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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közm űvelődési választmány hivatalos közlönye.
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Saját portánk körül.
I r t a :  MÁRKUS LÁSZLÓ.

Mint a jógazda szokta, úgy mi 
is, így tavaszidő táján körül tekin
tünk portánkon.

Ha saját portánk táján, ebben a 
városban a jógazda szemével kö
rültekintünk, sok olyat kell meg
látnunk, ami, bár többször szóvá 
tettük, még mindig megoldatlan 
problémaként szerepel a város ve
zetőségének munkarendjében, mert 
nincs meg a kellő anyagi erő an
nak megvalósítására. Sok szép 
gondolat, terv valóraválását aka
dályozza a pénztelenség s nincs 
mindenben igazuk azoknak, akik 
egy s más késedelemért a város 
vezetőségét szokták okolni.

Újabban a városházának szűk 
voltáról, a hivatali helyiségek, kü
lönösen a földszinti helyiségek 
egészségre ártalmas sötétségéről, 
káros nedvességéről esik több szó 
s már-már arról is beszéltek, sőt 
lapunkban is megpendítették az 
eszmét, hogy a városi közkönyv
tár és olvasóterem elhelyezéséhez, 
de a tisztviselők megfelelő hiva
tal helyiséghez juttatásához is a 
■.árosházát ki kell bővíteni, épít
kezni kell.

Tény az, hogy a városháza im
már szűk. Valóság az, hogy főleg 
a földszinti helyiségek, de az eme
leti helyiségek is nagyobbrészt sö- 
iétek, sőt nedvesek. Lehetetlen ál
lapot, hogy a tanácstermet is tiszt
viselő elhelyezésére használják fel, 
ami miatt azután a nagyterem
ben a tanácskozások nélkülözik a 
zárt jelleget, de a meglehetős nagy 
érmét téiviz idején állandóan fű

teni is kell. Igaz az is, hogy a 
közkönyvtár és olvasóterem na
gyobb helyiségeket igényelnek s a 
iiai sötét lyuk egyáltalán nem meg

felelő.
Ezeken a bajokon a városháza 

teljes átalakitásával sem lehetne 
gyökeresen segíteni, mert a telek 
beékeltsége ezt kevésbbé engedi.

A város vezetőségével ez évi 
február havában lefolytatott s la
punkban is ismertetett interjú során 
e kérdésről határozott formában 
nem esett szó, csupán a tűzoltó 
laktanya építés, a tűzoltóságnak és 
az istállóknak a városháza udva
ráról történő elvitele s máshová 
helyezése emlittetett s csak per 
tangentem jeleztetett valamelyes át
alakítás a városháza épületén.

Hát erre a nagy költséggel járó 
építkezésre nincs semmi szükség, 
annál kevésbbé, mert, mint előbb 
mondottuk, a leirt bajokon a teljes

átalakítással sem lehetne gyökere
sen segíteni és pénz sincs hozzá.

E helyett megoldható lenne a 
kérdés a következő elgondolás sze
rint :

A jelenleg csekély húszezer ko
rona évi bérért — ami mellett az 
összes adókat is a tulajdonos város 
fizeti — szerződés nélkül a kato
nai kincstárnak bérbe adott régi 
pénzügyigazgatósági, úgynevezett 
Feketesas épületbe költözködjék 
be a város. Olt elhelyezhetők az 
összes városi tisztviselők, a városi 
hatóság minden hivatalos szerve, 
elhelyezést nyerne a magyar és 
szlovák közkönyvtár, ezek olvasó
termei, sőt itt lakást kapnának a 
jegyzők s más tisztviselők közül 
is többen. A tűzoltó laktanya, az 
istállók kihelyezésének ügye az 
előbb hivatkozott interjú szerint 
intéződne el.

Az igy kiürülendő jelenlegi vá
rosháza épülete inkább lenne el
adható, mint a Feketesas, vagy pe
dig egyébként értékesithető, mert 
hogy a két épület közül az egyik
től meg kell válnia előbb-utóbb a 
városnak, nem szenved kétséget.

De az is bizonyos, hogy amel
lett, hogy a városháza nagy kér
dése igy megoldást nyerne, ez az 
elgondolás szerinti megoldás már 
kedvező jövedelmezőség tekinteté
ben is.

Egyetlen gátló körülmény a gyors 
megoldásban a jelenleg fennálló, 
időhöz nem kötött bérlet, de ez is 
likvidálható lenne.

Egy terv, egy elgondolás ez. A 
valóraváltásra - illetékesek gondol
kozzanak csak rajta egy kissé. Az 
ügy fontossága, az előnyösnek mu
tatkozó megoldási mód megér- 
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Budapesti levél.
Az idegenek tízezrei és egész Buda
pest a Nemzetközi Vásáron weeken- 

dezett.
Fényes próbát állt ki vasárnap a Bu

dapesti Nemzetközi Vásár: százezernél 
óval töt b látogatót tudott befogadni és 
a legnagyobb rendben tökéletesen el
látni. Egyetlen napon még sohasem for
dult meg annyi ember a vásáron, amely 
igaz, hogy rengeteg látnivalót és szen- 
zác ót igért és egész különleges attrak- 

i dókkal keltette fel maga iránt ezt a 
páratlan érdeklődést. Felcsigázott vára
kozásokkal és igényekkel jöttek a tö
megek és senkisem távozott csalódot
tan, mert valóban minden képzeletet 
felülmúl a látványosságoknak az a so
kasága és sokfélesége, amely a nézők

szemei elé tárult. A divatrevü kápráza
tos műsora, a sétarepülések rendkivü- 
lisége, az egyes pavilonokban kiállított 
árucsodák képe, az olcsó kóstolók, a 
vidám muzsika, az eleven, színes vásári 
forgatag, rendkívüli és felejthetetlen él
ményt nyújtott mindenkinek.

Szenzációs számok beszélnek a vásár 
vasárnapi sikeréről : 5000 magánautó, 
630 autóbusz és 2180 villamosjárat 
szállította ki a tömegeket s a gyalogo
sok végtelen sorai korán reggeltől késő 
délutánig özönlöttek ki a vásár terüle
tére. A vásár élelmezési üzemeiben 
2000 főnyi személyzet közel 30000 em
bernek szolgált fel ebédet, a különböző 
élelmiszerpavillonokban pedig sok száz
ezer filléres étel- és italkóstolót szol
gáltattak ki.

Eddig már több különvonat érkezett 
a külföldről, de újabb meg újabb kü- 
iönvonatokat jelentettek be vasárnap is. 
Ausztriából hosszú autóbuszsorok hoz
zák a vendégeket, a távolabbi külföld
ről pedig rengetegen jönnek repülőgé
peken. Egész sereg országos jellegű 
kongresszust tartottak ezen a vasárna
pon és természetesen a nagygyűlések 
után a résztvevők mind testületileg ke
resték fel a vásárt, amely nem csupán 
mint látványosság egészen rendkívüli, 
hanem egyben Nyugateurópa legnagyobb 
árutőzsdéje is. Hogy csak egy példát 
említsünk, vasárnap a vásár Épitő- 
anyagtőzsdéjén 10000 vagon áru cserélt 
gazdát.

Magállapitható, hogy a vidékiek és a 
külföldiek nagyon jól érzik magukat 
Budapesten és minél hosszabb ideig 
igyekeznek itt maradni, ami módjukban 
is van, hiszen a vásárigazolvány ked
vezményeivel május 28-ig tartózkodhat
nak Magyarországon. Ezek a kedvez
mények az ideutazásra, május 18 án, 
hétfőn déli 12 óráig érvényesek.

Felhívás.
A Csehszlovákiai Magyar Dalosszövet
ség karnagyi tanfolyamára való je

lentkezésre.
A Csehszlovákiai Magyar Dalosszö

vetség a Szlovenszkói Általános Magyar 
Tanítóegyesülettel karöltve 1936. augusz
tus havában háromhetes karnagyi tan
folyamot rendez Pozsonyban. A tan
folyam célja a gyakorlati karnagyok to
vábbképzése és uj karnagyoknak a ki
képzése. A tanfolyam két éven át 3—3 
heti tartamú lesz. Előadókról, elsőrangú 
szakemberekről, helyiségről, valamint 
arról, hogy a gyakorlati kiképzés céljára 
megfelelő dalárda álljon rendelkezésre a 
Cs. M. D. Sz. fog gondoskodni. A tan
folyam tananyaga a következő tantár
gyakból fog állani : Az énektanítás mód 
szerei. Zenei alapismeretek. Összhang
zattan. Ellenpontan. Formatan. Zenetör
ténet. A karénektanitás pedagógiája. 
Gyakorlaiti karvezetés. A tananyag be
osztás olyan, hogy a hallgatók a legszük
ségesebb elméleti és gyakorlati tudást 
sajátíthassák el. A tanfolyam magyar
nyelvű.

A tanfolyamra való jelentkezés határ
ideje 1936. junius 15. Eddig a határ
napig mindenki Írásban tartozik jelent
kezni a Cs. M. D. Sz. központjában 
(Pozsony-Bratislava, Jakabbiró tér 16.). 
Az írásbeli jelentkezéshez csatolni kell, 
egy kötelezően aláirt nyilatkozatot, mely

ben a jelentkező kijelenti, hogy a tan
folyamot pontosan látogatni fogja és a 
jövő évi tanfolyamra is jelentkezni fog. 
Csatolni kell továbbá a zenei képzett
séget igazoló okmányt. (Pl. tanítói ok
levél, azoknál a gyakorlati karnagyoknál 
akik nem valamely szövetségi tagegye
sületnek a karnagyai, az illető egyesület 
elnöke és titkára által kiállított igazol
ványt, melyben azok igazolják azt, hogy 
nevezett a dalárdát mily hosszú ideje 
vezeti. A Cs. M. D. Sz. fenntartja azt a 
jogát, hogy a jelentkezettek közül kivá
lasztja a hallgatókat. Tekintetbe jönnek 
elsősorban a Cs. M. D. Sz. tagegyesü
leteinek karnagyai a Magyar Tanító
egyesület által ajánlott karnagyok, a 
Ruszinszkói Dalosszövetség tagegyesü
leteinek karnagyai, (ezek igazolni tar
toznak ebbeli minőségüket az ottani 
szövetséggel) végül olyanok, akik nem 
karnagyok, de karnagyi kiképzésben 
akarnak részesülni.

A Cs. M. D. Sz. gondoskodik a hall
gatók méltányos ár melletti elhelyezésé
ről és ellátásáról. Azok akik kedvez
ményben kívánnak részesülni és erre 
vonatkozó igényeiket a kérvényben fel
tüntetik és indokolják, a Cs. M. D. Sz. 
részéről méltányos támogatásban része
sülhetnek.

Pozsony, 1936. május 9-én.
Dr. Giller János s. k.

orsz. elnök.
Dr. Bicsovszky Kázmér s. k.

ügyv. alelnök.
Boros Béla s. k.

főtitkár.

Szegényházunkról.
A rimaszombati szegényház sok tekin

tetben megelőzi más városokat már 
létezése és fennállása által is, mert nem 
minden város gondoskodott a múltban 
hasonló humánus intézmény felállításá
ról. Pedig a kiöregedett és önhibáján 
kívül szegény sorsba jutott polgárság 
megérdemli, hogy ne hagyják magára, 
hanem a város gondoskodjék róla élete 
végső napjaiban.

A mi szegényházunk régebben a Ta
másfalvi ut és Mezőutca sarkán nyert 
elhelyezést, később pedig, amikor a 
Fehérkereszt gyermekgondozó intézete 
megszűnt a hajdani járásbirósági épü- 
ületben : akkor ide telepítették át a 
szegényházat, a fogház és a régi te
mető mellé, elég tágas, egészséges he
lyen fekvő épületbe, amelynek két ol
dalra is kiterjedő nagy udvara és kertje 
lehetővé tette az intézeti épület kibőví
tését is.

Ebben a helyiségben, amelynek négy- 
szobája és nagy előterme van, helyez
ték el a szegénygondozó intézetet.

Egy szoba a gondnok lakásául szol
gál, a konyha mellett pedig a kiszol
gáló személyzet talál elhelyezést. A sze
gény öregek két nagy szobában laknak, 
férfiak és nők külön. Van egy fürdő- 
helyiség, amelynek nagy része ebédlőül 
is szolgál. A nagy középső előterem 
pedig raktár a ruhanemüek és gyógy
szerek elhelyezésére. Hiánya az intézet
nek, hogy nincs betegszoba s a bete
gek az egészségesekkel együtt tartóz
kodni kénytelenek.

Jelenleg csak a legszegényebb, szol
gálati cselédsorban kiöregedett emberek 
jutnak be az intézetbe, a polgári sor- 
suak kinn lakva kapnak segítséget. De
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ha az intézet kibővülne, akkor ezek is 
bejuthatnának oda.

Most 17 öreg lakik az intézetben és 
pedig 9 férfi, 8 nő. Most a nők szobája 
van az utcai oldalon, a férfiaké pedig 
belül. Akad köztük 85 éves is, néhány 
pedig megközelíti ezt a kort. Négy már 
elvesztette a szemevilágát.

Éppen vacsoráztak, jóizü, hagymásos, 
zsíros kukoricakását jó fehér kenyérrel. 
Kapnak reggelit, ebédet, vacsorát.

Az intézet fővezetője a város főbíró 
orvosa, Dr. Eszenyi Gyula. Az ő felügye
lete alatt Szőke János városgazda gon
doskodik az öregekről, akiknek dolgait 
rendes könyvbe vezeti be. Ha betegek, 
orvosságot is ad nekik orvosi rendelet 
szerint a szekrényből. Ruházatukat is ő 
adja ki az intézet ruhatárából.

Egy polgári sorsú külső gondozottja 
is van az intézetnek.

Már tervbe vette a város, hogy a ta- 
másfalvai volt cselédképzőben helyezi 
el a szegény intézetet, ahol tágasabb 
helyiségek vannak s oda még a városi 
istállók és kocsisok is kitelepülhetnének.

Az ottani helyiségek tágasak és a sze
gényház is bővíthető volna s a hely is 
egészséges.

Mindenesetre jó és helyes lesz, ha a 
város az uj helyen úgy helyezi el az in
tézetet, hogy a jelenlegi hiányok elke
rülhetők legyenek. Gondoskodni kell 
betegszobákról és az esetleges polgári 
sorsú öreg szegények lakosztályáról is. 
Így azután teljes lesz majd a szegény
ház berendezése. Váth.

H ÍR E K
Nincs pénzünk,

— jelenti a gyűlésen az egyik kullurszerv 
pénztárnoka, mélabus hangon. Nem fi
zetnek a tagok, akik minimális számban 
jelentkeztek csak a kultúra támogatására.

— Nyolcezer korona a hátrálékos régi 
tagdíj, — jelenti az egyik társadalmi 
egyesület, kultúrát is ápolgató emberso- 
kadalom gondterhes pénzügyi bizottsága.

Hm, hm I — hiimmögök szomorúan s 
nyomban egy mozgalmas kép eleveneáik 
föl előttem a közel múltból. — — —

Körhinta verklije sivalkodik a tavaszi 
est csöndjében a vásártéren, hová százá
val vándorol a kisváros munkaután pihe
nő népe. Villanyfény árban úszik a látvá
nyosságok piaca. Ezernyi ember tolong 
egymás hátán: nők, férfiak, szegények, 
gazdagok, nagy emberbolyba keveredve. 
Száguldva forog a nyikorgó körhinta 
szédülésre vágyó kéjutasaival, kiket hosz- 
szu vöröscsőrével rihogásra csipked a 
gólyamaskarás bohóc. A fényesre csiszolt 
drótkötélpályán hattyú hátán úsznak ide- 
oda a levegőbe kívánkozó lináberghra- 
jongók. A jövenáöt kutatók kíváncsian 
ácsorogva lesik a szemetforgató, fekete 
macskája s bóbitáját borzoló zöld papa
gálya társaságában titokzatosan mosoly
gó, hervadtbáju Eszmeralda jóslatát. A 
rekedhangu, néguskosztümös kikiáltó fá 
radhatatlanul csalogatja rémképes pa
noptikumába két koronával a felnőtteket, 
egy koronával a gyerekeket. A tojásesős 
— bódé nagyhangú rikkancsa alig győzi 
bádoghálóval kiszolgálni a tojáshalászai
ért rajongókat. A zsákbamacskás tucat- 
számra süti el borítékait a szerencsét 
próbálgatok között. A lövöldénél pujfog- 
nak a puskák s a leadott koronák mind 
célba, — a pénzszedö-maskara tarsolyá
ba találnak...

Súlyos ezrek vánáorolnak igy a mutat
ványos zsíros tárcájába, nálunk éppen 
úgy, mint Losoncon, Rozsnyón avagy 
más helyen s nem csodálkozom, ha üre
sek a kulturegyesületek és szervek, a ne
mesebb szórakozást, kultúrát, művészetet 
jelentő színházak pénztárai, a kultúrát is 
ápoló társadalmi egyesületek többezres 
régi tagdijhátrálékkcl terheltek. Minderre, 
jó könyvre, kultúra, irodalom pártolásra 
müvészettámogatására, emberbaráti intéz
mények jelkarolására nincs pénz ott, ahol 
még panoptikum, csepürágás, medve és 
májúm táncoltatds, verkli, ringlspil és 
vurstli kell elsősorban az embereknek.

Szakszerű 
rakett húrozás 

és javitás

KERCSIK
szaküzletében.

Postai szolgálat 1936 május 21 én. 
1936 május 21 én a posta, teli fon és 
távírda szolgálat mint ünnepnap. Pénz- j

felvételi osztályok 8—11, levél és cso
mag felvételi osztályok 8—12, távirda 
és telefon 8—19 óráig állnak nyitva.

A köztársasági elnök születésnapja
Május 26. és 27-én a pozsonyi szlovák 
nemzeti színház művészei, a helybeli 
Rimavan kulturegylet és az összes hely
beli kulturegyesületek közreműködésé 
vei, a művelődési bizottság védnöksége 
alatt Dr. Benes Ede köztársasági elnök 
52 ik születésnapja alkalmával a Táira 
szálló nagytermében este 8 órai kezdet
tel ünnepélyt rendeznek. Az ünnepélyen 
Czelder Gyula szaktanító ünnepi be
széde és a szlovák nemzeti színház 
szinielőadása szerepel. — Jegyek a 
Könyvnyomda r. t. üzletében (Tompatér) 
jegyezhetők elő. — Bővebbet a plaká
tokon.

Eljegyzés. Hauszer Katalin (Rima
szombat) és Kovács Barna (Rimaszom
bat) jegyesek. (M. k. é. h.)

Érettségi vizsgák. A rimaszombati 
áll. reálgimnáziumban a szóbeli érettsé
gi vizsgák Filo Ede, a rozsnyói áll. reál- 
gimnázium igazgatójának elnöklete alatt 
a szlovák tagozaton junius 9 és 10-én 
a magyar növendékeknél pedig 12. 13- 
án tartatnak meg.

A beretkei rtf. árvaház múlt évi 
működésének megállapítása ügyében az 
árvaházi bizottság Beretkén tartotta meg 
ülését. Az ülést Ablonczy Pál gömöri 
esperes imája vezette be, majd Tornal- 
lyay Zoltán egyházkerületi főgondnok 
elnöklete mellett került sor a tárgyso
rozat letárgyalása. Megválasztotta a bi
zottság a Bácsy Gyula eltávozásával 
megüresedett igazgatói állásra Borza B. 
Zoltán beretkei beiktatott lelkészt. Ez
zel kapcsolatban őszinte köszönetét tol
mácsolta a bizottság Gérecz Lajos be
retkei igazgató-tanítónak, aki mint he
lyettes igazgató a Bácsy Gyula eltávo
zása óta ritka pontossággal és odaadás
sal vezette az árvaház külső-belső mun
káját. Letárgyalta a bizottság az 1935. 
évi zárszámadást és az 1936. évre szóló 
költségvetést, valamint a konventre fel
terjesztendő évi jelentést. Az árvaház 
vagyona 1935. év végén Ke 431.676 45 
összeget tett ki. — Szép eredménnyel 
zárult a megindított árvaházi persely
akció is. — Czinke István volt ref. püs
pök vallástani könyvének jövedelméből 
36000 korona van betétkönyvön, raktá
ron van mintegy 20000 korona értékű 
könyv. ACzinke-féle alapítvány összege 
kereken 60000 korona. Az egyházkerü
letek közül áldozatkészségben első he
lyet foglal el a tiszáninneni egyházke
rület, mely az előző évi 20000 koronával 
szemben 1935 ben 34000 koronát kül
dött be a beretkei árvaház részére. 
Ebben az összegben Gömör egymaga 
15000 koronával van képviselve. — Az 
árvaházi bizottság ismételten kimon
dotta, hogy az árvaházba csakis törvé
nyes házasságból származó gyermeke
ket vesz fel, ellenben javasolja a kon- 
ventnek egy egyetemes református le
lencház felállítását. — A propaganda 
fejlesztésével kapcsolatban célszerűnek 
tartják különféle vallásos iratoknak az 
árvaház kiadásában való megjelentetését. 
— Az árvaház ez idő szerint 38 árvát 
gondoz, és pedig Beretkén 25 öt, mint 
cseregyermeket L'ptószentmiklóson 1-et 
és 12 kihelyezett nagyobb gyermeket 
egyes családoknál és különféle üzemek
nél. Az árvaház a Mórccz-féle hagya
tékból egyelőre 3600 korona készpénzt 
és egy szép jubileumi ezüstserleget ka
pott. — Foglalkozott még az árvaházi 
bizottság egy utazó titkári vagy titkár 
női állás szervezésével is, mely után az 
igen látogatott ülés véget ért.

„Anyák napja" Rimaszombatban. A 
járási gyermekvédő egyesület a helybeli 
ovodák, elemi és polgári iskolák növen
dékeinek bevonásával szombaton este 
a volt vármegyeház nagytermében ren
dezett műsoros estély keretében ünne
pelte meg az „Anyák Napját", nagyszá
mú közönség jelenlétében. A virágba- 
öltöztetett színpadon szebbnél-szebb 
müsorszámok juttatták kifejezésre az 
Anyák iránti gyermeki szeretetet, általá
nos vélemény szerint azonban a legki 
emelkedőbb száma a hatalmas műsor
nak mégis a precízen bet-nitott, látvá
nyos táncokkal és szólóénekekkel fűsze
rezett „Tavasz diadala" cimü szám volt, 
amelyet a polgári iskola növendékei 
mutattak be nagy sikert aratva. A pil
langót? ne, a hólabda balett, a kisvirégok 
csoporttánca, mind mind egy-egy kköve 
volt a siker koronájának. A rendezés és

betanítás munkáját Fratrits Vilma tanár
nő végezte művészi érzékkel és nagy 
tudással s ennek a művészi lelkű, fárad
hatatlanul tevékenykedő tanárnőnek 
oroszlánrésze van a sikerben.

Dr. Werner Gyula előadása. Mint 
múlt számunkban jeleztük, dr. Werner 
Gyula, a Pánerurópa-mozgalom ismert 
munkása, vasárnap, május 17 én, este 
8 órai kezdettel a Kereskedelmi Testü
let nagytermében tartja meg nagy ér
deklődéssel várt előadását „Európa jövő
jéről". Belépődíj nincs.

Anyák napja Feleden. A feledi járási 
fiatalságot védő egyesület május hó 10- 
én rendezte meg az első „Anyák napját" 
a Pinka-féle kertben, a helybeli összes 
iskolák közreműködésével. A program
ból különösen kiemelkedtek az áll. is 
kóla növendékeinek 2 és 3 szólamban 
előadott énekszámai. Szlovák nyelven 
Palásthy József áll. isk. igazgató, magyar 
nyelven pedig Bellágh Barna ref. lelkész 
méltatták a nap és az ünnepély jelentő
ségét. A műsor befejezése után kezde
tét vette a népmulatság és a szülők 
által összehordott sütemények árusítása. 
Az „Anyák napja" úgy erkölcsi, mint 
anyagi tekintetben kiválóan sikerült, 
amit az is bizonyít, hogy önkéntes ado
mányokból és a sütemények árusításából 
befolyt tiszta jövedelem 900 Ke 45 fillért 
tesz ki. Ezt az összeget az egyesület 
a szegény gyermekek téli élelmezésére 
és felruházására fogja fordítani. A járá
si fiatalságot védő egyesület elnöksége 
ezúton mond köszönetét mindazoknak, 
akik az ünnepély sikeréhez bármi mó
don hozzájárultak.

Hírneves tudós nagy sikere. A ma
gyar olvasóközönség már régen nem fo
gadott olyan osztatlan érdeklődéssel tu
dományos müvet, mint most, amikor 
Cholnoky Jenő, a budapesti egyetem 
nagyhírű professzora, öt kötetes, hatal
mas műben megírta a földkerekség min
den országának és népének életét. Ez a 
méreteiben is hatalmas világföldrajz 
nemcsak tudományos teljesítménynek 
elsőrangú, hanem, a kritika elragadta 
tott s egyöntetű elismerésének bizony
sága szerint, irodalmi alkotásnak is 
egyedülálló jelentőségű. Több mint 50 
év óta nem jelent meg magyar nyelven 
ilyen nagyszabású áttekintés a föld éle
tére vonatkozó tudományos megismeré
sekről. Cholnoky Jenő professzoré az 
érdem, hogy a földrajzi kutatás és a 
modern statisztika mai eredményeit élve
zetes formában hozzáférhetővé tette a 
nagyközönség számára. Csehszlovákiai 
megbízottja. Molnár Jenő, Bratislava, 
Grössling u. 8. szívesen küld gazdagon 
illusztrált ismertetőt teljesen ingyen er
ről a mindenkit érdeklő, értékes műről.

A SzMKE alakuló közgyűlését a 
gimnáziumi magyar szülői tanács ugyan
akkor tartott értekezletére figyelemmel 
f. hó 10 én nem tartották meg. A SzMKE 
alakuló közgyűlése vasárnap, f. hó 17-én 
d. e. 11 órakor lesz a városháza tanács
termében, amelyre az érdeklődők ezúton 
is megtiivatnak.

Szülői szövetségi záróközgyülés. Dr.
Weinberger Rezső elnöklésével vasárnap 
tartotta meg záróközgyülését a gimná
ziumi szülői szövetség, a szülők szo
katlanul nagy érdeklődére mellett. A 
múlt ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása 
után Ferenczy Eszter tai árnő tartott 
magas színvonalú előadást a „Pszicho
technikai vizsgálatokéról, kifejtve azok 
mibenlétét, a vizsgálatok technikáját és 
jelentőségüket a pedagógia szempont
jából. A rendkívül érdekes előadást a 
közgyűlés nevében dr. Weinberger el
nök meleg szavakkal köszönte meg, 
majd Havas Vilmos tanár szólalt fel és 
indítványozta, hogy az intézet szlovák 
tagozatán már bevezetett pszichotech 
nikai vizsgálatokat a magyar tagozaton 
is kérje rendszeresíteni a szülői szö
vetség. Frenyo Lajos, Faluba János, Ha- 
vasr.é-Kovarik Mária és Z< mlényi G) ula 
hozzászólása után a közgyűlés nagy 
többsége nem foglalt állást a kérdés
ben s igy a pszichotechnikai vizsgála
tok alkalmazása az egyes szülők belá
tására lett bizva. Ezek után a fogakció 
állásáról tett rövid jelentést Faluba 
igazgató azzal, hogy a részletes beszá
molót az akció teljes befejeztével a 
jövő év folyamán fogja előterjeszteni. 
A diákbálokon legutóbb tapasztalt toi- 
lett-versengéssel kapcsolatban Szokolay 
János szólalt fel és nemcsak a szülőket, 
hanem a tanári kart is arra k rte, hogy 
a diáklányokhoz illő, egyszerűbb öltöz

A test csak úgy győzi a munkát, 
ha van tartalékja. Ezért legyen az 
eledelben C e r e s  100°0-os tiszta 
növényzsír -  ez adja meg az erejét!

ködésre szorítsák a leánynövendékeket. 
Faluba János igazgató kijelentette, hogy 
ha ebben a kérdésben a szülők nem 
sietnek a tanári kar segítségére, az in
tézet meg fogja tagadni a diákbálok 
engedélyezését. A közgyűlés ezután egy
hangúlag tudomásul vette Havas Vilmos 
titkári és Ferenczy Eszter pénztárnoki 
jelentését. A titkári jelentés örömmel 
regisztrálta a szülői összejövetelek iránti 
érdeklődés szemmel látható fokozódását 
s a szövetség működésének eredményei 
között a fogakció sikeres lebonyolításá
ról s az iskolaépület kibővítése érde
kében végzett sok éves intervenciók 
sikeréről számolt be megelégedéssel. Az 
uj épületszárny építése folyamatban van 
és ősszel átadható lesz rendeltetésének. 
A turóczszentmárfoni Matica nyelvkur
zussal egybekötött egyhónapos nyara
lási akciójára vonatkozó felhívása ké
pezte még napirend tárgyát, e túldrága 
rendezés iránt azonban a szülők semmi 
érdeklődést nem mutattak. — A szülői 
szövetség közgyűlése dr. Weinberger 
Rezső elnöki zárószavaival ért véget.

Ref. gyülekezeti kirándulás. A ref. 
egyház gyülekezeti szervei folyó hó 
21-én, áldozócsütörtökön, a konfirmáció 
napján gyülekezeti kirándulást rendez
nek a tamásfalvai erdőbe, a Konszky- 
féle erdészlak mellé. Gyülekezés a do
hánygyár előtt. Indulás félkettőkor. A 
poltári vasúti őrháztól egyenes gyalogút 
vezet a kiránduló helyre. Az autótaxik 
6—7 személy esetén kb. 2 koronáért 
viszik személyenként a kirándulókat. A 
nagyon szép kilátást is nyújtó kiránduló 
helyen istenitisztelet is lesz d. u. 3 óra
kor.— A kirándulás rendezősége borju- 
pörköltről és italról gondoskodik. Evő
eszközt, üveget, poharat mindenki hoz
zon magával. — A kiránduláson való 
részvétel Angyal Gyula, Keresik László, 
Paál László vagy Pecsők Lajos üzleté
ben jelentendó be.

Rőczey Jenőné növendékeinek vlzs- 
gaelőadása. Folyó hó 10-én délután 
5 órakor tartotta vizsgaelőadását Rőczey 
Jenőné a Ferenczy utcai lakásán, ami 
mindenképen kicsinek, szűknek bizo
nyul már a szép számmal megjelent kö
zönség számára. Az előadás, a kicsinyek 
produkciói meglepő, szép eredményt 
mutattak. Bámulatos az a tehetség, az a 
külön gyermekpedagógiai nevelési rutin, 
amelyekkel Rőczeyné a gyermekek ér
telme felett rendelkezik. A kis gyerme
kek kedvvel tanulnak, játszva, nyoma 
sincs az unalomnak rajtuk, Üdén, tiszta 
kiejtéssel hull a német szó ajkukról, 
szépen, gondosan hangsúlyozva. Minde
neken felül pedig őszinte elismeréssel 
honoráljuk azt a türelmet és szeretetet, 
amellyel a gyermeki lélek tiszta biro
dalmában munkálkodik. — Különösen 
szép művészi teljesiímény volt a „Nap 
szakai", fantázia, s a „Játékbolt". Műsor: 
Óra a kicsikkel. Előadták : Tanítónő 
Rőczey Jenőné, tanítványok Bokor Zs. 
Cseh I., Manincsok L., Ráróssy A., Zeit- 
hatnmel E. Verset mond : Hasicska P., 
Vágássy I. Sefcsik B. Ilyenek a lányok: 
Demeter L., Tariska D , Szőllősy B., Ba- 
dinyi T., Szabó D. Verset mondott. Zeit- 
hammel E. Utcai jelenetek: Bokor Zs. 
Cseh I, Kálmán R., Klein T., Szabó D. 
Verset mondott: Lechner I. Találós kér
dések: Klein T., Bartos M. A nap sza
kai: Martincsok E., Tariska D., Cseh I. 
Csefo D., Martincsok L., Rárósy A., 
Gross L., Demeter L., Zeithammel E., 
Telesznicky A. Klein T. Verset mondott: 
Antos R. Vig kézművesek: Lechner I., 
Setcsik B., Vágássy L, Klein T. Játék-



! 936. május hó 17. G Ö m ör 3

boltbon: Tariska D., Csefo D., Antos R., 
gokor Z Martincsok L., Zeithamme!
E ; Bartos M. — Vizsga végeztével, ked
ves kis vers kíséretében, egy szép kris
tály vázával kedveskedtek a tanítványok 
Rőczey Jenönének.

Felakasztotta magát egy rimasimo- 
nyj gazda. Szokatlan hátterű öngyil
kosság történt Rimasimonyi községben, 
amely az egész környéken nagy feltű
n t  keltett. Bőd Sándor jómódú gazda 
afölötti bánatában, hogy tekintélyes va 
gyonát és birtokát nem volt kire hagy
nia, mivel rövid idő alatt elhaláloztak 
rokonai, akik később örökösei lettek 
volna, háza padlásán felakasztotta ma
gát és mire ráakadtak, már halott volt.

Pályázati hirdetm ény.
A Rimaszombat - Tamásfali Evang.

Egyház lelkészlakásának renovációjára 
pályázatot hirdet. Az elvégzendő mun
káról és feltételekről az egyház megbí
zót! a Tóth Vilmos mérnök ad köze
lebbi felvilágosítást.— Pályázatok folyó 
hó 23. déli 12 óráig adandók be a 
lelkészt hivatalnál.

Egyházközségi Elnökség.
Megtámadott mezőőr. Földi István 

és Kovács Pál rimapálfaiai juhászok nyá
jait tilosban találta Csajna László me
zőőr, aki a juhokat be akarta hajtani a 
községházára. — A juhászok megtámad
ták a mezőőrt, alaposan helybenhagyták, 
majd revolvert szegeztek rá s úgy erő
szakolták ki azon Ígéretét, hogy nem 
fogja őket feljelenteni.— A mezőőr en
nek ellenére megtette a feljelentést a 
két juhász ellen, akiket a helybeli ke
rületi bíróság Vágássy-tanácsa folyó hó 
11-én el is Ítélt és pedig Földit négy 
havi fogházra és 200 Ke pénzbüntetésre, 
Kovácsot pedig két havi fogházbünte
tésre és szintén 200 Ke pénzbüntetésre, 
ügy az elítéltek, mint az áüamügyész 
három napi meggondolási időt kértek.

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

A legfelsőbb közigazgatási bíróság 
döntése — kötelező. A jogbiztonság 
megszilárdítására létesült jogi tanács
adótestület Hodia miniszterelnök elnök
lete alatt és dr. Dérer igazságügyminisz
ter részvéteiével ülést tartott. Az ülésen 
mindenekelőtt megbeszélés tárgyát ké
pezte az a kérdéskomplexum, mely sze
rint bizonyos esetekben előfordul, hogy 
a hatóságok nem akceptálják a legfel-j 
sőbb közigazgatási bíróság döntéseit 
Ennek elkerülésére törvényjavaslatot tér- j 
jesztenek a parlament elé, amely a ha- i 
tóságok kötelességévé teszi, hogy dön
téseikben vegyék figyelembe a legfel
sőbb közigazgatási bíróság álláspontjait

ezután igazodjanak. A legfelsőbb 
közigazgatási bíróság döntései mosta
náig csak konkrét esetre voltak köte
lezők, mostantól kezdve általánosan kö
telezők lesznek.

| Foto-gépek előnyös 
részletre is, fooiball-latfdák és 
turiszía-felszerelések a legjutá- 
nyosabban beszerezhetők

_B ÖKÖR-drogériában^
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Háborúság az elszántott föld miatt.
Langhoffer Zsigmond és Forgács András 
hrussói lakosok között régibb idő óta 
á iandó háborúság folyt amiatt, hogy 
Forgács mindig nagyobb és nagyobb 
darabokat szántott el a Langhoffer föld 
. bő!. Utóbbi végre megsokalta Forgács 
viselkedését és egy szép napon leka- 
száltatta az elszántott területen levő ta
karmányt s hazahordatta gazdasági ud 
varába. Amint ezt megtudta Forgács 
András, Fuglovics László fuvarossal és 
feleségével a Langhoffer udvarán ter
mett, felrakatla a szekérre a takarmányt 
és különféle fenyegetések közepette el
hagyták a Langhoffer udvarát. — Erre 
aztán kölcsönösen feljelentést tettek 
egymás ellen. Az érdekes ügyben folyó 
hó 11 én hozott Ítéletet a helybeli ke
rületi bíróság, amikor is Langhoffert az 
ellene emelt lopás vétsége alól felmen
tette, mig Forgácsot egy havi fogház- 
büntetésre ítélte el, a büntetés végre
hajtását azonban két évi próbaidőre 
felfüggesztette a bíróság.

Letartóztatott kém. A helybeli ál
lamügyészség rendeletére a csendőrség 
letartóztatta Csutor Máté Zoltán föld
mi vés, velkenyei lakost kémkedés címén. 
Csutor egy évvel ezelőtt lett elbocsátva 
a csehszlovák hadsereg kötelékéből, aki 
egy lórugás következtében karjára rok
kanttá vált s aki állandó összeköttetést 
tartott fenn Kertész nevű bánrévei ma 
gyár határőrmesterrel, akinek adatokat 
szolgáltatott. Csutor letartóztatásakor 
beismerte tettét. — Beszállították a 
helybeli kerületi bíróság fogházába.

Strandfürdő Feleden. A feledi ipa
rosok olvasóköre legutóbbi választmányi 
ülésén egy modern strandfürdő építését 
határozta el. — A célra legmegfelelőbb 
rimaparti telektulajdonosokkal már si
került megegyeznie és az előkészítő 
munkálatok is megindultak. A jövő hó 
nap közepén nagyszabású ünnepség 
keretében szándékoznak az uj strand
fürdőt megnyitni.

Elítéltek egy többszörösen bünte
tett betörőt. Egy jő! öltözött, kifogás
talan magaviseletü úriembernek látszó 
egyén jelent meg nemrégen az egyik | 
helybeli ékszerészüzletben és aranytör- i 
nielékeket kinált fel eladásra. Az éksze
rész gyanútlanul megvette az arany
részeket, sőt az illető később visszatér
ve, egy gyűrűjébe vésést is rendelt meg. 
Napok múlva hallotta meg az ékszerész, 
hogy egy Punka Mihály nevű utyekácsi 
lakost a rendőrség, mint többszörösen 
büntetett betörőt letartóztatott, miután 
rábizonyosodott, hogy Keczegén, egy 
ottani földmives házába is betört s a 
család távollétében azoknak arany és 
ezüst értéktárgyait ellopta. Az ékszerész 
azonnal jelentkezett a rendőrségen s 
nagy volt a meglepetése, amikor meg
tudta, hogy az illető, akitől ő az arany
törmeléket gyanútlanul megvásárolta, 
egy többszörösen büntetett betörő. — 
Folyó hó 11-én tárgyalta a helybeli 
kerületi bíróság büntetőtanácsa Punka 
Mihály ügyét, akit a biróság húsz havi 
börtönbüntetésre ítélt el. Punkát elitél
tetése után a tárgyalóteremben azonnal 
letartóztatták és megkezdte a helybeli 
fogházban bünterésének letöltését. Az 
ékszerészt — akinek ártatlansága ebben 
az ügyben teljes beigazolást nyert — a 
biróság a vád és következményei alói 
felmentette.

M ii  választékáról, olcsó árairól
közismert ruharaktáramat

a vásárló közönség figyelmébe ajánlom.
GYULAI ISTVÁN

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

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

Elítélték passzushamisitásért. Rid- 
zony József földmives, rimakokovai la
kos ellen végrehajtás volt foganatosítva. 
Mikor a végrehajtó megjelent udvará
ban és leakarta foglalni a malacokat, 
János nevű fia tiltakozott ellene, azt 
állitván, hogy a malacok nem az apja 
tulajdonát képezik, hanem azoknak ő a 
gazdája. Elő is mutatta a malacokról 
szóló passzust, amelyről a végrehajtó 
azonnal megállapította, hogy hamisítva 
van. A fiú ugyanis kikaparta a pasz- 
szusról a József nevet s e helyett a Já 
nos keresztnevet irta be. — A végre
hajtó feljelentésére eljárás indult meg a 
passzushamisitó fiú ellen, akit a biró
ság beismerése alapján három heti fog
házbüntetésre itéit el. — A biróság a 
büntetés végrehajtását két évi időtar
tamra felfüggesztette.

Filmszínház. Folyó hó 16. és 17-én 
bemutatásra kerül a „Stradivári" cimü 
film, melynek története Budapesten in
dul meg. Teleki huszárhadnagy értékes 
hegedűt örököl s a szakértő zenetanár 
Stradivárinak minősiti. A zenetanárnál 
megismerkedett Belloni Máriával s be- 
lészeretett. Mielőtt azonban az oltár elé 
járulhattak volna, kitört a világháború 
s Mária évekig nem hallott vőlegényé
ről. — A Stradivári megoldotta a sze
relmi regényt, bár a legenda szerint 
tulajdonosának csak szerencsétlenséget 
okozott. Főszereplők Gusztáv Fröhlich, 
Sybille Schmitz, A. Schönhals.

Folyó hó 19 én a „Mesebeli herceg" 
cimü film reprizje lesz, mely első le- 
pergése alkalmával osztatlan tetszésben 
részesült s méltán, mert kitűnő együt
tes, u. m. Gustav Fröhlich, Louse Ulrich, 
Adélé Sandrock, Lil Dagover, Paul Kemp 
stb. játszik benne.

Folyó hó 20-án előadásra kerül „A 
rém" cimü filmdráma, mely a kelet 
misztikus rejtelmeit tárja elénk. Meséje 
egy „Örökös világosság" cimü drágakő 
öröksége körül tömörül s lenyűgöző je
lenetek egész sorában nyilvánul.

Folyó hó 21-én rendkívül mulattató 
film kerül szinre „Az elcserélt meny
asszony" cim alatt Lamacs rendezésé
ben s melyben Anny Ondráková kettős 
szerepet játszik. Partnerei Adolf Wohl- 
brück és Frifz Odemar. Anny Ondrá
ková e kettős szerepében pompás ala
kításokkal gyönyörködtet s természete
sen állandó derültség fakad minden 
mozzanata és szava után. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé

get, hogy Rimaszombatban Vasút utca 
1. sz. a. (Andrási féle házban)

tej csarnokot
nyitottam, hol naponta friss reggeli és 
esíeli tej, úgyszintén friss vaj, vala
mint kenyér és pék sütemény kapható.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok teljes tisztetettel:

C S E H  E M M A .  
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Színház.
Az első két előadáson túl vagyunk. 

Csütörtökön este „Az Ur katonái" szín
mű előadása pompás élvezetet nyújtott 
a bemutatóra egybesereglett közönség
nek, nemkülönben a péntek esti előadás, 
amikor ugyancsak maradéktalanul kiváló 
játéktudásukról adtak bizonyságot Mol
nár Ferenc „Nagy szerelem“-ében szí
nészeink. A prózai együttes kitűnő mü- 
vészerőkből áll s megállapítható, hogy 
a prózai darabok előadásai sok-sok gyö
nyörűséget szereznek majd a szépségeket 
áhítozó, művészi élvezetre vágyó publi
kumnak.

Szombaton és vasárnap este az „Érett
ségi" Fodor László nagysikerű vigjátéka 
kerül szinre.

Vasárnap délután „Az Ur katonái“-t 
ismétlik meg.

További műsor:
Hétfő: „Egy asszony, aki hazudik" 

szinmü 6 képben.
Kedd, szerda : „Házasság" Fodor Lász

ló vigjátéka 3 felvonásban.
Csütörtök, péntek : „Méltóságos Asz- 

szony" vígjáték 6 képben.
Szombat, vasárnap: „Budapest-Wien" 

operett.

A szerkesztő üzenetei.
K. Benő. Köszönettel megkaptuk, a 

közlendők közé soroztuk.

!  1 0 0 ° o  Ízlés, Í 0 0 ° o  minőség, 100°ío választék
jellemzi divatárúimat!

Figyelmei érdemelnek férfi ing-különlegességeim , puílovereim  
és príma minőségit fürdő-trikóim, 

f  Méret utáni úri öltönyeim jó hírneve mind jobban terjed. 
|  Kérem kirakataim szives megtekintését.

~  F Ü Z Y  R U D O L F
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i S B O R R IM A SZO M BA T.
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Kinő APOLLO m ozgó
Szombaton és vasárnap, május 16-17-én 
ez idény legszebb németül beszélő filmje. 

Óriási siker mindenütt:
Stradiwari.

Kedden, május 19-én a híres nagysikerű 
filmek reprize :

M esebeli herceg.
Szerdán, május 20-án angolul beszélő lebi
lincselő dráma, melynek minden mozza

nata egy újabb izgalom:
A rém.

Csütörtökön, május 21-én ez idény legsi
kerültebb vigjátéka. Nagy burlesk shov. 

Nevető versenyek !:
Az elcserélt m enyasszony.

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

LAFC-RME 1:0 (0:0). — Biró: 
Sponer.

LAFC : Kohn — Zadrobilek, Bukovsz- 
ky — Ferenczy, Ménessy, Kostyál — 
Majlik, Spitz, Molnár, Hegedűs, Schlei- 
cher II.

RME: Áron — Klincsák, Lőkös — 
Mazsik, Szlovencsák, Riz — Podkonicky, 
Szikora, Árvay, Tronka, Háber.

Gyönyörű idő kedvezett a nagy ér
deklődést kiváltott mérkőzésnek, amely 
a bajnokságra törő LAFC szempontjából 
döntő jelentősé-gel birt. Kemény, kés
hegyig menő küzdelemnek voltunk ta
núi, melyet a csatársorok közötti különb
ség a LAFC javára döntött el.

A LAFC ezalkalommal, átérezve a 
mérkőzés fontosságát, nagy küzdőkész
ségről tett tanúságot. Csatársora szépen 
kombinált, s a kitünően működő fede
zetsor jól támogatta. Közvetlen védelmé
ben Kohn kapus volt a legjobb.

A RME kimagaslóan legjobb embere 
Áron volt. Mellette Lőkös. Á fedezetsor
ban Szlovencsák lelkesen játszott.

TMSC—Tornaijai SC 2 :2 (0 : 0). — 
Biró : Kostyál.

A koradélutáni órákban lefolyt mér
kőzés a nagy meleg hatása alatt állott 
s igazságos döntetlen eredménnyel vég
ződött. A tornaljaiak gyors egymásután
ban elért góljaira (Hercsuth, Sápy) a 
tamásfali Molnár két percen beiül két 
góllal felett. A TSC-ben nagyszerű volt 
a két hátvéd : Klein és Simon, a TMSC 
legjobbjai Földi, Molnár I. és II. voltak.

Biró egy-két elnézéstől eltekintve ki
tünően vezette a mérkőzést.

ASC-RAC 3:2. — A RÁC ot Apát
falán is elérte a végzete s minimális 
gólarányu vereséget szenvedett.

Slovan—SK Tisovec 2 :2  — A zsu- 
pabajnokság két utolsó helyezettje Ti- 
szolcon megosztozott a pontokon.

Pelsőci SC—RTC 1:0.
A Tamásfalai pályán kettős mérkő

zés lesz: fél 3 kor a TMSC játszik a 
Ragyolci TC csapatával, mig fél 5 kor 
a Slovan látja vendégül a Handlovai SC 
csapatát.

A RÁC utolsó bajnoki mérkőzését 
Tornaiján játsza, remélhetőleg végezetül 
sikerrel.

A RME—ASC bajnoki mérkőzést va
sárnapról szintén áldozócsütörtökre ha
lasztották.

A TMSC—LAFC középkerületi baj
noki mérkőzést a központi IB 1:0 
arányban a TMSC javára igazolta.
A központ nem találta helyesnek a ke
rületi IB-nek és választmányának indo
kolását. A TMSC hivatalosan is igazolta, 
hogy karhatalomról idejében gondosko
dott s önhibáján kivtil történt, hogy a 
csendőrség nem jelent meg a pályán.

A központi IB a Ragyolci TC pá
lyáját országos elődöntő mérkőzések 
lejátszására alkalmatlannak találta.

Az RME—RTC középkerületi bajno
ki mérkőzés óvásával az IB nem fog
lalkozik. (Nem az ő hatáskörébe tarto
zik az ügy és csak mint megfigyelő vesz 
részt az ügyben, melyben első fokon a 
kerületi IB fog dönteni, mely már az 
ügyet véleményezés végett kiadta a BT- 
nek.) Egyben utasította a középkerületi 
BT-t, hogy a biróküldéseknéi a jövőben 
tapintatosabb legyen. A kerület a to
vábbi határozatokról jelentést tartozik 
tenni a központnak.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.
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Internátussal egybekötött
német tannyelvű polgári leányiskola 

Spi§ská 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.

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

olajjal 1 0 0 °|0-os 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.
X 0^~  Csak a fenti két üzletben lehet. ""̂ XK

E ladó e g y  u tca 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.

V A S Ú T I  M E N E T R E N D .  Érvényes 1936. május hó 15-tőL
Feled—Rimaszombat—Tiszolcz—Breznóbánya.

504 6 50 8o° 855 1039 l l 44 13>° 1430 16°° 1810 2028
*

2224
* *

ind. Feled . . . 1 érk. 447 739 843 10 28 1116 14*5 1545 1739 2024 2128
521 710 820 9,2| 1055 1203 1329 1449 1619 1827 2047 — 2243 — érk. Rimaszombat. ind. 430 720 8 26 10*° 1 058 1357 1527 1720 2007 2 1 10
523 — — — 1058 __ 1353 — 1719 — — 2 0 52 — 2245 ind. Rimaszombat. érk. — 715 825 — -— 1351 — 17*5 2005 —
6°8 — — - 1 1 3 9 1449 — 1817 — — 2 1 34 — 2327 ind. Nyustya . . ind. — 6 12 747 — — 1308 — I632 1923 —

6 37 — — — 12*° — 1522 — 1851 — — 2205 — 2400 érk. Tiszolcz . . ind. — 54° 725 — — 1243 — 16°° 1859 —
640 — — — 1213 1526 — 19°5 — — — — — ind. Tiszolcz . . érk. — — 716 — — l l 49 — 1558 1854 —
727 — — — 11319 1633 — 2021 — — — — — érk. 1-Breznóbánya. ind. — — 6*5 — — 1042 — 1446 1740 —

* Nem közlekedik szombat és ünnepnapokon. Csak szombat és ünnepnapokon közlekedik.

Zólyom—Beszterczebánya—Beszterczebánya—Zólyom.

()25 33«t 637
I

807 952 10!8 l l 25 1350 1533 1733 1935 2 0 '8 ind. 1 Zólyom . . . érk. 328 6°i 730 8°6 939 l l 48 13°2 1414 1702 1855 1933 O07
] 03: 4O8 S 723 85211 o23! 1 o49 1 2 °o 1432 1617 1812 2 0 14 20 50 érk. |  Besztercebánya. ind. 252 515 642 724 904 l lio 1 2 21 1320 1618 1814 19°22328

P elsőcz—Feled— Fülek—Ruttka—Pozsony—Prága.

1442
*

2303
* * 
920 ind.

i
P rága ..................................... érk.

* * 
21°> _

*
6 39 1650

2043 — — 457 — — — 929 1522 ind. Bohumin................................ ind. I407 — 1505 1917 — — 049 734 —
1724 — 2230 — 310 — 802 931 1343 ind. Pozsony ................................ érk. 1649 — 1626 2050 — — — • 751 —
O08 — 238 721 — __ — ,3 32 1749 érk. Ruttka..................................... ind. 10" — 1237 1654 — — 2230 324 302
O27 — 320 729 — — — 1445 1750 ind. Ruttka..................................... érk. 1007 — 1236 1610 — 1938 2 2 15 — 240
225 — 521 9 13 — — — 1656 1934 érk. Garamberzencze . . . . ind. 753 — 1039 1353 — 1743 2020 — 0 34
228 — 524 914 928 — 1302 1658 1935 ind. Garamberzencze . . . . érk. 751 — IO38 135i — 1741 2 0 19 — 033
239 — 544 927 94! — 1317 1714 1948 érk. Z ó ly o m ................................ ind. 735 — 1024 1336 — 1724 2006 — 019
254 — 608 946 1017 — 1335 1737 2 0 03 ind. Z ó ly o m ................................ érk. 720 — 1012 1313 — 1659 1955 — Q02
356 — 729 1036 l l 43 — 1446 1854 2107 érk. Losoncz ................................ ind. 6°3 — 9 - 1155 — 1538 19- — 2250
401 — 736 ]038 1]50 — ]4 5! 1902 2 1 17 ind. L o so n c z ..........................  . érk. 559 — 850 1149 — 1531 1858 — 2245
418 — 752 1051 1212 — 1509 1920 2132 érk. F ü le k ..................................... ind. 551 — 834 H31 — 15" 1844 — 2225
423 6°2 758 1059 1222 — 1516 1930 2 1 40 ind F ü le k ..................................... érk. 535 — 828 l l 24 — 15°3 1836 — 22*5
456 643 840 H26 13°2 — 1554 2 0 10 2 2 21 érk. F e le d ..................................... ind. 5- — 747 1041 1425 18°7 — 2137
502 650 846 l l 27 — 1317 1558 2035 2 2 23 ind. F e le d ..................................... érk. — 640 745 1036 1231 1420 18°6 2 0 14 2135
527 720 913 1152 — 1347 1624 2 1 04 2246 ind. L é n á r tfa la ...................................... ind. — 6°7 716 ]006 l l 57 1352 1741 1945 2109
546 734 Q4G 1209 — 142° 1651 2138 2305 ind. T ornaija .............................................. ind. — — 707 956 — 1341 1725 — 21 -
6 10 8 17 ]008 1228 — 1440 1715 2 2 - 2327 érk. P e l s ő c z ................................ ind. — 510 635 922 — 1305 1704 — 2027

* (jyors végig- - -  ** ciyors csak Losonczig

P elsőcz—Rozsnyó—Dobsina.
* (jyors végig. -- ** c

1
yors csak Lo

1
sonczig.

638
*
8 25 1Q22 1336 1730 2330 ind.

i
Pelsőcz. . . 1 érk. 6 19 8 18

*
1 0 '6 1235

*
1506 1650 2009

707 851 1048 14" I759 2350 — ind. Rozsnyó . . érk. 555 749 952 1204 1425 1626 1943
8 - — l l 48 1514 1852 040 — érk. -- Dobsina . . ind. 510 650 — 1109 — 1540 1855
* Csak munkanapokon. * Csak munkanapokon

P elsőcz—N agyszlabos
■ *

6501056,1303! 17202023 ind I Pelsőcz . . érk.
* * 
6 17

*
751 955 1257 1657 1913

7504 1 53| 1423| 1817 2 120 érk. ^N-szIabos . ind. 520 655 905 1 2>° 1515 1822
* Csak vasár és ünnepnap. Csak munkanapokon.

P elsőcz—Murány.
*

631 1019 1310]1519 1722l2020 ind. Pelsőcz . .1  érk. 626 915 13°' 16422 0 -
7 4ö 1 137 14 2<J 16 43i 1 8 4() 2 136 érk.. - Murány. . 1 ind. 510 759 l l 48 1527 1846

* Csak iskola napokon.

Pozsony— Losoncz—Pelsőcz.

555 8 °2 15*5 1949 ind. Pozsony . . érk. 909 105023382350
927 13- 1943 2357 ind. G.-Berzence . érk. 353 651 17432 0 13
941 1317 1958 0 " ind. Zólyom. . . érk. 333 633 1724 1959

1036 1446 2 1 07 139 ind. Losoncz . . érk. — 448 1538 19-
1 2 28 17*5 2327 — érk. --Pelsőcz. . . ind. — — 1305 1704

Ezen menetrend május hó 18 ig lesz érvényben, 3 heti megszakítás után
ismét érvényes lesz. — Az uj menetrend az állomáson ki lesz függesztve 

május 18 tói a megszűnés napjáig.

Rimaszombat—Poltár—Losoncz.

828 15'° 1830 ind.
i

R im aszom bat..................... k érk. 735 1342 1821
946 1640 1930 ind. P oltár..................................... ind. 615 1228 1726

1030 1742 2022 érk. -- Losoncz ................................ ind. 457 1153 1550

Lénártfala—Bánréve— Ózd—Miskolc—Budapest. Fülek—Som oskőújfalu—Salgótarján— B udapest

835 10'° 16°7 1658 1750 ind. Lénártfala 1 érk. 916 H48 1620 1731 1933 550 H40 1537 222o ind. Fülek . . 1 érk. 747!l3“ 1823 2337
838 1 0 ’3 1610 17°5 1753 ind. Bánréve . . érk. 9 13 H46 1617 1724 1930 627 1 2 02 1606 2 2 52 ind. Somoskő . érk. 723 1 2 40 18- 23*o
g48 1 2 " — — 20 03 ind. Ózd . . . érk. 620 1032 — 1649 — 730 13*5 18'6 043 ind. Salgótarján érk. 427 1 2 ° 2 1706 2 1 47
— 1 2 52 1844 18442 2 49 ind. Miskolcz . . érk. 737 1 0 17 1355 — 1735 1116 164° 2 2 >o 530 érk., -Budapest . ind. 0'° 8 30 14*o 1830
— 181822282228 530 érk. -- Budapest . . ind. OlC 655 8 10 — 1410

Rimaszombat -  Losoncz:
Rimaszombatból indul: 735 és 13'45 ó.
Losonczra érkezik . . 8'40 és 14'50 ó.
Losonczról indul . . 9‘— és 16'30 ó.
Rimaszombatba érk. . 10 05 és 17 30 ó.

Autóbuszjáratok:
Tornaija—Rimaszombat:

Tornaijáról i n d u l .................................... 7'50 ó.
Rimaszombatba érkezik ..................... 9'— ó.
Rimaszombatból indul . . . . .  12'— ó.
Tornaijára érkezik...................................13'10 ó.

Bugyikfala—Rimaszombat.
Bugyikfaláról indul . . . 6 ‘— és 13*45 ó.
Rimaszombatba érkezik . 1 — és 14'30 ó.
Rimaszombatból indul . . I P — és 18— ó.
Bugyikfalára érkezik . . 1240 és 19'— ó.

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


