
23 . SZÁM .X V I. É V . R IM A SZ O M B A T , 1Ö36. J U N IU S  7.

Fotogépek
részletfizetésre is.

K E L L É K E K ,
P A P ÍR O K ,

F IL M E K
leg o lcsó b b a n :

QLASERnál.
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 : 
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

ELŐFI ZETÉSI  DIJAK:  Egy évre 4S kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára I korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 57,43i—III 2!. szám alatt engedélyezte.

Európai béke.
Európában nincs háború, de azt 

sem mondhatjuk, hogy a béke olaj
ágai gyönyörűen virágoznának. 
Mert olyan állapotban tengődik a 
béke, hogy valami véletlen válto
zásra könnyen eldördülhetnek az 
ultima ratio hatalmas lövegei, vagy 
megjelenhetnek a repülök rajai 
egyik-másik állam fölött.

Váltig hangoztatják a politikusok, 
diplomaták és külügyminiszterek, 
hogy a világért sem akarnak há
borút, de most mégis olyan terüle
ten billegnek, mozognak, ahol a 
háború könnyen megszületik.

Két-három gyújtópont körül fo
rog mostanában az európai világ.

Az egyik az olasz-abesszin vi
szály, amely nagyjában be is fe
jeződhetett volna, ha nem volná
nak még a háttérben presztízskér
dések, amelyek miatt nem lehet 
tudni, hogy mi lesz a végleges 
döntés?

Olaszország legyőzte és tényleg 
el is foglalta Abessziniát s a négus 
mint száműzött uralkodó kopogtat 
idegen országok kapuin, bebocsá
tást keresve.

De azért még mindig nem von
ták vissza azokat a szankciókat, 
amelyeket Olaszország büntetésére 
felállítottak, Olaszország pedig ezek 
miatt a szankciót miatt kész ott
hagyni a népszövetséget.

Ezt azonban nem mindenki óhajt
ja, mert igy, mint mondják, Olasz- 
rszágot Németország karjaiba ker

getnék és evvel az európai béke 
bizonytalan veszedelembe kerülne.

Anglia viszont Németországgal 
zemben követi a keztyüs kéz po- 
íikáját. Nem akarja őket a rajnai 
é̂pés miatt keményebben fogni és 

inkább békés, szép megegyezésre 
vár.

Az orosz-szovjet birodalom is 
nagy szerepet játszik most Európa 
békéjében. Mert sokan elfogadják 
őt szövetségesnek, mig mások Né
metországgal együtt hallani sem 
akarnak arról: Az orosz-szovjet 
már nem köti magát a bolsevista 
elvekhez, sőt rzokból jelentékeny 
engedményekre kész, ha az euró
pai államok elfogadják őt, mint uj 
alakulást a keleti részeken. így 
Oroszországot jól kilehet játszani 
Japán ellen s ez Angliának is igen 
fontos, mert a keleti érdekei előbb 
utóbb veszélybe juthatnak.

A Földközi tengeren is igen fon
tos érdekei vannak Angliának s 
ezekért vonult ki főleg az olaszok 
ellen. De fenyegetve van Egyptom, 
ahol a nacionalisták nem akarják

az angol uralmat. Ugyancsak sokat 
kell küzdenie Palesztiniában az 
arab lázadókkal, akik hónapok óta 
nyílt harcban állanak.

Olaszország kijelenti, hogy nem 
akar sérteni semmi angol érdeke
ket Abesszínia határain, de ennek 
dacára a szankciók még mindig 
fennállanak. Anglia pedig belátta, 
hogy fokozottabb fegyverkezésre 
van szükség, hogy a Földközi ten
geren, a Szueczen és Indiában fen- 
tarthassa hatalmát.

Lehet, hogy az utolsó percben 
mégis elengedik a szankciókat és 
igy Olaszország megmarad a nép
szövetségben. Franciaországra kí
vánatos ez a megoldás, mert igy 
Olaszország megmarad barátságos 
államnak és nem kell a németek 
karjai közé átvonulnia, ami kiszá
míthatatlan változásokat okozhatna.

Ezeken függ most az európai 
béke. X.

Mire terjed ki az építkezési 
adóamnesztia?

Az épitkezési munka után járó adó
kedvezményekről szóló 1936. évi első 
számú kormányrendelet adóamnesztiát 
hirdet ki és azt három feltételhez köti, 
mégpedig : A rendeletben felsorolt épít
kezési munkáknak a megállapított ha
táridőben való keresztülviteléhez. 2. Ah
hoz, hogy mielőtt az adózó ellen az 
adó-büntető eljárást bevezetnék, legké
sőbb azonban 1936. évi julius 30-ig az 
1934. évre szóló egyenes- és forgalmi- 
adó vallomásait igazítsa ki. 3. Az 1934. 
évre pótlólag kivetett adóknak a fizetési 
meghagyás kézhezvételétől számított 30 
napon belüli kifizetéséhez.

Az épitkezési munka állhat a régi 
épület kijavítási munkálataiból, vagy uj 
épület felépítéséből.

A régi épület javítása történhetik a 
házon kivül, vagy a házon belül, eset
leg olyan munkálatokkal és felszerelé
sekkel, amelyekkel a ház állandó javu
lást nyer, különösen egészségi és épi 
tésztechnikai szempontból. Továbbá a 
ház padlásának vagy pincéjének a légi 
vagy egyéb hasonló támadások ellen 
menedékül szolgáló kiépítéséből. Uj épü
letek alatt az amnesztiarendelet szem
pontjából a 80 négyzetméternyi padló
térfogatot megnemhaladó, bérbeadás cél
ját szolgáló legfeljebb 3 szobából álló 
uj, át vagy hozzáépítéssel épített lakások 
vagy kislakások kisüzemekkel, vagy kis
üzemek értendők.

A javítási munkálatokat legkésőbb 
1937. év végéig kell befejezni, mig az 
uj építkezést 1936. január 1-től 1936. 
junius 30-ig terjedő időben kell meg
kezdeni és legkésőbb 1937. junius 30-ig 
befejezni.

Természetesen az amnesztia vonatko
zik azokra az összegekre is, amelyeket 
olyan épitkezési telek megszerzésére 
fordítanak, amelyen az épület felépül.

Ha az adózó a fenti három feltételt 
teljesítette, nem szabad ellene az 1934. 
év és az azt megelőző évekre büntető

eljárást bevezetni azon eltitkolt jövede
lem és kereset után, amelyet az adózó 
a fentemlitett javítás vagy építkezés cél
jára felhasznált. Nem szabad e jövede
lem és kereset után az 1933. és az azt 
megelőző évekre semminemű egyenes 
vagy forgalmiadót sem kivetni. Az am
nesztia eléréséhez nem feltétlenül szük
séges, hogy az adózó a javítás vagy 
építkezés keresztülvezetésére az összes 
eltitkolt jövedelmét felhasználja. Ebben 
az esetben az amnesztia természetesen 
csak az eltitkolt jövedelemnek az e cél
ra fölhasznált részére fog vonatkozni.

Az amnesztia minden forrásból eredő 
jövedelemre és keresetre vonatkozik, 
tehát olyan jövedelemre és keresetre 
is, amelyből az építkezésre (javításokra) 
fölhasznált vagyon keletkezett, továbbá 
az illető forgalomba úgy a vagyont, mint 
annak hozadékát a fentemlitett célokra 
fölhasználták.

Ajánlatos tehát ezen előnyöket kihasz
nálni.

A I m ié i  m a t a t á s  reform
ja és az osztályozás aj rónáié.

Az iskolaügyi minisztérium a 
középiskoiák számára uj fegyelmi 
és vizsgarendet dolgozott ki, amely 
a középiskolákban is az ötjegyű 
osztályzatot vezeti be.

Az osztályzatok és vizsgák rend
jéről Kraus J. tanár a Lidove No- 
vinyben a következőkben tájékoz
tatja a közönséget:

Valószínű, hogy az uj iskolai 
szabályzatokat az 1936—37. tan
évben vezetik be.

A középiskolák két Ízben 
adnak ki majd bizonyítvá
nyokat : félév végén és az 

iskolai év végén.
Eddig a félév végén nem bizonyít
ványt, hanem értesítőt adtak. Ezen
kívül kívánatra az iskola elbocsá
tási és látogatási bizonyítványt is 
kiad. Aki elbocsátási bizonyítványt 
kapott s tanulmányai folytatása vé
gett jelentkeznék, az felvételi vizs
gát köteles tenni. Ennek az intéz
kedésnek az az értelme, hogy szá
mos középiskolás a bukás elől az
zal igyekszik menekülni, hogy a 
tanároknak azt mondja, hogy kö
zépiskolai tanulmányait abbahagyja 
s ilyenkor a tanárok átengedik. De 
sokszor megtörténik, hogy az „ir
galomból" átengedeit diák ősszel 
visszajön. Ennek akarják elejét 
venni az elbocsátó bizonyítványok 
intézményével.

Az uj iskolai rendtartás kétféle 
vizsgálatot ismer: osztályozási és 
bizottsági vizsgát. Noha a tanár 
egyéni véleményére elsősorban az 
iskolai közös munkálatoknál elért 
eredményeknek s a „feleltetési" 
eredményeknek nagy befolyásuk 
lesz, mégis

minden tanulót az egész osz
tály előtt félévenkint iegalább 
egyszer kell megvizsgáztatni.

Az osztályozási vizsgának a célja 
annak megállapitása, hogy a tanuló 
megfelel-e legalább a minimális 
követelményeknek.

ilyen vizsga a lehetőség sze
rint a szülők kívánságára 

is tartandó.
Az írásbeli dolgozatok tömeges si

kertelensége esetén az eredmény
jegyek megállapításánál nem sza
bad figyelembevenni az Írásbeli 
dolgozat osztályzati jegyét. A na
gyon népes osztályokban az osz
tályzási vizsga félévenkint egyszer 
helyettesíthető Írásbeli dolgozattal 
is, de

az elégtelen osztályzatra ál
lókat még külön szóbeli vizs

gának is alá kell vetni.
Teljesen uj intézmény a bizott

ság előtt való vizsgáztatás. A bi
zottságot az igazgató állítja össze. 
Ennek tagjai a szaktanár, aki a 
kérdéses tantárgyat tanítja, az igaz
gató és az illető tantárgyra vagy 
rokonszakra képesítéssel biró más 
tanár: a bizottság két tagra is kor
látozható.

Bizottság előtt kell tartani a) az 
iskolai év befejezése előtt az elbo
csátási vizsgálatokat, b) a javító 
vizsgálatokat, c) pótvizsgákat (a 
tanuló hosszabb betegsége esetén), 
d) a szülők kívánságára tartott kü
lön vizsgákat, különösen ha a ta
nuló egy félév alatt két osztályzati 
fokkal hanyatlott, és e) a magán
tanulók vizsgáit. A rendtartás egy
előre nem intézkedik arról, hogy e 
vizsgák díjmentesek lesznek-e vagy 
fizetni kell értük.

Az egész eredmény „kiválónak" 
nevezhető, ha a bizonyítványban 
nem több a „jó" osztályzat a ki
tűnőnél. A középfokozatu osztály
zatnak külön megjelölése nincs. A 
bukott diák eredménye „elégtelen", 
ha javító vizsgára nem bocsátható 
és „teljesen elégtelen", ha osztály
zati jegyeinek többsége elégtelen.

Javitó vizsgálatra az bocsát
ható, aki egy kötelező tan
tárgyból, elégtelen osztályza
tot kapott, melynek heti óra
száma együtt nem haladja 

meg a négy órát.
Aki két egymásután következő 

iskolai év végén megbukott, vagy 
aki „teljesen elégtelen" általános 
jelzésű bizonyítványt kapott,

azt a tanulmányokból kizárják.
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Egy földink találmánya.
Padozat, fűtéssel kombinálva.

Már több évtizede foglalkoznak szak
emberek azon a problémán, mely sze
rint az emberiség részére szükséges 
helyiségekben télen egyenletes meleg 
legyen, miáltal a közérzület kellemessé 
válik.

Ennek keresztülvitele mostanáig csak 
részben sikerült. A helyiségek hőmér
sékletének normális viszonyok között 
18—20 fok Celsiusnak kell lenni, mely 
esetben az ott tartózkodás kellemes, de 
egészségi oknál fogva is ez a helyes 
hőfok.

A legtöbb esetben a jelenlegi fűtési 
rendszerek mellett a helyiségek nem 
helyesen vannak hőmérsékelve, ezek 
vagy túlfütöttek, vagy pedig egyenlőtle
nül vannak felmelegitve, azaz a kályha 
vagy központi fűtés radiátorja mellett 
túlmeleg van, mig az illető helyiség 
ellenkező oldalán vagy az ablaknál jó
val hűvösebb a levegő.

Hogy a helyiségek túl vannak fűtve, 
annak oka az, hogy a padozat hideg 
voltánál fogva magas hőmérsékletre 
van szükség, hogy lábaink kellemes 
melegben legyenek. Ma már közismert 
tény az, hogy a legtöbb betegség, mint 
péld. vese, epe, hólyag, köszvény ischias, 
nőibajok, rendetlen vérkeringés és még 
számtalan bajok okozója a lábtól való 
felfázás.

Ezen a nehéz problémán már évek 
óta dolgozva, egy igen ügyes gyakorlati 
találmánnyal lepte meg az emberiséget 
földink : Pitta Vilmos építész, kinek 
sikerült ezen kérdés olyképeni meg
oldása, mely az eddigi összes fűtési 
módok hátrányait kiküszöböli. Találmá
nyára a szabadalmat 53965. szám alatt 
már meg is kapta.

Ezen uj konstrukció a következő ré
szekből áll : Egy normális vasbeton le
mezre egy 5 cm. vastag parafa szige
telőlemez jön, mely azt a célt szolgálja, 
hogy az alulról jövő hideget felfogja. 
Erre jön a kigyószerüleg elhelyezett 
csővezeték, mely kovácsoltvas támaszo
kon nyugszik. Ezen munkálatok elvég
zése után jön egy, a feltaláló által szer
kesztett deszkából készült, iveit áthida
lás, melynek normális mérete 1000/333/ 
200 miliméter, felső felülete rostasze- 
rüen átlyukasztva, melynek rendeltetése, 
hogy a bordák alatti hő könnyebben 
jusson a tulajdonképeni padozat alsó 
felületéhez. Ezen iveit áthidalások szo
rosan egymás mellé lesznek elhelyezve 
és egy esetleges oldalmozgás meggát- 
lása céljából pedig az összefogó léccel 
rögzítve.

Ezen eddig felszerelt munkák elvég
zése után jön a tulajdonképeni padozat 
felszerelése, mely alumínium ötvözetből 
álló 1000 miliméter hosszú, 333 mili
méter széles és az igénybevételnek 
megfelelő vastagságból 2—3 miliméter- 
ből áll. A lemezek kis csavarakkal lesz
nek odaerősítve. A padozat felső felü
lete mintázott: szőnyeg, kocka, parketta, 
mozaik stb. lehet.

Ezen építési mód mellett elérjük azt, 
hogy helyiségeink, melyekben tartózko
dunk, a legideálisabban vannak fütve 
illetve felmelegitve, miáltal az ilyen he
lyiségekben tartózkodás kellemessé és 
egészségügyi szempontból ideálissá vá
lik. A fűtési anyagnál — tekintettel, 
hogy a padozat egész felületén a me
leg egyenletesen van elosztva — nagy 
megtakarítást jelent, mit a számítások 
igazolnak. Ha netán a helyiséget gyak
rabban akarjuk felmelegiteni, úgy gon
doskodva van a falakban elhelyezett 
(a padlótól cca. 50 cm. magasságban) 
zsalukról, melyekből a meleg kiáramlik. 
Ezt azonban csak különleges esetekben 
alkalmazzák. Az ajtónál, a falban van 
elhelyezve a fűtést szabályozó áteresztő 
szelep, mely a mindenkori külső illetve 
belső hőmérsékletet szabályozó beosz
tásokkal van ellátva. Ezen találmány 
fontosabb előnyei: 1. A helyiségek
egyenletes felmelegítése a padozat által. 
2. Egészségügyi szempontból. 3. Telje
sen féreg és pormentes. 4. Könnyű tisz
tántartás. 5. Teljes tűzbiztonság.

Egy konzorcium máris élénk tárgya
lást folytat a szabadalom megszerzése 
céljából és reméljük, hogy már a közel 
jövőben az uj köz- és magánépületek 
ezen rendszer szerint lesznek felépítve. 
Feltaláló földink találmánya bizonyára 
mielőbb meghonosodik mindenütt.

Repülőgép-támadás elleni 
védekezés begyakorlása.

A járási hivatal a kifüggesztett 
hirdetmények szerint 1936. junius 
hó 12-én esti 9 órától 11 óráig
az egész járás területén a repülő
támadás elleni civil védekezés be
gyakorlása végett egy leplezési 
gyakorlatot rendelt el. E szerint 
minden község, puszta stb. úgy 
kívülről, mint az egyes lakások 
teljesen elsötétitendők. — Autók és 
egyéb közlekedési eszközök világí
tási berendezéseinek olyanoknak 
kell lenniök, hogy a világitás fény
csóvája ne terjedjen messze. — A 
magánépületek, lakások, gyárak, 
garázsok, közhivatalok, korcsmák, 
kávéházak stb. helyiségek belső 
megvilágításának olyannak kell len
nie, hogy a fény az utcára ki ne 
hatoljon. Ezek az előírások nem 
vonatkoznak a vasutakra, se olyan 
motorikus jármüvekre, amelyek a 
községek belterületein kívül járnak.

Mindazok, akik ennek a rendel
kezésnek eleget nem tesznek, a 
82/1935. számú törvény értelmé
ben százezer koronáig és hat hó
napig terjedő elzárásra büntethe
tők, iparengedéllyel bíróktól pedig 
ezenfelül az iparengedély is meg
vonható.

Felhívjuk a lakosságot, hogy sa
ját jól felfogott érdekében minden 
tekintetben tegyen eleget az elren
delt intézkedéseknek.

Hirdetmény.
a fegyveradóra vonatkozó bejelenté

sek tárgyában.
Fegyveradót fizet mindenki a birtoká

ban levő, vadászatra használható lő
fegyverek után, úgyszintén azon fegyve
rek után, melyek családtagjai, vadász
cselédei, a vadak gondozására és erdő
területek őrzésére alkalmazott cselédjei, 
valamint mező-, szőlő- vagy erdőgazda
ságban alkalmazott csőszök, pásztorok 
és erdőkerülők birtokában vagy hasz
nálatában vannak.

Az, aki fegyveradót fizet, köteles a 
birtokában levő s vadászatra használ
ható fegyvereket szám szerint s annak 
megjelölése mellett: vájjon egy- vagy 
többcsövüek-e, bejelenteni, a bejelentést 
lakásának pontos megjelölése mellett 
sajátkezüleg aláírni és azt 1936. évi 
junius hónapban ama községi elöljáró
ságnál vagy adóhivatalnál benyújtani, 
ahol az adóköteles állandó lakását tartja.

A bejelentés élő szóval is történhetik, 
mely esetben az adóköteles bemondása 
szerint a bejelentési űrlapot a községi 
jegyző (adóhivatal) köteles kitölteni.

Aki évközben jut adóköteles fegyver 
birtokába, tartozik ezen fegyverét a 
birtokbavételtől számított nyolcz nap 
alatt bejelenteni.

Azok, akik a törvény értelmében adó
mentes fegyverek birtokában vannak, 
kötelesek ezeket a fegyvereket egyszer- 
mindenkorra az illető községi elöljáró
ságnak (adóhivatalnak) arról szóló bi
zonyítványával ellátni, hogy a bejelen
tett fegyverek adómentesek.

Az, aki adóköteles fegyverét az adó 
alól elvonja, eltitkolja vagy az adómen
tes lőfegyvereket — a törvényben meg
határozott eseteket kivéve — vadászatra 
használja, az eltitkolt, vagy adó alól el
vont minden darab fegyver után 20 ko
ronától 40 koronáig terjedő bírságot 
tartozik fizetni.

A vadászati adójövedéki kihágások az 
1883. évi XXIII. t. ez. 43. §-a értelmé
ben toroltatnak meg.

Vezérpénzügyigazgatósdg.

Aki nem fél semmitől.
Virtusból tragikomédia, sőt tragédia 

nem ritkán esik. Ez az eset is ennek bi
zonyítója.

Mezőberényben vagy Orosházán-e, de 
élt egykor valamikor egy bátor csizma
dia ember, aki a céhülések boros hangu
latában éppenugy, mint egyebütt szinte 
kérkedöleg állandóan hangoztatta meg- 
félemlilhetetlenségét.

Bántotta, bosszantotta ez a kérkedés 
céhtársait, annál is inkább, mert köztudo
mású volt a megfélemlitheteiien, egyébként 
derék polgártárs oldalbordájával szemben 
megnyilvánuló pipogyasága, papucshős- 
sége.

Összebeszéltek. Nos, majd próbára te
szik. Nagy titokfogadkozások után egyik 
társuk hajlandó is volt halotthirét keltet
ni, sőt annak rendje szerint koporsóba is 
feküdt s felravataloztatta magát huncut 
kodó társaival, magános özvegyi hajlé
kának tiszta szobájában.

— Meghótt az Imre koma, el virrasz
tónál- e mellette az éccaka, — mondják 
bátorságával' annyit kérkedő társuknak 
az összebeszélök.

— Mért ne, ugyan miért ne! Amúgy 
is postamunkám van, oda viszem éccaká- 
ra a banklit, ti csak adjátok a virrasz 
tónak kijáró bort, osztón ne törődjetek 
mivel se, majd elvirrasztok én szegény 
Imre koma fölött.

Minden kívánsága szerint történt. Öt 
liter bort odahelyeztek a koporsó lábánál 
levő asztalra, műhely asztalkáját amellé 
hurcolta be otthonról bátor emberünk és 
elbúcsúzva tőle a többiek, megkezdődött 
a nem mindennapi virrasztás.

Imre koma a koporsóban halottként 
mozdulatlankodott s csak óvatosan nézett 
le olykor felbillentett szemhéjai alól vir 
raszió társára.

Ez szorgalmasan dolgozott a postamun 
kas, harmonikásszáru csizmán, miközben 
ugyancsak fogyasztotta a jófajta dókái. 
Derűs hangulatra is stimmelődött. Dalol
ni is kezdett, de a bor ereje hatalmat vett 
rajta: berúgott és szundítani, majd hor
kolni is kezdett.

A magát halottnak tettető koma óva
tosan felült a koporsóban s nagy hang
gal rákiált az alvó bátorságos szaktársra:

— Aki virraszt, ne aludjon!!! — és 
nyomban visszahanyatlik a koporsóba.

Felriad emberünk. Dühbe gurul. A 
bankliról felragadja kalapácsát. A kopor
sóhoz ugrik s a halottat játszó Imre ko
mát a kalapáccsal alaposan halántékon 
csapja, ráordiiván:

— Aki halott, ne beszéljen!!!
Nem is beszélt az többet. Annak rend

je és módja szerint meghótt. El is te
mették.

Ma is el-elemlegetik a furcsa virrasztás 
szomorú s mégis mosolygós történetét ott 
a délibábos Nagyalföldön.

Szakszerű 
rakett húrozós 

és javítás
KERCSIK

szaküzletében.

Érettségi elnökül a kassai csszl, áll. 
magyar reálgimnázium VlII/b osztályá
hoz Faluba János helybeli reálgimnáziu
mi igazgató küldetett ki.

Sikeres ügyédi vizsga. Dr. Tóth Ist
ván, Tóth Mihály volt rimaszombati 
pénzügyigazgató helyettes fia az ügy
védi vizsgát Budapesten sikerrel letette.

Sikeres tanítónői vizsga. A pozsonyi 
állami tanítóképző intézetben Boros 
Masa (Rimaszombat) sikerrel tette le a 
tanítónői képesítő vizsgát.

Tanügyi áthelyezés. Bohumil Kozi- 
nová rozsnyói reáigimn. tanárnőt egy- 
idejüleges véglegesítése mellett a M.- 
budejovici áll. reálgimnáziumhoz helyez
ték át.

Közigazgatási áthelyezés. Dr. Novák 
Vladimír közigazgatási biztost a rozs
nyói járási hivataltól a pozsonyi or
szágos hivatalhoz helyezték át.

Egyházközségi közgyűlés. A rima- 
szombat-tamásfalai evangélikus egyház- 
község pünkösd hétfőjén tartotta meg 
közgyűlését Baráth Károly lelkész és 
Dr. Törköly József egyházközségi fel
ügyelő elnöklésevel. — A lemondott 
Melczer Viktor gondnok-pénztárnok he
lyébe egyhangúlag Czelder Sámuelt vá
lasztották meg. — Elhatározta a köz
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gyűlés, hogy a régi lelkészlakot 17000 
korona költséggel renováltatja. — Több 
kisebb ügyet tárgyalt még le a köz
gyűlés.

Halálozások. Czibur Elek, nyug. jegy
ző munkás életének 80-ik évében f. hó
1-én városunkban örökálomra szende- 
rült. A megboldogult tevékeny közigaz
gatási és társadalmi munkásságot fej
tett ki, az irodalom terén is sikeresen 
működött s közbecsülésben állott. A 
vármegyénkben élő s előkelő helyet fog
laló Czibur család egyik kedves tagja 
dőlt benne a sir őrök pihenést adó 
ágyára. Halála általános részvétet vál
tott, ami őszintén nyiiatkozott meg folyó 
hó 3-án végbe ment temetésén. Elmúlá
sát gyermekei : Czibur Gyula, László, 
Erzsiké, Lajos családjaikkal s kiterjedt 
rokonsága gyászolják.

Kresnye Józsefné szül. Ferencz Julian
na 62 éves korában május 31-én meg
halt. A munkáséletü, gondos családanyát 
folyó hó 2-án temették.

Szarvas Mihály, a helybeli elemi fiú
iskola hűséges, régi szolgája életének 
65-ik évében május 29 én elhalálozott. 
Temetése május 31-én nagy részvét 
mellett ment végbe. Özvegye szül. Nagy 
Júlia s egyetlen leánya : Izsó Józsefné 
szül. Szarvas Margit gyászolják.

Aczél Andor, Rozsnyó egyik köztisz
teletben álló, tekintélyes iparospolgára 
május 29 én 80 éves korában elhalálo
zott. Nagy részvét mellett május 31-én 
temették.

A rimaszombati zeneiskola évzáró 
vizsga - hangversenye. Junius 13-án 
szombaton este 8 órakor a volt várme
gyeháza nagytermében tartja meg éven
te szokásos vizsgahangversenyét a ri
maszombati zeneiskola, a zongora és 
hegedüszakos növendékek közreműkö
désével.

Ipartársulati közlemény. Mindenki, 
aki készletben tart 100 kilogramon fe- 
lüii mennyiségű ásványolajat, u. n. ben
zolt, benzint, petróleumot vagy kenő
olajat, köteles készletét junius 15 éig a 
jövedéki ellenőrző hivatalnak utólagos 
megadóztatás céljából bejelenteni s az 
adót junius 30 áig az adóhivatalnak be
küldeni. — Megfelelő bejelentési űrla
pok az ipartársulat irodájában díjtala
nul kaphatók.

Ingyen utazhatnak haza a szegény
főiskolásosck. A vasutügyi miniszté
rium ingyen utazást biztosit a vagyon
talan főiskolásoknak. — A kedvez
ményben azok a föiskoiásosok része
sülnek, akiknek a szülei 7000 korona 
évi fizetésnél nagyobb jövedelemmel 
nem rendelkeznek és akiknek lakhelye 
100 km-né! nagyobb távolságra fekszik 
tanulmányuk helyétől. E főiskolások a 
nagy vakációra ingyen utazhatnak haza.

Kerületi cserkésznap Rimaszombat
ban. A rimaszombati kerület cserkész- 
csapatai junius 6- és 7 én (szombat és 
vasárnap) rendezik meg szokásos cser
késznapjukat a szabadkai erdő majális
területén. A résztvevő csapatok tábor
verése már szombaton kezdődik. Vasár
nap d. e. 11 órakor tábori istentisztelet 
lesz (katholikus, református, evangéli
kus) a cserkészek és a nagyközönség 
részére. A cserkészversenyek kezdete 
vasárnap d. u. 2 órakor. Kedvező idő
járás esetén mindkét napon este tábor
tüzet gyújtanak a cserkészek és szóra
koztató műsort mutatnak be. A rende
zőség ezúton kéri a cserkészetet párto
ló közönség szives megjelenését.

Amatőr fényképkiállitás nyílott meg 
május 31-én Rozsnyón. A kiállításon, 
mely junius 7-éig tart, mintegy 200 mű
vészi kivitelű képpel vesznek részt a 
rozsnyói amatőr fényképészek.

Árvizsgáló bizottságok. A belügy
minisztérium törvényjavaslatot készítte
tett az élelmiszerek árának ellenőrzésé
ről. A törvényjavaslat szerint az élelmi
szerek árának ellenőrzését a járási ha
tóságok bizottságai fogják végezni s az 
ellenőrző bizottságok további feladata a 
közélelmezés szempontjából jelentőség- 
teljes gazdasági tünetek megfigyelése 
lesz. A törvényjavaslat célja a megoko- 
latlan áremelkedések megakadályozása 
és az élelmiszerek minőségének válto
zatlan színvonalon való fönntartása.

A régi magyar postatakarékpénz
tárral szemben fennálló és hatóságilag 
elismert csehszlovák követelések Össze
ge 134.44 millió koronát tesz ki. Mint
hogy a fedezeti értékek értékesítése né
hány hónapot igénybe vehet, — lapje-
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ientések szerint — valószínű, hogy a 
régi magyar postatakarékpénztárral 
szemben fennálló követelések likvidálá
sa csak az őszi hónapokban fog meg
történni.

Póstagalambok tömeges kiengedése 
R im a sz o m b a tb a n . F. év junius hó 7-én, 
vasárnap reggel 5 30—6 óra között a 
helybeli vasúti állomáson 450 csehor
szági postagalamb lesz kibocsátva, me
lyek a jugoszláviai és romániai verse
nyen való részétel céljából lesznek röp- 
tetve. Felhívjuk az igen tisztelt postaga- 
iamb kedvelőket, hogy szíveskedjenek 
részt venni a postagalambok ezen tö
meges kibocsátásánál.
.4 helyb. postagalamb egyesület elnöksége.

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszoni- 
i-ati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb  
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Kombinált kartonjegyek a 2. és 3.
kocsiosztály igénybevételére a vasútnál 
már régen be vannak vezetve, csak az 
utazóközönség nem használja ki. Ezen 
jpgyek bal fele azon kocsiosztály színét 
viseli, mely kocsiosztályban az utas a 
kiinduló állomásból megy, a jobb fele 
pedig azon kocsiosztály szinét, amelyre 
a jegy az igénybevett vonal valamelyik 
áliomásáról érvényes. Ezen jegyek az 
utasok kényelmére való tekintettel lettek 
bevezetve, mert eddig ezt csak utánfize- 
téssel lehetett megtenni. Ha az utazó
közönség ezen jegyeket olyan távközök 
ben is fogja a személypénztárnál kérni, 
amelyekben eddig nincsenek bevezetve, 
akkor a vasút azokban is be fogja ve
zetni.

KATHOLIKUS IM A KÖNYVEK mindenféle 
kivitelben kaphatók a Literatura könyvke
reskedésben Jánosi ucca 6.

Megjelent Olbracht Iván „Suhaj, a 
betyár" cimü regénye. Ruszin parasz
tok, hasszid zsidók primitiv lelke csapong 
riadtan ebben a regényben egy ember 
körül, aki achillesi, siegfriedi, mackbeti 
hősként csörtet a kárpátorosz erdőren
getegeken á t ; valójában pedig egy haj
szolt szegénylegény, aki életét kockáz
tatja és életeket olt ki, hogy pénzt, élel
met szerezhessen és olykor lopva meg
ölelhesse szépséges, fiatal asszonyát. — 
Árulás veszejti el Suhaj Miklóst, a világ
háború utolsó és a béke első éveiben 
a Kárpátalja haramiáját. Így végzi Suhaj, 
a betyár, aki hérosszá nőtt a kárpáti 
falvakban s az erdők sűrűjében, ahol 
még az őspogány Isten él. — E regényt 
1933 bán a csehszlovák irodalmi állam- 
dijjal tüntették ki. — Megjelent Eugen 
Prager könyvkiadóvállatának, Bratis 
lava—Pozsony, „Az uj Európa könyves
háza" cimü sorozatában, gondos fordí
tásban, szép kiállításban. Ára Kő 22'—, 
egész vászonkötésben Kő 28'—. Kap
ható minden jobb könyvkereskedésben.

A gyermekcsiny súlyos balesetet 
okozott Hanván. Az egyik szomszéd- 
községbeli orvos Hanva község utcáján 
hajtott gépkocsijával s az orvos egy 
szekeret akart éppen megelőzni, mikor 
az utcán játszadozó gyermekek egyike 
az autó eié ugrott. Hiába fékezett az 
orvos gépkocsijával, azt megállítani 
vagy pedig a gyermeket elkerülni már 
lehetetlen volt s igy az autó egyik ke
reke a gyerek féloldalán nagyobb sérü
lést ejtett. A saját vigyázatlanságából 
balesetet szenvedett gyermeket a hely 
beli közkórházba szállították.

A gondolkodó ember problémái. A
természettudomány és a technika, a nép
rajz és a szociográfia nagy kérdései ma 
már a magyar olvasók százezreit foglal
koztatják. Hogyan keletkezik a rövidlá
tás? Hogyan működnek a vulkánok? 
Mit köszönhet a magyar tudomány Ra- 
dos Gusztávnak és Bláthy Ottó Titusz
nak? Hogyan dolgozik a szcciográfus, 
a meteorológus, a geológus? Ki volt 
Iván Petrovics Pavlov és John Scott 
Haidene? Ezekre a kérdésekre kiváló 
tudósok adnak érdekes és szakszerű 
feleletet a „Búvár" májusi számában. A 
magyar természettudomány és technika 
e páratlanul gazdag tartalmú folyóiratá
nak uj száma nagyszerűen illusztrált 
cikkekben ismerteti a kertépítés törté
netét, a magyar diákok uj sportját: a 
modellezést, az angol világbirodalom 
roppant szervezetét, a Nemzeti Muzeum 
állattárának újabb szerzeményeit és a 
Földtani Intézet múzeumát, Mac Planck 
gondólatrendszerét, a mélytengerek óriá
sait, a halál babonáit, Rákos mezejének

madár- és növényvilágát s a természet- 
tudományoknak és technikának még sok 
más érdekességét, melyeknek felsorolása 
túllépné rövid ismertetésünk keretét. A 
májusi szám közli a „Búvár" idei pont
versenye első száz helyezettjének 
névsorát is. A szemle- és rejtvényrovat 
a szokott magas színvonalon áll.

Pályaválasztási tanácsadó köny
vecske jelent meg „Vezető" címen a 
szlovenszkói magyar ifjúság számára. A 
mindenre kiterjedő, gondos figyelemmel 
és bő statisztikai adatokkal rendelkező 
„Vezető“-t a Társadalmi Nagybizottság 
illetve Magyar Menza Akadémika Egye
sület megbízásából Janson Jenő (Bratis- 
lava —Pozsony, Safarik tér 4. sz. 1. 5.) 
állította össze, ugyanott meg is rendel
hető. A könyvecske ára 650 Ke. Porto 
1'— Ke. Ezen összeg 7 50 Ke. bélyeg
ben is beküldhető a fenti cimre a meg
rendelés alkalmával. — Szülőknek és 
ifjúságnak egyaránt nélkülözhetetlen.

Részvéíköszönet.
Mindazoknak, akik szeretett Édesapánk te

metésén megjelentek és bennünket mély fáj
dalmunkban igaz részvétükkel megvigasztalni 
igyekeztek, ez utón mondunk hálás köszö
netét.

Prága-Rimaszombat, 1936. junius hó.
Jelűnek Ferenc, Ernő, 

Miklós és Magda.

Az YMCA vöröskői nyári tábora.
Az a nagy érdeklődés, amely a cseh
szlovák szülők és gyermekek részéről 
a táborozás iránt megnyilvánul, arra 
indította az YMCA magyar titkár
ságát, hogy ez utcn figyelmeztesse 
azokat a magyar szülőket, akik ez idén 
az YMCA vöröskői nyári táborába 
óhajtják küldeni gyermekeiket, hogy 
minél előbb Írassák be őket a táborba, 
nehogy a jelentkezésről lekéssenek. A 
tábor elsőrangú helyen fekszik, már 
teljesen kiépült és felszerelése is kifo
gástalan. A részvételi dij csekély. A tá
bor minden résztvevőnek igazán kelle
mes nyaralást biztosit, őket a leggon
dosabb nevelésben és felügyeletben ré
szesíti. Az ellátás jó és kiadós. Ezen
kívül a táborozóknak még alkalmuk is 
nyílik a szlovák nyelv elsajátítására. A 
tábor programját pedig úgy állították 
össze, hogy ezzel is előmozdítsák a tá- 
borozók lelki, testi, szellemi és társa
dalmi képességeinek arányos kifejlődé
sét. A tábor magyar osztályát ez évben 
Stromp Gyula, a pozsonyi YMCA titkár 
fogja vezetni. Rajta kivül még egy tá
bori orvos, egy szakács, több instruk
tor és vezeiő gondoskodik minden te
kintetben a táborozókról. — Jelentkezni 
a bratislavai YMCA-ban lehet, Sánc ut, 
ahol készséggel nyújtanak bővebb in
formációkat. Kívánatra ingyen küldenek 
prospektust.

Kerékpározók a járdán. Sokszor 
hangoztatott jogos panasznak adunk 
helyet, amikor felhívjuk az államrendőr
ség figyelmét a járdán kerékpározók 
ellen. Egyesek vad iramban hajtva vad 
csengetésükkel lekényszeritik a járó
kelőket s ezáltal testi épségüket is ve
szélyeztetik.

ítélet a gabonapanamások büntető 
ügyében. A helybeli kerületi bíróság 
tiz napi tárgyalás után szerdán délután 
hirdette ki Ítéletét a lapunkban annak 
idején ismertetett bűnügyben, melyet 
Kraxner Imre volt sajógömöri malom
tulajdonos és társai ellen sikkasztás, 
csalás, hűtlen kezelés és okirathamisi- 
tás miatt tett folyamatba a bíróság. A 
kerületi bíróság Kraxner Imrét 4 és fél 
évi, Hillawoth Károlyt 2 és félévi fegy- 
házra, 9000—9000 korona pénzbünte
tésre, ennek behajthatatlansága esetén 
további 6—6 hónapi fogházra átváltoz
tatható szabadságvesztésre, öt—öt évi

hivatalvesztésre, és politikai jogai gya
korlásának három évre történő felfüg
gesztésére Ítélte a vádbeli bűncselek
ményekért. Láng András ötheti feltéte
les fogházbüntetésben részesült. — A 
többi vádlottakat felmentette a biróság.

Elemisták majálisa. A helybeli ma
gyar fiú és leány elemi iskolák szülői 
bizottságai a tantestületek közreműkö
désével junius hó 14-én, rossz idő ese
tén junius hó 21-én rendezik meg a két 
iskola közös ifjúsági majálisát a szabad
kai erdőben. — Beléptidij nincsen, ön
kéntes adományok a szegénysorsu gyer
mekek felsegélyezésére köszönettel fo
gadtatnak. Reméljük, hogy a kis gyerme
kek örömében városunk közönsége nem
zetiségi különbség nélkül osztozni fog 
s nagyszámban fog megjelenni a kis 
elemisták majálisán.

Megszökött fegyenc. A helybeli ke
rületi biróság fogházában kémkedésért 
reá szabott hatévi fegyház büntetését 
töltő Filo András, kálnói illetőségű la
katos május 28-án az őt a fogház ré
szére szükséges vasanyag kiválasztására 
a helybeli ószereshez kisérő fogházőrtől 
megszökött. — A megszökött fegyenc 
az ócskavaskereskedő házának alacsony 
kerítésén átugrott s a zeg-zugos mel
lékutcákon át a pokorágyi hegyek irá
nyában elfutott. Hiába volt a fogház
őrök s a csendőrök üldözése, az elme
nekült fegyencet nem sikerült utolérni 
és elfogni. Kézrekeritésére a legszéle- 
sebbkörü intézkedések megtétettek.

A „Fény a faluban" bemutatója a 
budapesti Nemzeti Színházban. Má-
riáss Imre budapesti hírlapíró színműve, 
a „Fény a faluban" folyó hó 5 én, pén
teken este került bemutatásra a buda
pesti! Nemzeti Színházban. — A szerző 
Varga Antal bátkai ref. lelkész veje, 
akinek számos Írása aratott már meg
érdemelt sikert. Ilyen fogadtatásban ré
szesült a „Fény a faluban" cimü szín
műve is.

Megbánás az adójogban. A köz- 
igazgatási biróság az adójog terén a 
megbánást illetően a következő döntést 
hozta: A büntethetőség megszűnését
illetően az egyenes adókról szóló tör
vény szerint az előfeltétel a megbánás, 
vagyis ha a vétkes az eljárás megindí
tása előtt a helytelen adatokat helyes
biti, illetve az elmulasztott beadványt 
benyújtja. Ha azonban az adózó vallo
másában olyan adatokat terjeszt be, 
melyek az adókivetést lehetetlenné te
szik, ezeket később helyesbiti és kide
rül, hogy ezek a tények sem felelnek 
meg a valóságnak úgy, hogy azok alap 
Ián az adókivetés megmaradna, úgy ez 
nem tekinthető megbánásnak. Ha azon
ban utólag az adókivetés lehetségessé 
válik, úgy büntetlenség esete áll be, 
még ha a kiegészítő adatok nem egé
szen helyesek is.

Szerencsétlenül járt gazda. I. Hu-
bay Sándor naprágyi gazda háza falá
nál a szőlőt kötözgette létrán állva. A 
létra kicsúszott alóla és a gazda bele
esett a vaskerítés egyik hegyes rudjába, 
amely mintegy 15 centiméter mélyen a 
hátgerince mellet fúródott bele a hátába. 
Beszállították a helybeli kórházba, nem 
bíznak felépülésében.

Filmszínház. F. hó 6 7-én a „Varieté" 
c. német nyelvű film kerül bemutatásra. 
Három artista addig teljes egyetértésben 
élt, mig nagyvárosi szerződést nem kap
tak. Pierre és George azonban társnő 
jük Jeanne miatt összezördülnek s egy
más ellen törnek s csak az artistavér 
tud győzedelmeskedni a már-már tragi
kusnak induló harc fölött. Szemkápráz
tató s izgalmas cirkuszmutatványok il
lusztrálják a jeleneteket. Főszereplők : 
Hans Albers, Annabella, Attila Hörbiger. 

F. hó 9 én az „A rendőrség jelenti"

1 100°!o ízlés, 100°io minőség, 1 0 0 ° o  választék i
| jellemzi divatárúimat! ;
|  Figyelmet érdemelnek férfi ing-különlegességeim , pullovereim j 
♦ és prima minőségű fürdő-trikóim. g
|  Méret utáni úri öltönyeim jó hírneve mind jobban terjed.
|  Kérem kirakataim szives megtekintését.

i 6 H A D  F Ü Z Y  RUDOLF
I 0  MM W  I I  R IM A SZO M BA T.

I Kinő APOLLO m ozgó
8 Szombaton és vasárnap, junius 6-7-én né

metül beszélő alkotás, amely ez idény nagy 
meglepetése :
Varieté.

Hans Albers, Annabella. Farkas Miklós 
rendezésében.

Kedden, junius 9-én szenzációs bűnügyi 
detektív film :

A rendőrség je le n ti...
O. Csechová, H. Niese, P. Ottó, J. Riemann.

Szerdán, junius 10-én kitűnő csehül be
szélő vígjáték :

Komédiás hercegnő.
Lida Baárová, 0 . Kobellár és több más.

Csütörtökön, junius 11-én kitűnő gyönyörű 
nagyfilm, amilyet már rég nem láttunk. 

Igen kedves történet:
Szerelmesek.

G. Frőhlich, Renate Müller, H. A. Schletov.

c. bűnügyi film kerül színre. Burkhardt 
igazgató meggyilkolása nagy izgalmat 
kelt a kis városban. — A gyanúsítottak 
között van Gizella Ostercany s minden 
mintha összeesküdött volna ellene, a 
judiciumok is ellene vallanak, csak az 
áldozat ügyvéd bátyja tartja őt ártatlan
nak s mindent elkövet, hogy a nőt tisz
tára mossa a gyanú minden árnyékától. 
Főszereplők : Olga Tschechová, Hansi 
Niese, I. Riemann.

F. hó 10-én a „Komédiás hercegnő" 
c. csehül beszélő énekes vígjáték kerül 
előadásra, mely mulatságos témája révén 
méltán arat sikert. A főszerepet Lida 
Baarová játsza.

F. hó 11-én a „Szerelmesek" c. grand- 
film kerül iepergésre, Goethe „Hermann 
és Dorothea" regényét a modern világ
ba helyezi s elénk tárja két őszintén 
szerető emberpár sürü szenvedéseit, me
lyek a létfenntartás s a szerelem nagy 
megnyilatkozásai között váltakoznak.

Tompa Mihály szülőházának meg
mentése lebegett városunk épitőbizott- 
ságának szemei előtt, amikor f. hó 5-én 
délután a helyszínen tartott szemle utáni 
ülésén egyhangúlag elhatározta, hogy a 
jelzett Tompa-utcai épület jelenlegi tu
lajdonosának átépítési kérelmével kap
csolatosan a városi tanácsnak a nagy 
magyar költő szülőházának fazsindellyel 
való befedettetését javasolja a város 
költségén s ezzel lehetővé teszi az em
léktáblával megjelölt szülőház lehetőleg 
eredeti alakban való megtartását úgy, 
amint azt a néhai Molnár Gerő által ké
szített s a megyei múzeumban őrzött, a 
szülőházat mintegy harminc évvel eze- 
lőttről megörökitő miniatűr is feltünteti.

A bizottság szemléje alkalmával az 
épület belső részét is megtekintette, mi
kor is az utcára néző első lakásban 
egy hatalmas mestergerendát talált, a 
következő felírással: ANNO DNI 1767. 
AB. ML. FE. NYE. IR. ST. JUN1 23. 
Hogy a rövidített szavak mit jelentenek, 
hozzáértők feladata megfejtésük, mi csak 
arra kérjük s városi tanácsot, hogy ez 
ügyet tegye magáévá s hasson oda, 
hogy Tompa Mihály szülőháza megmen
tessék, jelenlegi alakjába megtartassák, 
ha kell, áldozatok árán is. Ez üggyel 
még bővebben is foglalkozunk.

Kereskedelmi válaszlapok — uj mód
szer újabb vevők szerzéséhez. A pos
taigazgatóság annakidején bevezetett egy 
uj fajta postaküldeményt, az u. n. keres
kedelmi válaszlapokat és leveleket, me
lyeknek célja elősegíteni a kereskedők 
akvizíciós üzelmeit. Előnye ezen külde
ményeknek az, hogy azon kereskedő, 
aki e válaszlevelek és lapok szétküldé
sére a posta és távirda igazgatóságtól 
engedélyt nyert, árajánlataihoz hozzácsa
tolhatja ezeket, s igy biztosíthatja ve
vőinek rendeléseik díjtalan továbbítását, 
ipert a vevő rendelését a feladásnál nem 
frankózza, hanem a postaköltséget a 
cimzett tériti meg. — Azon kereskedő
nek, aki ezen küldemények szétküldé
séhez engedélyt akar nyerni, köteleznie 
kell magát, hogy oly mennyiségben kül
di szét e válaszlapokat és leveleket, 
hogy évente legkevesebb 300 drb.-ot 
kap vissza belőlük. — Az engedély ki
adását a kassai posta és távirda igaz
gatóság foganatosítja. — E postakülde
mények praktizálása igen eredményes. 
A kereskedők sorra éppen ez uj fajta 
küldemények felhasználásával érték el 
sikereiket és számos uj vevőiket.— Kö
zelebbi felvilágosítást a helybeli posta- 
hivatal szolgáltat.
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Letartóztatták fegyverrejtegetésért.
Mikó András ittteni favágót fia, akit az 
előzőleg alaposan megvert, efelett! el
keseredésében fegyverrejtegetésért fel
jelentette apját a helybeli rendőrségen. 
A rendőrség által nyomban megejtett 
házkutatás során Mikó András lakásá
ban s az udvaron elásva tényleg külön
féle fegyvereket, töltényeket és egyéb 
eszközöket találtak, miért is a fia által 
feljelentett apát a rendőrség őrizetbe 
vette s átadta az ügyészségnek, hol le
tartóztatásba helyezték és ellene az el
járást megindították.

A  fák ünnepe.
Kedves és igen értékes ünnepnapot 

iktatott az országos hivatal a szürke 
hétköznapok sorába. Az országos elnök 
védnöksége alatt Szlovenszkó megszé
pítése érdekében ezentúl minden évben 
az ifjúság és az egyesületek bevonásá
val úgynevezett „fák napját" rendeznek.

Ősrégi keletű ez az ünnep. A keresz
tény vallás a gabonanemüek megáldásá- 
val és az isteni segítség könyörgéséért 
vonul ki évente az áldást és életet je
lentő termőföldekre. A zsidóság pedig 
a fák virágzása és első termésének al
kalmakor, díszes és áhitatos istentiszte
letekkel adózik a mindenek Urának : a 
köszönet és hála oltárára. Nem szólva 
a pogány magyarokról, akik a ligeteket 
és berkeket szent helynek minősítették.

Helyénvaló és értelmes dolog ma is 
a fák iránti szeretetnek, a természet 
iránti rajongásnak és az édes termő és 
anyaföld iránti tiszteletnek ünnepet 
szentelni. A fa jelenti az állandóságot, 
a röghözkötöttséget, a megtartó gondos
ságot és szeretetet. Hitet, reményt. Va
lahányszor virágba omló, tavaszos disz- 
lombok hajtanak virágot, még a legsö
tétebben látó ember is hinni mer, mert 
minden komor tél után felszabadító 
rügyfakadás jön. Egy séta az árnyas er
dőben, vagy a szépen virító gyümölcsös
ben önkéntelenül vidámságot, önbizal
mat, mély megnyugvást ad. Gyümölcsök
től terhes fák láttán pedig a jó aratás 
biztos tudata érzékelteti velünk munkánk 
jutalmát. Egy parányi kert is a lehető
ségek zsúfolt bazárját eredményezi : a 
megnyugtató, kellemes és hasznos fára
dozás örömös kielégülését.

ABndapesti NemzitKözi Vásár n a p  
i í e p f o r p M  és üzleti sikere.

810,000 látogatás, 120,000 idegen öt 
világrészből, 45 államból. Valóságos 
árutőzsdévé fejlődött az idei Nemzet

közi Vásár. A vásár zárójelentése.
Tizenegy hónapi gondos előkészítés 

és 11 napi állandó és nagyarányú láto
gatottság után május 18 án este ünne
pélyes keretek között zárultak be az 
1936. évi budapesti Nemzetközi Vásár 
kapui.

A budapesti Nemzetközi Vásár ebben 
az évben több mint 800,000 látogatást 
kapott. A vásárlátogatók száma tehát 
az elmúlt évvel szemben több mint 
15%-al növekedett. A Nemzetközi Vá
sárt öt világrészből, 45 államból keres
ték fel. A vásárigazolvánnyal és a vásár 
különvonataival érkezett látogatók szá
ma a 75000 meghaladta. A vidéki és 
külföldi látogatók száma tehát az elmúlt 
évvel szemben közel 2 5 ° /o -a l emelke
dett. Nagyszámban érkeztek a vásár 
látogatói Csehszlovákiából, Romániából 
és Jugoszláviából, nemkülönben Német
országból, Olaszországból, Franciaország
ból, Svájcból, Angliából, Lengyelország
ból, Belgiumból, Bulgáriából, Görögor
szágból, Hollandiából, Palesztinából, 
Egyiptomból és Törökországból, vala
mint az Egyesült államokból. De voltak 
a vásárnak látogatói Kanadából, Dél- 
amerikából, Ausztráliából, Chinából, Já
vából, Abesszíniából, Cubából, Perzsiá
ból, Mexikóból és egyéb távol fekvő 
országokból is.

A vásár 11 napja alatt zsúfolásig 
megteltek a Székesfőváros összes szál 
lodái, valamint több ezer magánlakást 
is igénybe kellett venni a megduzzadt 
idegenforgalom lebonyolítása céljából. 
De megtöltötték a vásár látogatói a fő
városi összes szanatóriumokat és a kö 
zelfekvő kiránduló helyek szállodáit,

sőt voltak a vásárnak olyan napjai is, 
amikor a fővárosi gőzfürdők kabinjai is 
éjszakai lakót kaptak. A nemzetközi 
vásár hatalmas méretű idegenforgalma 
lendületet és forgalmat támasztott a fő
város idegenforgalmi iparában épp úgy, 
mint a szórakozó helyeken és a főváros 
kereskedelmi életében is.

A vásáron kialakuló üzleti kereslet 
és bevásárlókedv már a vásár harma
dik napjától kezdve oly lendületet vett 
és oly arányokat öltött, amelyeknek ha- 
tásaképen a vásáron kiállító összes 
ipari szakmákban élénk forgalom ala
kult ki.

A különböző textilanyagokat feldolgo
zott állapotban mutatta be a Budapesti 
Nemzetközi Vásár divatrevue-je, amely
ben kizárólag magyar anyagokból ké
szült modelleket vonultattak fel. A be
mutatásra kerülő ruhákat a Nőiszabók 
Ipartestületének tagjai készítették. Több 
mint 160 modell került bemutatásra.

A vásáron a vas- és gépipari áruk 
iránt megnyilvánult élénk érdeklődés a 
válságból való kibontakozás és a gaz
dasági élet lassú, de biztos javulásának 
kedvező jeleiként tekintendő.

A magyar vas-, gép-, és elektromos- 
ipar nagyszabású propagandája volt a 
Nemzetközi Vásáron a Délamerika szá
mára legyártott annak az Árpád-tipusu 
sinautóbusznak a nagyvonalú és látvá
nyos kiállítása, amely a vásár központ
jában helyezkedett el és amelynek kék 
és ezüst szinü acélburkolata felejthetet
len élményként rögződött be minden vá
sárlátogató emlékezetébe. A magyar vas- 
és gépiparnak ezt a nagyszabású telje
sítményét nemcsak a vásár közönségé
nek százezrei tekintették meg szakszerű 
kalauzolás és vezetés mellett, hanem a 
külföldi szakértők is nagyszámban ér
keztek a vásár ennek a kiállítási tárgyá
nak megtekintésére és tanulmányozására.

A bútor- és otthonberendezési ipar 
keretén belül ki volt állítva a híres ma
gyar bútoripar termelvényeinek minden 
fajtája.

Szőnyegekben szintén jöttek létre, kü
lönösen belföldi vonatkozásban eladások.

Az otthonberendezés köréből az üveg- 
és porcellán iparoknak ez évben külö 
nősen nagy sikere volt.

A vásár első napjaiban addis-abebai 
vevő is érkezett és Szalonikibe is kö
töttek üzleteket.

Az építőipar csoportjának üzleti for
galma a vásár harmadik napján meg
tartott építőipari tőzsde nappal kulmi
nált. A tavalyi közel 5.500 waggon ela
dott építőanyagot az idén csaknem két
szeresen múlta felüi a vásár-tőzsde for
galma.

Az építőiparral kapcsolatban kell meg
emlékezni a Nemzetközi Vásár Légvé
delmi Kiállitás-áról, amelynek a Buda
pesti Nemzetközi Vásár összes csoport
jai közül a legnagyobb közönség-sikere 
volt.

Hatalmas méretekben vett részt a ma
gyar élelmiszeripar minden ága és min
den üzeme az ez évi Nemzetközi Vásáron.

A kis- és háziiparnak a Nemzetközi 
Vásáron történt részvétele több csoport
ra oszlott. Legnagyobb jelentőséggel az 
ipari remekek csoportja birt.

A népviseletben árusító kiállítókat a 
Nemzetközi Vásár a „magyar faluban" 
helyezte el, amelyet különös előszere
tettel keresett fel a Nemzetközi Vásár 
nagyszámú külföldi látogató közönsége 
is. Sok ezer pengő értékű közvetlen 
vásárlás és megrendelés történt a Buda
pesti Nemzetközi Vásárnak ezekben a 
csoportjaiban. Különösen magyar öltö
zék ü ruhák, iparművészeti kerámiák, 
valamint iparművészeti festett faáruk 
iránt nyilvánult meg nagyarányú érdek
lődés és kereslet.

Külön hatalmas pavillonban helyez
kedett el a Nemzetközi Vásáron a tudo
mányos csoport, amelynek feladata 
volt a magyar ipar iránti bizalmat és 
érdeklődést fokozni, annak szemlélteté
sével, hogy a magyar ipar termékeinek 
gyártását mily alapos tudományos ku
tató munka előzi meg.

A magyar feltalálók csoportja, ame
lyet a magyar feltalálók országos szö
vetsége rendezett meg a Nemzetközi 
Vásáron, a hasonló kérdések iránt ér
deklődő magyar közönség nagy töme
gét vonzotta magához.

A magyar idegenforgalom pavillonja, 
amelyet a vásár az előtér központjában 
egy pályaudvarszerü építményben az 
összes nagybankokkal együtt helyezett

el, a vásár közönsége állandó érdeklő
désének központjában állott.

Külön csoportban állított ki a ma
gyar gyorsírók országos szövetsége, az 
egységes magyar gyorsírás megalkotá
sának 10 éves évfordulója alkalmából.

Rendkívül látványos és oktató volt a 
magyar királyi külkereskedelmi hivatal 
nagyszabású kiállítása a vásáron, amely
nek Ízléses pavillonját állandóan ezer
számra keresték fel a vásár látogajói.

A székesfővárosi gáz- és elektomos 
művek látványos és nagyértékü nép
szerűsítő propaganda-kiállításain kívül 
résztvett a vásáron a m. kir. dohány
jövedék is, amelynek a vásár központ
jában épült pavilonjában a „Balaton“ 
nevezetű újfajta cigaretta-típust gyár
totta és hozta forgalomba a vásár alkal
mából.

A magyar kir. posta nagyszabású te
lefon-propagandája a legmesszebbmenő 
érdeklődést támasztotta a vásár látoga
tói között.

Több év óta a Budapesti Nemzetközi 
Vásár egyik legnagyobb és legkereset
tebb attrakciója az úgynevezett „rádió 
üzenet közvetítés, amelyekre már hetek
kel ezelőtt történtek előjegyzések és az 
üzenetekre biztosított idő alig bizonyult 
elégségesnek az óriási forgalom lebo
nyolítására.

Látványosan szép és minden tekin
tetben szakszerű volt Olaszország hiva
talos jellegű hatalmas méretű pavillonja.

Színház.
A közönségnek, a lelkes, állandó párt

fogásra kész, kevésszámú publikumnak 
teljes műélvezetet adó, a színészeknek 
azonban nem sok örömet nyújtó, rövid 
sziniidény tulajdonképen véget ért volna 
az operett ensemble hétfői előadásával. 
A prózai együttes azonban a szezont 
pár előadással meghosszabbította s igy 
a búcsúra csak e hét végén kerül sor.

Május 30—31-én, szombat és vasár
nap „A bécsi tavasz", elég gyenge, de 
azért mégis kedves, hangulatos operett 
ment, minden tekintetben jó előadásban.

Hétfőn d. u. és este a Rimaszombati 
Magyar Dalegylet kitűnő műkedvelői
nek közreműködésével, zsúfolt házak 
előtt a „János vitéz" daljáték került 
színre a Polgárikörben. Műkedvelők és 
színészek tökéletes alakításukkal, pom
pás játékukkal, énektudásukkal valóság
gal brillíroztak, a tündérek tánca, a 
prímaballerina művészete zúgó tapsviha
rokat provokált. Bagó szerepében Wein- 
berger Tivadar dr. most is általános 
nagy tetszést keltett. Stílusos játéka, 
csengő, tiszta hangja, nagyszerűen érvé
nyesült.

Kedden nem volt előadás. Szerdán, 
csütörtökön Zilahy Lajos kitűnő vígjá
tékét mutatták be, pénteken délután a 
tanulóifjúságnak az „Érettségist ját
szották, este pedig a „Méltóságos asz- 
szony" vígjáték ment teljes sikerrel. 
Szombaton a „Vallomásában vesz bú
csút tőlünk a kedves művészgárda, 
hogy három hónapos szünet után szep
tember hó elején megkezdjék a kassai 
szezont.

Szeretettel búcsúzunk tőlük. Köszön
jük azt a sok szépséget, amiben művé
szetükkel megfürösztötték lelkünket s 
reméljük, hogy mindkét részről örömös 
és várva-várt lesz a viszontlátás, ami
kor a közöny fagyának felolvadásával a 
mostaninál nagyobb megértéssel talál
koznak majd. ml.

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

SK Rusj-RAC, Slovan vegyes 3:1
(2:1). — Biró : Siebert.

A nagyszerű ungvári Rusj csapatának 
pünkösd hétfői vendégjátékát a nagy 
eső teljesen tönkretette s minden várt 
szépségétől megfosztotta. Az első ne
gyedóra kivételével az egész mérkőzést 
szakadó esőben, teljesen felázott talajon 
játszották le. A Rusj amig reális játék 
lehetséges volt, méltó volt nagy híréhez 
s a vele szembeállított vegyescsapat 
csak másodrangu szerepre látszott hi
vatva lenni. A Rusj a nedves pályán is 
izelitőt nyújtott képességeiből s gyorsa
sággal párosult pontos labdaadogatása 
ellen a vegyescsapat néha szinte tehe
tetlen volt. Legjobb csapatrésze a Bok-

say — Tóth, Radik közvetlen védelem 
volt, de a fedezetsora is nagyszerű. A ve
gyescsapat csak védekezésre volt kény
szerítve, amit több-kevesebb sikerrel 
végzett. Támadásai nagyobbrészt elakad
tak a belsőcsatárok (Poznar-Holomaj- 
Kerekes) puhaságán. Nagyszerűen mu
tatkozott be Maly a Slovan balszélsője, 
akiből nagy játékos válhat. Jó volt 
Szmrekács, a másik szélső is. A fede
zetsorban Katz, mig a védelemben Pet- 
rusz váltak ki. A Rusj egyik gólját 11- 
esből érte el, a vegyescsapat egy 11 est 
nem tudott értékesíteni, s gólját Maly 
szerezte.

Füleki TC XI.—RÁC, TMSC vegyes 
8 :4  (5:3). — Füleken pünkösd vasár
nap lejátszott mérkőzés.

RME—SK Hnusfa 8:0. — Nyustyai 
barátságos mérkőzés.

Lévai TE—LAFC 2:0. — A LAFC 
országos bajnoki seiejtezőmérkőzése Lé
ván sikertelenül végződött.

Felelős s z e r k e sz tő : R á b e l y  K á r o l y .

NYÍLT TÉR.*)

Nyilatkozat.
Schönstein Dezső rimaszombati lakos 

nincs és nem volt felhatalmazva cégünk 
részére inkassot eszközölni, ennélfogva 
neki eszközölt fizetéseket nem ismerünk 
el. Nevezettnek azonnali hatállyal mű
ködését beszüntettük és nincs felhatal
mazva cégünk nevében tárgyalni vagy 
üzleteket lekötni.

Exquisiste S. Mayer Trenőin 
női és férfi divat és szövet áruháza.

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

Mérték szerinti
speciális fűzőket, gyógyhasköíőket, 

mindenféle kivitelben 
T h u rzén é  D. M árián á l 

csináltathat. Megbízható és lelkiisme
retes kiszolgálásban részesül. 

L a k á s :  Rimaszombat, Dr. Reinitz fog
orvos ur házában (Rózsa ucca 28.). 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Tudja-e, hogy olcsón miképen 

lehet m egélni?

Ha bevásárlásait az újonnan megnyílt 
F I S C H E R  J E N Ő
f ű s z e r *  és c sem eg eü z le iéb en  

M a sa ry k -tér  16. sz.
szerzi be. — Mélyen leszállított árak. 
Palugyay és más különféle borok és 

finom italok zárt palackokban.

Eladó.
Rimaszombatban, Gömöri utca 16. sz.
alatti udvarban egy 2 szobás lakóház, 

(Blaha Lujza szülőháza) 
valamint a Szijjártó utca 84. és 86.
szám alatti 3 szobás lakóházak eladók. 
Érdeklődni lehet: Szijjártó-utca 84. sz. 

alatt lakó tulajdonosnál.

E ladó.
100 □  öl épitésre alkalmas telek 
a Tompa utca és Kispást tér sar
kán. (Jövendő piac terén.)

A kiadóhivatal útbaigazítást ad.

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


