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tának 1935—36. tanévéről.

Bárhová is fordítunk az esemé
nyeket regisztráló újságokban, meg- 
hökkenve olyassuk a bűnök gar
madát, mit a szépre, jóra teremtett 
emberek itt-ott elkövetnek s azt 
kell megállapítanunk, hogy ször
nyű kór, lelketpusztitó betegség 
támadta meg az emberiséget.

Ragadós nyavalya ütötle fel fejét 
a földön s mintha a Gonoszság; 
szelleme tobzódnék közöttünk, mint
ha az özönvizelőtti romlottság pusz
tító rákfenéje marcangolná élő fo
gaival a társadalom testét és tenne 
semmivé mindent, amit az Erkölcs 
megteremtett, — olyan a rémsé- 
ges járványt figyelő szem elé tá
rult kép.

Vannak sokan, akik a háború,; 
az emberi szenvedések végtelen 
hosszú sorozatának átélése utáni 
időkben rendszerint fellépő lelki 
egyensúlyt vesztésnek, a gyilkolás
ra uszított emberekben a vér gő
zétől támadt tébolynak tudják be 
e szomorú jelenséget, de viszont 
vannak sokan, akik e járványos 
betegséget, e lelket megrendítő, el
szomorító kép rejtelmes festőjének 
borzalmas munkáját az eszményi
től való eltávolodás, a laza erköl
csi életet élés s az idealizmus fö
lött úrrá lett realizmus, a túlzott 
anyagiasság számlájára Írják.

Bármi is okozója a pestisként 
rohamosan terjedő undok nyava
lyának, tény, hogy az szinte meg- 
fékezhetetlenül félelmetes gyorsa- 
sággal pusztítja az emberi társa
dalom testét s mérgével megrontja, 
megmételyezi a lelkeket.

A bűnözések ezer fajtája, a testi 
épség és emberi élet és vagyon 
elleni büntettek végtelen sorozata, 
öngyilkosságok halmaza szinte 
meghaladja a mértéket, melyről 
fogalmunk lehetett valaha és meg
rettenve, lelkűnkben megrendülve 
halljuk, olvassuk a lélektani alapon 
is gyakran megmagyarázhatatlan 
bűntényeket és szorongó érzéssel 
merül fel lelkűnkben a kérdés: 
meddig tart ez igy ?

Mert vége kell hogy legyen en
nek is.

A háború befejezésétől immár 
tizennyolc esztendő telt el, a vér 
gőzétől támadt tébolynak lassan- 
lassan mégis csak meg kell szűn
nie s a realizmus nem ülhet győ- 
zedelmi tort az idealizmus fölött 
még sem. A békétlenségben élés
nek is vége kell hogy szakadjon 
s ezzel egyidejűleg helyre kell bil

lennie a lelki egyensulytvesztést mu
tató mérleg pálcikájának is.

Kell, hogy a minden hátsó gon
dolat nélküli, becsületes és őszinte 
béke megteremtődjék, kell, hogy a 
Jó diadalmaskodjék a Rossz fölött, 
a Gonoszság tombolása megszűn
jön, kell, hogy a helytelen útra 
tévedt emberiség a tévelygők labi
rintusából megtalálja a kivezető 
utat s ha kell, egy uj vízözön árán 
is visszatérjen az életnek igazi tar
talmat, boldogságot, megelégedést 
nyújtó eszményi alapra.

A Gonoszság sem tombolhat 
végletekig!

Magyar polgári iskolát Osgyán s 
környéke magyar lakosságának.

Az iskolaügyi minisztérium elhatározta, 
hogy Osgyán községben polg. iskolát 
fog felállítani. Rendeletét ki is adta, 
melynek alapján dobszóval felhívták a 
lakosság figyelmét, hogy beiratás céljá
ból jelentkezzenek azok a szülők, kik 
gyermekeiket a polgári iskolába akar
ják Íratni.

Osgyánban helyi, még inkább körzeti 
polgári iskola felállítását helyeseljük, 
azt örömmel vesszük, amin azonban 
méltán és jogosan megütközünk, az az, 
hogy a felállítandó polgári iskola — an
nak dacára, hogy Osgyán község lakos
sága többségében magyar, mig Nagy- 
daróc, Magyarhegymeg, Guszona nagy 
többségben, azt lehet mondani száz 
percentben magyar — tisztán és kizá
róan szlovák tanítási nyelvű lesz.

De szolgáljunk egy kis statisztikával 
is. Az előbb említett négy magyar köz
ségből 99 jelentkező magyar gyerek 
lenne az Osgyánban felállítandó magyar, 
respektive szlovák polgári iskola paral
lel magyar osztályba. Ennyi jelentkezőt 
Írtak össze az egyes községekben, azaz 
ennyi jelentkezőről számoltak be az ez 
év februárjában a körzeti polgári isko
la ügyében Osgyánban összehívott ér
tekezleten, melyen az érdekelt községek 
iskolaszéki elnökei és tanítói vettek részt.

De magában Osgyánban a katolikus 
elemi iskola növendékei közül 28, az 
evangélikus elemi iskola növendékei 
közül 18, összesen 46 magyar gyerek 
lenne a felállítandó polgári iskola ma
gyar tagozatába. Ez a szám, ha tekin
tetbe vesszük azt, hogy 30 jelentkező 
szükséges ahhoz, hogy ez az iskola 
megnyitható legyen, bőségesen elegendő, 
ső t! Azt viszont nem kell különösképen 
hangoztatnunk, hogy mily nehehézséget 
jelent annak a magyar gyermeknek — 
aki elemi iskolai tanulmányait magyar 
nyelven végezte, a polgárit szlovákul 
folytatni.

Figyelmébe ajánjuk ezt minden ma
gyar szülőnek, kinek szivén fekszik 
gyermeke sorsa s ennek alapján felhív
juk, hogy ezen sorsdöntő ügyben gyer
mekeik érdekében a szükséges lépést 
megtegyék addig, mig nem késő.

Az elmúlt tanév 1935. október 2-án 
kezdődött és 1936. julius 31-én végző
dött. A rendszeres és teljesen lezárt 
gazdasági szakképzettséget nyújtó 60 
növendék felvételére szolgáló magyar 
tagozatot — sajnos — csak 11 növen
dék látogatta és végezte el megfelelő 
eredménnyel :

Éva István, Jánosi (Feledi járás), Ko
vács Zoltán, Kalonda (losonci járás) és 
Demeter Sándor, Kúntapolca (rozsnyói 
járás) kitűnő eredménnyel fejezték be 
tanulmányaikat. — Jeles és jó ered
ménnyel végeztek a következő rendes 
növendékek : Szamajdák Gyula, Tamás 
fala (rimaszombati járás), Drenko Garay 
János, Kúntapolca (rozsnyói j.), Andrik 
Lajos, Tamásfala (rimaszombati járás). 
Varga Zoltán, Alsópokorágy (rimaszom
bati j.), Jéney András, Jéne (feledi j.), 
Virók Gyula, Kerekgede (feledi j.), Lu
kács József, Kúntapolca (rozsnyói j ) és 
Pongó László Jéne (feledi j.)

Szülök foglalkozására nézve: 10 nö
vendék gazda, egy pedig erdészcsalád
ból származott.

Vallás szerinti megoszlás: 5 ág. h. ev., 
4 ref. és 2 r. kath.

Előképzettség: 1 polg. iskolát, 1 há
rom gimn. osztályt, 1 két polg. osztályt, 
8 elemi iskolát végzett.

Éleikor: 17 éves 1, 16 éves 3, 15 
éves 7.

Bennlakó: volt 7, mig a kerekgedei 
és a jánosi növendékek vasúton, az 
alsópokorágyi és a tamásfaliak gyalog 
jártak iskolába.

Ösztönáijban: mindegyik növendék
részesült. Összesen 4400 korona segély
ben részesültek. 3100 koronát Szloven- 
szkó országos képviselő testületé, 700 
koronát a losonci-, 400 koronát a rima- 
szombati-, 200 koronát pedig a feledi 
járás képviselői .szavaztak meg a rima- 
szombati mezőgazdasági szakiskolába 
járó magyar növendékek költségeinek 
fedezésére.

A Mindenhatónak az 1935- 36. tanév 
szerencsés befejezéséért ezúton is hálát 
adva, a rimaszombati mezőgazdasági 
szakiskolánk további áldásos működé
séért fohászkodunk, mert tudjuk^ és 
érezzük, hogy egyedül az erős, művelt 
földmives- és munkásnép tudja az élni 
és fejlődni vágyakozó magyarságnak 
fennmaradását és boldogulását bizto
sítani.

Minden földmivesnek és gazdaifjunak 
szüksége van alapos szakképzettségre, 
mert csak ezek segítségével állhatjuk 
meg helyünket e löldön. Akinek saját 
avagy rokongyermeke van, az írassa be 
mielőbb a gazdasági iskolánkba, akinek 
azonban fia nem volna, az járuljon 
hozzá eszével és szivével, vagyis se
gítse meg és tegye lehetővé a jóravaló 
és törekvő magyar földmives- és munkás 
ifjaknak a műveltség és jobb szakkép
zettség elérését, mert elsősorban is 
ezektől függ, hogy mindenki népe és 
szülőföldje érdekében dolgozhasson és 
fejlődhessen.

Dr. Machnyik Andor,
rimaszombati állami gazd. tanár.

Vannak még okos emberek 
is a világon.

Mostanában olyan világot élünk, 
hogy az emberek legnagyobb ré
sze csak magára gondol, nem tö
rődik mással, csak a saját jólétével 
és minél több hasznával. Hogy a 
többi emberrel mi lesz? Hogyan 
pusztulnak el, éhen vagy más ba
jokban? Hogy csapnak közéjük a 
levegőből leszálló bombák, vagy 
az emberi értelem tekervényes ki- 
eszelésétől kitalált más, többé ke- 
vésbbé raffinált pusztító eszközök, 
avval bizony a világi életet élő em
berek nagy része édes-keveset tö
rődik. Talán megkockáztat egy két 
obiigát megjegyzést, amúgy kö
zömbösen, de aztán könnyedén na
pirendre tér az emberiség jövendő 
sorsa fölött.

Ebben a nemtörődöm világban 
jól esik hallani, hogy vannak még 
olyan emberek is a világon, akiket 
érdekel embertársaik jövője, akik 
aggodalommal eltelve várják a ránk 
szakadó szörnyű pusztulásokat, sőt 
azokat elgondolva, fölemelik sza
vukat az ellen, hogy az emberiség 
jó nagy részét tönkretehessék, el
pusztíthassák azért, hogy mások 
jobban kizsákmányolhassák az élet 
lehetőségeit.

Nemrégen, a múlt hetekben tar
tottak gyűlést az angol orvosok és 
gyűlésükön komolyan szóbakerült 
az emberiség jövője.

A komolytudósok, akik az élet 
és egészség megőrzését és jobb 
kifejlesztését tűzték ki célul maguk 
elé: mélységes megdöbbenéssel, sőt 
megrendüléssel eltelve gondolnak 
arra, hogy mi vár az emberek nagy 
részére a jövő háborúban ?

Elgondolják, hogy nemcsak a 
hadviselő népet fenyegeti borzasztó 
pusztulás, hanem a városok békés 
lakosságát is és mindenfelé, ahol 
tömegesebben foglalkoznak az em
berek békés munkában : ki vannak 
téve annak, hogy repülőgépekről 
ledobott gázbombákkal egyszerre, 
nagy tömegekben elpusztíthassák a 
békés embereket, akik munkás, 
közhasznú polgári éietet élnek.

Ebbe a szörnyű, igazságtalanság
ba és embertelenségbe az élet és 
egészség angol őrei: az angol or
vosi szövetség tagjai semmmiképen 
sem tudnak belenyugodni.

Ezért memorandumba foglalt ja
vaslattal fordulnak saját államuk 
kormányához, más államok tudó
saihoz és komoly gondolkozó ve
zetőihez. Követelik, hogy az embe
riesség és a műveltség nevében
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tiltsák meg a gázharcoknak min
den olyan formáját, amely városok 
és telepek békés lakóinak kipusz- 
titására alkalmas. Mert mi lesz ak
kor a világból, ha az emberiségnek 
ilyen kegyetlen és embertelen tö
meges pusztítása lehetséges. Az 
ilyenek ellen az orvosi tudomány 
sem rendelkezik gyógyító eszkö
zökkel.

A mai világ ugyan napról-napra 
a világnézetek gyűlölködő harcává 
kezd fajulni, mint azt a spanyol 
nemzet most folyó polgárháborúja 
is bizonyítja.

De vannak még okos és józa
nul gondolkodó emberek is a vilá
gon s ha ezek az angol orvos
szövetség javaslata mellé állanak, 
akkor elkerülhető lesz az a ször
nyű pusztulás, amivel a békés em
beriséget az eljöhető gázháboruk 
fenyegetik.

Egyetemes rosszalás és betiltás 
még segíthet a bajon, megelőzheti 
a borzalmas emberirtást. — X —

Figyelmeztetés
a törvénytelen gyermekek szü
leinek, valamint azon nevelő
szülőknek, akiknek gondozásá
ban idegen gyermekek vannak.

Az 1921. junius 30-án kelt 256. szám 
alatt kelt törvény s az 1930. március 
14-én 29. szám alatt kelt s az 1936. év 
március 26-án 87. szám alatt kelt nép
jóléti miniszteri hirdetménnyel kiegészí
tett kormányrendelet szerint, állandó 
felügyelet alá tartoznak mindazon törvé
nyes gyermekek 14 éves életkorukig, akik 
idegen személy gondozásában állnak 
s nem az atyjuk vagy anyjuk gondozá
sában és pedig fizetésért vagy díjmen
tesen, továbbá az összes törvénytelen 
gyermekek 14 éves életkorukig, még ak
kor is, ha közös háztartásban élő mind
két szülőik, vagy azok egyikének gon
dozása alatt állnak.

Az idegen gondozásban lévő gyerme
kek közül, csakis azon gyermekek nem 
tartoznak felügyelet alá, akik külön tör
vényekkel vagy rendeletekkel szabályo
zott nyilvános felügyelet alatt állnak, 
péld. az állami gyermekmenhelyek által 
gondozókra bízott gyermekek, a Kassai 
Komensky-intézetben stb. lévő gyerme
kek. Ezenkívül ki vannak véve a fel
ügyelet alól azon gyermekek, akik csu
pán átmenetileg, külön céllal vannak 
idegen gondozásban, mint a szülők lak
helyén kivűl való iskolalátogatás, szün
idei tartózkodás stb.

Az idegen gondozásban lévő törvé
nyes, valamint a törvénytelen gyerme
kek feletti felügyelettel a törvény a já
rásbíróságokat (I. fokú gyámhivatalokat) 
bízza meg, amelyek a védfelügyelet tel
jesítését a kormányrendelet 3. § a ér
telmében átruházhatják a Járási Gyer
mekgondozóra. A Járási Gyermekgon
dozók a felügyeletet az egyes közsé
gekben felügyelő bizalmiak által gya
korolják.

Mindenki, aki idegen gyermeket akar 
gondozásba venni, köteles előzetesen 
Írásbeli vagy szóbeli engedélyt kérni 
azon Gyermekgondozótól, amelyre a 
felügyelet gyakorlása átruháztatok, vagy 
pedig a községben levő felügyelő bizal
mitól.

Ha a gondozásba való vétel előtt 
nem volt lehetséges engedélyt kérni, a 
gondozó köteles az engedélyt utólago
san kérni és pedig 15 napon belül leg
később, azon naptól számítva, amikor 
az idegen gyermeket gondozásba vette. 
Igegen gondozásba levő gyermeknek 
kell minősíteni azon gyermekeket is, 
akik legközelebbi rokonaiknál vannak 
elhelyezve.

Azon törvénytelen atya vagy törvény
telen anya, aki törvénytelen gyermekét 
vagy gyermekeit gondozza, köteles ezen 
körülményt szintén bejelenteni a Járási 
Gyermekgondozónál vagy a felügyelő 
bizalminál.

Az, aki elmulasztja a Járási Gyermek- 
gondozó beleegyezését kikérni ahhoz, 
hogy idegen gyermek a gondozásában 
meghagyassék, vagy gondozására bizas-
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sék, aki nem jelenti be a Járási Gyer
mekgondozónál saját törvénytelen gyer
mekeit, aki a Gyámhivatal vagy a Já
rási Gyermekgondozó határozata elle
nére idegen gyermeket tart magánál, a 
Járási hivatal által 1000 koronáig, vagy 
egy hónapi elzárásig terjedhető bünte
téssel sújtható. (256—1921. Sb. z. a n. 
sz. törvény 3. §-a.)

Hasonlóképpen kötelesek a törvény
telen gyermekek gondozói vagy szülei, 
legkésőbb 15 napon bejelenteni a Járási 
Gyermekgondozónál vagy a felügyelő 
bizalminál azon körülményt, hogy ha a 
gyermeket más család vagy intézet 
gondozásába adnák át, vagy ha a fel
ügyelet alá tartozó gyermek elhalna, 
vagy ha a gyermek eltűnne.

Valótlan adatok közlését vagy a csa
ládi viszonyok eltitkolását a Járási 
Gyermekgondozó felügyelő bizalmija 
előtt, a járási hivatal épp oly súlyosan 
büntetheti, mint a törvénytelen vagy 
idegen gondozásban levő gyermek tör
vényes felügyelet alá való bejelentésé
nek elmulasztását.

A felügyelő bizalminak jogában áll a 
családoknál tett időnkénti látogatások, 
vagy gondozóknál, szülőknél, család
tagoknál stb. való kérdezősködés utján 
meggyőződést szerezni arról, vájjon jól 
gondoskodnak-e az idegen gondozásban 
levő, valamint a törvénytelen gyermek
ről, milyen környezetben nevelkedik a 
gyermek, milyen az erkölcsi nevelése s 
nincs-e a gyermek nevelése semmimó
don sem veszélyeztetve.

A törvénytelen szülők és gondozók 
kötelesek a felügyelő gondozónak elő
mutatni a gyermek könyvecskéjét, me
lyet a Járási Gyermekgondozó nekik át
adott.

A felügyelő bizalmit tevékenységének 
gyakorlása alatt törvény védi, mint hiva
talos személyt.

Ha a törvénytelen gyermekek szülei, 
vagy idegen gyermekek gondozói elköl
töznek más helyre, kötelesek azt előze
tesen bejelenteni azon község felügyelő 
bizalmijánál, amely községből elköltöz
nek, vagy közvetlenül a Járási Gyer
mekgondozónál. Amint uj lakhelyükbe 
megérkeztek, kötelesek a felügyelet alá 
tartozó gyermekeket késedelem nélkül 
bejelenteni azon község felügyelő bizal
mijánál, ahová költöztek, vagy közvet
lenül a Járási Gyermekgondozónál.

Ezen határozmányok kizárólag a vé
delemre szoruló gyermekek érdekében 
adattak ki és szükséges, hogy mindenki, 
akire ezen határozmányok, bárcsak a 
legcsekélyebb alaki kötelezettségeket is 
rójják, azt pontosan teljesítsék, hogy a 
kötelezeitségek teljesítését ne kelljen 
büntető intézkedésekkel kikényszeríteni.

A törvények és rendeletek gyűjtemé
nyében 317. szám alatt kormányrende
let jelent meg az állami munkaközve
títő hivatalokról. A rendelet 1. §-a ki
mondja, hogy a nyilvános munkaközve
títő hivatalok hálózatát olyképpen kell 
kiépíteni, hogy a jövőben minden járásra 
legalább egy munkaközvetítő jusson.

A 2. §. szerint a munkaadók kötele
sek a megüresedett munkahelyekről 
éppen úgy jelentést tenni, mint aho
gyan kötelesek bejelenteni, hogy uj 
munkásokat keresnek. A bejelentésnek 
a munkahely megüresedése után hala
déktalanul kell megtörténnie. Ugyancsak 
a 2. §. mondja ki. hogy a munkanélkü
liek annál a nyilvános munkaközvetítő 
hivatalnál kötelesek jelentkezni, amely 
állandó lakhelyük szerint számukra il
letékes.

(3. §.) A munkaközvetítés díjtalan. A 
munkaközvetítő hivatalnak tekintettel 
kell lennie a munkaadó igényeire, a 
munkás testi kondíciójára, valamint 
egyéni és családi viszonyaira. Azonos 
alkalmasság esetén előnyben kell része
síteni azokat a munkanélkülieket, akik 
állami támogatásban részesülnek, to
vábbá többtagú családapákat és hosz- 
szabb ideje munka nélkül állókat, végül 
azokat, akiket üzemcsökkenés miatt 
építettek le.

A 4. §. feljogosítja a munkaközvetítő 
hivatalokat arra, hogy a munkanélküli
ség által erősen sújtott járásokban ön
hatalmúlag betöltsék az olyan munka
adóknál megüresedett munkahelyeket, 
akik a 3. §-ban körvonalozott irány
elveket nem tartják be.

(5. §.) A sztrájk kitöréséről és befe
jezéséről úgy a munkaadónak, mint a 
szakszervezeteknek jelentést kell tenniök.

A 6. §. szerint szakszervezetek, egye
sületek és egyéb szervezetek csak ak
kor foglalkozhatnak munkaközvetítéssel, 
ha erre a népjóléti minisztériumtól en
gedélyt kapnak.

(7. §.) A nem állami munkaközvetítő 
hivatalok tevékenységét a népjóléti mi
nisztérium bizonyos feltételektől teheti 
függővé. Ezek a következők : a) a köz 
vetítésnek pártatlannak és illetékmen 
tesuek kell lennie ; b) a munkaközve
títő hivatalnak segédkeznie kell a mun
kapiac statisztikai adatainak összeállí
tásában ; c) köteles az állami munka 
közvetítő hivatalokkal együttműködni. 
A szakszervezeti munkaközvetítő hiva
talokat a népjóléti minisztérium ellenőrzi.

(8. §.) Magán munkaközvetítő irodák 
a jövőben nem kapnak iparengedélyt. 
A szerzett jogok érvényben maradnak, 
de az iparengedély tulajdonosának el
halálozásával az özvegyi jog tekintetbe 
vételével érvényüket vesztik. Özvegyi 
jogon magán munkaközvetítő irodát 
csak a rendelet érvénybelépésétől szá
mított legfeljebb tiz éven át lehet ve
zetni.

A 9. §. kimondja, hogy a munkaköz
vetítő hivatal feljogosíthatja ingyenes 
utazásra azt a munkanélkülit, aki lakó
helyétől hat kilométeri meghaladó távol
ságra kap a munkaközvetítő hivatal 
révén munkát. A rendelet 1936. október 
l én lép életbe.

Iskolai értesiíés.
A rimaszombati állami magyar reál- 

gimnázium igazgatósága ez utón közli, 
hogy az 1936—37. tanév szeptember hó 
1-én kezdődik javító és felvételi vizs
gákkal, szeptember 2-án megnyílik a 
tanév és szeptember 3-án már órarend
szerinti tanítás lesz.

XX X ü i  JD IV

„Szarvasfüred."
Ezt a nevet hiába keresné bárki is a 

térképen. Nem lelné. Ne is vegye elő hát 
senki a speciálkártyát: Szarvasfüred nincs 
a térképen. A természetben azonban léte
zik. Van. Itt, a gyökerek városa. Rima
szombat közelében. Valami leleményes ki
ránduló adta ezt a nevet a Szarvas,- 
Unom.- Kikirics- Andrásszög,- Nagyhe- 
gyi gyümölcsösök területén pár év óta ro
hamosan épülő, fejlődő nyaralótelepnek.

Szép hely. Kellemes nyaralóhely. Való
sággal kapkodnak egy-egy láncnyi föld
darabka után a természet szerelmesei. 
Egyik csinos villa, vikkendház a másik 
után épül. A Kárpátegyesület parádés, 
eternittetős nyaralóját is most hozták 
rendbe. Jól fest. Talán kissé komikusán. 
Mint mikor a törpeember cilindere a nya 
kig csúszik. Belül praktikusan felszerelt. 
Mozgalmas is benne az élet. Egyik nya
raló a másiknak adja a kilincset.

De mozgalmas az egész hegy völgy 
képe. Kora reggeltől késő estig. Nyara 
lók, vikkendezök, kirándulók raja izeg, 
mozog. A közeli városból hátizsákos gya
logosok, kerékpározók, autókon rohanók 
szállítják az élelmiszereket. Sütés-főzés 
körül szorgoskodnak. Vendég is kerül. 
Forog a zsiványpecsenyés nyárs. Rotyog- 
nak a pörköltös lábasok. ínycsiklandozó 
illat terjeng a völgyben. A háziasszonyok 
sürögnek, forognak. Itt rádió - muzsika 
zendül. Ott két fa között kifeszitett hálók
ban, heverőszékeken pihenők élvezik az 
idegnyugtató dolce far niente boldogsá
gát. Az édes semmittevés nyugalmát. Amott 
pomológusi hajlamainak kielégülésében 
nyer földi gyönyört a pepecskélö ember. 
Fent a tetőn hancurozó gyerekek zsivaja 
hallszik. Üdvrivalgás csendül. Valahová 
újabb szerettek érkeztek. Az alkony szűr 
keségébe füstfelhők keverednek. Az est 
sötétségét a szabadtűzhelyek lángnyelvei 
színesítik, világítják be. Elcsendesedik a 
nappali zaj. A nyaralótelepre ráborul az 
éjszaka fekete fátyola. Csend, nyugalom, 
pihenés. A pásztor özfejü Csöpi kutyája 
is felhágy az ugatással. Szarvasfüred 
alszik. A nyaralók álmodnak.

Velük álmodunk mi is. Látjuk az évek 
múlva valóságos „füreddé“ fejlődő szép 
séges Szarvasfüredet. Bővizű stranddal, 
nyüzsgő, ficánkoló embersereggel. Terje 
delmes szőlőkkel, gondozott gyümölcsö 
sökkel, sűrűn egymás mellé sorakozó, 
ízléses vikkendházikókkal, pompás vil

lákkal, boldog nyaralókkal, virgonc für- 
dőzökkel, ahonnét nyaranta hozzánk is 
beérkezik majd az uborkaszezonok unal
mát derítő, kedves fürdőilevél — attól a 
mosolygósarcu, írói készségű bájos asz- 
szonykától, aki annak megírására most 
még nem volt eléggé felhangolva.

Az olimpiai láng kialudt.
A Komáromi Lapok magyar dicső

séget méltató érdekes közleménye ez.
A zöld gyepen 52 nemzet fia harcolta 

két héten át a legnemesebb harcot. Aki 
győzött, örült, aki vesztett, üdvözölte le
győzőjét. Mert az olimpiászon vereséget 
szenvedni nem szégyen, hanem az is di
csőség. De aki mégis legjobb tudott len
ni a legjobbak között, azt igazán tisz
telet és megbecsülés illet.

Nem érdektelen kiszámítani azt, hogy 
mennyivel szebb eredményt értek el 
egyes nemzetek fiai a berlini nagy na
pok alatt, mint azt nemzetének, or
szágának területe, lakosságának szá
ma alapján várhatnók. A berlini olim
pián összevissza 126 aranyérmet adtak 
át a győzteseknek. Azaz, ha ezt viszo
nyítjuk a világ összlakosságának számá
hoz, 2.027,000.000 hóz, azt kapjuk, hogy 
minden 20,000.000 emberre esett egy 
első helyezés, egy aranyérem. A „golde- 
ne“-k elosztódása nem népességi szám 
szerint történt, hanem az egyes nemze
tek fiainak fölkészültsége, tehetsége, 
szorgalma osztotta azt el a iegigazságo- 
sabban. A nemzetek pontversenyében 
győztes Németország a maga 31 olimpiai 
bajnokával messze több aranyérmet 
szerzett, mint amennyit lakosságának 
számaránya érdemelt volna. Aáajdnem 
minden 2 milliomodik német mellén ott 
van az aranyérem. A második helyet 
elért Amerikai Egyesült Államok fiai kö
zül azonban csak minden 5 milliomodik 
kapott aranyérmet. A legnagyobb sikert 
azonban e téren is a kis maroknyi ma
gyar nemzet érte el. 10 aranyérmet hoz
tak haza fiai. Ami annyit jelent, hogy 
minden 750 ezredik dobogó magyar szi
vet olimpiai aranyérem fed. Ha arra 
gondolunk, hogy a magyarság számará
nyának megfelelőleg a népek versenyé
ben nem is fél aranyéremre tarthatna 
csak igényt és e helyett 10 aranyérmet 
nyert, igazán csak csodálkozhatunk. De 
nem csak mi, hanem az egész világ. Az 
egész világ, amely elismeri a mindenek- 
felett is győzni tudó magyar akaratot.

—bor—
Eljegyzés. Gyurgyik Erzsikét Rima

szombat, eljegyezte Králik Gyula Szé- 
csénykovácsi (M. k. é. h.)

Házasság. Szoyka Pál Rimaszombat 
közbecsülésben álló tekintélyes polgára 
és Rausch Anna, Rausch János volt urad. 
gazdatiszt leánya folyó hó 20-án házas
ságot kötöttek.

Esküvő. Kalocsay Gyula és Gulyás 
Manci folyó hó 29-én (szombaton) d. u. 
fél 6 órakor tartják esküvőjüket a róin. 
kath. templomban (M. k. é. h.)

Áthelyezett vasutasok. Král Vacláv 
vasúti tisztviselőt, ki Rimaszombatban 
tizenkét éven át működött s a közön
séggel szemben mindenkoron figyelmes 
előzékenységet tanúsított, Trencséntep- 
licre helyezték át. Helyébe Bednár Fe
renc helyeztetett Rimaszombatba,

Egy kedves levélről. D. Geduly Hen- 
rik tiszakerületi evangélikus püspök, akit 
a magyar kormányzó legújabban „ma
gyar királyi titkos tanácsosi" méltóság
gal tüntetett ki, — itt élő egyik roko
nának— aki megküldötte neki „Szilvesz
ter" lapunkban leközölt „Henrik bácsi" 
cimü tárcacikkét, — a következőket Írja : 

„Igen jól esett, hogy azt a tárcacikket, 
amit „Szilveszter" ellenem elkövetett, 
elküldted nekem. — Derűs alaphangu- 
latu, jóizü és kedves megemlékezés ez 
rólam s talán elárulja a nagy titkot az 
olvasó előtt, hogy miben rejlik az élet
tel való megelégedés és egyszerű örö
mök titka : abban, hogy az ember már 
gyermekkorától kezdve ne csigázza a 
szertelenségbe vágyait, de tanulja meg 
úgy venni az életet, ahogy van és ha 
tudja, hogy egy köcsög aludttej kérésé
vel örömet szerez a más kéréstől ret
tegő pártfogójának, hát akkor kérjen 
egy köcsög aludttejet,"

Elsőrendű
vadásztöltények, 

vadászati fel
szerelések

KERCSIK-nél.
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A békemanifesztációs gyűlést, melyet 
múlt számunkban már jeleztünk, Rima
szombatban augusztus 30-án délelőtt 11 
órakor a piactéren, kedvezőtlen időjárás 
esetén a járási székház nagytermében 
tartják meg.

Halálozások. Zimmermann Mária 70 
éves korában t. hó 18-án városunkban 
elhalálozott. A megboldogult holttestét 
őszinte részvétmegnyilvánulás mellett f. 
hó 20-án temették. Az elhunytban Bar- 
tos István itteni adóhivatali főtisztviselő 
és családja kedves szerettüket vesztet
ték el.

Löska Jázsefné szül. Pavella Mária 
életének 69-ik évében f. hó 15-én Ri- 
matamásfalván elhunyt. Halálát férje, 
gyermekei és rokonai gyászolják.

Könyviármegnyiíás. A rimaszombati 
kaíh. olvasóegylet könyvtára folyó évi 
augusztus hó 27 én nyílik meg újból a 
tagok számára. — Könyvkiosztás min
den csütörtökön délután 5 — 7 óráig.

Az iparoskor közgyűlése foiyó hó 
23-án délután 2 órakor lesz a járási 
ipartársulati székházban. A közgyűlést 
az 1. választmány lefényképeztetése előzi 
meg. Közgyűlés után pörköltös vacsora.

Halálos autógázolás. Folyó hó 18-án 
Gömörpanyit és Csoltó községek közötti 
útvonalon Geringer József losonci autó
taxis elütötte a Csoltó községbe haza 
igyekvő Nagy Teréz 45 éves csoltói 
asszonyt, aki azonnal meghalt. A csend
őrség azonnal megindította a vizsgála
tot. A szerencsétlen asszony hulláját 
felboncolták. A nő áldott állapotban volt. 
öt kiskorú gyermeket hagyott hátra.

szövetekben. Elismerten szolid árak. 
Csakis minöségárú. — Előzékeny ki
szolgálás. — „MER1N0“ férfi szö
vetek és szabókellékek raktára Rl- 
mavská Sobota, Gömöri-utca 7. sz. 
(Temják Pál üzlete mellett.)

A rozsnyói főiskolások egyesesülete
folyó hó 8-án alakúit meg a vároháza 
kis tanácstermében. — Elnökül Viecha 
Lászlói választották meg.

Asztalosok sztrájkja Rozsnyón. A
rozsnyói asztalos segédek bérkövetelé
seik nem teljesitése miatt sztrájkba
léptek.

A nagyérde
műközönség 

szives tudomására adom, hogy szept. 
hó 7-én a „Tátra" szálló nagytermé
ben a modern táncok szakszerű ta
nítását kisded és felnőttek részére 
megkezdem. — Beiratkozni leh et: 
Szíj jártó-utca 59. sz. alatt. — Szives 
pártfogást kér Dobránszky János oki. 
tánctanitó.
Halálragázoit egy öreg asszonyt az 

alsókálosai tanító motorkerékpárja.
Hercsúth Tibor alsókálosai tanító mo
torkerékpárjával Harkács és Oírokocs 
községek között elütötte Cseley Mária 
64 éves özvegyasszonyt, aki a helyszí
nen azonnal meghalt. A szerencsétlen 
öregasszony a motorkerékpár tülkölésé
től annyira megrémült, hogy közvetle
nül a gép előtt akart az ut másik ol
dalára átjutni, de a gép elkapta és ha
lálra gázolta. A csendőrség megindította 
a vizsgálatot s mivel Hercsúthnak nem 
volt hajtási engedélye, a csendörség a 
motorkerékpárt elkobozta és a tanító 
ellen az eljárást megindította.

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

Ajnácskő mellett ráfutott a sze
mélyvonat egy tehervonatra. Az aj-
nácskői vasútállomáson folyó hó 12-én 
vasúti karambol történt. Az ajnácskői 
állomásról Feled felé kifutott egy teher
vonat és rögtön utána indították az 
1531-es személyvonatot, amely az állo
más kijáratánál levő kanyarulatban utol
érte a tehervonatot- és belefutott az 
utolsó kocsiba. A személyvonat mozdo
nya és több kocsija erősen megrongá
lódott és összetört a tehervonat utolsó 
vagonja is. — Emberéletben szerencsére 
nem esett kár, a személyvonat moz
donyvezetője is csak könnyebb sérülé
sekkel úszta meg az összeütközést. A 
sínpár kisebb szakaszon tönkrement s 
az összetört vasúti kocsik romjai borí
tották. A szencsétlenség színhelyére Fü
lekről segélymozdonyt küldtek, amelyen 
vasúti bizottság érkezett, hogy rögtön

megindítsa a vizsgálatot. A vizsgálat 
során megállapították, hogy a hosszú 
teherszerelvény utolsó kocsijai a sínpá
rok összefutásánál közvetlenül a sze
mélyvonat elé kerültek és a személy- 
vonat mozdonya az üres teherkocsikat 
lefordította a sínekről. A mozdony össze
tört és megrongálódott a tehervonat hat 
kocsija is, de a vasutasoknak és az 
utasoknak néhány kisebb horzsolástól 
eltekintve, komoly bajuk nem történt. 
A baleset következtében a vasúti for
galom rövid időre megakadt, majd át
szállással bonyolították le. A megron
gált pályatestet sikerült pár óra alatt 
rendbehozni, úgy hogy a forgalom is
mét normálisan indulhatott meg.

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

Az öreg nyugdíjasok felemelt illet
ményeit — ez a negyedik korosztály
beli nyugdíjasokra vonatkozik, — való
színűleg októkerbeu fizetik ki. A „Na- 
rodni Listy“ jelenti, hogy a brünni fő- 
pénzügyigazgatóság felhívta az aláren
delt adóigazgatásokat, hogy a negyedik 
korosztálybeli öreg nyugdíjasok egyen
jogúsítására vonatkozó előterjesztéseket 
augusztus végéig tegyék meg. Ezek sze
rint — írja a lap — remélhető, hogy 
október vagy november elején sor kerül 
a magasabb nyugdijak kifizetésére. A 
lap kéri a pénzügyminisztert, haladék
talanul rendelje el az öreg nyugdíjasok 
ügyének végleges és különösen nagyon 
sürgős elintézését és a felemelt illetmé
nyeket a legsürgősebben fizettesse ki.

A nagybani házalás is tilos. Ujab- 
han lábra kapott az a szokás, hogy 
nagykereskedők autóra rakják árucik
keiket s ezzel felkeresik a falusi keres
kedőket. Miután ez a házalással azonos 
cselekedet, azért tilos és feljelentés ese
tén szigorú büntetést von maga után. 
A keresk. törvény 74. §-a értelmében 
nincs megengedve árut a vevőhöz el
adás céljából vinni.

Több mint öt-milliárdos vagyona 
van a szociális biztosítónak. Tiz éve 
annak, hogy Csehszlovákiában életbe lé
pett a törvényes és kötelező szociális 
biztosítás. A szociális-biztosítás központi 
intézete ez évfordulót azzal ünnepli meg, 
hogy működése tiz esztendős eredmé
nyeit a nyilvánosság elé tárja. A köny
vet még nem állott módunkban megsze
rezni, csak a pozsonyi Magyar Újság 
vezércikkében olvastuk annak egyes 
adatait. E szerint: 1929 ben a szociális 
biztosítás kiadása 16 millió korona, 
1932-ben 100 millió, 1936-ban 320 mil
lió volt. Tiz éves fennállása alatt a 
szociális biztosítás összesen 1350 millió 
koronát fizetett ki.— Kár, hogy a cikk
ből nem lehet kivenni: mennyi volt 
ebből a személyzeti-adminisztrativ ki
adás s mennyi volt valójában az az 
összeg, melyet a biztosítottak kaptak? 
Ez utóbbi lenne érdekes és igazán jel
lemzője a szociális (és nem szocialista!) 
működésének ! A betegbiztosítót a szo
ciális biztositó összesen 277 millió ko
ronával támogatta. A szociális biztosí
tás intézményének vagyona 1935. év 
végén : 5.300.000.000 korona !!! azaz 
ötmillárd és 3000 millió korona. Ebből 
a horribilis összegből — a cikk szerint 
— a szociális biztosítás a következő 
kölcsönöket ad ta : az állami útépítési 
alapnak 970 millió koronát, állami köl- 
csönkötvény 1167 millió, járásoknak, 
községeknek, városoknak cca 750 mil
lió koronát, építkezési kölcsön 612 mii- 
lió, családi házak építésére kölcsön 143 
rnilló, gyárosoknak és kisiparosoknak 
308 millió koronát. Minket ezekkel a 
kölcsönökkel kapcsolatban a legjobban 
az érdekelne, ha annak a kimutatását 
és részletes statisztikáját láthatnók, hogy 
ezekből a kölcsönökből mennyit adtak

Szlovenszkónak és Kárpátaljának, a szlo- 
venszkói és kárpátaljai intézményeknek 
és őslakóknak, továbbá az, hogy hány 
járadékosa és élvezője van a szociális 
biztosításnak Szlovenszkó és Kárpátalja 
öslakói sorában, viszonyítva a többi or
szágrészek lakóihoz s nemzetiségeihez !

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

:

S zőrm eáru . B u n d á k .
Nagy választék. Olcsó árak.

Elsőrangú szücsmunka. Fővárosi sza
bászat F SCHMIDL szücs

Rózsa-utca (Tátra szálló).
SCHWARCZ és SCHMIDL-cég 

szűcs- és szőrnteáruháza Losoncz. 
Bundák, francia és bécsi model

lek után készíttetnek.

♦
♦
♦
♦
♦♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
:

Hideg telünk lesz. Egyelőre ugyan 
még izzadunk, a nap sugarai pokoli 
kedvteléssel égetik testünket, de Cas- 
siope József francia tanár egyik előadá
sában már jelezte, hogy az 1936—37-iki 
télnél szigorúbb, hidegebb e században 
még nem volt. A tudós tanár erre a 
következtetésre hosszas tanulmányai 
után jutott. Ezek eredményét „A nap és 
a hold befolyása a földre" című mun
kájában ismertette. Ebben többek között 
azt állítja, hogy a nap és a hold pá
lyája 372 időszakra osztható fel. Min
den ilyen időszak mozzanatai ugyan
ezen sorrendben állandóan megismét
lődnek. Cassiope felkutatta az időjárás
ra vonatkozó legrégibb feljegyzéseket 
és igy megállapította, hogy jelenségei 
minden 372 esztendőben visszatérnek. 
„Ha az ember azt akarja tudni,— Írja 
kimutatásokkal, táblázatokkal bővelkedő 
munkájában — hogy mi vár az embe
riségre 1936 bán, vissza kell lapozni és 
felkutatni, mi volt 1564 ben. És rá fo
gunk jönni, hogy 1936 bán olyan ke
mény, kegyetlen telünk lesz, amilyen a 
legnagyobb ritkaságok közé tartozik. A 
hóviharok nemcsak nagyon hevesek, de 
igen gyakoriak lesznek. A rettenetes 
időjárás 78 napon át fog tartani. A leg
nagyobb hideg január 7 én köszönt be." 
Az idei nyarat illetően a tudós csak 
annyit mondott, hogy aki teheti, szabad
ságát augusztus hónap második felében 
vegye ki.

Utazási és vízum-kedvezmények
A bratislavai nemzetközi Dunavá- 
sárra, 1936. aug. 30 tói—szept. 6-ig. 
A kibocsájtott vásárigazolvány alap
ján 33%'OS meneídijkedvezmény ve
hető igénybe.

A budapesti őszi lakberendezési és 
háztartási vásárra, 1936. aug. hó 
28-tól—szept. hó 13-ig a magyar vas
utakon 5 0 /0-os utazási kedvezmény 
és vízummentes utazás nyerhető. Vi
zűm utólagosan Pengő 2 ‘50 illeték 
ellenében szerezhető be. A vissza
utazásra érvényes szeptember 3-tól- 
szeptember hó 20-áig.

A bécsi vásárra 1936. szept. 6-tól— 
szept. hó 15-éig jelentős menetdij- 
kedvezmények a csehszlovák-osztrák 
vasutakon, vizűm nem szükséges. — 
Igazolványok beszerezhetők és min
den felvilágosítás nyerhető Dick- 
mann Dezsőnél, Rim. Sobota Gö 
möri-utca 2. szám.

Filmszínház. F. hó 22-23-án a „Szí
nes fátyol" c. nagy angol film kerül 
színre Greta Garbóval a főszerepben, 
ki a játék folyamán hétféle változatban 
mutatja be isteni művészetét. Partnerei 
Herbert Marshall és George Brent. A 
sok veszélyt rejtőző Kínában játszódnak 
le az események. Katarína Fané nevű 
férje és Toronsend ezredes iránti sze
relmének kereszttüzébe kerül s a tragi
kus fordulatok, a lesújtó kiábrándulás 
viszi kifejlődés felé a történéseket.

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

Fin sport-ruhák. Felöltők. Kalapok. Fehérneraűek. 
Intézeti kelengyék.

Látogassa meg és vásároljon az előnyösen ismert
FÜZY R.-cégnél, SBOR-lerakat.
Olcsó szabott árak. Kívánságra vidékre mintát küldünk.

Hérom dolog biztosit sikert a 
sportban: edzés, egészséges
életmód és észszerű táplálkozás. 
Ceres az ételt táplálóvá és 
könnyen emészthetővé teszi.

í
í

F. hó 26-án a „Fedora" c. film kerül 
előadásra, mely Sardou Viktor, hason- 
cimü drámájának nyomán készült. Az 
események a háboruelőtti Oroszország
ban peregnek le. Fedora hercegnő vő
legényét Jariskint meggyilkolták. A bor
zalmas tettel a nihilistákat vádolják. Fe
dora bosszút esküszik a gyilkosok ellen 
s megindul a nagy hajsza, melyben so
rozatosan követik egymást a meglepő s 
izgalmas jelenetek, drámai kirobbaná
sok közepette. Főszereplő Maria Bell.

F. hó 27-én a „Tarzan és pajtása" c. 
film kerül a vászonra. Ezen film egészen 
uj, hatalmas alkotás, mely nem tévesz
tendő össze az eddigi Tarzan filmekkel. 
Újból tárulnak elénk a dzsungel miszti
kus, de egyben félelmetes jelenségei, 
meglelik az elefántok temetőjét, grandió
zus elefantcsordatámadások és egyéb 
ritka látnivalóságok nyűgöznek ie a film 
révén, melynek főszerepeit Johnny Weis- 
müller és Maureen Sullivan alakítják.

Kinő ÁPOLLO m ö z g T
Szombaton és vasárnap, aug. 22-23-án el

sőrendű angol alkotás :
Színes fátyol.

Greta Garbó, H. Marshall, G. Brent.

Szerdán, aug. 26-án hires történelmi alko
tás V. Sardou drámája nyomán. Háború 

előtti orosz történet:
Fedora.

Csütörtökön, aug. 27-én legszenzációsabb,
legizgalmasabb film ez évben. Sokkal jobb 

mint az első !:
Tarzan és pajtása.

Johnny Weismüller, Maureen Sullivan.

F e jü n k  f e l e t t
a zugó repülő-csodák összezsugo- 
ritják a tegnap még mérhetetlen tá
volságokat, a kényelmes Pulman- 
kocsi, ügyesen megszerkesztett 
álombaringató ringózásával elfelej
teti a bennülővel a szédítő szá
guldást, a bácskai rónát átszelő 
zükkenőmentes sima asztfaltut még 
a bajban döcögő parasztkocsinak 
is valami méltóságteljes, csendes 
járást biztosit, nem is szólva arról, 
hogy a szelek szárnyán kapjuk a 
világ híreit és a technika csodával 
határos vívmányai tengernyi ve
rejtéket tesznek feleslegessé az élet 
forgatagában küzködő ember ré
szére — és mégis most inkább 
mint valamikor kérdezheti minden
ki: hol a boldogság mostanában?

A mai embert fárasztja kultúrá
ja. Idegeire ment valami, ami elől 
hiába menekül szórakozásba.

Hiába röpíti magát akár a sze
lek szárnyán is, mert azt amire vá
gyik, ami után — mint a szomju- 
hozó a pohár viz után — hiába 
epekedik: a békét, a boldogságot, 
a megelégedést nem tudja sehol 
meglelni.

Elégedetlenség marja a mai em
ber szivét. Nyugtalanság az emberi 
szívben, ideges elégedetlenség a 
társadalomban és hisztérikus bé-
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kétlenség szerte e világon, ez a 
mai idők karaktere.

Hogy hol keresse mégis a mai 
ember a békét? Sehol máshol mint 
Istennél!

Segítő, megszentelő, és értelem- 
viiágositó malasztodra, Szentlélek 
Úristen, sose volt nagyobb szük
ségünk mint ma, amikor a békét 
úgy vágyja a meggyötört emberi
ség mint hajdan a Mesiást.

„Éljetek békességben és a bé
kesség és szeretet Istene veletek 
lesz!“

Az emberek pedig hiába keresik 
a békét. Mindenféle konferenciákat 
tartanak. Tanácskoznak a békéről 
itt is ott is — a béke mégsincs 
sehol.

Sőt az osztálygyülölet napról- 
napra nő, a nemzetek állig fegy
verben állnak. Európában Spanyol- 
ország, Afrikában Etiópia, Ázsiá
ba a kínai Nagy Fal adják a tüzet 
az égig érő lángnyelvekhez, de 
Ausztráliában és Amerikában is ott 
van még az izzó parázs a hamu 
alatt.

Egyezkednek a világ korifeusai, 
de szavaikból, gondolataikból hiány
zik a Krisztus, aki kétezer évvel 
ezelőtt kihirdette már az állandó 
békének egyetlen és legbiztosabb 
alapjait: kössetek békét Istennel, a 
többi minden magától jön . . . !

Miért zug hát kétezer év után 
is a tömeg? Miért készül ismét egy
más ellen az egész világ? Miért 
áll ismét ember, ember ellen, mint 
az őserdők vérengző fenevadja? 
„Nyugaton elhagyták Krisztust, 
ennyi az egész! “ Írja Dosztojev
szkij.

A nyári munkaszünet reformja.
Kétségtelen, hogy a szociális törvény- 

hozás terén az utolsó évtizedben élet
beléptetett rendelkezések a munkásság 
életviszonyait, kivált közegészségi szem
pontból lényegesen megjavították. Ámde 
ezzel szemben a munkaadók szociális 
terhei jelentékenyen megnőttek, minek 
folytán arra való tekintettel is, hogy a 
gazdasági válság minden téren a forga
lom csökkenését okozta, a munkásokat 
le kellett építeni és ez által ismét a 
munkanélküliek száma természetszerűen 
megnőtt; a munkanélküliek segélyezése 
pedig az államkincstár rendkívüli meg
terhelésével jár, aminek fedezetét az 
adók felemelésében és újabb adók be
hozatalában kell keresni.

A nagy adó és szociális teher továb
bi következménye az, hogy a munka
adó a munkabérek leszállításával és a 
legolcsóbb munkaerők alkalmazásával 
igyekezett magán könnyíteni, sőt nem 
ritkán egyedül családtagjaival idegen 
munkaerő igénybevétele nélkül vezeti 
ipari vagy kereskedelmi üzemét.

Ezenkívül nemcsak az ipari és főleg 
a nyilt kereskedelmi üzemekre, de a 
fogyasztó közönség érdekeire is hát
rányt jelent a hétköznapi munkaszünet
ről szóló rendelkezés, mely a zárórát 
az időjárás figyelembe vétele nélkül 
állapítja meg. — Magában véve azon 
szempont, hogy az alkalmazottak a 
megengedett időtartamon túl foglalkoz
va ne legyenek, nem tekinthető kellő 
indokul egyes üzemeknél a túlkorai 
záróra elrendelésére, azért nem, mert 
hiszen egész sora az ipari üzemeknek, 
mint a vendéglő, kávéház, szálloda, 
vasút, bérkocsi, egyedárusági cikkek 
eladása és sok más a késő éjjeli órá
kig, sőt egész éjjelen át is nyitva áll a 
közönségnek és az ezeknél alkalmazott 
munkások nem élvezhetik a korai zár
óra kedvezményeit, másrészt pedig azért 
sem, mivel ott, ahol az üzlettulajdonos 
családtagjaival, idegen alkalmazott nél
kül vezeti az üzletet, az egyéni szabad
ság feleslegesen korlátozottnak mutat
kozik a korai záróra által.

Amikor a nyári nap perzselő hősége 
miatt az utcai forgalom úgyszólván szü

netel, akkor legalább is észszerűden az 
üzleteket félhétkor bezárni.

Ilyenkor tulajdonképen ki kellene 
nyitni a boltokat, hogy a közönség be
vásárolhassa szükségleteit. így történik 
az péld. Olaszországban, ahol éppen 
esti hat óráig vannak zárva az üzletek 
és azután egészen tiz óráig nyitva van
nak. Sokkal helyesebb volna a délutáni 
órákban — legalább nyáron át zárva 
tartani az üzleteket, amikor forgalmuk 
úgyis jelentéktelen és ezalatt az alkal
mazottaknak a fürdésre kellő alkalom 
nyujtatnék.

Habár el kell ismerni, hogy az ipari 
munkának időbeli korlátozása a mun
kások egészségi állapotára jótékony 
hatást gyakorol, mégis ellenkezik a 
méltányosság elvével, hogy egyes ipar
ágak nem részesülnek ezen kedvez
ményben. Érthetetlen, hogy miért van 
más zárórája a fűszeresnek, mint a tej
csarnoknak és megint más a cukrász
dáé, a vendéglőé és kávéházé. Ha a 
záróra a munkás érdekét szolgálja, ak
kor nem indokolt az, hogy egyes ipar
ágakban az alkalmazott csak esti fél
hétig vagy hét óráig, mig más iparok
nál 8—9-ig, sőt 11 — 1 óráig vagy még 
tovább legyen foglalkoztatva.

A fűszerárura, cipőre, ruhára legalább 
is oly szüksége van a közönségnek, 
mint a cukrászsüteményre, gyümölcsre 
vagy feketekávéra és limonádéra és 
emellett a csendes fűszer- vagy cipő
üzlet egyáltalában nem zavar senkit, 
mig a késő éjjeli órákban a kávéházból 
az utcára kihallatszó zene a szomszéd 
házakban lakóknak éjjeli nyugalmát 
nagyon is megháboritja. A kávéházi 
mindennapi tánczene különben is túl
zásszámba megy, mert egy kis város 
igényeit kellőképen kielégíti a heten
kénti egy-két esteli táncalkalom, amit 
bizonyít az a körülmény is, hogy hét
köznapokon gyakran üres asztaloknak 
muzsikál a zenekar.

De annak sincsen okszerű magyará
zata, hogy olyan ipari üzem, melynek 
tulajdonosa egyedül, vagyis alkalmazott 
nélkül látja el benne a szükséges teen
dőket, miért legyen szintén korai zár
órához kötve, holott az orvos, ügyvéd, 
mérnök, mezőgazda stb. szabad pályán 
működő egyének hivatásbeli foglalkozá
sa ily korlátozásnak alávetve nincsen.

Ezen kérdésekkel az ipari és keres
kedelmi társulatoknak alaposan kellene 
foglalkoztok és egyrészt a zárórának, 
illetve hétköznapi munkaszünetnek az 
összes iparágakra kiterjeszkedő egysé
ges szabályozását, másrészt pedig a 
nyári melegre való tekintettel a zárórá
nak egy későbbi időpontra való kitolá
sát az illetékes kormányhatóságnak ja
vasolni. Dr. G. J.

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

Törekvés előre!
Az elmúlt vasárnap döntő fontosságot 

nyert városunk sportéletében : ezen na
pon valósult meg városunk sportkedve
lő közönsége túlnyomó részének régi és 
szinte elérhetetlennek vélt kívánsága, az 
egységes magyar sportegyesület meg
alakulása. A RME és RÁC egyesületek 
összeolvasztása folytán létrejött Rima- 
szombati Törekvés Sport Egylet van 
most már hivatva arra, hogy mint az 
igazi sportesemények istápolója és zász
lóvivője, az eddigi szétforgácsoltság he
lyett vállvetve, egyesült erővel biztosítsa 
a sportolók ideális sportolási lehetősé
gét s városunk sportszinvonalát újból az 
őt megillető magasságra emelje.

Városunk sporUársadalma osztatlan lel
kesedéssel és is az szeretettel üdvözli az 
uj sporttegyesületet s elindulásához sok 
sikert és igazi jó munkát kíván. Törek
vés előre!

*

A vasárnap megtartott közgyűlés egy
hangú lelkesedéssel határozta el a RÁC 
RME fúziót, Rimaszombati Törekvés 
Sport Egyesület névvel. Az uj egyesület 
tisztikara :

Diszelnökök : Hanes Emil járási főnök, 
dr. Eszenyi Gyula városbiró, Harsányi 
Aurél jegyzői főtitkár, Márkus László 
főszerkesztő a CsAF—MLSz középke
rületének örökös diszelnöke, dr. Lusztig 
Sándor és Lusztig László.

Elnök : Schreiber József.
Társelnökök : Krén Ágoston, Weisz 

Ármin.
Ügyvezető elnökök : Cséman István, 

Kovács Sándor.
Alelnökök : Bálint Pál, Bokor Dezső, 

Berger Oszkár, Bokor Manó, Dusek Ká
roly, Éliás István, Friedmann Márton, 
Gyulai István, Hollánder József, Humay 
János, Józsa Ignác, Kosztra István, Ká
posztás László, Kovács Lajos, Klein Gé
za, Korányi Zoltán, Lóska Gyula, Laka
tos István, Murányi Béla, Makovits Jenő, 
Nagy Miklós, Pauker Imre, Roth László, 
Szoyka Pál, Sommerling József, Szaniszló 
Pál, Szlany Gyula, Szőllősy István, Tóth 
János, Utrata József, Vaskó Károly, 
Vondra József, Vozáry Sámuel, Wlrt- 
schafter Adolf.

Footballosztály intézői : Altmann Fe 
rencz, Szlovencsák János.

Titkárok : Lefkovits György, Neumann 
László.

Pénztárnokok: Fejes János, Turcsányi 
József.

Pályapénztárnokok : Drazsgyík János, 
Dubovszky László, Gábor János, Kalcso 
Károly, Remenyik Káimán, Széplaky 
Pál.

Ellenőrök : Bodnár Géza, Éliás János, 
Kövér Pál, Keresik László, Stromf Ká
roly.

Pályagondnokok : Paal Zoltán, Rap- 
paport Tibor.

Pályaorvosok : Dr. Klein Sámuel, dr. 
Lusztig Sándor, dr. Reinitz Vilmos, dr, 
Seidner Győző.

Ügyészek : Dr. Ganczfried Ernő, dr. 
Haas István, dr. Löcherer Géza, dr. 
Schalet Joachim.

Döntőbizottság : elnök Jelűnek László, 
tagok Bokor Dezső, Cséman István, Krén 
Ágoston Weisz Ármin.

Birkozó-ökölvivó szakosztály: Runyay 
László, Péter László, Éliás János.

Asztali tenisz osztály: Keresik László, 
Keresik Lászlóné, Szlovencsák János.

Kerékpár szakosztály : Berger Oszkár, 
Rappaport Tibor.

Szertárfelligyelő : Rappaport Tibor.
SK Slovan—Vorwártz Kézsmárk 1:1.

A Slovan itthon látta vendégül a jóké- 
pességü késmárki csapatot, amellyel 
szemben tisztességes döntetlen ered
ményt ért el.

RAC-RME vegyes —Tornaijai SC 2:1.
Az újonnan alakult Törekvés csapata 
Tornaiján mutatkozott be elsőizben s az 
ott elért győzelmet értékesnek kell mi
nősíteni. Főleg a védelem volt jó.

RAC-RME vegyes-RSK Utekáé 0:2. 
A második garnitúra Utekáöon kis gól
arány u vereséget szenvedett.

A Törekvés itthoni bemutatkozása 
vasárnap lesz a kitűnő Ragyolci TC el
len. Bizonyára nagy közönség fogja az 
első itthoni mérkőzésen az egyesülés 
eszméjét megjelenésével demonstrálni. A 
mérkőzés d. u. fél 5 órakor kezdődik.

Felelős szerk esztő : R á b e l y  K á r o l y .

L eg k iv á ló b b  m in ő ség ű
étkezési

csemege rózsaburgonya
házhoz szállításra rendelhető

Dr. Schrelbar osgyáni gazdaságában.
1 m m ázsa  Kő 4 5  —

Nagyobb rendelésnél külön engedmény.

II  Komlósy vendéglője 

Eladó cserépkályha.
Príma, nagy, sima barna csem- 

péjü porosz-rendszerű modern cse- 
repkáiyha jutányosán eladó.

Információkkal a kiadóhivatal 
szolgál.

í Mdeg lelet j
Ezért ne feledkezzünk meg

s z ő r m e - b u n d á i n k a t  é s
k a b á t - s z ő r m é z é s e i n k e t

megrendelni POLLÁK MIHÁLY szak
képzett szűcsnél Rimavskó Sobota 
Sítfanik- utca 15. szám alatt.

Szabászat : Párisi m odellek szerint.
Dús választék mindenemű szőrmékben.

Ú j  b ú t o r a s z t a l o s *
Tisztelettel értesítem a n. é. Közönsé

get, hogy 23 évi praxisom után Rima
szombatban Szijjártó-utca II. szám 
alatt (Gránát-ház mögött)

bútor-asztalos műhelyt
nyitottam. — Készítek modern teli-búto
rokat, úri, nappali, kombinált és há
lószobabútorokat a legszolidabb árak 
mellett. — A készített munkáimért teljes 
garanciát vállalok.

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

MIHALIK GYULA
asztalos mester.

I Vetőmag páczoláshoz 
I P O R Z O L
I  o l c s ó

lüL !
o l c s ó n  b e s z e r e z h e t ő  a

BOKOR-drogériában.
É r te s íté s .

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 u. m. portrait, csoport, 
családi és esküvői fényképeket, nagyítá
sokat, rövid idő alatt szép kivitelben, 
mérsékelt áron készítek. — Meghívásra 
vidékre is kiutazom.

Foto-amatör munkák előhívását, kopi- 
rozását és nagyítását elvállalom. — Esti 
felvételek villanyvilágítás mellett eszkö
zöltetnek.

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

W E I Z E R .
fényképész.

B Ú T O R .
R a k t á r a m b a n  a  l e g m o d e r n a b b

cső-bútorárút
is bevezettem s azokat a legalacsonyabb 
gyári áron árusítom. 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 koronáról, 
gyönyörű rekamék, székek, fotelok, kü
lön ágyak a legolcsóbb árban kaphatók. 
Tekintse meg mindenki vételköíelezett- 
ség nélkül. — Tisztelettel:

Özv. BENKÓ JÁNOSNÉ
bútorraktár és asztalos műhely 

Stefanik- és Kmetly-utca sarkán

A táros legforgalmasabb uívonalan
Tamásfali-űt 3 sz. alatt egy üzlet- 
helyiség berendezései, esetleg  két 
szobás lakással kiadó. — Értekezni
= ^ : i  lehet ugyanott.
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E la d ó  h á z .
Rimaszombatban Szentpétery-u. 9. sz. 
földszintes ház, szabad kézből, jutá

nyos áron eladó.
C ím : Megtudható e lap kiadóhivatalában.

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


