenni akarásban.

A d csérrtet azért, hogy ez a szép

darab ma szinte kerül, ossza ki más, 
de dicséretnél többet fognak érdemelni 
akkor, ha a János vitéz csodaszép, sú
lyosan komoly gondolatai iránt felkel
tették a figyelmet ez örökbecsű mű, 
mint zenei alkotás iránt és kezdeményező 
lépés történik az irányban, hogy a Já 
nos vitéz a más nyelvű népekkel is 
megismertessék.

Mily jogokat biztosit a nyelv- 
törvény és nyelvrendelet?

Az 1920. évi 122. számú nyeivtör- 
vény és az 1926. évi 17. számú nyelv
rendeletnek fogyatékosságai mellett ta
gadhatatlan előnyei is vannak, amelye
ket az itteni magyarságnak nem szabad 
kihasználatlanul hagyni. A magyarság 
ellen vétkezik minden csehszlovákiai 
önérzetes magyar, ha nem követ el min
dent, hogy a bíróságok és hatóságok 
betartsák a nyelvtörvénynek és nyelv- 
rendeletnek azon intézkedéseit, a melyek 
az itteni magyarságra nézve kedvezőek.

A csehszlovákiai magyarságnak a 
nyelvtörvényben és nyelvrendeletben 
biztosított jogaival mindenkor és min
den körülmények között élnie kell és a 
törvényben biztosított jogairól kényelmi 
és esetleg célszerűségi szempontból 
nem szabad lemondania, mert csak ha 
a törvényadta jogainkkal élünk, tudjuk 
biztosítani, hogy a hatóságok tisztelet
ben tartsák kisebbségi jogainkat.

A bíróságok és a hatóságok á nyelv
törvény és a nyelvrendelet értelmében 
csak akkor kötelesek határozataikat a 
magyar nemzetiségű félnek magyar nyel
ven is kiadni, ha az illető fél magyar 
nyelvű beadványt intézett a hatósághoz. 
Ezt tehát egy magyar se mulassza el.

20 százaléknál több magyar él nyu
gaton az ógyallai, galántai, komáromi, 
korpcnai, Ipolysági, lévai, párkányi, du 
naszerdahelyi, vágselivei, somorjai, ve- 
rebélyi, érsekujvári, zselizi, keleten a 
feledi, királyhelmeci, kékkői, nagykaposi, 
losonci, szepsii, rozsnyói, tornaijai, Ru- 
szinszkóban a beregszászi, nagyszőilősi 
és ungvári járásban, valamint Munkács 
városában.

Az 1920. évi 122. számú nyclvtörvény 
és az 1926. évi 17. számú kormányren
delet 18., illetve 19. cikkének 1. pontja 
világosan kimondja, hogy azokban a 
járásokban, ahol valamely nemzeti ki
sebbség száma meghaladja a 20 száza
lékot, a bíróságok és hatóságok köte
lesek az illető nyelvi kisebbséghez tar
tozók nyelvén készült beadványokat el
fogadni, az elintézést nemcsak az állam, 
hanem a beadvány ryeivén is kiadni.

A nyelvrendelet 27. cikkének 2. pontja 
előírja, hogy ha a nyilvánkönyvbe (te
lekkönyvbe) való bejegyzés iránti kér
vényt a kisebbségi nyelvhez tartozó 
személy ezen a nyelven nyújtott be, úgy  
a bejegyzést az államnyelven és az 
illető kisebbség nyelvén is kell fogana
tosítani. A 29. cikk előírja, hogy a be
jegyzésre vonatkozó záradékot az ügyira
tokra a beadvány nyelvén kell rávezetni.

Az 58. cikk előírja, hogy a kisebb
ségi járásokban az útleveleket a kisebb
ség nyelvén is ki kell állítani.

Az 55. cikk előírja, hogy a magyar 
nemzetiségű kisebbségü járásokban a 
felek kérelmére magyar nyelvű anya
könyvi kivonatokat kell kiállítani még 
akkor is, ha a bejegyzés nyelve az 
államnyelv.

Mégis azon járásbíróságok területén, 
ahol a magyarság arányszáma megha
ladja a 20 százalékot az 1930. évi nép- 
számlálás hivatalos adatai szerint, a 
bíróságok kiadványaikat csak az állam 
nyelvén adják ki, a telekkönyveket csak 
az állam nyelvén vezetik, a bejegyzés 
foganatosítását nem vezetik az okira
tokra magyar nyelven, úgyszintén a köz
ségek az anyakönyvi kivonatokat csak 
az államnyelven állítják ki és csakis 
egynyelvű kiadmányokat intéznek a ma
gyarokhoz.

Ilyen esetekben bélyegmentes kér
vényt kell intézni az illető hivatalhoz, 
és pedig az egynyelvű irat kézbesítésé
től számított három napon belül. — A 
kérvényben az 1920. évi 122. számú 
törvény 2 § a és az 1926. évi 17. sz. 
kormányrendelet 18. és 21. §-a alapján 
kérni kel! az elintézésnek magyar szö
veggel való kiadását is.

A feledi járásbíróság nyelvhasználara 
ügyében benyújtott interpellációra Dr. 
Dérer igazságügyi miniszter a következő 
írásbeli választ adta:

„A feiedincei járásbíróság nyelv-
gyakorlatát megvizsgáltattam s a szük
séges intézkedéseket megtettem.

Praba, 1936. március 2.
Az igazságügyi miniszter: 

Dr. Dérer s.k.“
Ezt a miniszteri választ a képviselő- 

ház keddi Ülésén osztották ki a képvi
selőknek.

A tavasz közeledése
az uj élet sarjadása hajlamossá te
szi az emberi az optimizmusra, 
amikor felébred a természet téli 
pihenőjéből, felébred az emberek
ben is a remény, elszáll a gond-

A Liszt-emlékünnepélyhez.
Liszt Ferencz, halhatatlan magyar ze

neművész születése 125-ik évfordulója 
alkalmából művészkörökben a követ
kező valóban megtörtént eseményt ele 
venitették fel :

Egy fiatal zongoraművésznő Német
országban hangversenyeket rendezett, 
melyekben magát Liszt Ferencz tanít
ványának hirdetve, nagy anyagi sikert 
aratott. Ez a művésznő egyszer valame
lyik városban, nem csekély meglepeté
sére azt hallotta, hogy Liszt az előtte 
való napon odaérkezett, ped'g az ő 
hangversenyének a következő napon 
kellett volna végbemennie. Mit tegyen 
most a zongoraművésznő ! Turpissága 
okvetlenül kisül s csalás miatt meg
büntethetik. Végre arra határozta el 
magát, hogy Liszt Ferencet fölkeresi és 
mindent bevall neki.

Liszthez bejutván, a leány sirva bo
rult a mester lábaihoz. Elmondta, hogy 
szegény árva, kinek senkije nincs a 
világon, kenyerét a zenével akarja meg
keresni, de sikert csak azóta ért el, 
miótb mint Liszt Ferenc tanítványa lé
pett a közönség elé.

— Ne sírjon, — mondá Liszt, — majd 
csak segítünk a dolgon valahogy. Min 
denekelőtt játsza el nekem egyikét azon 
daraboknak, melyeket a holnapi hang
versenyén elő akar adni.

A leány zongorához ülve játszott. 
Liszt néhány hibára figyelmeztette s 
egyúttal a leánynak több értékes útmu
tatást is adott. A játék végezte után 
Liszt ekkép szólt:

— Nos, gyermekem, te most nálam 
leckét vettél s így csakugyan tanítvá
nyom is vagy.

A leány örömében nem fudotf mit 
felelni.

— Hát a holnapi hangverseny műso
rozata ki van-e már nyomtatva? — kér- 
dé L:szt.

— Még nincs, — feleié hebegve a 
leány.

— Nos, tétesse bele, akkor, — folyta- 
tá Liszt, — hogy játékára mestere fog 
figyelni, s hogy az utolsó darabot ő ma
ga fogja előadni.

Elsárgult lapokról jegyezte : 
Schlosz Lajos.

Jeles, jó, elégséges!
A félévi bizonyítvány kiosztása után 

összekerültem néhány olyan mamával, 
akiknek a fia az enyémmel egy isko 
lába jár. Némi lavirozás után kiderült, 
hogy valamennyien nem egészen alap
talanul féltjük szeretett csemetéinket 
egy vagy több elégtelen osztályzattól. 
El is határoztuk, hogy egymás erkölcsi 
támogatása végett hétfőn, a bizonyít
vány kiosztás után találkozunk egy bel
városi cukrászdában. Odarendeltük a 
gyerekeket is. Valamivel csak keli sze
génykéket kárpótolni a rossz bizonyít
ványért ? !

Hétfőn délelőtt — mint a döntő pil
lanatokban rendesen — Rozgonyi Ci- 
celle bátorságával vértezetten ültem a 
többi mamával a cukrászdában. Egy
szerre beözönlenek a fiuk. Ki derűsen, 
ki kevésbé.

Az én fiam meglehetősen hadvészülte 
képpel jött. Diszkrét mozdulattal csúsz
tatta kezembe a bizonyítványt.

A bennem lakó Rozgonyi Cicelle e 
pillanatban annak a gyáva nyúlnak

adott helyet, amilyent tudvalévőén nem 
szült Nubia párduca.

— Megbuktál ? — kérdeztem súgva.
— Nem, — súgta vissza a fiam, — 

de azért, a fene egye meg, pocsék a 
bizonyítványom. Csupa elégséges.

Gőgösen néztem körül. A többi mama 
is ugyanezt tette. Ebből láttam, hogy 
náluk is hasonló lehet a helyzet.

— Anyu, ehetek minden elégségesért 
egy süteményt? — kérdezte most Pista, 
a másodikos.

— Hány van ?
— Kilenc.
— Ehetsz, — de csak mignont, — fe

lelte rezignáltan Márta, a mamája. — 
Üljetek oda gyerekek — s bölcs peda
gógiai érzéssel a legtávolabbi asztalra 
mutatott.

— Aztán hozzánk fordult :
— Borzasztó... Nem tudom, mit csi

náljak, — mondta kétségbeesetten.
A közismert módon kezdtük vigasztalni:
— Ugyan ne törődj vele, a fő, hogy 

átment.
— A tiszta jelesek sohase viszik sem

mire az életbe.
— Petőfi is megbukott magyar iroda

lomból.
És igy tovább.
De Mártáról leperegtek a közhelyek.
— Az a baj, hogy a férjem családjá

ban mindig mindenki tiszta jeles volt. 
A sógornőm kislánya tavaly öngyilkos 
akart lenni, mert énekből kettest kapott. 
Én nem merem nekik megmondani, 
hogy a Pista csupa hármas. Kitör a 
botrány. Az uramat már megeskedtem, 
hogy az anyósomnak nem vallja be.

— Hát mit fogtok mondani?— kér
dezte szomjas és nem egészen önzetlen 
érdeklődéssel egy másik mama.

— Azt, hogy : „hogy nem a kimon
dottan tiszta jeles, de azért...*

— Na és ha az anyósod látni akarja 
a bizonyítványt?

Egy pillanatra valamennyien sötét tű
nődésbe merültünk.

— Van egy tippem, — szólt felvillanó 
szemmel Vera, a másik mama. — Mondd, 
hogy ott tartották a bizonyítványt az 
iskolában.

— Nem hiszi el, — felelte csügged
tem Márta.

— Dehogy nem. El kell neki mesélni, 
hogy a helyettes igazgató előzékeny
ségből, azért, hogy holnap ne kelljen 
újra bemenni az iskolába, már ma be
írta a gyermekeket és igy mindjárt a 
bizonyítványt is otthagytuk.

— Na és az értesítő, amelyben ki
nyomhatták a névsorokat és az általános 
osztályzatokat: „Veress István elégs...“?

— Ez már, pláne neked, igazán nem 
probléma : értesítő nincs, mert tévedés
ből keveset nyomattak s a V-betűsök
nek már nem jutott.

— Remek ! — szólalt meg váratlanul 
az eddig csendes Zsolczayné, láttam, 
hogy az ötlet mély gyökeret vert elmé
jében.

— Nem is olyan remek, — vélte Ara- 
tóné. — Én például semmi hasznát se 
veszem.

Mártának a remény időközben visz- 
szaadta szellemi rugalmasságát és most 
ő adott tanácsot:

— Szidni kell az iskolai rendszert, 
amely szerint bármily jó tanuló is az 
a szegény gyerek, azért, mert tornából 
és rajzból hármasa van, már elégséges 
rendűvé bélyegzik.

— Jé, hát ti itt vagytok ?
Ezt egy outsider-mama kérdezte, meg-
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okozta kétségbeesés és hinni, bizni 
kezdenek a holnapban, a jobb és 
boldogabb jövő beteljesülésében. 
Ezúttal talán okunk is van a biza
kodásra, mert a mostani remény
kedésünket nemcsak a tavaszi han
gulat váltja ki belőlünk, hanem 
azok a kedvező szimptomák is, 
amelyek gazdasági életünkben he
lyenként már észlelhetők.

Talán nem tölthet el bennünket 
az optimizmus érzése, ha elolvas
suk a Nemzeti Bank legutóbbi je
lentését? Hiszen a Nemzeti Bank, 
amely gazdasági életünk pulzusán j 
tartja állandóan kezét, a konjunk-1 
túra lassú, de biztos jövetelét ha
rangozza be. „Gazdasági életünk
ben — állapítja meg a Nemzeti 
Bank jelentése — a helyzet foko
zatos megjavulásának tünetei mu
tatkoznak, a gyáripar foglalkozta
tásában fellendülés észlelhető." A 
Nemzeti Bank szerint az uj épüle
tek iránti érdeklődés fokozódik és 
a jelek arra vallanak, hogy az ez- 
évi építési és beruházási idény ki
látásai kedvezőbbek a múlt évinél.

Az uj épületek iránti érdeklődést 
nemcsak a kamatláb leszállítása 
segítette elő, hanem főleg a most 
életbelépett adóamnesztia eredmé
nyezte. Az uj törvény amnesztiá
ban részesíti az adófizetés alól ed
dig eltitkolt jövedelmet és kerese
tet, ha azt építési munkálatok vég
rehajtására használják fel. Az el
titkolt tőke, amely eddig a haris
nyákban vagy a treszorokban tes 
pedt, kijöhet a levegőre, nyűgöd- i 
tan lehet érte telket vásárolni, há
zat építeni, nem kell félni a pénz-: 
ügyi felelősségrevonástól, mert itt' 
a rég várt adóamnesztia.

Az adóamnesztia tényleg alkal
mas arra, hogy fellendülést idézzen 
elő az építkezési iparban, csak az a 
kár, hogy korlátok közé szorították 
és feltételekhez kötötték. A törvény 
végrehajtási utasítása szerint ugyan
is az eltitkolt jövedelem és kereset 
vsak úgy részesül amnesztiában, 
ha az építési munkálatokat junius 
30 előtt megkezdik, de ez a rövid 
határidő nem elegendő a telek vá-

lehetősen fölöslegesen és nyilvánvaló 
örömmel. Ismerősünk volt, de a talál
kozó megbeszélésekor nem volt jelen.

— No, milyen a fiuk bizonyítványa?
érdeklődött tapintatlanul.

— Hát .. nem az a kimondottan tisz
ta jele1;, — feleltük kórusban, de azért...

— És a te fiadé ? — kérdezte gyor
san Vyra.

— Ó, az én Ödönkémnek még sohase 
• olt egyetlen más osztályzata sem, min
dig csupa jeles. Tessék, Verának nyúj
totta a bizonyítványt, de úgy, hogy 
i ’iíndannyian belenézhessünk.

Rosszul leplezett undorral fordultam el. j
— Rémes, — szimuláltam a tréfálko

zást, — én szörnyen unnám az ilyen 
egyhangúságot.

Ödönke a helyzet magaslatára emel
kedett :

— Majd jövőre igyekezni fogok rósz 
szabb bizonyítványt kapni, — mondta

jólneveltek iróniájával. És minthogy 
közben már becsomagolták a számukra 
kiválasztott süteményeket, mamájával 
együtt távozott.

— Borzasztó antipatikus az ilyen jó 
lanuló ! — jelentette ki mély meggyő 
ződéssel Márta.

— Rémesen röstelném, ha a fiam 
iyen stréber volna, — mondta Aratóné.

Általános élénk helyeslés.
— Fizessünk, gyerekek, — szólt most 

Vera és fölállt. Ekkor a mellette levő 
üres székről, amelyen táskák, kesztyűk 
és könyvek festői csendéletét csoporto
sítottuk, leesett az egyik bizonyítvány. 
Szórakozottan érte nyúltam. Amint fel
vettem, kinyílt.

A Vera fiának a bizonyitváhya volt. 
Végig tiszta jeles.

sárlására, tervek és költségvetés 
elkészítésére. A vállalkozási kedv 
teljes megindulásához általános adó
amnesztiára lenne szükség, nem
csak az építkezésre és házjavitásra 
forditott tőkének kellene megke
gyelmezni, hanem minden eltitkolt 
keresetnek s jövedelemnek, ame
lyeket bármilyen invesztióra hasz
nálnak fel. Nagyon helyes a kor
mány intenciója, hogy az adóam- 
nesziiával munkaalkalmat akar te
remteni, de a gazdasági fellendü
léshez a Nemzeti Bank által avizált 
konjuktura eljövetelének meggyor
sításához üdvös lenne, hogy álta
lános amnesztia megadásával a vál
lalkozási kedv, az uj élet minden 
irányában meginduljon.

A jelek szerint a konjuktura 
nyolc évi dermedtség után útnak in
dult, a javulás tünetei már mutat
koznak a gazdasági életben. Nem 
szabad azonban megfeledkeznünk 
arról, hogy a konjuktura félénk 
természetű és ezért bátorításra van 
szüksége, hogy lassú, óvatos lépteit 
meggyorsítsa. A kamatláb leszállí
tás, az adóamnesztia nagyszerű 
csalétek, kiváló bátorító eszköz, 
ezek alkalmasak arra, hogy a kon- 
jukturát siettessék. Az uj adóreform 
azonban, amelyet visszamenőleges 
hatállyal akarnak életbeléptetni, már 
az ellenkező hatást érné el, az 
ilyen rendeietek hátráltatják a kon- 
jukturát.

Már itt a tavasz, megindul az 
élet a Természetben és bennünk is 
felébred az optimizmus. Hajlamo
sak vagyunk arra, hogy higyjünk 
a Nemzeti Bank jelentésének: „a 
helyzet fokozatos javulásának tü
netei észlelhetők" és bízunk abban, 
hogy a felelős tényezők megfelelő 
gazdasági intézkedésekkel, célirá
nyos törvényekkel lehetővé teszik, 
hogy az avizált és nehezen várt 
konjuktura mielőbb megjelenjék 
gazdasági életünkben.

H ÍR E K
„Cicabarkát te ssé k !“

Tavaszi alkonyat. Az uccai lámpák vil 
lanyszeme még nem nyílott fényre, csak 
az üzletek kirakataiból szűrődik ki gyen
ge világosság a járdákra. A kisvárosi 
korzó hangoskodó népe csoportokba ve
rődve hullámzik fel és alá. Nem voltam 
soha sem barátja ennek a portnyélesztő, 
zajos és gyakori kitérésekkel fűszerezett 
gyatra meneteléseknek, amiket korzó cí
mén sétának tartanak sokan. Most vélet
lenül dolgom akadt arrafelé s a járdán 
halaáva, két pöttömnyi, maszatosképü, 
villogószemü, de a nélkülözések nagy pik
torától sápadtra pingült arcú, rongyos
ruhás gyerek állja utamat. Azt véltem, 
kolduló cigánygyerekek. Uccáink megszo
kott alakjai. Nem azok. Kérdöleg tekin
tek rájuk. Kezükben egy maroknyi barka- 
köteg. „Cicabarkát tessék/“ szól az egyik. 
Nem értettem meg.

— Mit akarsz, kisfiam?
— Cicabarkát tessék, — szól és mu

tatja a kezében szorongatott barkacso
mót.

— Minek az, gyerekem ?
— Tessék vízbe tenni s ha kivirágzik

minden barkaszem, amit kívánni tetszik, 
husvétra beteljesedik.

—- Ne mondd, — kötekedem tréfásan 
vele.

— De igen, — erő siti meg pajtása 
szavát a másik.

— Azután hogy adod?
Ötvenfillér ez a csomó.
No, megállj hát. — Pénztárcám után 

nyúlok s mig a pénzt keresgélem a fél
homályban, a két gyerek szipákoló orrocs
káját kabátja ujjához törülgetve figyel, 
les a pénz után. Majd átadom a pénzt 
a kis embernek, ö meg nekem nyújtja a 
barkát s tisztességesen elköszönve, oda 
szól társához: Gyere, Pista, Topinkához, 
oszt vegyünk anyának estére kenyeret.

Testvérek voltak, ezt vélem s miközben 
tovább haladok utamon, azon töprengek, 
vájjon kivirágzik-e minden barkaszem 
vesszőimen s teljesedik-e az én nagy kí
vánságom, — ha nem is husvétra...

... És a piac sarka táján a korzózók 
tömegében újra fölhangzik a kínáló szó: 
Cicabarkát tessék!...

A közönség tájékoztatása céljából 
közöljük, hogy Gyümölcsoltó-Boldog
asszony napján — március 25 én — 
bankszünet van.

Uj tanítónő. A helybeli -áll. elemi 
magyar leányiskolához Létray Gizella 
oki. tanítónő kineveztetek. — Az uj ta
nítónő állását már el is foglalta.

Iparosköri kulturest. Az Iparosköri 
kulturest március hó 29-én este 8 órai 
kezdettel lesz megtartva, amelyen dr. 
Sándor János kanonok az iparosok bol
dogulásáról fog előadást tartani, Aimá- 
syné Magyar Margit Stritzky Lili zon
gora kísérete mellett dalokat ad elő és 
ezenkívül 10 kislány a legjobb magyar 
költőktől verseket fognak szavalni.

Nagy érdeklődés előzi meg a „Já
nos vitéz" előadását. Rimaszombat és 
vidéke közönségének szives tudomására 
adjuk, hogy a János vitéz" folyó hó 
21-iki szombati előadására jegyek már; 
igen korlátolt számban kaphatók. Ezért; 
engedve a közóhajnak, vasárnap folyó; 
hó 22-én délután 5 órai kezdettel, má- \ 
sodik előadást rendezünk, amelyre l.-ső 
helyi jegyek Ke 10'—, II.-od helyi je
gyek Ké. T — koronáért kaphatók Pe- 
csők Lajos ur technikai cikkek üzleté
ben. A Rendezőség.

A gyermekek és iskolai növendékek 
számára pénteken délután 5 órai kez
dettel zsúfolt ház előtt megtartott fő
próba diadalmas sikert hozott.

Pályaművek kiállítása. A hősök em
lékbizottsága a beérkezett 25 pályamű
vet (modellt) a muzeum épület I. eme
leti zárt folyosóján kiállította, a közön
ség ezen kiállítást vasárnap, e hó 22-én 
délelőtt 9 órától kezdve megtekintheti. 
Beléptidij 2 korona, diákoknak és ka
tonáknak 1 korona. A kiállítás délelőtt 
9 —12-ig és délután 2—5-ig lesz nyitva. 
A hősök kegyeletes emlékét tiszteli meg, 
aki a kiállítást megtekinti.

Támadás az ipartársulat titkára el- 
ien. A névtelen levelek alantas eszkö
zéhez folyamodott egy ismeretlen levél
író, amidőn a rimaszombati járási ipar
társulat megválasztott titkárához, Braun 
Somához intézett egy levelet, amelyben 
felszólítja, hogy saját jószántából mond
jon le az iparíársulatnál viselt titkári 
állásáról és ha nem hagyja el önként a 
hivatalát, akkor viselnie kell a követ
kezményeket. A továbbiakban a névte
len levélíró figyelmezteti Braunt, hogy 
ha nem tesz eleget a felhívásnak, akkor

V

í
i
♦

í
i

A T A V A S Z  B E K Ö S Z Ö N T Ö T T
aminek bizonyítéka, hogy gyönyörű KOSZTÜMJEINK első nagy külde
m ényéi már teljesen kiárusítottuk. Felhívjuk a hölgyek szíves figyelmét, 
hogy távirati utánrendelésünkre a hét elején érkeznek be ismét a leg 
divatosabb és elegáns kosztümjeink.

TEVESZÖR KABÁTOK 159 Kc-tól!

SBORí
FUZY RUDOLF 
RIMASZOMBAT 
MASARYK-TÉR

VÁLASZTOKUNK ÓRIÁSI!

FÉRFI FELÖLTŐK, LACCO, 
T R E N C H C O A T ,  A N G O L  
SPORT FELÖLTÖK, •  FÉRFI 
ÉS GYERMEK RUHÁK, NŐI 
ÉS FÉRFI FEHÉRNEMŰ •  
FÉRFI ING ÉS NYAKKENDŐ
KÜLÖNLEGESSÉGEK. •
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Kinő APOLLO m ozgó
Szombaton és vasárnap, március 21-22-én 
legnagyobb amerikai kolosz. Világsiker 1 

Szenz. kémkedési film :
Mata Hari.

Kedden, március 24-én kiváló amerikai 
társadalmi film :

I Az ő árnyéka.
Szerdán és csütörtökön, március 25-26-án 
első sikerült szlovákul beszélő film. Vidé
kiek részére nappali előadások : 3, fél 0 

és 8 órakor :

Jánosík.
erőszakkal fogják elpusztítani. „Mi min
denre képesek vagyunk — folytatja a 
névtelen levélíró — ha nem távozik a 
helyéről. Egy hónapi időt adunk a gon
dolkodásra. Ha ezalatt az idő alatt le
mond állásáról, akkor nincs baj, de ha 
nem, akkor nincs kegyelem..." Végül a 
névtelen levélíró figyelmezteti Braunt, 
hogy a dologról senkinek se merjen 
említést tenni. — Ennek az utóbbi fi
gyelmeztetésnek Braun természetesen 
nem tett eleget és feljelentést tett isme
retlen tettesek ellen életveszélyes fenye
getés címen. — A nyomozást az állam
rendőrség nagy eréllyel megindította.

A legújabb tavaszi divatlapok, nagy vá
lasztékban kapható a „LITERATURA“ könyv 
és papirkereskedésben Jánosi ucca 6.

A rimaszombati községi magyar 
közművelődési testület előadásai. A 
helybeli magyar közművelődési testület 
legközelebbi előadása március 26-án es
te fél 9 órai kezdettel az Ipartársulati 
székház nagytermében lesz megtartva, 
amikor is Fábry Zoltán iró fog előadni: 
A kultúra védelme. (A fasizmus vtlag- 
veszedelme) címen. Március 29 én va
sárnap délután 3 órakor Ludwig Aurél 
a magyar közművelődési szövetség szer
vező bizottságának központi referense 
fog előadást tartani a városháza nagy
termében „Kisebbségi kulturéletünk fej
lődésének lehetőségei" címen. Tekintet
tel mindkét előadásnak közérdekű vol
tára, ezúton is felhívjuk az érdeklődő 
közönség figyelmét Fábry Zoltán és 
Ludwig Aurél előadásaira. Belépődíj 
tetszés szerint.

Hatósági közlemény. Az Országos 
Hivatal 1936. év február hó 27-én kelt 
32445/8—1936. számú s az országúti 
csendőrállomásoknak jelzőkészülékekkel 
való felszerelésére vonatkozó hirdet
ménye: A belügyminisztérium az or
szágúti ellenőrző csendőrállomások ré
szére külön jelzéseket vezetett be. És 
pedig: 1. szirénát, 2. jelzőtáblát. A szi
réna hangzó-készülék, amely három kü
lönböző hangolásu ( á, cis, d) kürtből 
áll. A kürtök egymásután rövid időkö
zökben szólnak, s azután még mindig, 
azonnal, miáltal feltűnő és mindig azo
nos jelzés keletkezik. Ezen jelzést a 
csendőreilenőrző állomások csak a for
galom beszüntetése céljából fogják hasz
nálni. — A jelzőtábla köralaku tábla, 
„Kontrola" és „Stop" felírással. A jel
zőtáblák úgy vannak elkészítve, hogy 
sötétben a nyelében elhelyezett elem
mel, vagy az autó akkumulátorából 
megvilágithatók. — A forgalom beszün
tetése a jelzőtábla kitűzésével történik. 
— Ha a sziréna felhangzik, vagy ha a 
jelzőtáblával jelzést adnak, a forgalmat 
be kell szüntetni. Az autóvezetők köte
lesek a szirénával, vagy jelzőtáblával 
történt jelzésre motoros járműveiket 
azonnal megállítani.

Halálozások. Durnyi Pál nyug. máv. 
intéző, ki az államfordulat előtt Feleden 
teljesített szolgálatot, e hó 13-án 47 
éves korában Gyöngyösön elhalálozott. 
A halálhír városunkban is, hová az el
hunytat kedves rokoni kötelékek fűzték, 
őszinte részvétet keltett. Ebnulását öz
vegye, a Rimaszombatból származó Kiss 
Vilma és rokonai gyászolják.

Súlyos veszteség érte Hank Andor it
teni szabóiparost: neje szül. Majoros 
Teréz 50 éves Korában f. hó 18 án meg
halt. A munkás életű, gondos család
anya és hitves holttestét f. hó 20-án 
helyezték nagy részvét mellett örök pi
henőre.

Id. Andrik János tekintélyes rimata- 
másfalvai kisgazda, járási bizottsági tag 
f. hó 19-én 73 éves korában elhalt. A 
törekvő és jó magyar gazdaembert szom
baton délután 4 órakor temetik. Kiter
jedt család gyászolja elhunytét.
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Tavaszi felöltöt és  ruhát
a le g k ise b b  ü z letb en
a legnagyobb választékban

a legolcsóbb árban vehet
G y u l a i n á l .

Rimaszombat, Masaryk-tér, Szoyka-ház. 
Saját érdekében tekintse meg 

ruharaktáramat.

Az országos mezőgazdasági kiál-1 
Vitás látogatóinak elszállásolása. Az
ezévben március 20—25-én rendezendő! 
45-ik országos mezőgazdasági kiál- j 
litás és tenyészáiiatvásár látogatóinak | 
elszállásolását a kiállítás rendezőbizott- j 
ságának felkérésére ez évben is Buda-: 
pest székesfőváros Idegenforgalmi Hi- I 
vataia vállalta magára. Az elszállásolás | 
elsősorban a budapesti szállodákban és j 
penziókban történik, ahol mindenki igé- j 
nyeinek megfelelő árban kaphat szállást! 
és ellátást. Vidéki tanulmányi és gazda-] 
csoportok olcsó csoportos elszállásolá
sáról hasonlóképen megfelelő gondos
kodás történik. Ajánlatos, hogy a kiállí
tás látogatói szállásigényeiket már jó 
előre bejelentsék Budapest Székesfővá
ros Idegenforgalmi Hivatalánál (Buda
pest, V. Deák Ferenc u. 2. interurbán 
telefon 812—13), amely azokat postafor
dultával elintézi és választ ad. A Magyar 
Kivándorlókat és Visszavándorlókat Védő 
Irodának a keleti pályaudvar melletti ott
honában (Budapest, Vili. Fiumei ut 4.) u 
gyancsak kaphatnak csoportok és egyesek 
is éjjeli elszállásolást. Az irodának az ér
kezést legalább 5 nappal megelőzően kell 
jelezni. — A kiállítás időpontjában 50%* I 
os kedvezményes utazásra jogosító iga j 
zolványok 1 30 pengő bélyeg beküldése 
ellenében a kiállítás rendezőbizottságá
nál (Budapest. IX. Köztelek u. 8.) kap
hatók. A szomszédos államokban bizto
sított utazási kedvezmények igénybevé
telére jogosító igazolványok a vásár kül
földi megbizotíainál kaphatók.

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

Filmszínház. Folyó hó 21. és 22 én 
„Mata Hari“ cimü kémkedési film kerül 
bemutatásra Qrete Garbóval a fősze
repben. Mata Hari mint táncosnő vonja 
magára a figyelmet és senki sem sejti, 
hogy a legveszedelmesebb kémnő. Schu- 
biry orosz tábornok, ki eleinte vele 
működik, féltékenységből elakarja árulni, 
amit Mata Hari elhárít. Később Rosanov 
orosz repülőtiszttel ismerkedik meg, ki 
be igazán beleszeret. Ez a szenvedélye 
inditja meg azután a feltartózhatatlan 
tragédiát.

Folyó hó 24-én „Az ő árnyéka" C'mü 
amerikai film kerül színre. Sir Chilev- 
tennek, a kiváló politikusnak iszákos- 
sága miatt felmondják idegei a szolgá
latot és teljes züllés előtt áll s emiatt 
feleségét is elzavarja magától és Diana 
nevű nővel áll össze. Véletlenül útjába 
akad rokona Loder, aki neki hason
mása és ez viszi tovább Chilcote sze
repét. Főszereplő Roland Colman.

Folyó hó 25. és 26 án az első szlo- 
venszkói film „Jánosik" kerül vetítésre. 
A régi szlovenszkói romantikának egyik 
legiegendásabb alakja kerül az esemé- 
mények előterébe. A Tátravidék népe 
nagy nimbusszal vette körül e férfit, 
aki főleg a szegények védője volt. Drá
mai életét a költők megénekelték s nem 
egy irodalmi mű foglalkozott érdekes 
személyiségével.

Betörés Pelsőcön. Ismeretlen tette
sek behatoltak Schön Bertalan pelsőci 
kereskedő üzletébe s az alatt, amíg a 
kereskedő és felesége a rozsnyói kór
házban súlyos betegen feküdtek, az üz
letet kifosztották.

Letartóztatott sertéstolvajok. Ez év
januárjában ismeretlen tettesek Dapsy 
szkárosi földbirtokos gazdaságából el
hajtottak 15 drb. sertést. — A csendőr
ség megindította a nyomozást és sike
rült az elhajtott sertések közül öt da
rabot megtalálni és pedig kettőt Balog
falán, kettőt Rimaszombatban és egyet 
Ajnácskőn. — Az illető gazdák azt val
lották, hogy a sertéseket Szeleczki Ist
ván ajnácskői lakostól vették. — Ennek |

alapján a csendőrseg letartóztatta, Sze- j 
leczki Istvánt valamint orgazdáit Mihály ; 
Gusztáv balogtalai és Kovács István aj- i 
nácskői lakosokat. Mindhármukat be- \ 
szállították a helybeli kerületi bíróság 
fogházába. — A vallatás során Szelecz
ki bevallotta, hogy két üszőt is csempé
szett Magyarországról és hogy eladhas
sa, egy üszőkről kiállított passzust vett 
meg 100 Kc ért Vona Pál rimaszombati 
Geduiy-pusztai lakostól. — A csendőr
ség ennek alapján Vona Pált is letar 
tóztatta és bekísérte az államügyészség 
fogházába. — Ügyükben rövid időn be
lül fog Ítélkezni a helybeli kerületi bí
róság büntető-tanácsa.

Lefülelt potyautas. Folyó hó 18-án 
tárgyalta a helybeli kerületi bíróság 
Vágássy-tanácsa Hederwursch Adolf 
nyomdász ügyét, aki Galíciából vándo
rolt be a köztársaság területére s mint 
ösmert nemzetközi zsebtolvaj, régi isme
rőse a büntető bíróságoknak. 1926-ban 
az ungvári kerületi bíróság Ítélte el s 
a büntetés letöltése után kitoloncolták 
az országból. — Hederwursch azonban 
visszaszökött s mindig más helyen tűnt 
fel. Egyizben Rozsnyóról Pelsőcre vál 
tott jegyet, melyet Párkányra javított át 
A vonaton ellenőri szolgálatot végző 
vasutas észrevette a jegyhamisitást és 
Fülek állomáson a potyautast átakarta 
adni a szolgálatot teljesítő csendőrnek. 
Hederwurschnak azonban letartóztatása 
előtt sikerült kereket oldania és nyom
talanul eltűnnie. Azóta a vonaiokon ál
landóan figyelték és nemsokára Zólyom 
és Végles között sikerült letartóztat
ni o k, amikor szintén hamisított vasúti 
jeggyel utazott. — Beszállították a hely
beli kerületi bíróság fogházába s ügyé
ben most tartották meg a főtárgyalást. 
A bíróság súlyosbító körülménynek vette 
a vádlott büntetett előéletét és Heder- 
wurschot két évi fegyházbüntetésre ítél
te el. Az elitéit potyautas a legnagyobb 
felháborodással vette tudomásul elitél- 
tetését és febbezést jelentett be.

Elitéit passzushamisitó. A helybeli 
kerületi bíróság Szabari András vesz- 
verési lakost passzushamisitásért három 
havi fogházbüntetésre Ítélte el. Az Ítélet 
jogerős.

Lopás. Kalas Margit Forgách utca 
14 szám alatti lakosnő ismeretlen tettes 
ellen feljelentést tett az államrendőrsé
gen, hogy lakásának asztalfiókjában le
vő 500 Ke értékű női aranyóráját ellop
ta. — A rendőrségnek sikerült a tolvajt 
egy kiskorú cigánygyerek személyében 
elfognia- Az órát a Seregben az egyik 
szomszédos cigánylakásban meg is ta
lálták.

Két öngyilkosság. Az elmúlt héten 
két öngyilkosság történt megyénkben. 
— Klein Ernő 19 éves pelsőci kereske
dősegéd Nagyveszverésen felakasztotta 
magát. Mire rátaláltak, halott volt. — A 
másik öngyilkosság Gócs községben 
történt, ahol is Groszmann S. ottani 
18 éves lia reménytelen szerelem miatt 
főbe lőtte magát. Azonnal meghalt.

Elitélíék a jegyző bántalmazóit. 
Sándor György és András nevű fia, rat- 
kói lakosok hivatalos ügyből kifolyólag 
szembeszálltak a község jegyzőjével, 
akit szidalmaztak és megfenyegettek. A 
jegyző feljelentésére, hatóság elleni 
erőszak büntette cimén vádat emeltek 
az apa és fia ellen, akiknek ügyé
ben most tartották meg a főtárgya
lást a helybeli kerületi bíróságon. — 
A biróság Sándor Györgyöt egy ha
vi fogházra és 200 Ke pénzbüntetésre, 
András nevű fát pedig 300 Kő pénzbün
tetésre Ítélte el.

Elítéltek egy harcias háztulajdnos- 
nőt. Lefcsák Mária tiszolci háztulajdo
nosnő, miután lakója nem akart kimen
ni a lakásból, furcsa kilakoitatási mód
szerhez folyamodott. Lakójára lapát
tal támadt rá, majd kövekkel dobálta 
meg, végül fejszét ragadott és életve
szélyes fenyegetésekkel illette lakóját. 
A lakó védelemért a csendőrséghez for
dult, amely feljelentette a harcias ház
tulajdonosnőt s a helybeli biróság most 
három heti fogházbüntetésre Ítélte el.

Magzatelhajtás. Fandrák Mária ra- 
koityási lakosnő anyai örömöknek né
zett elébe s hogy szégyenétől megme
neküljön, születendő gyermekét elhaj
totta. — A csendőrség feljelentésére a 
helybeli kerülett bíróság Fandrák Máriát 
magzatelhajtás bűntettéért három havi 
fogházbüntetésre Ítélte el.

R E M I N G T O N
i ró-  és számológépek 
képviselete és lerakata

„LEFKOViTS" Rimavská Sobota.
Csaló ügynök. Zsidek Alajos utazó, 

Máhris-Ostrau környékéről sorra járta 
a gömüri falvakat s különösen a fiatal 
házasokat kereste fei fényképnagyitás 
ürügye alatt. — Ajánlatot tett, hogy 
csekély 50 koronáért az esküvői fény
képeket megnagyitja. Sokan felültek a 
csalónak és feladták a megrendelést. — 
Zsidek le is szállította a megrendelése
ket természetesen utánvét mellett. — 
Nagy volt a megrendelők csalódása, 
amikor a kiváltás után a csomagot fel
bontották és fényképnagyitás helyett 
csupán egy 10 Ke értékű tájkép volt 
az eredeti esküvői fényképhez ragasztva. 
A károsultak feljelentést tettek a csaló 
ügynök ellen, akit a helybeli kerületi 
biróság Vágássy-tanácsa hat havi bör
tönbüntetésre ítélt el. — Az elitéit az 
Ítélet ellen felebbezeít.

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

RME-TMSC 4:0  (1:0). — Biró: 
Takács. — Hideg, szeles, de derült idő 
ben heves küzdelmet vívott a két csapat. 
A mérkőzés úgy indult, hogy a TMSC 
sűrűn megismétlődő támadásait a RME 
védelme nehezen fogja tudni elhárítani. 
A TAASC azonban hamarosan kifulladt 
a saját maga diktálta iramtól, felülke
rekedett a RME nagyobb technikai ké
szültsége s a Földi kiállítása miatt 10 
emberre olvadt TMSC ellen sima győ
zelmei aratott. A RME legjobbjai a bu- 
csujátékát abszolváló Davidek, Lőkös, 
Klincsák és Szlovencsák voltak. A TMSC 
rendkívül gyenge csatárjátékka! rémitet
te hi veit. Csupán Föld: balszélső volt 
jó kiállításáig, továbbá a közvetlen vé
delem dolgozott jól. A gólokat Davidek 
(3) és Háber rúgták.

Füieki TC kér. RÁC 3:2 (1:0). — 
Biró : Benko. — A Füleken vendegsze- 
replő RÁC — dacára a vereségnek — 
tisztességgel állta meg a helyét a füle- 
ki tartalékgárda elien s csak balszeren
csés góllal vesztette el a mérkőzést. Az 
FTC egy ll-est is értékesített. A RAC- 
ból kiváltak Kovács, Ács, Andrásik, Ke
rekes.

Ragyolci TC—LAFC 1:0. — A nap
nagy meglepetése ! Az RTC saját ottho
nában megverte a LAFC-ot s igy meg
ismételte őszi bravúrját.

A RÁC vasárnap Pelsőcön játszik a 
PSC ellen. A pelsőci meleg talajon a 
meggyengült RÁC csak teljes erőbedo
bás esetén győzhet.

Tamásfalán a Füieki TC kerületi 
csapa'a játszik bajnoki mérkőzést. A 
TMSC-nek sokkal jobban kell játszania, 
hogy tisztességgel állja meg a helyét.

A RME Tiszolcon játszik barátságos 
mérkőzést az ottani SK ellen.

Ökölvívás, birkózás.
A RME folyó hó 28-án este 8 órakor 

a Járási Ipartársulat nagytermében ököl
vívó és birkózó versenyt rendez, melyen 
résztvesznek itt katonáskodó kitűnő 
csehországi birkózók és ökölvívók is.

NYÍLT TÉR.  *)

Nyilatkozat.
Alulírott ezennel kijelentem, hogy lég

ből kapott hirek keringnek arról, hogy 
Briinner Sándor ur és társai — sport
ügyből kifolyólag — bojkottot akartak 
indítani egy helybeli vizvezeiékszerelő 
iparos ellen.

Fenti hirek nélkülöznek minden ko
moly alapot és ezen híresztelések kö
zönséges hazugságok.

Rim. Sobota, március hó.
Friedmann Márton.

*)E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

P I N G P O N G .
Ping-pong verseny.

A RPS ping-pong alosztálya folyó hó 
15 én rendezte meg szezonzáró verse
nyét Rimaszombat bajnokságáért. A hely
beli játékosokon kivfli Losonc és Fülek 
legjobbjai vettek részt. Végeredmények 
a következők : Féifi egyes : 1. Grrő Bé
la (LAFC), 2. Kerekes István (RPS), 3 
Reinitz Zoltán (RPS). Női egyes: 1 
Grosmann Lili (LAFC), 2 Keresik Lís/.- 
lóné (RPS), 3. Beliágh Dalma (LAFC). 
Férfi páros : Gerő—Lőwy (LAFC), 2. 
Gaál— Fuchs (RPS), 3. Kerekes—Vada- 
dy (RPS). Vegyes páros : 1. Kercsikné— 
Fuchs (RPS), 2. Grosmann—Háodler 
(LAFC), 3. Beliágh—Gerő (LAFC).

Felelős szerk esztő : Rábely Károly.

B ú t o r t
mielőtt vásárol, úgy a saját érdekében 
keresse fel H O F E R  bútorasztalos 
műhelyét és tekintse meg bútorraktárát 
Rim. Sobota, Stefanik utca 23. szám, 
ahol megrendeléseket — tervek után Is — 
gyors eszközléssel és jótállás mellett ké
szít, valamint régi bútort átalakít, 
modernizál.

Antik-stíl bútort veszek vagy cse
rélek modernre.

I N e o d e n d r i n ,
ojtóviaszk é s  sotor

jutányosán beszerezhető a

BOKOR-drogériában.Itt a tavasz, jön a nyár!
Van szerencsém a mélyen tiszteit kö

zönség tudomására hozni, hogy a tava
szi és nyári idényre való szöveteim és 
mintáim nagy választékban megérkez
tek, melyekből saját felügyeletem mel
lett készítek elsőrendű divatos külön
féle férfi ruhákat kifogástalan kivitelben, 
minden elfogadható áron.

Szives pártfogást kérve, maradtam ki
váló tisztelettel:

KRÁLIK JÁNOS
úriszabó Rim. Sobota.

E la d ó
Rimaszombat nyaraló telepén: 

, a „Szarvas" szőlőhegyen két 
egymás mellett levő, legszebb 
fekvésű szőlő fajgyümölcsfák
kal, weeker.d- házzal. Termés
lehetőség 40—50 métermázsa 
gyümölcs.

Cím: e lap kiadóhivatalában megtudható.

Közeledik a tavasz!
Amiért bátor vagyok Önnek meg

említeni, hogy utánanézni szívesked
jék, vájjon mire lesz szüksége? Ki
váló méretszabászatom annyira első
rendű, hogy minden személyes kí
vánságát teljes egészében kielégít
heti és Önt tényleg jő, 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.

Rimaszombat főforgalmi helyén: 
(Szoyka-ház) üzleti helyiség rak
tárral vagy műhellyel kiadó.

Értekezni lehet a Szoyka-ház 
emeletén.

Kiadó
2 szoba, fürdőszoba, konyha.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R á b e ly  K á ro ly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


