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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közm űvelődési választmány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat v issza  nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : ELŐFI ZETÉSI  D i j A K :  Egy évre 4s kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre Í2 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 57,433-III -21. szám alatt engedélyezte.

A női hivatásról.
(Az anyák napja alkalm ából.)

Mai válságos, átalakuló világunk 
nehéz feladat elé állítja a nőket. 
A női lélek pszihológiája sok te
kintetben eltérőbb vonásokat mutat, 
mint a férfiaké. Mig a férfi inkább 
általánosít és az egésznek eszmei, 
kiemelkedő tartalmát figyeli s az 
elméleti oldalon szeret filozófiáim', 
addig a nő inkább gyakorlati lény, 
aki úgy szereti fölfogni a dolgo 
kát, amint látja, érzi és különös 
érzéke van az ember társadalmi 
összefüggései iránt. Létének alapja 
főként a család és a család belső 
életében szereti kiélni a maga von- 
zalmas hivatását.

A férfi elméje jobban tud szét
tekinteni a család szféráján felül
emelkedő dolgokon: a nőt pedig ve
leszületett finomabb idegzete éppen 
a családi életre és azontúl is min
denütt arra utalja, hogy anyáskodó, 
gyöngédebb érzéssel gondoskod
jék azokról, akikre figyelmét érde
mesnek tartja kiárasztani.

Ez a természetszerű női hivatás 
azonban a háborús pszihózis sok 
összezavaró hatása alatt nem tudja 
jól kitermelni azt, amire az emberi 
társadalomnak legnagyobb szük
sége volna: a mindent belsőleg 
rendező gyöngédséget és szeretetet.

Innen van, hogy a mai világban 
a nő igen gyakran kénytelen szer
vezetének és idegzetének nem egé
szen megfelelő dolgokba is bele
fogni és versenyezni a férfiakkal.

A családalapítás nehézségei igen 
sokszor kenyérkereső foglalkozá
sokra kényszerítik a nőt és a kény
szer hatása alatt szenved soknak 
gyöngéd fölfogása és gyakran még 
erkölcsi élete is.

Az újabb kor általánosító filozó
fusai máris kezdenek másforma, 
szabadabb erkölcsi nézeteket hir
detni a nők részére. Azt mondják, 
hogy a nő is éljen szabadabban 
és próbáljon meg mindent, amit a 
férfi, ha nincsen módja kellő idő
ben egy férfit magához vonzani 
és családi központtá válva érvé
nyesülni.

Ez a laza erkölcsi felfogás azon 
bán sokat árt és sok kárt tesz az 
emberi társadalomban. Nem helyes 
és nem szabad egész erkölcsi fel 
fogásunkat az egyéni élvezet kizá
rólagos önző felfogásának aláren
delni. Sokkal helyesebb kitartani, 
ha több áldozattal jár is, a maga
sabb szempontból felfogott erkölcsi 
kötelességek mellett. Nem szabad 
azokat az első nehézségre és első 
szóra azonnal meglazítani, mert ez

a gyors megiazitás azután hama
rosan féltékenységbe vezet és a 
társadalom igazi alapjait pusztítja 
el alattunk : azt, amin élünk, moz
gunk és vagyunk.

Senki sem akarja azt az álsze
mérmes és sokszor képmutató tár
sadalmi berendezést úgy fentartani, 
mint az a múltban jellemző módon 
kirivott. A múltnál valamivel több 
szabadságot kívánhatunk józan ér
telemmel a mai kenyérkeresetre 
szorult női ifjúságnak: de azért 
nem helyes és nem szabad gyö
kerestől felforgatni mindent, amit 
a tisztesség és az erkölcsi érzék 
józan felfogása helyesnek talál. 
Nem szabad csak azért lerombolni 
valamit, mert a múltból maradt 
fenn.

Ilyen kirívó és nem okos azok
nak radikális törekvése, akik máris 
szabad szereimet hirdetnek és a 
házasság ellen szeretnek általában 
izgatni. Ha ezekre hallgatnának, 
akkor egy-két évszázad alatt jól 
belejutna a világ az erkölcsi fertők 
posványába. — Az embernek szük
sége van korlátokra és ezek bölcs 
isteni rendelések, ha ezeket eldob
ná magától, gyorsan, hatványos 
gyorsasággal jutna el abba a zül
lésbe, ami a letűnt történelmi ko
rokban sokszor feltűnt, még a vas
nak tartott római birodalom süllye
désében is.

Elég baj már az is, hogy a mi 
európai felfogásunk arra az utili- 
tárius, helytelen útra tévedt, amely 
megengedi a nőt eladó portékává 
aljasitani. Ez pedig Európában és 
az európai módra civilizált világok
ban számos esetben előfordul. A 
törvény mindhiába tiltja ezt a nem
zeti életet gyökerében pusztító rák
fenét.

Természeti népek, vagy pogány 
társadalmi népek nem ismerik ezt 
a bajt és a mi civilizált népeink 
terjesztik el esetleg ezt a szokást, 
hogy a nő, akiben természete sze
rint összepontosulnia kellene a csa
lád erkölcsi értékének : ahelyett 
áruba bocsássa magát vásári por
téka gyanánt és sok testi-lelki nyo
morúság terjesztőjévé szegődjék.

Normand : Nők a gályán cimü 
regényében a fiatal francia nők 
szabadszerelmi álmait végre is 
csalódások sötét tévutjainak bizo
nyítja és azt állitja előtérbe, aki a 
női igazi hivatást eléri a családi 
életben.

Jókainknak van egy szép elbe
szélése abból a korból, amikor a 
meghódított Galliában római csá
szár uralkodik. Egy gall fejedelem 
barlangban rejtőzik az üldözők 
elől. Felesége tudja csak rejtekhe

lyét és oda jár néha hozzá. Ott 
születik két fia is, akiket az apa 
nevel a gall szabadság szellemé
ben. A római helytartó kémei egy
szer meglesik az özvegynek gon
dolt nőt és a barlang előtt látják 
az egész családot. Az apa és anya 
ölelkezve nézik a két fiúcska fegy
vertáncát és gyönyörködve hallgat
ják dalaikat a gall szabadságról. 
A római helytartó elfogatja és a 
császárhoz küldi az egész családot.

A császárt meghatja a barbár 
család bámulatos kitartó erénye, 
hogy a nő Így is tud éveken át 
a család központja lenni. De végre 
is kivégezteti őket. Mert Rómában

már nincsenek ilyen tiszta erköl
csök, azért veszedelmes lenne a 
római uralomra ilyen barbár feje
delmi család. Mert a vas ellen 
megvéd a vas, de az erkölcs és 
az erény halhatatlan ellensége min
den zsarnokságnak. — Ez jellemzi 
az igazi nőt, akinek hivatása a 
családi élet tiszta szentélye.

Az Anyák-napja alkalmából fe
lette aktuálisnak tartottuk az ezen 
kérdéssel való foglalkozást, hiszen 
a nő teremtésével járó első hiva
tása az anyaság. Boldog az a nő, 
aki ezt a hivatását méltóképpen 
betöltheti: boldog nő az, aki anya 
lehet. X.

Mindenki küldhet élőszóval rádióüzeneteket üzletfeleinek vagy 
hozzátartozóinak a Budapesti Vásárról.

Pénteken d. e. ünnepélyes keretek között nyitották m eg a vásárt.
(Budapesti

Ismeretes, hogy a Budapesti Nemzet
közi Vásár az utóbbi években lehetővé 
tette, hogy látogató közönsége a rádió 
utján ktildhessen haza, vagy üzletfelei
nek üzeneteket vagy üdvözleteket. Ez a 
kedveskedés annyira bevált és olyan 
nagy népszerűségre tett szert, hogy a 
vásár ez idei programjából nem lehe 
tett kihagyni. Igen fontos, hogy az üze
netküldő előre pontosan meghatározan
dó időben állhat a mikrofon elé. Ilyen 
pontos határidőt levélben lehet kérni a 
rádiótól.

A levél borítékját igy kell címezni : 
„ Rá d i ó  B u d a p e s t "  és a borítékra 
rá kell Írni: „ Üz e n e t - e l ő j e g y z é s  
a Nemzetközi Vásárra" A vásárterüle
ten levő rádiópavillonban lehet az üze
netek bemondására pontos határidőt 
kérni.

A vásár területéről a következő idő
pontokban lehet rádióüzeneteket kül
deni : május 8 án és 9 én délután fél 4 
órától 70 percig. A vásár többi hétköz
napjain délelőtt egynegyed 12-től 40 
percig, d. u. egynegyed 2-től 75 percig 
és délután fél 4 órától 70 percig. — A 
vásár két vasárnapján, május 10 én és 
17 én délelőtt 9 óralO perctől 45 percig, 
déli fél 1 órától 90 percig és délután

tudósitónktól.)
fél 4 órától 80 percig. Természetesen 
budapesti időszámítás szerint.

Az üzenetek csak magyar, német, an
gol vagy francia nyelven olvashatók be 
a mikrofonba. Akit „mikrofonláz" fog el, 
ahelyett a szpiker olvassa be az üzene
tet. Az üzenet szövege csak személyes 
jellegű, politika- és reklámmentes lehet.

Egy 20 szóig terjedő üzenet 1‘50 P., 
21—40 szóig 2‘50 Pengő.

Igen nagy várakozással néz a közön
ség a magyar Dohányjövedék vásári 
szereplése elé is. Mert hire terjedt, hogy 
a Dohányjövedék kiállítási pavilonjá
ban megint meglepetés várja a cigaret- 
tázókat. Itt gyártják ugyanis majd elő
ször azt az olcsó és finom cigarettát, 
amelyet „Balaton" néven nyomban for
galomba is hoznak a vásár területén, 
de amelyet egyébként csak a nyári hó
napokban és csak a Balaton környékén 
fognak árusítani.

A városligeti vásárvárosban az utolsó 
napokban éjjel-nappal folyt a végső 
berendezés munkája. — Az ünnepélyes 
megnyitás pénteken, május 8-án volt 
ünnepélyes keretek között. A vásáriga
zolvány utazási és vizumkedvezményei- 
vel pedig május 18-án hétfőn déli 12 
óráig lehet Budapestre érkezni.

Hogyan fogják keresztülvinni 
az ado'leirásokat?

Foglalkoztunk már az adómérséklésre 
és leírásra vonatkozó pénzügyminiszteri 
rendelettel, most pedig több kérdezős- 
ködésre válaszolva, az utasítás ügyrendi 
előírásait ismertetjük.

Az adóhátrálékok mérséklésére vagy 
leírására hivatott külön

likvidáló bizotlság tagjai: az 
adóigazgatási főnök mint elnök, 
hivatali helyettese vagy más 
adóigazgatási tisztviselő, az elő
adó, aki a leírási kérelmet in
tézi s egy további tag az adó
bizottság tagjai sorából, aki 
„jó adófizetői lelkiismerettel bir" 
s aki öt éven belül nem volt 

illeték-adóügyben büntetve,

Ennek vagy más behívandó bizottsági 
tagnak ismernie kell a leírást kérelme
ző viszonyait.

A bizottság részére az adóigazgatás 
főnöke az adóhivataltól hivatalból be
szerzi azok iratait, akiknek ügyét tár
gyalni fogják. A bizottságban az adó
előadó ismerteti a tárgyalásra kerülő 
indítványokat s elsősorban a leírási 
kérvényt, a vizsgálat eredményét és az 
elintézést célzó javaslatot, minden esetre 
nézve külön-külön. A bizottság minden 
javaslat meghallgatása után kinyilvánít
ja véleményét.

Általában egyetlen hátralékos adó
fizetővel sem fognak tárgyalni, ez csak 
egészen rendkívüli kivételes estben tör
ténhet.

Szavazattöbbséggel jön létre az 
érvényes határozat,

az elnök csak a szavazatok egyenlősé
ge esetén szavaz, több rendezési javas-
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lat esetén először a félre kedvezőtle
nebb javaslatra kell szavazni. A bizott
ság elnökének jogában van a határozat- 
hozatallal szemben tiltakozni, ezen eset
ben a kérdéses ügyet leveszik a tár
gyalásról s a 11. fokú pénzügyi hatóság 
által kiegészített bizottság dönt végér
vényesen.

Jóindulattal kell kezelni az uta
sítás szerint azon adóhátrálé- 
kosok ügyét, akik saját hibá
jukon kívül nem tudtak, eset
leg nem tudnak teljes mérték
ben eleget tenni adófizetési kö
telezettségüknek de jószándé
kukat azzal bizonyítják, hogy 
legalább a folyó adófizetési kö
telezettségükre megfelelő rész
leteket fizetnek adótartozásukra. 

Ezeknek le lehet Írni feltételesen is az 
adótartozásuk egy részét, ha megfizetik 
vagy biztosítják adótartozásuk azon ré
szét, amit fizetési képességükkel arány
ban állónak fognak tekinteni.

Az adóhivatalok szigorúan ragaszkod
ni fognak ahhoz, hogy az igy keresztül
vitt rendezés feltételeit a fizetési rész
letekben az adóhátrálékosok minden 
körülmény között betartsák.

A kormányrendelet az 1927. előtti s 
utáni adóhátrálékok leirásos rendezésé
re hatalmazta fel az adóigazgatást. A 
mostani végrehajtási utasítás

az adóigazgatásokat 50000 Ké
ig, a vezérpénzügyigazgatóságo- 
gokat 300000 koronáig terjedő 
adóhátralék leírására hatalmaz

ta fel.
Akiknek már csökkentették az adó

tartozását, vagy aki részletfizetési enge
délyben részesült, annak a hátraléka 
nem kerül mérséklésre.

Május 1. városunkban minden rend
zavarás nélkül folyt le. — Délelőtt 10 
órakor a munkásság zártsorokban, a 
legnagyobb rendben és rég nem látott 
nagy tömegben vonult fel a gyűlés szín
helyére, a Kispást-térre, ahol központi 
kiküldöttek és helyi szónokok beszéde
ket tartottak fasisztaellenes megnyilatko
zások jegyében. Délután 2 órakor nép
ünnepély volt a városkertben, este 9-kor 
pedig a Munkásotthonban reggeli teával 
egybekötött táncmulatság vette kezdetét, j 

Geológiailag megvizsgálja Szio- 
venszkót a középszlovenszkói nemzet- 
gazdasági zsupa. A geológiai vizsgálat 
legelőször is Besztercebánya, Breznó- 
bánya, Léva, Losoncz, Rimaszombat, 
Rozsnyó, Aranyosmarót, Kékkő és Zó
lyom környékét öleii fel.

Budapesti levél.
1936. május hó.

Budapesten teljes pompájában bekö
szöntött a tavasz. Ezt nem annyira a 
Városliget kizöldült fái és a Margitszi
get virágbaborult sétányai hirdetik, mint 
inkább az idegenek, akik ilyenkor tavasz 
kezdetével úgy rajzanak a magyar fő
város felé, mint vándormadarak, amelyek 
tavasszal visszatérnek, ilyen vándor
madarakhoz hasonlók a különböző or
szágokból érkező turisták is, akik szá
mára ma már alig van szükség nagy 
idegenforgalmi propagandára, hiszen 
egymásnak dicsérik a Budapesten járt 
idegenek a magyar főváros csodálatos 
szépségeit.

Most mégis olyan idegenforgalmi pro
pagandára tett ismét szert a magyar 
főváros, amilyent a plakátok és nyom
tatványok százezrei sem jelentenek. — 
Holland és angol újságírók jártak az 
elmúlt napokban Budapesten. Repülő
gépen jöttek és utazásukkal a világ
sajtó is foglalkozott, miután a repülő
gép viharba került és utasai komoly 
veszélybe forogtak.

— Megérte ezt a kalandos és kocz- 
kázatos utazást az, amit itt láttunk... — 
mondották a külföldi újságírók Buda
pesten, ahol elragadtatva szemlélték a 
város természeti szépségeit, művészi 
kincseit és csodálatos gyógyfürdőit.

A külföldi újságírók csoportjának tag
jai elutazásuk előtt megígérték, hogy 
lapjaikban úgy Angliában, mint Hollan 
diában őszintén fognak beszámolni Ma
gyarországon szerzett benyomásaikról, 
mert úgy érzik, ezzel teszik a legjobb 
szolgálatot úgy a magyar idegenforgalom 
ügyének, mint — azoknak, akik olvas
va a cikkekei, kedvet kapnak egy bu
dapesti kirándulásra. n „Raday Pál.

H ÍR E K
Fogadalom

Írásában sercegnek az iskolai dolgozatok
ban elkopott, rozsdás diákiollak. Az al
ma mater falainak mihamar búcsút mon
dó maturandusok vígan firkantják alá 
nevüket a határozott, komoly hangú, dí
szes írásra, melyben a diákbarátság fenn
tartására s a tízéves találkozóra tesznek 
meggyőzödéses erős fogadást kivétel nél
kül mindannyian, kik az iskola padjaiból 
kinőve, szerteszélednek az Élet labirintu
sának kacskaringós utjain.

A fiatalság gondtalanságával, az ifjú
ság könnyelműségével, örömös vigsággal 
teszik a súlyos fogadalmat s talán egyi
kük sem gondol arra, hogy a diákbarát
ságot valóban továbbra is fenntartják- e, 
tiz év múlva vájjon tényleg találkoznak- e?

Kabátotok hajtókáján zöldszalagot vi
selő fiuk, gondoltok- e erre?

Hiszitek-e, hogy a diákbarátság egy 
életre szól s nem fog érni csalódás ben
neteket? Nem érzitek e, hogy a stréber- 
ség ott leselkedik máris az életbe vezető 
ut elején rátok s undok karmai közé jut
hat nem egy közületek ? Tudjátok- e, hogy 
sok-sok fogadalmat tett, az iskola pad
jaiból éppen hogy kikerült ifjú bajtársam 
halt hősi halált mellettem a csaták füzé
ben, akiknek a tízéves találkozáskor vi
rággal sem szórhatta be sírját a diák- 
pajtási kéz? Nem lesz-e köztelek is sok 
sok kishitű, akik annyi mindent elfelednek 
és megtagadnak az éleiben s kaméleon 
szerű színváltozásokon mennek keresz
tül?

Annyi kérdés, mire csak a jövő adhat 
feleletet.

A jövő, melynek kapuja most tárul ki 
előttetek, a jövő, melyet ma rózsaszciszin- 
ben Iáitok s tele reménységgel röppen a 
telketek felé.

Öltöztessétek sziveteket a jóság és sze
retet palástjába, őrizzétek, féltőn dédel
gessétek, óva gondozzátok telketek ne
mességét s akkor, óh, akkor szent lesz 
fogadalmatok s nem fogtok egymásban 
csalódni, nagyakarásokkal telitett, piros- 
pozsgásarcu fiuk!

FOOTBALL
és a többi

sportcikkek
KERCSIK

szakiizletében.

Díszközgyűlés. Az itteni róm. kath. 
Olvasóegylet folyó hó 17-én, vasárnap 
délután 3 órakor egyleti nagytermében 
díszközgyűlést tart, melynek tárgya : 
Dr. Sándorfános kanonok-plébános véd
nökké és id. Dr. Ráróssy Gyula, az 
egylet évtizedeken át volt ügyésze örö
kös disztaggá választása.

A Polgárikor közgyűlése. A Rima- 
szombati Polgárikör folyó hó 24-éu 
délután 3 órakor tartja évi rendes köz
gyűlését egyleti helyiségének nagyter
mében.

A gimn. szülői szövetség záróköz- 
gyülése. A helybeli állami magyar reál- 
gimnázium szülői szövetsége vasárnap, 
május 10-én d. e. 11 órai kezdettel az 
intézet második emeleti rajztermében 
tartja meg évzáró rendes közgyűlését, 
amely alkalommal a napirend letárgya- 
lása után Ferenczy Eszter tanárnő fog 
előadást tartani. Az érdekelt szülőket 
ezúton kéri fel az elnökség a minél 
nagyobb számban való megjelenésre.

Egyházközségi közgyűlés. Folyó hó 
3-án délután 4 órai kezdettel tartotta 
meg a helybeli evang. egyházközség 
rendes évi közgyűlését az egyház tanács
termében, Baráih Károly lelkész egy
házi- és Dr. Törköly József egyházköz- 
községi felügyelő világi elnöklete alatt 
A közgyűlést Dr. Törköly József nyi
totta meg Baráth Károly imája után, 
elparentálván kegyeletes szavakkal az 
időközben elhunyt presbitereket és 
Gyíirky Pál nyug. főesperest, akiknek 
érdemeiket jegyzőkönyvben örökítették 
meg. — Felolvasták a legutóbbi köz
gyűlési és presbiteri ülések jegyzőköny
veit, melyeket tudomásul vettek. Ezután 
Baráth Károly helyi lelkész olvasta föl 
terjedelmes és mindenre kiterjedő évi 
jelentését, melyet többek hozzászólása 
után a közgyűlés tudomásul vett és 
köszönetét fejezte ki szeretett lelkészé
nek. — Ezután dr. Törköly, betegségére 
való hivatkozással, átadta a gyűlés ve
zetését Fényes Sándor egyházközségi 
másodfelügyelőnek s a közgyűlésről el

távozott. — Felolvasták a zárszámadá
sokat, melyeket a pénzügyi bizottság 
javaslatára elfogadtak és jóváhagytak. 
Ugyancsak elfogadták az egyházközség 
1936. évi költségelőirányzatát is, vala
mint jóváhagyták a dúsai leányegyház 
zárszámadását és költségvetését is. — 
Felolvastatott a rimabrézói evang. egy
házközség azon átirata, amelyben csat
lakozásra szólítja fel az összes evang. 
egyházközségeket az 1848. évi XX. tör
vény 3. §-ának végrehajtása tárgyában, 
mely szerint azon egyházközségeknek, 
amelyek rossz anyagi viszonyok között 
vannak, államsegélyre van joguk. A 
közgyűlés egyhangúlag magáévá tette a 
rimabrézói egyházközség indítványát és 
csatlakozását jelentette be ezen irányú 
mozgalomhoz.— Melczer Viktor, az egy
házközség gondnok-pénztárnoka beje
lentette lemondását tisztségéről s haj
landónak mutatkozott még két hónapig 
az ügyeket vezetni. — Az egyházköz
ségi közgyűlés több kisebb ügy ietár- 
gyalása után este 8 órakor Baráth Ká
roly lelkész imájával véget ért.

A SZMKE rimaszombati fiókjának 
közgyűlése. A Szlovenszkói Magyar 
Kultur Egylet fiókja f. évi január 19 én 
alakult meg városunkban. Az alakuló 
közgyűléséből felterjesztett alapszabá
lyok az országos hivatal által jóváhagyva 
visszaérkezvén, a fiók első közgyűlését 
május 10 én, vasárnap d. e. 11 órakor 
tartja meg a városháza tanácstermé
ben. A közgyűlésen választják meg vég
legesen a tisztikart és a választmány tag
jait, ami mellett egyik legfőbb teendő
jét a közgyűlésnek a további teendők 
iránti határozat hozatal s a taggyüjtés 
képezi. A SzMKE kisebbségi kulturális 
életünkben országszerte áldásos tevé
kenységet fejt ki s főleg a falu nevelé
sében, kulturális munkásságának irányí
tásában és vezetésében érezteti lélek- 
nemesitő hatását. De a városokban is 
nagy feladatok megvalósítására hivatott 
a SzMKE, amit évek óta jólesőleg lá
tunk azokban a városokban, ahol a fió
kok intenziven működnek. Kultúránk 
fejlesztése és ápolása érdekében levő 
tehát, hogy minél nagyobb számban he
lyezkedjék el Rimaszombat magyarsága 
is az itteni fiók tagjai sorában és sziv- 
vel-lélek kel támogassa a kultúra mun
kásait szépre, jóra, nemesre törekvő 
munkásságukban. A vasárnapi közgyű
lésre vonuljon fel hát nemre és társa
dalmi osztálykülömbségre való tekintet 
nélkül városunk magyarsága abban az 
impozáns számban, amely igazolója lesz 
kulluremberségünknek és megnyilvánu
lása kulíurszeretetiinknek. Rendes tag 
lehet minden 21-ik évét betöltött állam
polgár, pártoló tagságra pedig a 18 ik 
életév betöltése jogosít. A közgyűlésre 
az érdeklődőket ezúton is meghívja a 
fiók vezetősége.

Rendkívüli ipartársulati közgyűlés.
Április hó 30-án délután 2 órakor a 
a helybeli járási ipartársulat rendkívüli 
közgyűlést tartott, Valaszkay Rezső el
nöklete alatt. A rendkívüli közgyűlést, 
mintegy 170 iparos és kereskedő Írás
beli kérelmére hívták egybe, akik kér
ték, hogy az adóhátrálékok — indokolt 
esetben — törültessenek, mindennemű 
adófizetési kötelezettség alól mentesítse 
az állam mindazokat az összes kisipa
rosokat és kereskedőket, akiknek évi 
jövedelme nem haladja meg a 8000 
koronát, szanáltassa az állam a kisipa
rosok és kereskedők bankadósságait, 
hosszúlejáratú állami kamatmentes köl
csönöket kaphassanak, követelik továb
bá a kisipari tanácsok felállítását, mely 
korlátozná a Bafa és többi hasonló 
gyárak áruinak behozatalát, az állami 
beruházási alap felhasználásával sürgő
sen kezdjék meg a Rima folyó szabá
lyozását, iskolák építését és más köz
munkák megkezdését. „Csak ezen pon
tokban foglaltak gyors elintézése ment
het meg mindannyiunkat a teljes el
pusztulástól" jajkiáltással végződik a 
beadvány. — A rendkívüli közgyűlésen 
Réti István és Sajban Pál hely beli kis
iparosok indokolták meg hosszabban a 
beadott kérelmet, melyhez még Enyedi 
Artúr szólott hozzá. — A rendkívüli 
közgyűlés egyhangú határozattal meg
bízta a járási ipartársulat elnökségét, 
hogy a kérelemben foglaltakat memo
randum formájában dolgoztassa ki és 
küldje meg az összes társegyesületek
nek azzai, hogy az abban foglaltakat 
tegyék magukévá és csatlakozzanak a 
mozgalomhoz.

Nemeslelkü adomány. A nemrégen
városunkban elhunyt nemeslelkü úrnő, 
özvegy Bánhidy Isivánné, született Sa- 
marjay Mária a városunkban felépítendő 
Református Szeretetotthon alapja javára 
végrendeletileg 10000 koronát hagyo
mányozott. — Nemes cselekedete talál
jon követőkre !

Teljes rehabilitációval fejeződő;! 
be ifj Rábely Miklós rendtörvényes 
ügye. A kassai kerületi bíróság Róth 
tanácsa kedden tárgyalta a jogerősen 
hét évi fegyházra ítélt Ruzsinszki Sán
dor bánrévei lakos újabb bűnügyét, 
amely alkalommal hamis vád büntette 
nek elkövetésével vádolva került a bí
róság elé, amelyet az ismeretes ifj. Rá
bely Miklós-féle rendtörvényes ügyből 
kifolyólag hivatalból emelt ellene a kas
sai államügyészség. Ruzsinszki Sándor 
1934 ben a kassai rendőrigazgatóság 
előtt kémkedéssel és katonai árulással 
vádolta meg ifj. Rábely Miklós rima- 
szombati tekintélyes könyvkereskedőt, 
aki a hamis feljelentés következtében 
közel hat hónapos vizsgálati fogságot 
szenvedett és szabadságát csak a kas
sai kerületi bíróság és a kassai felső
bíróság egybehangzó felmentő ítéletei 
után nyerte vissza. — A keddi főtár 
gyaiáson teljes beigazolást nyert, hogy 
Ruszinszki Sándor feljelentése minden 
alapot nélkülözött s ezen körülményt 
kénytelen volt maga is beismerni. Azon 
védekezése, hogy a bűnvádi eljárás 
megindításához alapul szolgáló hamis 
adatokat a rendőrségi közegek által al
kalmazott erőszak következtében val
lotta, ugyancsak megdőlt, minek folytán 
a bíróság hamis vád koholásában bű
nösnek mondotta ki és nyolc hónapi 
börtönre Ítélte. Az áitatinnul meghurcolt 
rimaszombati kereskedő szlovenszkő- 
szerte nagy feltűnést keltett rendtörvé
nyes ügye ekként a legteljesebb reha
bilitációval fejeződött be.

Dr. Werner Gyula előadása „Euró
pa jövőjéről." A Briand-féle Európa- 
memorandum benyújtásának hatodik év
fordulója alkalmából dr. Werner Gyula 
két előadást tart Rimaszombatban „Eu 
rópa jövője" címen, a Rimaszombati 
Kereskedelmi Testület nagytermében. 
Az első előadás május 16 án este 8 
órakor lesz szlovák, a második 17-én 
ugyanott szintén este 8 órai kezdettel 
magyar nyelven. — Belépődíj tetszés 
szerint.

Rőczey Jenőné növendékeinek vizs
gaelőadása vasárnap délután 5 órai 
kezdettel lesz megtartva a Ferenczy-ut- 
cai Rőczey-házban, tizenegy számból 
álló változatos műsorral. — Érdeklődő
ket szívesen látnak.

A rádió a közművelődés szolgála
tában. A rádió szerepe és jelentősége 
a kor művelődésében már közismert 
tény, melyet főleg a nép vezetői régóta 
értékelnek. — A csehszlovákiai magyar 
Közművelődési Szövetség is igénybe 
veszi a rádiót és előadásciklusával 
nagyban hozzájárul a szlovenszkói ma
gyar falu művelődési problémáinak meg
oldásához. A pozsonyi magyar rádióban 
május 2-án Szombathy Viktor, a SzMKE 
főtitkára „A rádió a közművelődés szol
gálatában" címen igen érdekes előadást 
tartott a rádió szerepéről és jelentőségé
ről a kor művelődéstörténetében. Az elő
adó ismertette azt az utar, melyet a rá
dió a falusi nép szivéhez megtett és 
rámutatott a rádió népművelési misszió
jának lehetőségeire : az iskolarádió, a 
néprajzi és helyszíni közvetítések, a 
rádióhallgató társaságok szerepére. Elő
adásának konklúziója az volt, hogy ha 
havonta csak egy liter bor árát, vagy 
naponta nehány cigaretta árát inkább 
rádióra és kultúrára szánnánk: akkor 
bízvást tekinthetnénk a magyarság s 
köztük a falusi magyarság kulturális 
jövője elé,

Köszönetnyilvánítás. A járási gyer
mekvédő egyesület hálás köszönetét fe
jezi ki a járási hivatalnak 820 Ké ado
mányáért a likvidált „Hadisegély" ma
radványból. Ezen összeg az 1936/37 évi 
tél folyamán szervezendő élelmezési s 
ruhasegély akciónál lesz felhasználva. 
— Ugyancsak hálás köszönetét fejezi 
ki a helybeli „Rimavan" kuit. egyesület
nek 300 K5 adományáért a március hó 
folyamán, Dr. Bene§ Ede köztársasági 
elnök tiszteletére rendezett közös ünne
pély jövedelméből. Ezen adomány lehe
tővé tette a városunkban vezetett gyer
mekélelmezési akció befejezésének elto
lását néhány nappal.
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A szegény gyermekek tejakciója
v á r o s u n k b a n  1935. november havától 
1936. áprilisáig tartott. Ezen segítő a k 
c i ó f o l y a m á n  a Járási gyerm-kvédő egye 
sülét városunk összes iskoláiban 142 
gyermeket támogatott napi meleg tej 
adagokkal. Összesen 18126 tejadag 
(4383 liter) lett kiosztva 4898 80 korona 
é r t é k b e n .  — A rimaszombati járás te
r ü l e t é n  összesen 7 községben 682 gyer
m e k n e k  43145 élelmiszer adag 1443985 
k o r o n a  értékben lett kiosztva.

Sikeres életmentés. Langer Béla, a 
rimaszombati konzervgyár vezetője f. 
hó 2-án a kora délutáni órákban a 
konzervgyár udvarán sétálgatott, egy
s z e r r e  csak nagy gyermeksikoltozás és 
k i a b á l á s r a  lett figyelmes, melyek a kon
z e r v g y á r  mellett folyó Rima parija felől 
h a l l a t s z o t t a k .  Gyorsan a Rima folyóhoz 
s z a l a d t  s látta, hogy a túlsó parton két 
4 -5 év körüli gyerek kétségbeesetten 
s i k o l t o z  és ordítoz, mig a harmadik a 
Rima folyó megáradt vizében küzd a 
hullámokkal s kapaszkodik a partmenti 
e g y i k  fagyökárhez, amely azonban el
s z a k a d t  és a gyermeket a viz erős fo
l y á s a  pillanatok alatt a folyó közepére 
s o d o r t a .  Langer Béia ezt látva, gon
d o l k o d á s  nélkül ruhástól a gyermek 
után vetette magát s az esőzéstől meg
d u z z a d t  folyó erős sodrával megbir
k ó z v a ,  a gyermeket élete veszélyezteté
s é v e l  szerencsésen partra hozta. — Az 
áléi t  gyermeket a közelben lakó Vondra 
I s t v á n n á  részesítette első segélyben, aki 
a gyermekből a vizet szakszerit keze
l é s s e l  eltávolította, meleg ruhába öltöz
t et t e  s mondhatni már jókedvűen adta 
át a z  éppen megérkező anyának. — A 
m e g m e n t e t t  gyermek L o v a s s  Lajos 
r i m a s z o m b a t i  asztalos iparos gyermeke, 
aki  t ö b b  társával a Rima folyó partján 
m e n t  hazafelé s a konzervgyár mellett 
k ö z e l  merészkedvén a part széléhez, az 
v e l e  leszakadt s igy került a folyó vi
z é b e .  — Érdekes, hogy a Rima foiyó- 
n ak  ezen a részén mindig sokan szok
tak tartózkodni, —- lévén ottan a ká
posztaföldek — azonban mostan nem 
v o l t  ezen a tájon senki, igy az isteni 
gondviselésnek tekinthető, hogy Langer 
B é l a  éppen akkor az udvaron sétált. 
Langernak számosán gratuláltak a sze
r e n c s é s  életmentéshez s a korai sza
badban történt fürdéshez.

A rimaszombati járást magyar köz
művelődési választmány teljes ülése
f o l y ó  h ó  6  án délután folyt le a város
h á z a  tanácstermében, n a g y  érdeklődés 
m e l l e t t .  Báthory Andor elnök üdvözlő 
é s  t á j é k o z t a t ó  szavai után Istók Lenke 
választmányi pénztárnok részletesen is
m e r t e t t e  a testület eddigi munkásságát, 
majd a választmányban időközben meg
ü r e s e d e t t  alelnöki s illetve jegyzői tiszt
ség betöltésére került sor. Megválasz
tattak : alelnökké Piiko József, itteni
r o m .  k a t h .  s. lelkész, jegyzővé pedig 
Ferenczy Eszter gimn. tanárnő, a helyi 
b i z o t t s á g  titkára. A teljes ülés lapunkat, 
a „Gömör“-1, a járási magyar közműve
l ő d é s i  választmány hivatalos közlönyévé 
t e t t e .  A hatósági segélyezések és a helyi 
bizottságokkal való harmonikus együtt- 
munkálkodás tárgyában elhangzott fel
szólalások után kimondották, hogy a 
törvényben előirt második teljes ülést 
a választmány folyó év november ha
vában tartja meg.

A rimaszécsi Iparoskör hangverse
nye. A rimaszécsi Iparoskör folyó hó 
17 én, este 8 órai kezdettel, Rimaszé- 
csen, saját helyiségében táncmulatsággal 
egybekötött s a gömöri református ének
kar közreműködésével hangversenyt ren
dez a következő műsorral : -  1. Az
Énekkar üdvözlése. — 2. Gáspár-Pósa : 
jelige. — 3. Prológ Apostol B.-tói. Elő
adja Jánosdeák Mátyás. — 4. Révfy: 
Vadászkar. — 5. Gáspár: a) Ha meg
halok, b) Azt dalolja, c) Zöld a fának.

6. Népdalok. Énekli : Farkas Már
tonná. — 7. Seress R. : Szeressük
egymást gyerekek. — 8. Gáspár: a) 
Miért néznék, b) Tó közepén, c) Ha el
fogadja, d) Rózsa szőlő. — Szünet. — 
9. Népdalkánonok, a) Édes anyám, b) 
Általmennék, c) Erdő, erdő, d) Úgy tet
szik, hogy... — 10. Népdalok, a) Szó 
moru a, b) Magas jegenyefán, c) Akinek 
a,_ d) Haj, haj. — jl. Thurzó Nagy 
László : Napimádat. Énekli : Jánosdeák 
Mátyás. — 12. Kacsóh : Késő ősz. — 
13. Gáspár: Vigasz a dalban. — 14. G. 
Lángé op. 40. Nocturne. Hegedűn játsza: 
Takács Zoltán. — 15. Révfy-Gárdonyi : 
Kokas nóta. — 16. Ziegler : Szerenád. —

Sok munkához 
n a g y  erő  kel l
Ezért nincs fontosabb 
az erőteljes eledelnél, 
amit Ceres tesz tápiá 
lóvá. Ceres 10 0  % - os 
t i s z t a  n övényzs í r ,  
azért  o l y  k ö n n y e n  
emészthető és ízletes.

A gömöri ref. tanítói énekkart Farkas 
Márton karnagy vezényli.

150 korona segélyt kapnak az el
szegényedett iparosok és kereskedők.
A kereskedelmi minisztérium előterjesz
tése alapján a kormány tekintélyes ösz- 
szeget utal ki az elszegényedett iparo
sok és kereskedők részére. A segélyre 
igényt tartók kérvényüket közvetlenül 
a kereskedelmi minisztériumba küldjék. 
Ahhoz csatolni kell az ipartársulat és a 
községi elöljáróság bizonylatát arról, 
hogy az illető támogatásra szorul. A 
segélyben részesülők egyenként 150 ko
ronát fognak kapni.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik szerető jó édesatyánk, 

nagyatyánk,
Oyürky Pál

elhunyta alkalmával mélységes fájdalmunkat 
részvétükkel enyhíteni igyekeztek, ez utón is 
köszönetét mondunk.

Rimaszombat, május hó.
A gyászoló család.

A turisták vasúti kedvezményei. A
turistaigazolványokkal történt visszaélé
sek miatt a vasutügyi minisztérium új
ból szabályozta a turisták vasúti ked
vezményeire vonatkozó szabályzatot, 
amely e hó elsejével már életbelépett. 
Az uj rendelkezés értelmében kedvezmé
nyes jegy váltására az egyesületben 
szervezett turisták ezentúl csak akkor 
jcgosuitak, ha az utazás kifejezetten és 
kizárólag turisztikai célból történik. A 
kedvezmények a következők :

1. 33% os engedmény legalább hat 
igazoiványos turista csoportos utazásá
nál és pedig személyvonatok igénybevé
telénél 16 kilométeren, gyors és gyorsí
tott vonatoknál 31 kilométeren felüli 
távolságban lévő állomásokra.

2. 33%-os engedmény legalább há
rom igazoiványos turista 100 kilométert 
meghaladó távolságra történő együttes 
utazásánál.

3. 50%-os engedmény legalább öt 
igazoiványos területre 350 kilométert 
meghaladó távolságra történő együttes 
Utazásnál.

4. Egyénenkénti utazásoknál az iga
zoiványos turisták a hétvégi (weekend) 
menettérti jegyeket azzal a külön ked
vezménnyel vehetik igénybe, hogy az 
odautazáshoz bármely állomásra válthat
nak jegyet s azzal a visszautazás más 
induló állomásról, sőt akár más vasút
vonalról is történhetik s ráfizetésnek 
csak az esetben van helye, ha az oda 
és visszautazás kilométerszáma megha
ladja a jegyváltáskor igényelt menet
térti jegy kilométerszámát, viszont ha 
azt nem éri el, visszatérítésnek helye 
nincs, ötven kilométeren felüli odauta- 
zási távolság esetén a visszafeléutazás 
kilométerszámának legalább 25 kilomé
tert kell elérnie, viszont ez a megszori-
j — * . * * - * * - * * — *— * " " " "

tás rövidebb távolságoknál nem érvé
nyes. A hétvégi turista menettérti jegyek 
érvényessége a rendes hétvégi me
nettérti jegyekéhez igazodik. Az előírá
sos pótlék megfizetése esetén gyors
vonatokat is igénybe vehetnek a turisták.

5, Az állami autóbuszokon a 25%-os 
kedvezmény változatlanul érvényben 
marad. — A Kárpátegyesület tagjait 
ezúton kéri fel az elnökség, hogy tag
sági igazolványaik felülbélyegzése cél
jából mielőbb jelentkezzenek Keresik 
László pénztárnoknál (Rimaszombat, Ma- 
saryk-tér).

Elitéit kémek. A helybeli kerületi bí
róság Vágássy-tanácsa április hó 29-én 
zárt tárgyalás keretében tárgyalta le Lu
kács István cipész, egyházasbásti és 
Tóth Mokos Mária, óbásti lakosok kém
kedési bűnügyét. — A bíróság Lukácsot 
öt évi fegyházbüntetésre és 300 korona 
pénzbírságra, mig Tóth Mokos Máriát 
öt havi fogházbüntetésre Ítélte el. Lukács 
három napi meggondolási időt kért, mig 
Tóth Mokos Mária megnyugodott az 
Ítéletben. Az államügyész azonban ez 
utóbbinál súlyosbításért felebbezett.

Országos vásár Rimaszombatban.
Május hó 14-én (csütörtökön) országos 
vásár lesz Rimaszombatban, melyre min
denféle hasznos állat — eladás céljából 
— felhajtható.

Újszerű térzene. Konyha Géza, a 
„MONTÉ CARLO“ tánclokál tulajdono
sának elsőrangú erőkből álló tánc és 
hangulatkeltő zenekara f. hó 16-án,

| szombaton este kezdi meg a szokásos 
térzenéket,és pedig minden szerda, szom
bat és vasárnap este 8 órától 10 óráig, 
a Masaryk téren e célra külön készített 

j alkalmi zenekari emelvényen. Ezzel az 
újszerű ténykedéssel végre kiküszöböi- 
tetik az a lehetetlen állapot, hogy a ze
nekart körülállók sokasága lehetetlenné 
tegye a sétálók számára a zene élveze
tét. Megemlíteni kivánjuk még azt az 
újszerű bevezetést, hogy mindenkinek 
módjában áll kedvenc nótáját, vagy 
íánczenéjét 10 Ké ellenében megrende
lésre eljátszatni.

ÜZLETI FŐKÖNYVEK : mindenféle kivitel
ben kaphatók a „L1TERATURA“ könyv és 

papirkereskedésben Jánosi ucca 6.

„Huncut nóták" címmel helyes nótás- 
fiizet jelent meg újabban. A nóták szö
vegét Dr. Borka Géza irta, mig azokat 
Mihola Gyuszi dr. zenésitette meg. A 
11 pompás nóta között egy kiválóan 
sikerült „Gömöri csárdás1' is helyet fog
lal. — A füzet ára 10 korona. Megren- j 
delhető a szerzőknél Komáromban.

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

Csalásért letartóztatott sorsjegyak- 
vizitőrök. Kubosa Béla szepesolaszi és 
Matula Miklós kassai illetőségi akvizi- 
tőrök az elmúlt heteken Rimaszombat 
környékén gyűjtöttek tagokat egy brünni 
sorsjegyiroda részére, amely évi húsz ko
rona tagsági dij ellenében a huzási listák 
ellenőrzését végzi a tagok érdekében. Az 
akvirálás munkája nehezen haladt s ezért 
a két ügynök uj trükköt eszelt ki az üz
letmenet céljából. A községekben köz- 
hirrétették, hogy a lombardirozott és 
más rendezetlen hadikölcsönkötvényeket 
húsz korona költség lefizetése ellenében 
elintézik az illetékes hatóságoknál. Ba- 
logpádár, Perjése és Alsópokorágy köz
ségekben csapatostól jelentkeztek a ha- 
dikölcsön-ügyfelek az ügyes sorsjegy- 
akvizitőröknél, akik szorgalmasan be
szedtek minden jelentkezőtől húsz ko
ronát és mindenkinek nyugtát adtak róla, 
amelyen természetesen egy szó sem 
volt semmiféle hadikölcsönről, csak ar
ról, hogy az illetők a brünni sorsjegy- 
ellenőrző iroda tagjaivá léptek be évi

i

K inő APOLLO m ozgó
Vasárnap d. u 3 ó népelőadás.
Szombaton, vasárnap és hétfőn, május 9- 
10-11-én kitűnő magyarul beszélő vígjáték, 

melynek nincsen párja :
Az uj rokon.

Kabos Gy., Perczel Zita, Turay Ida, Gő
zön Gyula, Berky L.

Szerdán és csütörtörtökön, május 13-14-én 
nagyszerű szlovák alkotás a nagy hős em

lékének tiszteletére :
M. R. Stefánik.

A Csehszlovák nép legnagyobb hősének 
élete és müve.

í
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MÁR MEGÉRKEZTEK
G Y Ö N Y Ö R Ű  K O S Z T Ü M J E I N K

Óriási vá la s z té k  c s o d á la t o s a n  o lcsó  á r a k !

TEVESZŰR KABÁTOK 159 Kc-tól!

SBORFÜZY RUDOLF
RIMASZOMBAT 
MASARYK-TÉR

FÉRFI FELÖLTÖK, 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. •  • • •

húsz korona tagsági dij vállalásával. A 
félrevezetett emberek közül máris szá
mosán tettek feljelentést a két csaló el
len, akiket a csendőrség le is füleit és 
átadott a rimaszombati államügyészség
nek.

A munkanélküliek segélyezéséről
szóló törvényes intézkedésekre nézve a 
kormány tagjai megegyeztek s a kor
mányrendeletet a napokban kibocsájt- 
ják. A rendelet junius 1-én lép életbe. 
Az uj segélyezési rendszer nehány fon
tos változást vezet be, melyek a szak- 
szervezetek és az állami hivatalok mun
káját megkönnyítik, de a változások a 
munkanélküliek számára is kedvezőek. 
Így többek között megváltoztatták a vá
rakozási idő beszámítását. Eddig ugyan
is az volt a helyzet, hogy a munkanél
külieknek hat hónapi várakozási időt 
kellett kitölteniök s csak azután tart
hattak munkanélküli segélyre igényt. 
Ha azonban a munkanélküli e hat hó
nap alatt akár csak egy hónapig vagy 
egy hétig is ideiglenes munkát vállalt, a 
hat hónapi várakozási idő kitöltését 
újra kellett kezdenie. A mostani kor
mányrendelet megállapítja, hogy a mun
kanélküliek a hat hónapos várakozási 
idő alatt is vállalhatnak ideiglenes mun
kát anélkül, hogy hat hónap múlva el
esnének a munkanélküli segélytől. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

tékáról, olcsó órairól
közismert ruharaktáramat

a vásárló közönség figyelmébe ajánlom.
GYULAI ISTVÁN

Rimaszombat, Masaryk-tér, Szoyka-ház.
Sötét fiuöltönyök, első áldozás

hoz, nagy választékban. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦«♦♦♦♦

Filmszínház. F. hó 9., 10. és 11-én 
a magyar filmgyártás egyik legsikerül
tebb remeke, az „Uj rokon11 kerül be
mutatásra, melyet Csathó Kálmán vig- 
játékábó! Nóti Károly irt filmre. A leg
jobb művészegyüttes adja legjavát a 
filmben. Perczel Zita mint címszereplő és 
Kabos Gyula, ezenkívül szerepelnek még 
Berky Lily, Gózon Gyula, Turay Ida, 
Gombaszögi Ella, Pethes Nándor, Mak- 
láry Zoltán, Justh Gyula stb. Vásáros- 
ladány községben Tóni néni kúriáján a 
nagy Eszláry- rokonság egyhangúan tölti 
napjait. Csendes nyugalmukba beleszól 
az uj rokon, Kiíty megérkezése. Ettől 
kezdve felbomlik az összhang, sors
döntő események vetik előre árnyéku
kat. Miklós teljesen uj életet kezd. Az 
intrika és pletyka azonban csakhamar 
megtörik, hogy utat engedjen két sze
rető sz ív  boldogságának.

Folyó hó 13. és 14 én a tragikus 
módon éppen hazájába való visszatéré
sekor Pozsony közelében életét vesz
tett Milán Raslislav Steíanik tábonok- 
ról szóló fiim kerül lepergésre, mely 
egész életének minden fázisát felöleli 
széles vonalakban s ecseteli lázas tevé
kenységét minden téren. Ezen film ha
talmas méretekben nagy költséggel ké
szült Ján Sviták rendezésében.

Jubilál a krumpli, legalább is euró
pai jubileumát ünnepli, mert hogy Ame
rikában hány ezer év óta ismerték, azt 
nem tudjuk. De ebben az évben lesz 
pontosan 450 éve annak, hogy Amerika 
felfedezése után két angol áthozta Pe
ruból Európába. Eleinte a krumpli bo
gyóit ették meg és tömegesen haltak 
meg mérgezésben. Csak később jöttek 
rá, hogy a krumpli gumói a tulajdon- 
képeni eledel.
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Ki felelős a járdákért? A folyó évi 
január 27-én hozott 8074/33. sz. köz- 
igazgatási bírósági végzés szerint a 
járdákért a város viseli a felelősséget. 
Aussigban a hatóság elitéit egy háztu
lajdonost, mert járdáját nem tisztította 
meg. Feiebbezését a felsőbb hatóságok 
(mint legfelsőbb fórum : a belügymi
nisztérium) elutasították. A háztulajdo
nos ekkor a közigazgatási bírósághoz 
fordult, mely a belügyminiszter végzé
sét, mint törvénnyel ellenkezőt meg
semmisítette. Ezen megsemmisítő vég
zést, melyet a bíróság teljes ülésében 
hozott, a következőkép indokolja : A 
közlekedési utak rendbentartása az erre 
hivatott hatóság feladata. Ezen feladatá
hoz tartozik az, hogy az utak rendes 
használhatóságáról is gondoskodjék, te
hát a hó eltakarítása is. Ezen köteles
ség, melyet a törvény az út kezelőire 
bízott, törvényes meghatalmazás hiányá
ban nem ruházható egy harmadik sze
mélyre. Tehát a városnak nincs joga a 
csehországi városi rend 35. § a (a vá
rosi szabályrendelet) értelmében a járdá
nak hótól való megtisztilását büntetés 
terhe alatt a háztulajdonosoktól követelni. 
Mert a járda is a városi közlekedési ut 
egy része. Városi szabályrendeletei is 
csak a törvény keretein belül lehet al
kotni, de olyan törvény, mely megenged
né, hogy a városok az ö kötelességüket 
másra hárítsák át, nincs.

Megnyílt a dobsínai jégbarlang. A 
A dobsinai jégbarlang május 1-én ün
nepélyes keretek között nyitotta meg 
67-ik szezonját, a hivatalos kiküldöttek 
és nagyszámú turista jelenlétében. A 
barlang szokás szerint október 1-ig ma
rad nyitva és naponta reggel 8 órától 
este 7 óráig kipróbált vezetők kalauzo
lása mellett tekinthető meg. A tél fo
lyamán számos uj jégképződménnyel 
gazdagodott a barlang belseje, úgy hogy 
annak káprázatosán szép és csodás lát
ványa még azoknak is meglepetést fog 
jelenteni, akik már többször is gyö
nyörködtek benne. A jégbarlang telep 
nyaralási céloknak is tökéletesen meg
felel, amennyiben a villákban a legol
csóbb árak mellett szobák állandóan 
bérelhetők s a Fejér-féle vendéglőben 
teljes ellátás is igen jutányosán kap
ható. — A Vereskő-Margitfalai uj vasút
vonal megállója közvetlenül a barlang
telep szomszédságában van, emellett 
azonban rendszeres autóbuszjárat gon
doskodik a forgalom kifogástalan lebo
nyolításáról. — A Káipátegyesület tagjai 
messzemenő kedvezményeket élveznek 
a jégbarlangban és a telep szállóiban 
és éttermében. A jégbarlangtól nem 
messze a tíindéri szép Csuntaván fek
szik a Kárpátegyesület turista menháza, 
mely úgy a téli mint a nyári szezon
ban központja a Dobsina környéki ki
rándulásoknak. További felvilágosítá
sokkal szolgálnak : Fejér Endre bértő 
(telefon Dobsina 21.), továbbá a Lévai- 
léle könyvkereskedés (telefon Dobsina 
23.) és a Kárpátegyesület dobsinai és 
rimaszombati osztályai.

Színház.
Jönnek! a szivünkhöz simult sze

rettek hosszas várakozás után meg
érkeznek. A magyar igehirdetők, a 
feketekenyeres, mostohasorsos kul- 
turmunkások, a zord, rideg életbe 
szépséget, varázslók, a művészet 
palettájáról a nagy fakóságba szint 
frecskelők, a Gond sötétségébe ra
gyogássá csillogó fénycsóvát vetí
tők hozzánk közelednek. Elindultak. 
Jönnek... jönnek! örömtől repdes 
a lelkünk. A szivünk kopácsol és 
várjuk. Hittel, szeretettel, a bennük 
bizás és csalódástalanság bizo
nyoságával várjuk, fogadjuk és kö
szöntjük őket. * ml.

Iván Sándor színigazgató társulata 
folyó hó 14-én vonul be Rimaszombat
ba, hogy 18 napos szezonját abszol
válja. — Ezúttal az egész társulat, úgy 
ahogy Kassán játszik jelenleg, jön vá
rosunkba és pedig, hogy a társulat 
anyagi megélhetése biztosítva legyen, 
olyanképen, hogy a szezon egyik felé
ben Rozsnyón az operett játszik, ezalatt 
az idő alatt a prózai együttes Rima
szombatban fog szerepelni. — Kilenc

nap múlva a két együttes állomáshelyet 
cserél és igy mindkét város tisztelt Kö
zönsége egyforma arányban kap operett 
és prózai előadásokat is. — A szezon 
alatt az ezidei darab-termés legkiválóbb 
alkotásai kerülnek majd színre, úgy a 
prózai, mint az operettc-lőadásokban.

A társulat uj tagja; : Szenczy Mária 
énekes primadonna, Ács Rózsi komika, 
Sárossy Mici naiva, Darkö Magda szub 
rett, Faragó Márta színésznő, Szirmay 
Vilmos, a magyar színészet egyik leg
kiválóbb buffója, Ross József jellemszi- 
nész, Dudinszky Pál színész. Mint régi 
ismerősök térnek vissza : Bánky Baba 
és Zádor Éva szubrettek, S. Jánossy 
Terka hősuő, Kollár Mária és T. Né- 
methy Rózsi prózai színésznők. — Se- 
reghy Andor, Putnoky Bálint, Bálint 
Gyurka, Várady Pali, Farkas Pali, Né- 
methy.Somogyi Károly és Turóczy Gyula 
régi erősségei a társulatnak. — Fischer 
Károly, a művészi lelkű karnagy 10 tagú 
zenekarral, 6 tagú görl-csoport és meg
felelő segédszemélyzet a társulat létszá
ma.

Operettek : Csárdáskirálynö, Buda
pest—Wien, Az utolsó Verebély-lány, 
Esernyös király, Pillangó főhadnagy, 
Bécsi tavasz. — Prózai művek : Az Úr 
katonái, Egy asszony hazudik, Érettségi, 
Nagy szerelem, Vallomás, Méltóságos 
asszony, Házasság, Az utolsó szerep, 
egytől-egyig csupa sláger.

A helyárak a tavaly nyári olcsó árak
ban vannak megállapítva és ezekből a 
bérlők kedvezményt kapnak. Bérelni : 
F r i e d m a n n  D e z s ő  bérletgyíijtő tit
kárnál lehet.

Kérjük az igen tisztelt Közönséget, 
hogy tegye lehetővé támogatásával, hogy 
a színtársulat sikerrel abszolválhassa az 
ezidei szezont, ahova legnagyobb öröm
mel és szeretettel jönnek színészeink, 
mindenkor emlékezve azokra a szép 
estékre, amikben részük volt mindenkor 
e város falai között.

Az első hét műsora:
Csütörtökön este: „Az Úr katonái"

szinműsláger előadásával kezdi meg a 
szezont a prózai együttes. Ez a nagy
szerű darab az utolsó húsz év egyik 
legnagyobb sikere, — Budapesten már 
több mint 150 előadást ért meg és ál
landóan most is telt házak előtt megy. 
— Az itteni előadás a prózai együttes 
egyik legszebb fegyverténye. — A csupa 
élet darabot mindenkinek látnia kell.

Pénteken este: Molnár Ferenc szén 
zációs vigjátéka, a „Nagy szerelem" 
megy.

Szombaton és vasárnap este a szezon 
slágere : „Érettségi", Fodor László világ
sikert aratott vigjátéka a szezon legna
gyobb eseménye. Három órai szüntelen 
kacagás, csupa jókedv és a virágos ta 
vasz a darab, egy leányiskola tanári 
szobájának hű és vidám oldaláról be
mutatott keresztmetszete. Az angyalian 
kedves darab, egy darab az elmúlt is
kolai évek szépségéből.

Vasárnap délután: „Az Úr katonái" 
kerül színre.

Hétfőn és kedden „Méltóságos asszony" 
vígjáték újdonságot játszák.

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

TMSC—RÁC 6:3 (3:1). — Biró: 
Lakatos. — A mérkőzést, május 1-én 
Tamásfalán játszották le, s a lelkes ta
másfalai csapat megérdemelten győzött 
a minden ambíció nélkül játszó RÁC 
fölött. A TMSC legjobbjai Molnár I. és 
II, Témák (csatár) és Ocel voltak, a 
RAC-bói csupán Dobó, Szmrekács vál
tak ki. Góllövők : Témák (2), Molnár 
(3), Kresnye, illetve Dobó (3).

Losonci Slávia-Slovan 3 :2  (1:1). 
— Biró : Laboda.

Kellemes meglepetés volt a losonci 
Slávia szép, ötletes játéka. Főleg a csa
társora mutatott magasnivóju teljesít
ményt. A Slovan nagy akarással és lel
kesedéssel pótolta a Slávia technikai 
fölényét, s nagyon megnehezítette a Slá
via győzelmének a kialakulását.

RME—Ragyolci TC 4:0  (3:0). — 
Biró: Gandl.— Vétkes könnyelműséget 
követett el az illetékes kerületi szerv, 
hogy a bajnokságra törő s a bajnoki 
táblázat elején álló RTC eme sorsdöntő 
mérkőzésére Gandl birót küldötte ki,

Ö L G Y E K  -  U R A K ! ! !
Ha korpamentes fejet és egészséges hajat akarnak, keressék fel 
az alant irt két fodrász üzletet, ahol a világhírű E R - 6 E  

olajjal lOOVos sikert érnek el.
C S É M A N  K Á P O S Z T Á S  és G Á B O R

Jánosi-u. 3. Gömöri-utca.
Csak a fenti két üzletben lehet.

akiről közismert a LAFC al, a másik 
bajnokságra törő csapattal való szoros 
érzelmi kapcsolata s akiről már előre 
feltételezhető volt, hogy nem bir kellő 
lelki felkészültséggel a mérkőzés elfo
gulatlan levezetésére. A következmények 
igazolták ezt az aggodalmat. Gandl biró 
túlságosan mohón végezte hivatását, 
mindjárt a mérkőzés elején ártatlan 
megjegyzésért kiállította az RTC egyik 
játékosát, pár percre rá indokolatlanul 
11 - est Ítélt az RTC ellen. A végsőkig 
elkeseredett RTC le akart vonulni, majd 
hosszas tárgyalás után — közben a biró 
az RTC Mihók nevű játékosát is kiállí
totta — mégis folytatták a játékot, de 
annak sportszerű befejezése már lehe
tetlenné lett téve. A ragyolci csapatból 
— elég sportszerűtlenül — egymás után 
álltak ki vélt sérülések miatt a játéko
sok, úgyhogy a második félidő túlnyo
mó részét 5 emberrel játszották végig, 
s igy a mérkőzés a RME hibáján kivül 
s az ő erkölcsi hátrányára a biró hibá
jából közönséges heccé alacsonyodott 
le, ami a megjelent közönség mély meg- 
botránykozását váltotta ki s a jobb ér
zésű egyének nagy csoportját elriasztot
ta a mérkőzések látogatásától, mérhetet
len kárára a helybeli sportéletnek.

Óva intjük az illetékes szerveket, hogy 
a jövőben tanúsítsanak nagyobb körül
tekintést és lelkiismeretességet a mér
kőzések pártatlan és hibátlan levezeté
sének biztosítása tekintében, ne enged
jenek itt semmiféle mellékkörülményt 
érvényre jutni, mert az ilyen esetek 
csak arra alkalmasak, hogy városunk 
sportéletének pótolhatatlan károkat 
okozzanak s a ÚSAF-MLSz tekintélyét 
teljes mértékben aláássák.

Vasárnap LAFC—RME mérkőzés 
színhelye lesz sporttelepünk. Itt az al
kalom, hogy a RME a multheti esemé
nyektől elkedvetlenített közönséget újból 
vissszahóditsa. A mérkőzés d. u. 5 óra
kor kezdődik.

A RÁC Apátfalán játsza le következő 
bajnoki mérkőzését. A védelem gyenge
sége miatt igen nehéz helyzete van a 
RAC-nak, de a többi játékosok akarás
sal és küzdőkészséggel lényegesen ki 
pótolhatják a védelem ingadozását.

A TMSC saját pályáján a Tornaijai 
SC-t látja vendégül. Igen érdekes küz
delemre van kilátás.

Megsemmisítették a LAFC—TMSC 
mérkőzést. — A Középkerület Intéző
bizottsága legutóbbi ülésén megsemmi
sítette a LAFC—TMSC bajnoki mérkő
zést, melyet tudvalevőleg a TMSC meg
érdemelten 1 :0 arányban megnyert s 
elrendelte annak újrajátszását. Az újra
játszás határnapját május 21-ben álla
pította meg. A TMSC természetesen 
felebbezésse! élt ezen jogtalan határozat 
ellen. A megsemmisítés indoka az volt, 
kogy mérkőzésen nem volt karhatalom. 
Hasonló indokkal éppen a helybeli RME 
kétizben óvott a közelmúltban, amely 
óvásokat a megelőző, illetve a jelenlegi 
kér. intézőbizottsága elutasította azzal, 
hogy ha az óvást beadó egyesület a 
mérkőzést lejátszotta, már nincs az óvás
nak alapja, ami természetes is. Egyéb
ként a tamásfaiai mérkőzésen nem tör
tént semmi, ami a mérkőzés zavartalan 
lefolyását vesézélyeztette volna s a ta
másfalai rendezőség hibátlanul végezte 
a dolgát.

H ir d e t m é n y .
A V a j d a  testvérek apátii és 

lyukvapusztai gazdaságát intéze- 
zetünk meg- és átvette s e gazda
ságunk vezetésével igazgatóságunk 
Szabó Elemér urat bízta meg, 
s igy az apátii és lyukvapusztai gaz
daságunkkal kapcsolatos ügyletek 
kötésére csak Szabó Elemér ur 
jogosult. Rim aszom bati Bank.

Internátussal egybekötött
német tannyelvű polgári leányiskola 

Spiáská Nová Vesen (Iglón).
Felvétetnek leányok felekezeti különb 

ség nélkül. Eltartási dij havi 300 korona. 
Prospektussal és mindennemű felvilá
gosítással mindenkor szívesen szolgál az 

Evang. Polgári Leányiskola 
Igazgatósága, Sp. Nová Vés.

Foto-gépek előnyös 
rész le tre  is, fooiball-labdák és 
turiszta-fslszerelések a legjutá- 
nyosabban beszerezhetők

J 0 K 0 R -d ro g é riá b a n .
A dohánybeváltó m ellett és a Forgách-utcá- 
ban K E R T -  és H Á Z T E L K E K  vannak

eladók. ^
A venni szándékozók forduljanak 
► MAJOROS épitőmesterhez i

a Forgách u. végén lévő Uj utcában,vagy 
Jánosi-ut 61. sz. alatt (Kövér féle autó
javító) udvar végén levő munkatelepen.

PV* Megnyílt!
„ M E R I N O “

férfi szövetek és szabó-kellékek  
üzlete

RIMAVSKÁ SOBOTA
Gömöri utca 2. sz. (Temják Pál mellett.)

„PRIMWOOLTEX”
angol szövetek egyedüli elárusító he
lye, összes bel- és külföldi szövet- 

különlegességek raktára.
Je rsey , Flanelok, Tropika, Solitex, 

Royaltex.

Azonnal bérbeadó
3 szoba, konyha, fürdőszoba és 
m ellékhelyiségekből álló lakás. 
Ci m: e lap kiadóhivatalában.

Ültetésre tisz ta  fajú Magnum Béniim
Felelős szerk esztő : R á b e l y  K á r o l y .
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Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, hogy Rimaszombatban 
Nyár-utca 33 sz. alatti házban

női divatszalont
nyitottam, ahol készítek női tuhá- 
kat és kosztümöket, a legújabb di
vat szerint. — Kérem a n. é. hölgy
közönség szives pártfogását.

BÍZIK NOÉMI.
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►
i  B Í Z I K  N  U t  M l .  k

b u r g o n y a
k ap h ató  Fényes Sándornál

Rimaszombat Forgách-u. 23.
■ h b h h h h b m b b

E la d ó  e g y  u t c a i
földszintes ház, áll három vi
lágos szobából, előszoba, 
konyha és fürdőszoba helyi
ségből. Ára 30. azaz harminc 
ezer kor. Viz és villany beve
zetve. Értekezni lehet Jánosi 
ucca 37. szám alatt.

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


