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Két hét óta folyik és lassan már 
befejezéséhez is közeledik a ber
lini olimpiász. A különböző nem
zetek fiai sereglettek itt össze a 
föld minden tájáról, hogy nemes 
versenyre kelve, bemutassák tudá
sukat a legkülönbözőbb sportágak
ban és előtárják mindazt, amit az 
emberi testi erő és ügyesség pro
dukálni képes e téren.

Két hét óta folyik ez a gyö
nyörűséges vérnélküli küzdelem s 
e két hét alatt izgalom láza üli 
meg az emberek lelkét, széles e 
világon. A rádiók embere napról- 
napra ott ül a titokzatos hangláda 
mellett s a berlini olimpiai leadó 
csodaszép, dallamos, triumfális mo
tívumokból álló, győzelmi hango
kat zengő szünetjelére izgalomtól 
dobogó szívvel lesi, várja, hallgatja 
a nemkevésbbé izgult szpíkerek 
jelentését.

Térbeli távolságot, időt, gólokat, 
elért pontokat, sorrendet jelentő 
számok sokaságától zúg a fülünk, 
fejünk. Feszült figyelemmel kisér
jük, hallgatjuk a különböző mér-! 
kőzések helyszíni közvetítéseit. Lé- 1 
lekben ilyenkor ott vagyunk ma
gunk is az erőt, ügyességet össze- i 
mérő küzdelem nézői között. Lel
kesedünk, lelkesítünk, bizunk, biz
tatunk s egy-egy eredményes ak
ciónál ugrálva, tapsolva, hujhujhaj- 
rázva örülünk a csodamasina mel
lett. És ha győztünk, ha a mi fia
ink, véreink viszik el a diadal 
pálmáját, ha az ujjongó százezer
nyi olimpiai közönség örömtom- 
bolása közepette a főárbocra a mi 
lobogónkat húzzák föl a német 
tengerészek és ünnepélyes szent 
csendben a mi imádságunk hang
zik fel az olimpiai zenekar hang
szerszámain : ujjongunk, tombolunk, 
egymást ölelve, csókolva sirunk 
örömünkben mi is. Keblünk feszül, 
büszkék és boldogok vagyunk a 
dicsőségtől.

Csodálatosan szép, gyönyörű és 
fenségesen lélekemelő az olimpiai 
játék. És példaadó i s !

Példaadó arra, hogy a legkülön
bözőbb nemzetek és népek, fehé
rek, feketék, sárgák vagy tudomisén 
milyen szinűek, ott a nemes ver
sengések küzdőterén mindannyian 
csak mindenben egyenrangú ember

testvért, egysorsra, egyvégzetre te
remtett sportembert látnak egy
másban. Bárhonnan is jöttek, bár
hová is valók, egyforma szeretet
tel fogadták, látták egymást s a 
győztest üdvrivalgással köszöntik, 
bármilyen nemzet fia légyen is. Az 
emberszeretet apoteózisa valóság
gal ez! És ez a szépséges egy- 
mástszeretés nem lehetne-e meg
valósítható az olimpiai porondon 
kivül is, szerte e világon?

Nem lehetne-e elcsittitani az 
egymást öldöklés harci zaját és 
nem lehetne-e kiirtani a lelkekből 
a kapzsiság, az önzés és irigység 
magját ?!

Nem lehetne-e megértő, igazsá
gos, istenképre teremtett, igaz em
berekké lennünk, akiknek minden 
törekvése a békesség és általános 
emberi jólét megteremtésére és 
fenntartására irányulna ?

Lehetne, óh, igenis, lehetne !
Erre az egyedüli, célhoz vezető, 

igazi utat az olimpiai játék, a né
pek abban való nagyszerű össze- 
borulása, együtiölelkezése mutatja 
meg.

Innét, erről vegyenek példát a 
tévedések, megnemértések, békét
lenségek és gyűlölködések meg
szüntetésére is hivatott népek sor
sát intézők, a mostani nemes ver
sengések napjaiban.

csen elég ideje ahhoz, hogy a tárgya
lásokhoz kellő iratait kikeresse és föl
szerelje magát a kivánt adatokkal. Szá
mos adófizető lakhelyétől távol tölti 
szabadságát s nem tudják neki kézbe
síteni az idézést, ha pedig utána küldik, 
előfordulhat az is, hogy mire megkapja 
az idézést, már letelt az abban feltün
tetett határidő. A pénzügyminiszter ezért 

az adóhivatalokat arra utasítja, 
hogy újabb idézést küldjenek 
a félnek, ha az első idézést

nem lehetett neki idejekorán 
kézbesiteni.

S az esetben is uj határidőt tűzzön ki, 
ha a fél az idézésben feltüntetett határ
időn belül nem készülhet fel kellőképen 
az adóhivatallal való tárgyalásra és a 
határidő meghosszabbítását kéri. — A 
pénzügyminisztérium arra utasítja az 
adóhivatalokat, hogy a felekkel előzéke
nyen viselkedjenek s kérését akkor is 
teljesítsék, ha az adófizető csak élőszó
val vagy telefonon terjeszti azt elő.

Im im  bs k e i
F n  n

n  r r

í n  s z a M i  é

Az adófizetőket is bevonják
az adóhátralékok likvidálásába.

Az adóhivatalok utasítást kaptak arra 
nézve, hogy az adóhátrálékok ügyét az 
ösmert rendelet értelmében és szellemé
ben mielőbb likvidálják.

A likvidálásba az adóhivatalok 
természetesen bevonják az adó

fizetőket is,
akiket beidéznek. Az idézésre ráírják, 
hogy

a fél személyes megjelenése 
saját érdekében kívánatos. 

Tekintettel arra, hogy a pénzügyminisz
térium azt kívánja, hogy az adóhivata
lok a legrövidebb időn belül intézzék 
el a hátralékok ügyét,

a legtöbb idézés rövid termi
nushoz van kötve.

Nem ritkán azt kívánják, hogy a fél az 
idézés átvételétől számított második 
vagy harmadik napon jelenjen meg. A 
túlságosan gyors elintézés azzal a hát
ránnyal jár, hogy az adófizetőnek nin

Magyar Gazdák, Földmive- 
sek, Városok és Falvak Ve
zetői mutassuk meg, hogy dol
gozni és élni akarunk!

Bizonyítsuk már be tettben 
is legtitkosabb vágyunk őszin
teségét, mert hiszen tudjuk 
és érezzük, hogy csakis a ko
moly és kitartó munka bizto
síthatja magyar népünk meg
maradását és eredményes mű
ködését !

A komáromi földmivesiskolától 
Rimaszombatba áthelyezve, uj mű
ködési körzetemet, Közép-, Kelet- 
szlovenszkó és Kárpátalja magyar
lakta vidékein élő földmivelő népét 
szivből üdvözölve, kijelentem, hogy 
itt is nagy örömmel és igaz szere
tettel bocsátom rendelkezésre agya
mat, szivemet és kezemet.

Csallóköz szegény zsellértömege 
és mezőgazdasági munkásnépe fáj
dalmait felismerve és átérezve, azt 
feltárva és irányt mutatva (olvasd 
„Csallóköz" cimü agrár- és szociál
politikai tanulmányomat) uj vidék 
és uj emberek közé jutottam. A 
hervadozó és többnyire kiszáradt 
legelők tájékáról frissen zöldelő ré
tek és csergedező vizek hazájába 
kerültem, ahol valószinüleg újabb 
tapasztalatok, érzelmek és célkitű
zések fogják a magyar földmivesek 
és mezei munkásság érdekében 
folytatandó munkámat befolyásolni 
és irányítani.

Hogyan lesz? Miképen lesz? 
Ez a jövő titka. Egy dolog azon
ban bizonyos, hogy egyedül csakis 
a tervszerű és kitartó munka és pe
dig igazán a nép érdekében vég
zett, pihenés és tétovázás nélküli, 
komoly munka hozhatja meg a jobb 
és tartós fejlődést biztositó igaz 
eredményt.

Hol kezdjem ? Mit csináljak ? 
hogy itteni munkálkodásomat ne 
csak tudományos feltárások és el

méleti avagy érzelmi útmutatások, 
hanem valódi és kézzel fogható 
eredmények bizonyíthassák.

Reális munkatervet összeállítani, 
azután céltudatosan .és kitartóan 
dolgozni. Úgy van, ez a kötelessé
gem! Tehát neki a munkának, sze
rencse fel!

Olvasóink nagy része, illetve 
azok tapasztalatlanjai, nemtörődöm- 
jei és patópáljai valószinüleg azt 
mondják avagy gondolják :

„Mit firkál nekünk ez az újon
nan idejött gazdasági tanár, 
hiszen ott van neki az a gyö
nyörűen felépített és kitünően 
berendezett rimaszombati gaz
dasági szakiskolája. Ott van 
az a szép gazdasági majorja, 
50 holdas gazdasága, alagcsö- 
vezett szántóföld és rétekkel, 
7 holdas elsőrangú kertészete, 
faiskolája, kísérleti telepek, gé
pek, eszközök és ami a leg
fontosabb, a földmivelésügyi 
kormány révén annyira szor
galmazott és segélyezett fej
lesztési lehetősége."

Ez mind igaz és szép, mert 
hiszen még a történelmi orszá
gokban, sőt még a nyugati ál
lamokban sem lehet egykönnyen 
szebb, modernebb és ilyszerü gya
korlati telepekkel felszerelt mező- 
gazdasági szakiskolát találni,

de hát mit ér mindez, ha a 
magyar falu nem használja 
ki és nem érvényesíti mind
ezeket saját javára és népe jö
vőjének biztosítására! 

így nem lehet megmaradás, igy nem 
lehet jobb jövő! Mert tudnunk és 
éreznünk kell, hogy a müveit föld- 
mivesség, az erős parasztság, a 
faját szerető munkásság, egyszó
val az Istenben bizó, de szorgal
mas és kitartóan a nép érdekében

Legyen ott a Polgárikor augusztus 15-iki nagyszabású kerti mulatságán!
Kezdete 8 órakor. Belépődíj 5 korona vigalmi adóval együtt. —  Kedvezőtlen idő esetén a kör nagytermében tartatik meg.
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dolgozni tudó emberek tudják va
lamikor is fejlődésünket, haladásun
kat, tehát megmaradásunkat bizto
sítani.

Közép-, Keletszlovenszkó és Ru- 
szinszkó 382 magyar falujának 
196998, túlnyomórészt földmivelő 
lakójának, valamint az e területen 
élő 52431 városi magyarjainak egy 
akarattal és vágyakozással össze 
kell fognia és éppen ezen, a ma
gyarság által szinte kierőszakolt 
mezőgazdasági intézet felkarolásá
val, illetve ennek magyar földmi- 
vesifjakkal való betöltésével kell 
bebizonyodnia annak a z  ig a z s á g 
n a k : h o g y  igen is  m egm aradn i, d o l
g o z n i  é s  fe j lő d n i akarunk.

Ne tétovázz, Magyar Testvér! 
töltsük be ezt a magyar osztályt, 
hiszen 382 magyar faluból csak 
kikerül az a 30 élni és dolgozni 
vágyó magyar gazdaifju. Ahol 
hiányzik az a havi 150 korona, 
ott álljon össze a rokonság avagy 
a község, a járás avagy az egész 
állam magyarsága és rakja össze 
azt az egynéhány fillérjét és  akkor  
nem le s z  ba j, m ert a  f e j lő d é s  és  
m eg m a ra d á s  felé megtettük az el
ső lépést.

Rimaszombat, 1936. augusztus 14.
D r. M ach n yik  A ndor.

Demokrácia Krasznahorkán 
Anno Domine 1710.

Néhány nap előtt Kasznahorkán jár
tam és a vár öreg szolgája végigveze
tett a termeken, amelyeknek mindegyi
kéhez évszázadok históriája varrta hoz
zá magát. Megbámultam az Andrássyak

őseinek portréit — hol a buzogány van 
a kézben, hol rizsporos paróka, szép- 
ségflastrommal dekorált, simára beretvált 
arc fölött, ahogyan azt a kor és az An
drássyak érdeke megkövetelték — és 
az oldalszárny egyik szobájában, ahol 
a harmincéves háborúnak mindenféle 
öldöklő és kínzó szerszámai kelletik 
magukat — elábrándoztam arról is, váj
jon mi kellemesebb: ha forró ólmot 
öntöttek az ember fülébe, vagy pedig 
égő szurokkoszoruval ékesítették a fejét.

A kápolnában áhítattal álltam meg 
annál az üvegkoporsónái, amiben An- 
drássy Istvánná Serédy Zsófia— ő még 
csak báró volt és szomorú históriáját 
gyönyörűen irta meg Jókai a „Lőcsei 
fehér asszonyában — fekete ruhában, 
fekete selyem pártában még mindig 
felemelve tartja csontkezét, amelyikkel 
a legenda és Jókai szerint holtan is 
megfogta a fiának kezét, amikor az ap
jának Lőcse felől érkező hintójára irá 
nyitotta kicsinyke kerekes ágyúját. Lát
tam ezt a kis ágyút is, társaságában 
ama hatalmas ágyuknak, amelyeknek 
öblös csövei berozsdásodva tekintenek 
lefelé a vár bástyájáról.

A krasznahorkai várkastély előtt elte
rülő zöld gyepen — egykoron török ta
nyázott itt, aztán hol kuruc, hol labanc 
— most autók parkíroznak, öreg Török 
Ferenc vigyáz rájuk és Lefkovics ur a 
faluból jégbehütött sört árul, aztán sár
ga, meg vörös kraherlit, háromszögletű 
ezüst papirosba bugyolált sajtot, kék 
meg sárga anzikszkártyát, de szóda
bikarbóna is akad a biciklijének hátára 
szerelt vegyeskereskedésben. Két koro
nát kóstál a belépődíj a krasznahorkai 
várba, ahol az én figyelmemet legin
kább az a három tucat bőrszék kapta 
meg, amely az egykori cimerterem fa
lához támasztva ma már csupán mú
zeumi emlék.

Harminchat bőrszék. A legtöbbjének 
kikopott már az ülése, a hasadékokon 
át pedig indiszkrét módon bújik elő a 
lószőr. Attila képe disziti a támlákat és 
az ülések bőrhuzatán kockák következ

nek sorra. Megkopva. Mondja a veze
tőm :

— Ezek a székek 1710-ben készültek 
és ebben a teremben valamikor a gö- 
möri megyegyűléseket tartották meg, 
hiszen az Andrássyak hosszú időkön át 
örökös főispánjai voltak Gömörmegyé- 
nek. A székeken magyar urak ültek, de 
lehet, hogy ugyanezek a székek álltak 
az asztal körül, ha lakoma volt az An- 
drássyaknál. Amikor én idekerültem — 
jóval a háború előtt — még rengeteg 
ilyen szék volt a várban, de egy cso
mót, amelyek elkoptak már egészen, 
kimustráltak... Különös székek ezek.

A magasságuk egyforma, de azért 
mindegyik mérete más. Az egyiknek az 
ülése alacsonyabb, a másiké magas. 
Néhol csak egy-két centi a különbség, 
de máshol a differencia kitészen bizony 
10—15 centiméternyit is. Akad közöt
tük aztán olyan, amelyik sokkal széle
sebb, mint a társa. Meg is kérdeztem 
a kísérőmet — aki eredetileg kőműves 
volt, aztán huszár, de elolvasott minden 
olyan könyvet, amely Krasznahorkáról 
szól és Jókai regényét szinte betéve 
tudja, — mi az oka a székek fura sza
básának. Akkurátus módon meg is ma
gyarázza :

— Az urak, akik a gömöri restaurá
ciókon veszekedtek egymással, a me
gyei asztalnál egyformáknak akartak 
látszani. A kicsiny ember magas székre 
ült, a hórihorgas nemes pedig alacsony 
ülésü székre. A kövér ember alá szé
lesebbet tolt oda a megyei hajdú a zöld 
asztalnál és igy a gömöri megyegyölé- 
seken mindenki egyforma volt. Az em
berek feje és válla olyan egyenes sor
ban ült az asztal körül, mintha léniával 
egszercirozták volna őket egyenesre. 
Nem akadt senki — még ha olyan nagy 
is volt, mint Nagy Frigyes legszálasabb 
gárdistája — aki egy fejjel kiemelke
dett volna a társai közül. Ezek a szé
kek jelentették a demokráciát Kraszna- 
horka várában, ahol egyik embernek se 
lehetett magasabban hordani az orrát, 
mint a másiknak...

Mélyen leszállított áron kapható a 
kastély őrénél az a kalauz, amely 90 
oldalon számol be a krasznahorkai vár 
históriájáról s látnivalóiról. Megismer
kedünk ebben a könyvben Bebek Fe
renccel, aki a mohácsi vész utáni idők
ben hamis pénzt veretett a környező 
hegyekben és megtudjuk, hogy egy Ro- 
vin János nevezetű „rátz nemzetségből 
görög hiten való" ember, aki 1552 ben 
született, kilenc királyt szolgált végig és 
172 évig élt, ebből az időből 140 esz
tendőt boldogságban feleségével, egy 
Sára nevezetű asszonysággal. Mindenről 
pontosan beszámol ez a kalauz, éppen 
csak a 36 székről nem tétetik említés 
benne... Pedig:

Ez a harminchat darab szék volt szá
momra a legérdekesebb a krasznahor
kai várban. Talán azért, mert révükön 
megismerhettem azt a demokráciát, 
amely anno Domine 1710 ben uralko
dott az Andrássyak kastélyában és azon 
a világon, amelynek ez a kastély sokáig 
őrtornya volt... Paál Jób.

B eiratá& i fe lh ív á s
a rimaszombati állami mezőgazdasági 
iskolák magyar tagozatának 1936/37 
egyéves szakiskolájába.

A kor igényeinek berendezett és ki
tűnő internátussal rendelkező mezőgaz
dasági szakiskolánk teljesen lezárt gaz
dasági szakképzettséget nyújt a magyar 
gazdaifjuságnak.

Beiratási- és egészévi tandíj 30-— Ke. 
Teljes ellátás, lakás, fűtés, világítás ha
vi 150*— Kő. Bővebb felvilágosítással, 
valamint községek, szövetkezetek és 
egyesületek kérelmére díjtalan ismertető 
előadásokat rendezünk.

Mielőbbi jelentkezések az állami me
zőgazdasági iskolák igazgatóságához kül
dendők. Igazgatóság.

Könyvtárak megnyitása.
A városi közkönyvtár, valamint a Pol

gárikör könyvtára folyó évi augusztus

Á Rimaszombati Iparoskör nagy szüreti mulatsága szeptember hó 27-én lesz megtartva.
A  nagy szerelem .

I r ta : Csizy Kálmán.
— Hái beszélj, öregem, szeretném 

tudni, veled mi történt azalatt az öt év 
alatt, én magamról már mindent el
mondtam.

— Velem mi történt...? Palikám na
gyon sok, de talán jobb lenne, ha még 
ma is ott tartanék, ahol öt évvel ez
előtt... Ha még most is abban a közös 
kis diákszobában élnénk.

— Ugyan, öregem, hát hogy beszél
hetsz igy? Te, akit a hir szárnyaira ra
gadott, aki jó állást kaptál s ráadásul 
egy olyan aranyos asszonykát, mint a 
feleséged...?

— Éppen ez az ! Sok fájdalmat, nagy 
csalódást éltem át... !

— Beszélj, öregem, végtelenül meg
lepnek szavaid, hisz tudtommal szerelmi 
házasság... Akkoriban nagy elragadta
tással írtál révbekerülésedről...

— Hosszú annak a sora, az elején kel
lene kezdenem...

— Nagyon érdekel a sorsod. Ha nem 
fáj az elmondása, kérlek, ajándékozz 
meg bizalmaddal. Én pártatlanul fogom 
megítélni a körülményeket s érzem,| 
hogy találok majd olyan pontot, amit 
ha közösen elfogulatlanul vizsgálunk 
meg, egész más színben tűnik fel, mint 
ahogy most látod.

Őszinte melegséggel hangzottak ezek 
a baráti szavak s nem is tévesztették 
el hatásukat.

Szabó Pista, a divatos szerelmes slá
gerek szerzője egy ideig némán bámult 
a semmibe, majd halkan, vontatottan 
megszólalt:

— A legelején kell kezdenem, hogy 
megértsed lelkiállapotomat. Ötödik gim
nazista lehettem, amikor először hozott 
össze az élet vele. Ott laktak a szom
szédunkban. Ekkor még semmi hatást 
nem váltott ki belőlem. Hidegen, érzé
ketlenül mentünk el egymás mellett. 
Néha találkoztunk és ekkor udvarias
ságból elkísértem. Aztán az is elmúlt. 
Vagy négy év múltán hozott össze a 
sors megint. Télen feltűnt a jégen, mint 
csinos, körülrajongott lány. Ekkor csat
lakoztam hozzá.

— Tetszett hiúságomnak, hogy szí
vesen korcsolyázik velem. Élveztem a 
felénk irányuló irigy tekinteteket. El
kezdtem formálisan udvarolni. S talán 
egész csinos szerelem fejlődhetett volna 
ki, ha közben a jég el nem olvad. így 
azután a tavasz első ragyogó sugarai a 
mi bontakozó szerelmünket is megol
vasztották...

— De közben azért ihatunk. Koccin
tottak, majd kis szünet után folytatta :

— Öt évig nem is láttam. Én elke
rültem a városból... Csak az egyetemen 
találkoztunk ismét. Én harmadéves filo- 
zopter voltam, amikor beiratkozott az 
egyetemre. Örömmel üdvözöltük egy
mást, mint falubelit, mint régi jó isme
rőst a komor, rideg, idegen nagyváros
ban. Néha találkoztunk, köszöntöttük 
egymást, kicsit elbeszélgettünk, azután 
ment ki-ki a maga utján...

— Folytasd, kérlek, érdekel.
— Esemény nélkül teltek a napjaim. 

Jártam az előadásokra, de talán sokkal 
többet kávéházba, moziba. A húsvéti 
vakációt szüleim körében töltöttem. 
Szomorú szivvel ültem a vonatra. Fájt 
otthagyni a szülői fészek melegét s fel
cserélni azt a szívtelen nagyvárossal. 
Sehogy sem tudtam megszeretni a vá
rost. A kis, fehérre meszelt házak, fölé
jük hajló akácokkal, muskátlis kis ab
lakaikkal sokkal kedvesebbek voltak, 
mint az 5—6 emeletes bérpaloták. Ez 
a visszautazás jelentette életem forduló
pontját. A vonatban találkoztam Sáriká
val. Együtt utaztunk egész utón. Talán 
az otthon utáni vágy, talán az ő szőke 
haja, csillogó, beszédes szemei okozták, 
nem tudom?! Tény az, hogy mire 
megérkeztünk, kezdtem szépnek látni a 
nagy várost... Kezdtem örülni, hogy én 
is itt lehetek ... hogy róhatom a sok 
közömbös idegennel együtt a forró 
aszfaltot... Szóval : értelme lett az éle
temnek...!

— Beleszerettél...?!
— Igen. Éreztem, hogy nem múló 

érzés, ez az egész életemen át kisérni 
fog. ő, az én „nagy szerelmem" ! Ezt 
meg is mondtam neki.

— És ő, hogyan fogadta ?
— Sajnálta, hogy csak most jelent

kezem az életében. Menyasszony. Aztán 
elmondta, hogy ezt a szülei akarják. Ö 
nem szereti a vőlegényét. Egy fiú léte
zik a számára, kit nagyon tudna sze
retni, de azé sohasem lehet...

— Érdekes, na és te?
— Bevallotta, hogy nagy hatást gyako

roltam rá s igazán sajnálja, amiért nem 
jöttem egy évvel előbb... Aztán elhatá
roztuk, hogy mindkettőnk javát szol
gáljuk, ha ezentúl kerüljük egymást... 
Fölösleges a tüzet szítani, ha úgysem 
éget... Aztán amikor búcsúztam tőle, 
ezt kérdezte: Hol találkozunk holnap? 
Egyszerre felszabadult bennem az öröm, 
a vágy, a remény. S ettől a naptól 
kezdve — amikor elhatároztuk, hogy 
többé nem találkozunk — a nap min
den szabad óráját együtt töltöttük... A 
sors rendelését, újjmutatását láttuk ab
ban, hogy mindkettőnknek haza kellett 
mennünk s visszautaznunk oda, ahol 
eddig nap-nap után találkoztunk bár, 
mégsem vettük észre egymást... Valami 
végzetszerüséget láttunk szerelmünkben.

— S azután, mi történt?
— Egy éve a feleségem. Ezalatt az 

egy év aiatt mindketten beláttuk, hogy 
tévedtünk... Én még ma is úgy szere
tem, mint akkor, mégis úgy érzem, hogy 
tönkre van téve az életem...

— Hát ezt nem értem, beszélj vilá
gosabban 1 Mi a bajod tulajdonképen. 
Talán elfordult tőled, talán nem szeret 
már?

— Azt nem tudom biztosan... de úgy 
érzem még most is szeret...

— Hát akkor mi a baj?
— Tulajdonképen semmi. Látszólag 

a legnagyobb egyetértésben élünk egy
más oldalán, mégis egy egész világ vá
laszt el bennünket egymástól, ő tet
szeni vágyó, szórakozást, társaságot 
kedvelő... én meg ...

— Igen, te meg egy magadnak való 
vén dörmögő medve vagy, aki bebújsz 
odúdba s ha rajtad múlna, soha ki sem 
jönnél onnan a napsütésbe, az életbe ! 
Barátom ez igy nem megy ! Majd ha 
80 éves vén bácsi leszel, akkor bebúj
hatsz, de addig ki a napfényre, embe
rek közé...! S még annyira lelkiisme
retlen is vagy, hogy fiatal, jókedvtől

sugárzó, életvidám kicsi asszonykádat 
is az odúba kényszeritenéd... Nem, ba
rátom, ez nem élet, amit te élsz, amit 
ti éltek. Sajnálom a feleségedet s cso
dálkozom, hogy eddig is kibírta. Téged 
fel kell rázni, hogy térj már végre ma
gadhoz...

— Ezek csak frázisok. Én nem va
gyok embergyülölő, én szeretem a tár
saságot, de ami sok, az sok. Kérlek, ő 
boldogtalannak érzi magát, ha egy este 
nem táncolhat... Neki az kell, hogy 
minden férfi a lábai előtt heverjen... 
Eleinte duzzogott, ha nem voltam haj
landó elmenni vele az öt órai teára, 
most már...? Elmegy a barátnőjével. S 
vigan táncol, fogadja az udvarlói hódo
latát, mialatt engem itthon majd meg
őrjít a féltékenység. S ilyen lelkiálla
potban kell dolgoznom... S látnom kell 
napról-napra, mint távolodik tőlem. Ez 
rettenetesebb a legválogatottabb kinzó- 
eszközöknél... ! Én nem ilyen életet 
képzeltem el magamnak !

— Hát ide hallgass, öregem, én most 
elárulok neked valamit. De jól figyelj! 
A feleségednek ez az élet jobban fáj, 
mint neked. Ő nem rabja a társas élet
nek, mindössze néha kikivánkozik em
berek közé. Te egész nap a hivatásod
dal vagy elfoglalva, miközben érintke
zel emberekkel, igy nem érzed azok 
hiányát. A feleséged ezalatt otthon iil, 
ne csodálkozz tehát, ha néha emberek 
közé kívánkozik ő is.

— Néha? Mindennap, barátom...!
— Csak azért kísérli meg mindennap, 

hátha egyszer észre térsz. Mert ö nem 
idegenekkel, hanem egyedül veled akar 
jól mulatni! Megértetted? Ö nem az 
idegen férfiak hódolatát keresi, hanem 
a tiédet szeretné ! Arról nem tehet, 
hogy szép, hogy kedves egyénisége min
denkit leköt, csak éppen a férjét nem !

— Az én hódolatomat hiába keresi a 
tánclokálokban...

— És ebben biztos vagy, hogy ott 
keresi? Meggyőződtél már róla egyszer 
is? Utána néztél, hogy hol mulat a 
feleséged ?

— Nem. Ezt fölöslegesnek tartottam. 
Megmondta hova megy, nem volt okom 
kételkedni.
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hó 17. illetve 19 én nyílik meg újból a 
közönség számára. — Könyvtári órák a 
városi közkönyvtárnál: hétfőn délután 
2 4 óráig, kedden,csütörtökön, szomba
ton délután 2—7 óráig.

A Polgárikor könyvtáránál: szerdán 
délután 3—7 óráig.

A városi közkönyvtár helyisége, mint 
olvasóterem nyitva minden hétfőn dél
után 4--7 óráig. Könyvtáros.

H Í R E K
Ki a boldogabb?

liorence A. Kilipaírick a neve annak az 
angol írónőnek, aki egy tekintélyes angol 
folyóiratban azt igyekszik bizonyítani, hogy 
az emberek között a két nem közöl a nők 
a boldogabbak.

őzt az állítását bizonyára valamennyi fér- 
; feltétlenül elfogadja. Elfogadja pedig ép

pen a Kiüpatrick őnagysága által felhozott
dokok alapján, amelyekben a többek kö

rött ezeket m ondja: „A férfinak sejtelm e 
-incs arról az elragadtatásról, m elyet a nő 
uj kalap vagy ruha vásárlásánál, egy-egy  
ékszer, egyéb csecsebecse, fogat- vagy autó 
ajándékozásánál érez. Megértik a férfiak a 
nagytakarítás sikerén élvezett örömöket, a 
lakás berendezésének boldogságát, a búto
rok évenkénti kicserélésének, uj és újabb 
függönyök, szőnyegek beszerzésének, felvál
tásának gyönyörűségéi ? A nő csak az üzle
tek kirakataira néz s máris öröme van. Hát 
még a vásárlás! Van-e férfi, aki tudná, mi
csoda derű az a nőnek?"

Eiragadtaíás.. .  öröm ... b o ld ogság ... gyö
nyörűség... derű . .  — óh, kedves Florence, mi 
mi, férfiak valacskét sejtünk sőt tudunk min
derről s ha a nők ezért boldogabbak nálunk, 
szegény férfiaknál, úgy nekünk aligha marad 
egyéb a boldogságból, mint a nők minél na
gyobb boldogságának a m egterem tése, az 
abban való mélabús gyönyörködés és, nos, 
és rekompenzáeióképpen egy icurka-picurka 
boldogittatás — a boldogabb nőktől. Yes, 
miss Kiiipatrick!?

Pedig nem ártott volna meggyő
ződni róla.

Mit akarsz ezzel mondani?
Azt, hogy milyen nagy csacsi vagy 

barátom. Tudod hol táncolt a feleséged? 
Az édes anyjánál. Ott várta mikor tér 
észhez az a csacsi ura. De hiába várta, 
igy más módot kellett keresnie. Levelet 
irt nekem, elmondott mindent s kért, 
hogy jöjjek el, hogy rázzalak fel, hogy 
térítselek észhez, mert rögeszméddé 
vált, hogy a feleséged léha, hogy nem 
szeret már téged, hogy udvarollat ma 
gának, meg egy csomó butaság...

— És te ezért jöttél?
— Igen. Sokszor akarta mindezeket 

5 maga elmondani neked, de aztán félt, 
hogy nem érted őt meg, hogy nem hi 
szel neki... Meg a büszkesége is aka
dályozta, hiszen ártatlanul kellett volna 
megalázkodnia.

— Pali! Igazat beszélsz?...
— Tessék, itt a levele, olvasd! Ti 

annyira szerelitek egymást, hogy ebben 
a nagy szerelemben nem találtátok meg 
az egymáshoz vezető utat. Kellett vala
kinek jönni, aki megfogja a kezeteket 
s egymáshoz vezet.

— Borzasztó, de hisz akkor ő talán 
még többet szenvedett, mint én !

— Ebben egy pillanatig se kételkedj.
— Drága Kicsim !
Hosszú csend követte ezt a bocsánat 

kérő, megbánást s forró nagy szerelmet 
kifejező felkiáltást. A falióra lassan ke 
íyegett, mintha azt mondía volna : Sza
bó István tanár tir tévedett ! Az a.-szo- 
nyi lélek nem egy csalhatatlan szabály
ba foglalható valami, megnyilvánulásai 
nem számíthatók ki logaritmussal. Sok
szor állunk előtte értelmetlenül, sokszor 
produkál furcsa, váratlan eredményeket. 
D* ezerféle változatában is ugyanaz a 
lényege : örökké szerető asszonyi lélek.

Most halkan, észrevétlen megnyílt az 
ajtó s egy szőke, karcsú, mosolygó asz- 
szony jelent meg a küszöbön. Nem szólt, 
csak kitárta a karját, de ehben a moz
dulatban benne volt egész nagy, forró 
szerelme.

És Szabó István tanár ur megértette 
s e pillanattól kezdve leit igazán nagy 
szerelem az ő kettőjük nagy szerelme.

Elsőrendű
vadásztöltények, 

vadászati fe l
szerelések

KERCSIK-nél.

Áthelyezett gazdasági iskolai tanár.
A Komáromi Lapok irja : Machnyik An
dor dr.-t, a komáromi állami gazdasági 
iskola tanárát, hasonló minőségben, 
a rimaszombati állami gazdasági in
tézethez helyezték át. — Dr. Machnyik 
Andor áthehelyezésével nagy veszteség 
éri a komáromi gazdasági iskolát, mert 
vele az iskola egyik kiválóan képzett, 
értékes munkát kifejtő tanára távozik el 
körünkből, aki éveken át eredményesen 
működött a gazdasági iskola magyar ta
gozatán. Mint agrárszociológus sikeres 
munkásságot fejtett ki a szakirodalom 
terén, félévvel ezelőtt megjelent „Csalló
köz" c. könyve általános feltűnést és el
ismerést keltett. Igaz sajnálattal értesült 
áthelyezéséről a Komáromi Lapok is, 
mely egyik érdemes munkatársát tiszteli 
Machnyik Andor dr.-ban.

Békemanifesztáció. A már pár vá
rosban megtartott nianifesztációk mintá
jára városunkban is békemanifesztációs 
mozgalom indult. Rolm állami tanfel
ügyelő ez ügyben folyó hó 12-ére gyű
lésre hivta egybe az egyházakat, társa
dalmi egyesületeket, a járási közműve
lődési testületeket, egyéb intézményeket 
és szervezeteket, amelyek képviselői a 
gyűlésen a békemanifesztáció napját 
Rimaszombatra folyó hó 30-ára tűzték 
ki. Az előkészületi munkák végzésére 
nyomban bizottságot is alakítottak.

Halálozás. Janecek Rudolf, _ nyug. 
csendőrfőhadnagy 49 éves korában f. 
hó 3-án városunkban elhalálozott. Vég- 
tisztességtétele katonai pompával ment 
végbe s azután holttestét elégetés végett 
krematóriumba szállították. — Halálát 
özvegye szül. Rohrbach Anna, gyerme
kei s rokonsága gyászolják.

Tanulmányi ösztöndíj a mezőgaz
dasági iskolák tanulóinak. Az Orszá
gos hivatal közlönye 267. sz. alatt hir
detményt közöl a mezőgazdasági isko
lák tanulóinak az 1936—37. iskolaévben 
nyújtandó tanulmányi ösztöndíj feltéte
leiről. Előnyben azoknak a diákoknak 
kérvényeit részesítik, akiknek módjuk
ban van tanulmányaik befejeztével szü
leik vagy hozzátartozóik gazdaságában 
gazdálkodni. Továbbá azok kaphatnak 
ösztöndíjat, akik állandó lakhelyüktől 
távol kénytelenek tanulmányaikat foly
tatni.

Minden gondos háziasszony gyüm öcssze- 
zóm idején PAPÍRSZALVÉTÁT használjon; 
kapható a Lileraturában, Jánosi ucca 6.

KaíonahaláS a jolsvai tüzérségi lak
tanyában. A Jolsva városában állomáso
zó 202-es tüzérségi laktanyában végzetes 
szerencsétlenség történt. — A konyhá
ban segédszolgálatot teljesítő katonák 
közül Binder Alfréd köztüzér is bejárt 
a konyhába segíteni s egy ilyen alka
lomkor az egyik fazékból kilopott egy 
sült karmonádlit. Tettét észrevették s a 
főszakács elrendelte, hogy Bindert, ha 
visszajön, ki kell kergetni a konyhából. 
A karmonádli jóizii elfogyasztása után 
Binder csakugyan vissza is tért a kony
hába s az éppen kenyeret vágó Kubus 
András szakács késsel hadonászva akar
ta kikergetni a konyhából. Binder hát
rálása közben véletlenül elcsúszott és 
oly szerencsétlenül esett valósággal a 
Kubis kezében levő éles konyhakésbe, 
hogy a kés balvállába fúródott és a 
szerencsétlen tüzér szivét is érte. Bin
der összeesett és hárem perc leforgása 
alatt meghalt. Kubus András szakácsot 
letartóztatták és átadták a beszterce
bányai katonai ügyészségnek.

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

Leégett gőzmalom. Folyó hó 8-ára 
virradó hajnali órákban ismeretlen okok
ból kigyulladt és teljesen leégett Végh 
Ferenc egyházasbásti gőzmalma. Ugyan

csak a lűz martaléka lett a malom rak
tárában felhalmozott és őrlésre előké
szített nagymennyiségű búza és rozs
készlet is. A kár meghaladja a 150.000 
koronát, pontosan még nincs megálla
pítva. — A malom nem volt biztosítva. 
Éjjel 11 óráig dolgoztak a malomban s 
mindent a legnagyobb rendben hagytak 
hátra. A tüzet, mely a gépház műhe
lyében keletkezett, valószínűleg gyújto
gatás okozta. — A csendőrség megin
dította a vizsgálatot.

Gyümölcs- és zöldség konzerválás! 
tanfolyam. A rimaszombati állami me
zőgazdasági szakiskola szeptember hó 
23. és 24-én magyar háziasszonyok ré
szére kétnapos gyümölcs- és zöldség 
konzerválási (befőzés, lekvárkészités stb.) 
tanfolyamot rendez, ügy az első napi 
gyakorlati, mint a másik napi elméleti 
oktatást Buchta Viktor állami- és gyü- 
mölcsészeti felügyelő vezeti. — A gya
korlati részen csak 25 asszony vagy 
leány, az előadásokon azonban korlát
lan számban vehet részt az érdeklődő 
magyar közönség. — Vidékiek az inté
zet internátusában szállást és élelmezést 
napi 9'— Ké-ért kaphatnak. — Szemé
lyes és levéli jelentkezések mielőbb 
a rimaszombati állami mezőgazdasági 
szakiskola igazgatóságánál eszközlen- 
dök.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik felejthetetlen, jó fe

leségem, illetve édesanyám elhunyta al
kalmával mélységes fájdalmunkat szives 
részvétük kifejezésével enyhíteni igyekez
tek s azoknak, akik végtisztességtételén 
megjelentek, ezúton mondunk köszönetét.

Rimaszombat, 1936 augusztus 12.
Id. Volkó Viktor, 

Szombathy-Volkó Viktor 
és családjuk.

Elütött az autó egy bicikliző gye
reket. Az elmúlt hét péntekén Rozsnyón 
az egyik utcán biciklizett Csutor János 
kisfiú, amikor mellette haladt el Ciutt- 
mann Zoltán autója. — Az autó hágcsó
ja elkapta a biciklit és a kisfiú az út
testre zuhant. Fején kapott súlyosabb 
sérülést. Eszméletlen állapotban szállí
tották a kórházba. Sérülése most már 
nem veszélyes.

Pénztári blokkok felülbélyegzése.
A kereskedelmi körök arra kérték a 
pénzügyminisztériumot, hogy engedé
lyezze a pénztári blokkok felhasználá
sát, amig a régi készletek tartanak és 
melyeknek bélyegmentes használatát az 
1935. julius 23-iki 52817—1935. V/16. 
számú határozat alapján, amely a Vest- 
nik-ben jelent meg, engedélyezte 1936. 
junius 30 ig olyan blokkok részére, me
lyeken név nincs feltüntetve. Ezen bé- 
lyegmentes felhasználást az említett mi
nisztérium 1937. február végéig enge
délyezte.

L átta , S zerk esztő  U r,
a régi vármegyeház gyönyörű épületé
nek ugyancsak sikerült átmázolását s 
az alsó részen végigviritó téglavörös 
sávot. Micsoda Ízlés, milyen Ízléstelen
ség ! Ezt ugyan megcsinálták ! A szép 
dekoratív részleteket ahelyett, hogy az 
átfestésnél elütő, de mégis harmonikus 
színezéssel kiemelték volna, egyszerűen 
eltüntették. Ahogy az kinéz ! Uram bo- 
csá’, ahogy elcsúfították ezt az építé
szeti remekszámba menő, monumentális, 
párját ritkító középületet. Tervezője, az 
európai hirű magyar műépítész ha lát
ná ezt!

És, Szerkesztő Ur, Iátta-e a város
kerti fürdőház előtti vízcsap fölös vizé
nek lefolyásából keletkezett patakot, 
helyesebben pocsolyát? Ott bűzük, bü- 
dösödik a sporttelepre vivő Rimahid 
átellenében évek óta, úgy, hogy mahol-

Felöltöztessük gyermekeit a legkisebbtől legnaoyohbig ?
M eg érk eztek  és dús v á la sz ték b a n  k a p h a tó k :

Fiú sport-ruhák. Felöltök. Kalapok. Fehérneműek. 
In téze ti kelengyék .

Látogassa meg és vásároljon az előnyösen ismert
FÜ ZY  R .-cégn él, SB O R -lerakat.
Olcsó szabott árak. Kívánságra vidékre mintát küldünk.

Kapúlövés
Az erő és kitartás
eredménye; de egy
úttal az egészséges 
életmódé és ész
szerű táplálkozásé is. 
Ceres az ételt táplá
lóvá és könnyen 
emészthetővé teszi.

: ERŐSSÉ T ÉVÖN ÖV É NY Z S í R V*

nap lehetetlenné teszi az arra való já
rást, máris csak kerülő utón lehet arra
felé közlekedni. Vagy talán az idő má- 
lásának kitett gólyanyaku uj tribün víz
ellátásának szolgálatába kívánják állí
tani ezt a patakocskát? De akkor is 
zártan, csövön folyassák le. Hja, igaz, 
akkor hol lenne a bűz?!

És ha már benne vagyok az interjú
ban, legyen szabad megkérdezni, Szer
kesztő Uram, vaj’ mi az oka, hogy a 
Rózsa- és Koháry utcákat a Tóth Béla- 
Dr. Reinitz Vilmos házak mellett össze
kötő, nagyforgalmu sikátort a mostani 
macskafejkö helyett nem rakják ki ren
des bazalt kockakővel?! Hogyan lehet 
azt az illetékeseknek elnézni, hogy ez a 
közlekedésre fontos sikátor ilyen elha
nyagolt állapotban legyen? Mondhatom, 
szégyenletesen néz ki ! Városi hatóság, 
városi mérnök után kiabálok, hátha 
meghallják. Egy jószemű cívis.

Kinő APOLLO m ozgó
Szombaton és vasárnap, aug. 15-16-án gyö
nyörű elragadtató bécsi film. Egy rajongó 

szerelem története:
Külvárosi varieté. (A csalogány).

L. Ulrich, Moser, 0 . Sima.— Óriási siker!

Szerdán, augusztus 19-én kettős szenzá
ciós műsor :

A prérie királya. Napkeletkor.
Csütörtökön, aug. 20-án modern társadal
mi vígjáték, ismert színjáték nyomán. Ne

vetés, kacagás végig!:
Mulassunk reggelig.

Hörbiger, H.v. Stolz, Thimig, A. Sandrock.

Verekedés ürügye alatt ellopták a 
pénzét. A rimakokovai községi korcs
mába az elmúlt héten hat ismeretlen 
egyén tért be, italt rendeltek és mula
tozni kezdtek. Mulatozás közben össze
szólalkoztak a betérő falusi gazdákkal, 
melynek verekedés lett a vége. A vere
kedés közben egy Hubinszki Ernő nevű 
beregszegi lakos felhasználva a nagy 
zűrzavart, kilopta az egyik falusi gazda, 
Lássák János zsebéből annak tárcáját, 
amelyben 1650 Korona készpénz és két 
marhapasszus volt. Hubinszki a zsák
mánnyal és Józsi nevű társával, akinek 
vezeték nevét eddig még nem sikerült 
kinyomozni, — eltűnt a faluból. — A 
verekedés hirére csendőrség érkezett a 
faluba s a hattagú társaság négy tagját 
névszerint: Busek Alajos piseki, Nahá- 
zel Ferenc pelsimovi, Mazik Oldrich 
tuchlovicei és Kabasta Pál nagybitsei 
lakosokat a csendőrség letartóztatta és 
bekísérte a helybeli kerületi biróság fog
házába. A két megszökött zsebtolvaj 
kézrekeritésére pedig a csendőrség szé
leskörű nyomozást indított meg.

A Sodomát kikotorták, egy két la
páttal a sártól pár méterre kitisztították 
és azóta — még nagyobb a bűz !

Súlyos szerencsétlenség. A dobsinai 
erdőben az elmúlt napokban súlyos ki
menetelű szerencsétlenség történt. — A 
fakitermelésnél alkalmazott munkások 
közül Resovszky József 25 éves dobsi
nai lakost a hegyen megindult fa oly 
szerencsétlenül ütötte le, hogy a fiatal 
munkás súlyos agyrázkódást, kéz- és 
lábtörést szenvedett. Azonnal beszállí
tották eszméletlen állapotban a rozsnyói 
kórházba, ahol a súlyos betegen már 
nem lehetett segíteni.
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Filmszínház. F. hó 15-16-án a „Kül
városi varieté (A csalogány)" c. bécsi 
film kerül előadásra. Mici az anyja va
rietéjében szerepel, de vőlegénye, aki 
épitészeti rajzoló, ki akarja ragadni a 
veszélyes környezetből s annyit ér el, 
hogy Mici a vőlegénye szüleihez megy, 
mig vőlegénye katonai kötelezettségeit 
teljesiti, de itt nincs biztonságban a lány, 
sőt különös módon kompromitálódik is, 
mi majdnem tragikus fordulatot vesz s 
ép vőlegényén múlik, hogy visszanyeri 
az elveszettnek hitt életkedvét. Fősze
replők : Luise Ulrich, M. Wiemann, Os- 
kar Sima, Hans Moser (ki ép a múlt 
napokban halt meg hirtelenül).

F. hó 19-én kettős műsor kerül leper- 
gésre. 1. „A prérie királya" Steve Macey 
fia kalandok után futkos s állatszelidités 
iránt esdeklődik s elhanyagolja hivatá
sát. Atyja halála után azonban munká
hoz lát, de ellenfelei mindenképen aka
dályokat gördítenek elébe, melyeket csak 
s z ív ó s  ellenállással sikerül legyűrni.

II. „Napkeletkor" c. film Edgár Wal- 
lace detektivregényét tárja elénk igen 
izgalmas s végiglebilincselő jelenetekben, 
melyben kiváló amerikai filmművészek 
szerepelnek.

F. hó 20 án „Mulassunk reggelig" c. 
pompásan mulattató német nyelvű film 
kerül sorra, melynek főszereplői Hörbi- 
ger Pál, Hilde Stolz, Hermán Thimig, 
Leó Slezák, a mindig humoros kamara
énekes Adélé Sandrock stb. A fim me
séje különféle félreértéseken s komikus 
helyzeteken épül föl s állandóan vig 
hangulatban mozog a váratlan kibonta
kozásig. Az előadást fülbemászó énekek 
és zenés számok fűszerezik.

A Phönix- biztosítottak figyelmébe 
ajánljuk, hogy legújabb értesüléseink 
szerint a kötvénytulajdonosokat a sza
nálási terv keresztülvitelénél nyert ta
pasztalatok alapján semminemű káro
sodás érni nem fogja. Tehát nemcsak a 
10.000 koronán aluli kötvények lesznek 
kielégítve 100%-ban, hanem az annál 
magasabb biztosítások is, amelyeknél 
csak annyiban lesz változás, hogy a le
járati határidőt néhány hónappal meg 
fogják hosszabbítani. M egjegyzendő 
azonban, hogy az ez év májusától fize
tett dijaknak megfelelő összeg azoknál 
is a lejáratkor lesz kifizetve, ellenben 
az addig fizetett dijaknak megfelelő 
összegre fog csak vonatkozni a néhány- 
hónapos határidő eltolás. Itt legfeljebb 
csak azok fognak rosszul járni, akik a 
Phönix affér kipattanása után azonnal 
más biztositó intézetekhez vitték át biz
tosításaikat. Ezekre a biztosítottakra vo
natkozólag különlegesen hátrányos rend
szabályok lesznek életbeléptetve. A fen
tiek alapján megállapítható, hogy a Phö- 
nix-ügy csehszlovákiai rendezése az 
adott körülmények között a legideálisabb 
rendezés és ezért érdemes volt mostanig 
várni. Itt jegyezzük még meg azt is, hogy 
a társaság egyetlen alkalmazottját sem 
fogja elbocsátani.

Hulla a rozsnyó? kisállomás mellett.
A rozsnyói kisállomás közelében egy 
cigányember holttestére bukkantak az 
emberek. A vizsgálat megállapította, hogy 
az illető egy ráhói koldus cigány, akit 
alkoholmérgezés ölt meg.

Egy zsák ocsuért emberélet. Au
gusztus hó 5-én éjszaka Rimasimonyi 
községben Ujpál János községi mezőőr 
észrevette, hogy valaki a kicsépelt kaz
lak mellől zsákba visz valamit. Miután 
felszólításra sem állt meg az idegen, a 
mezőőr utánaeredt s a falu közelében 
utol is érte és elfogta. — A tettes La
katos Aladár falubeli süket cigány volt, 
akinek az egyik gazda megengedte, hogy 
egy zsák ocsut vigyen haza. A süket ci
gány természetesen nem hallotta a me
zőőr állj-kiálltását, mire a mezőőr mér
gében felpofozta a cigányt. Majd pedig 
a mezőőr vadászfegyverének csövét 
megfogva, ütlegelni kezdte a cigányt. 
Ütlegelés közben a megtöltött fegyver 
elsült a mezőőr kezében és a sörétek a 
szerencsétlen mezőőr hasába fúródtak. 
Ujpál összeesett és két óra leforgása 
alatt a saját vigyázatlansága követkéz 
tében szerzed súlyos sebeibe bele is 
halt. — A helyszínre azonnal kiszállt a 
helybeli nyomozó csendőrosztag is és a 
szerencsétlenül járt mezőőr holttestét 
felboncolták. A megejtett vizsgálat meg
állapította a cigány vállán és fején pus
katussal ejtett sebeket és azt is, hogy a 
mezőőr saját vigyázatlanságának lett az 
áldozata.

Öngyilkos földműves. Folyó hó 6-án, 
reggel 8 órakor Balogrussó községben 
felakasztotta magát Balázsjk János, 32 
éves földmives s mire rátaláltak, halott 
volt. Két nappal előbb Balázsik össze
veszett szomszédjával, összeverekedtek. 
Az eset a csendőrséget is foglalkoztatta 
s valószínű, hogy Balázsik a büntetéstől 
való félelmében, dobta el magától életét. 
A végzetes napon reggel 8 ó. az asszo
nyokat az istállóba küldte, hogy várják őt 
ott meg, maga pedig a pajtába sietett és az 
egyik gerendára felakasztotta magát. Miu
tán hiába vártak rá, az asszonyok kere
sésére indultak és a pajtában akadtak rá 
felakasztva. Élet már nem volt benne.

A gabona beváltásának
ideje és módja.

Az 1936—37. gazdasági évre érvényes 
gabonakönyvecskék birtokosai búzát, 
rozsot és zabot a következő feltételek 
mellett jogosultak a Gabonatársaságnak 
átadni:

1936. december 15-ig a fölsorolt ga 
bonafajtákkal bevetett terület minden 
hektára után legföljebb 5 métermázsa 
szállítható, a gazdáknak (a gabonaköny
vecskék tulajdonosainak) azonban jo
gukban áll búzát, rozsot vagy zabot 
szállitaniok s önmaguk határozzák meg, 
hogy melyik gabonából, mennyit adnak 
át. A gabona vetésterületét a gabona
könyvecskék följegyzései alapján állapít
ják meg a gabonatársaság bizományosai.

A december 16-tól március 31-ig ter
jedő időszak során a gabonakönyvecs
kék tulajdonosai legföljebb a felét ad
hatják át annak a mennyiségnek, ame
lyet a Gabonatársaságnak megvételre 
fölajánlottak. A szállítandó gabona faj
táját ismét sajátmaguk határozhatják 
meg, azonban legföljebb annyi búzát, 
rozsot vagy zabot szállíthatnak, ameny- 
nyit összesen ajánlottak megvételre.

A megvételre fölajánlott mennyiség 
fönnmaradó része az április 1-től junius
30-ig terjedő időszak során szállítha
tó le.

A gabonakönyvecske tulajdonosának 
kifejezett kérelme alapján a Gabonatár
saság bizományosai az előző szakaszok
ban meghatározott mennyiségnél több 
búzát, rozsot vagy zabot is vehetnek át, 
de jogukban áll a beraktározási árából 
levonásokat eszközölniük. A levonás mé
termázsánként 2 koronát tesz minden 
megkezdett naptári hónapra a korábban 
szállított búza, rozs és zab után.

Az illetékeket a bizományosok a Gabo
natársaságnak kötelesek beszolgáltatni.

Árpa és kukorica.
Árpát és kukoricát a termelők, illetve 

a gabonakönyvecskék tulajdonosai tet
szésszerinti időben és tetszésszerinti 
mennyiségben szállíthatnak a Gabona
társaságnak.

A gabonakönyvecskék ama tulajdono
sai, akik a községi jegyző vagy a kör
jegyző előtt tett Írásos nyilatkozatukban 
kötelezően kijelentették, hogy a gazda
sági év egész folyamán nem szállítanak 
összesen 20 q-nál több búzát, rozsot, 
árpát és zabot s ezt a nyilatkozatukat 
nem vonják vissza, a fölajánlott meny- 
nyiséget tetszésszerinti részletekben és 
bármikor átadhatják.

Gabonavetőmag.
A Gabonatársaság 5—III. számmal hir

detményt tett közzé az elismert gabona
vetőmag eladási föltételeiről. A hirdet
mény szerint a Gabonatársaság az elis
mert vetőmag termelőit feljogosítja arra, 
hogy a vetőmagot az úgynevezett elis
merési jegyben föltüntetett mennyiség
ben az alábbi föltételek mellett adhas
sák e l :

Az elismert vetőmag termelői az úgy
nevezett elismerési jegy átvételétől szá 
mitott 14 napon belül kötelesek az el
ismerési jegy másodpéldányát bekülde
ni a Gabonatársaságnak és közölni a 
vetőmagnak elismert gabona mennyisé
gét. A termelők pontos jegyzéket tar
toznak vezetni a vetőmagról. Ennek egy 
példányát az elismerési jeggyel együtt 
két évre megőrzik, a másodpéldányát 
pedig 1936. december 5-ig beküldik a 
Gabonatársasághoz, amennyiben a jegy
zékben őszi vetőmagot tartanak nyilván. 
A tavaszi vetőmagra vonatkozó jegyzé
ket 1937. május 5 ig kell a Gabonatár
sasághoz eljuttatniok. A vetőmagnak

elismert gabona minden métermázsája 
után a termelők 1 korona illetéket tar
toznak a Gabonatársaságnak beszolgál
tatni. A termelők a vetőmag elismerése 
iránti kérvényüktől függetlenül a kérdé
ses gabonát november 15. és december 
15. között megvételre fölajánlani köte
lesek. A fölajánlási kötelezettség arra 
az esetre szól, ha a termelő a kérdéses 
gabonát vetőmag gyanánt nem képes 
értékesíteni. A fennmaradó mennyiséget 
a Gabonatársaság szabályszerű áron ve
szi meg.

Takar mánymelasz.
A gabonamonopólium uj rendelete — 

mint ismeretes — a takarmánymelaszt 
is a Gabonatársaság üzletkörébe utalja.

A miniszteri hirdetmény arra kötelezi 
a takarmánymelasz készítőit, hogy kész
leteikről minden hó végén jelentést te
gyenek a Gabonatársaságnak.

Az első jelentést julius 31-ével kell 
megtenni. A takarmánymelasz készítői
nek továbbá be kell számolniok a ter
melés és az üzleti forgalom adatairól is 
és be kell jelenteniük, hogy a belföldi 
piac számára mennyit adtak el, bérmun
kában mennyi takarmánymelaszt készí
tettek és saját gazdaságukban mennyit 
használtak föl a produkcióból. A jelen
téseket minden hó végén, legkésőbb a 
következő hó 5 ik napjáig kell megtenni.

Az első jelentést legkésőbb szeptem
ber 5-én kell a Gabonatársasághoz el
jutatni. A takarmánymelasz készítőinek 
a jelentéssel egyidejűén 1 koronát keli 
illeték címén a Gabonatársasághoz el 
juttatniok a forgalomba hozott és a sa
ját gazdaságban fölhasznált takarmány
melasz minden métermázsája után. A ta- 
karmánymelasz készítőit a Gabonatár 
saság közegeinek jogában áll ellenőriz
niük.

Korpa és dara.
A miniszteri hirdetmény a korpa és 

dara árát is meghatározza 1937. julius 
30 ig terjedő érvénnyel. Az eladási árak 
prágai paritásban a következők :

rozskorpa 103
buzakorpa 105
nagyszemii buzakorpa 110 
árpakorpa 93

A dara eladási ára 100 kg-ként 650 
koronával múlja fölül annak a gaboná
nak az eladási árát, amelyből készült. 
Az eladási ár a gazdasági év egész fo 
lyamán nem változik.

Száritott répaszelet.
A száritott répaszelel eladási árát az 

augusztus 1-től junius 30 ig terjedő ti
zenegyhavi időszakra 100 kg os tiszta- 
súlyban 84 koronában állapítja meg. A 
száritott répaszelet készítői csak a Ga 
bonatársaság utján hozhatják forgalom
ba a száritott répaszeletet.

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

Az egyesülés elé!
Sorsdöntő esemény előtt áll városunk 

sportélete : vasárnap kell megvalósulnia 
két sportegyesületünk a RÁC és RME 
egy egyesületté való összeolvadásának. 
Városunk sportkedvelő közönségének 
régi álma és kívánsága áll a megvaló
sulás előtt s el fog dőlni, hogy az ér
dekelt két sportegylet illetékes tényezői 
városunk sportéletének fejlesztését szem 
előtt tartva, bölcs belátással és egymás
nak testvéri kezet nyújtva, le tudják-e 
győzni a még el nem hárított akadályo
kat és keresztül viszik-e a maguk elé 
tűzött feladatot.

Teljes bizalommal tekintünk az elkö
vetkezendő közgyűlések elé. — Csak 
azt kérjük a közgyűlések résztvevőitől, 
hogy döntés előtt, egyes-egyedül a sport, 
szorosabban véve városunk sportjának 
fejlesztését tartsák szem előtt, amit kell, 
hogy minden sportember — tekintet nél
kül nemzetiségre, vallásra, társadalmi 
állásra — minden erejével támogasson. 
Az egyesülés megvalósulása egyszeriben 
véget vetne a városunk sportéletében 
eddigelé uralkodott viszályoknak, torzsai 
kodásoknak, a sportteleppel kapcsolatos 
végnélküli, meddő vitáknak. Hisszük, 
hogy a beálló nyugalom hatványozottan 
emelné sportunk színvonalát s a szét
tagoltság megszűnése lehetővé tenné az 
igazi sportélet fejlődését.

Slavia Losonc-Slovan 3:1. A Slo-
van revansa nem sikerült, a Slavia na
gyobb technikai készültsége győzőit.

A LAFC bekerült a divízióba. — \
LAFC vasárnapi győzelmével a nyugati 
csoport győztese lett s bekerült a diví
zióba, s igy az FTC után a második 
csapat mondott búcsút a kerületi baj
nokságnak.

A Slovan vasárnap a kézsinárki Vor- 
wártz jóképességti csapatát látja ven
dégül barátságos mérkőzésen. Kezdete 
délután 5 órakor.

A Slovan trénere Lukács Gida lett, 
aki a tréningnapokon ideutazik Fülekről.

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

Uj fényképészeti műterem.
Tisztelettel értesítem a n. é. Közön

séget, hogy Rimaszombatban Megye
ház-utca 4. szám alatt

ú j, m od ern ü l b eren d ezett

fényképészeti műtermemet
megnyitottam. — Minden e szakmába 
tartozó munkát a legrövidebb időn belül 
elkészítek. — Meghívásra vidékre is 
kiutazom.

A n. é. Közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok teljes tisztelettel

Foto atelier
W E I Z E R .

Ö n állóan  dolgozó

mészáros és hentes segéd
állást keres helyben vagy a környé 
ken. — Cím: Rlmapart-utca 34 sz.

B Ú T O R .
Raktáramban a legmodernabb

cső-bútorarút
is bevezettem s azokat a legalacsonyabb 
gyári áron árúsitom. Amidőn ezt a n. é. 
közönséggel tudatom, egyúttal közlöm 
azt is, hogy fabútoraimat is reklám-ár
ban árúsitom. — Igen szép cső-bútor: 
hálószoba berendezés már 2300 koron- 
nától, komplett kombinált szoba 3000 
koronától, gyermekágyak 190 koronától, 
gyönyörű rekamék, székek, fotelok, kü
lön ágyak a legolcsóbb árban kaphatók. 
Tekintse meg mindenki vételkötelezett
ség nélkül. — Tisztelettel :

Özv. BENKÓ JÁNOSNÉ
bútorraktár és asztalos műhely 

Stefanik- és Kmetty-utca sarkán.

Takarításért w  ü i é é M
kezeléséért egy kisszerű lakást keres 
egy szőlőkezelő Rimaszombatban.

Cim: e lap kiadóhivatalában.

K ia d ó  la k á s .
Rimaszombatban a Forgách-utcában 
épülő uj házban egy 3 szobás kon- 
fortos lakás kiadó. — Értekezni lehet : 

Rimaráhőn a Kath. Plébánián.

Egyemeletes ház
Rim.Sobotán a Jánosi-utcában elő
nyös áron eladó. — Közelebbi felvilá
gosítással : Rol’nícka vzájomná poklad- 

nica, Rím. Sobota szolgál.

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


