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Itt, vezetűhelyen
sok mindenről lehetne Írni. A té
mák egymásra tolulnak toliunk he
gyén s nem tudjuk közülök kivá
lasztani éppen azt, ami a legmeg
felelőbb lenne. Mert aktuális mind, 
mert tolira kívánkozik valamennyi 
s közülök az elsőséget nem tudjuk, 
melyiknek adjuk. A száz sebből 
vérző közélet és súlyos betegségben 
szenvedő társadalom nyavalyáinak 
gyógyítására siessünk-e vájjon, or
vosi kezünk tapintó ujját hová, 
melyik nagybeteg pulzusára tegyük, 
számlálandó az érverést, mely a 
beteg lázának fokát jelzi?

Beszéljünk-e a megnemértésről 
s a válaszfalakról, melyeket az itt 
élő nemzetiségek közé akarnak 
újból- és újból állítani egyes elfo
gultak, akik ennek ellenére demok
ratáknak szeretik vallani magukat?

Csupa téma, csupa kérdés, mely
re választ a le nem tagadható té
nyek amúgy is adván, igy velük 
érdemben külö" 'Tíém is foglalko
zunk.

Ilyenkor, Mindszentek ünnepé
nek, a halottak estéjének közeled
tekor eléggé aktuális a temetői ra
vatalozó gondolatát újra felvetni, 
hiszen az itteni közvélemény ama 
törekvésének, amely a ravatalozó 
eszméjét megvalósítani kívánja, 
több Ízben hangot adtunk.

Pár hónapja vetettük fel lapunk
ban a ravatalozó létesítésének ter
vét s nem tudjuk, vájjon történt-e 
ebben az ügyben valami újabb lé
pés, vagy éppen határozat.

Semmiesetre sem óhajtunk ismét
lésekbe bocsájtkozni, nem akarjuk 
lefesteni azt a képet, a felfordulás 
fájdalmas és szomorú képét, amelyet 
egy-egy haláleset — különösen a 
szegényebb lakosság körében — 
itt nálunk Rimaszombatban okoz. 
Ma már minden haladószellemű, 
modern gondolkozásu és jóakaratu 
embernek be kell látnia a temetői 
ravatalozó további nélkülözhetet
lenségét.

Nincs is erre vonatkozólag sem
mi nézeteltérés a létesítésre hiva
tott város és a többi fórumok kö
zött, de a megvalósítás érdekében 
nem látjuk sehol a kezdeményező 
lépést. A város vezetősége húzó
dozik tőle, mert anyagi áldozato
kat kiván, de számolhat azzal, 
hogy a ravatalozó, ha nem is hoz

jelentős hasznot, de mindenesetre1 
hajt olyan jövedelmet, amely a be
léje fektetett összeget idővel amor
tizálná. Tudjuk azt, hogy egyete
mes orvostudor-városbiránk rokon
szenvez e tervvel, de, mint jó gaz 
da, nagy óvatossággal kezeli, mert 
annak megvalósítása pénzáldozat
tal jár. Higyje el azonban nekünk, 
hogy a ravatalozó felépítésének 
gondolatával az egész közvélemény 
foglalkozik, annak létesítését kíván
ja s a terv megvalósításakor pedig 
meg lehet találni annak a módját, 
hogy az a városra ne jelentsen 
áldozatot.

Napirendre kell tűzni ezt a ter
vet! Ebben az ügyben mielőbb ér
tekezletet kell összehívni az összes 
hitfelekezetek kiküldöttjeinek bevo- 
násával s megfogják látni, hogy a, 
terv megvalósítása csak addig tű
nik nehéznek, mig nem fognak 
hozzá. Ne halogassuk hát tovább, 
fogjunk hozzá mihamar!

A helybeli községi magyar közműve 
lödési bizottság és a SzMKE komáromi 
központjának támogatásával s a rima- 
szombati művészlelkii hölgyek közre
működésével és segítségével megrende
zett népművészeti kiállítás vasárnap 
délelőtt ünnepélyes keretek között nyí
lott meg a muzeum vezetősége által e 
célra átengedett emeleti két helyiségben.

Az ünnepélyes megnyitáson a meg
hívott vendégeken kívül igen nagy 
számban jelent meg az érdeklődő kö
zönség, jeléül annak, hogy a kiállítás 
megrendezését nemcsak szerencsés gon
dolatnak, hanem szükséges és hézag 
pótló cselekedetnek is tekinti. A meg
jelenteket magyar és szlovák nyelvű 
üdvözlő beszéddel Havas Vilmos tanár, 
a községi magyar közművelődési bizott
ság elnöke fogadta, majd Holéczy Mik
lós tartott élvezetes felolvasást a nép
művészet jelentőségéről s arról a mos
toha-gyermek szerepéről, amely magyar 
társadalmunkban osztályrészül jutott a 
népies kézimunkáknak. (A felolvaoás 
szövegét lapunk legközelebbi számában 
egész terjedelmében közölni fogjuk. 
Szerk.)

A szekrényekben, kiállítási állványo
kon, asztalokon és a falakon szakérte
lemmel és Ízléssel csoportosított s meg
válogatott kiállítási anyag a maga gaz
dagságával valósággal elkápráztatja a 
szemlélőt. — A megnyitó közönség lég 
alább is órákon át gyönyörködött a 
szemei elé táruló látványban és sehogy- 
sem tudott betelni a kiállított munkák 
szépségével és eredetiségével.

A legjellegzetesebb népies stiluscso- 
portok (sárközi, kalotaszegi, buzsáki, 
torontáli, csallóközi, gömöri, zempléni 
stb.) forma-kincseit és diszilő elemeit a 
kiállítás meglepően gazdag anyagának 
ügyes elrendezése, illetve csoportosítása 
teszi szemlélhetővé s a bizonyos mér
tékben zártnak tekinthető egyes stilus-

csoportok egymásra való hatása is a 
legszembetűnőbben figyelhető meg a 
szakszerű elrendezés révén.

A bemutatott munkák úgyszólván az 
összes kézimunka-technikákat illusztrál
ják, tanúbizonyságot téve a falu lele
ményességéről, amivel népművészetünk 
gazdag diszitő elemeit páratlan ügyes
séggel tudja felhasználni. A kiállításnak 
sok oly darabja van, amely a legava
tottabb és legtájékozottabb szemlélőnek 
is élményt s újdonságot jelent.

A népies formakincs változatosságát, 
eredetiségét, szépségét, kifejezőkészsé
gét s a színezés művészetét megismerni 
soha nem volt jobb alkalom ennél a 
kiállításnál, amelynek minden darabját 
istenáldotta asszonykezek kreálták és a 
szépért lelkesedő asszonyszivek gyűj
tötték össze, hogy dokumentálják a női 
léleknek az élet szépségeinek kihang- 
sulyozására irányuló nagy akaraterejét.

Szinte csodálatosnak látszik, hogy a 
magyar népművészet hallatlanul nagy 
gazdagsága dacára is csak mostohagye
reke a magyar társadalomnak, ugyan
akkor, mikor más nemzetek erejük meg
feszítésével segítik az érvényesülés ut
ján az ősi, népies elemekből táplálkozó 
házi- illetve népipart.

A legnagyobb nemzetekével vetekedő 
népies formakincsünk mindeddig nem 
tudott eredményesen megküzdeni a di
vatlapok kézimunka tervezőinek gyár- 
iparszerü Ízléstelen tömegtermelésével 
s a tősgyökeres magyar népipari mun
kák mindenütt háttérbe szorulnak a 
kézimunkaüzletek profitot hajhászó és 
stílust gyilkoló propagandájával szem
ben, amely propagandát — sajnos — 
éppen hölgyeink félrevezetett tábora se
gíti az érvényesülés utján.

Reméljük, hogy a vasárnap megnyílt, 
és még egy héten át nyitva maradó nép- 
művészeti kiállítás sokakat fel fog vilá
gosítani a népi, illetve háziipar jelentő
ségéről s az is remélhető, hogy a látot
tak nem merülnek el majd nyomtalanul 
emlékezetünkben, hanem impulzust ad
nak majd hölgyeinknek arra, hogy a 
népművészet felkarolásában támogassák 
azt a gárdát, amely ma még csak kis
számú, azonban öntudatos és lelkes ka
tonából áll s amely céljául a népművé
szetnek jogaiba való visszahelyezését 
tűzte maga elé.

E támogató munkával sok népi érték 
lenne még megmenthető s a népművé
szet fejlődési vonala is visszahajlitható 
volna arra az egyenes útra, amelyen 
nagyasszonyaink egészséges magyar 
szelleme évszázadokon át vezette fal- 
vaink leányait és asszonyait s amely
nek fel nem becsülhető eredményeit 
falusi ládafiák egérrágta, foszlósnak in
dult, kallódó csipkéi, szőttesei, varrot- 
tasai és hímzései — amint a kiállítás is 
igazolja — még mindig őrzik számunkra.

A kiállítás eredményeként már is jól
eső érzéssel könyvelhetjük el azt a 
tényt, hogy a tél folyamán népies irá
nyú kézimunkatanfolyam fog megnyílni 
a helybeli hölgyek részére, amely tovább 
fejleszteni lesz hivatott azt a mozgal
mat, amelynek igen biztató kapunyitása 
éppen a mostani népművészeti kiállítás 
volt. — A tanfolyamra jelentkezések a 
kiállítás egész tartama alatt (november 
hó l éig) elfogadtatnak délelőt 10—11 
és d. u. 3—6 órák között. bgy.

A megalakítandó Magyar 
Parasztiskola eszméjéhez!
Falvaink magyar népét előre kell vin

ni ! A falusi magyarságot meg kell men
teni és fel keil emelni. A földmivesnép 
és a falu képezhetné kisebbségünk leg
szilárdabb alapzatát.

A magyar falu legfontosabb elemét a 
jeliemes, tanult, tetterős férfi és nő al
kotja. A földmivelő nép erkölcsös, val
lásos élete tartja fenn a kultúrát. A szü
lőföldjéhez és fajához hü, vallásos, er
kölcsös, müveit és szakképzett földmi- 
ves képezi magyarságunknak is legbiz
tosabb elemét.

Ez a gondolat, ez az érzés szülte meg 
bennem is a parasztiskola megalakítá
sának tervét. Mert miért lehetséges, 
hogy minden nemzetiség megkezdte már 
végre valahára a falu népének, a pa
rasztmentés- és felemelésnek munkáját, 
csak egyedül a magyar kisebbség nézi 
e fontos népréteg mindnagyobb fokú er
kölcsi és anyagi sülyedését?

Ilyen gondolat hozott össze bennünket, 
egynéhányunkat szerdán, 1936. október 
hó 21-én este 9 órakor a rimaszombati 
Polgárikör nagytermében. Azt hiszem 
nyugodtan mondhatom, hogy egy cél, 
egy gondolat hajtott bennünket össze. 
Mert igen, magyarságunk utáni tiszta, 
igaz vágyakozásunk, mindjobban feluju- 
ló, kiolthatatian szeretetünk, őseink irán
ti tiszteletünk, de meg szegénységünkön 
és elhagyatottságunkon segíteni való 
akarásunk által folytonosan tűzben tar
tott lelkünk és szivünk heve hozott 
bennünket össze.

Ha népünkért, de főképen azok leg
szegényebbéiért, a falvak elmaradt pa
raszt és munkástömegjeiért, a szenve
dők érdekében dolgozni és cseledni 
akarók valahol is összejönnek, mi más 
is képezheti azok főóhaját és legtitko
sabb kívánságát mint az, hogy: elöre- 
vinni magyar kisebbségünk ügyét, — 
hogy ezáltal kivívjuk és erős harcban 
mindörökre valójában megszerezzük ma
gunknak mindazon jogokat és igazságo
kat,' melyeket részünkre a kisebbsége
ket védő törvények és rendeletek bizto
sítanak.

Ez a közös, kicsiny magyar népünk, 
de egyúttal egész államunk érdekében 
is legszentebb kötelességünk, ez a 
közös czél, egységes akaratunk, de 
kisebbségünk szegénysége és elmaradott
sága bennünk szinte parancsoló módon 
kifejlődött munka- és áldozatkészségünk
nek, meg kell hogy hozza azt a régvárt 
és mindenki által oly annyira óhajtott 
önzetlen cselekedetre kész erőt, amire 
egy élni, dolgozni és fejlődni vágyó nép
töredéknek a világháború óta mindin
kább nehezebbé és veszélyesebbé váló 
viszonyok között legsürgősebben szük
sége van.

Cselekvés és munka közben azonban 
sohasem nézünk hátrafelé és ne bölcsel- 
kedjünk, ne keressük a régiek hibáit 
avagy erényeit, hogy hát miért van ez 
igy és miért nincs az amúgy? Hanem 
lássuk be, hogy szegények és árvák, de 
azért mindég csak vakok, nemtörődök, 
kényelmesek és gyávák vagyunk. Félünk 
a komoly cselekedektől és a munkától, 
na és az esetleges áldozatoktól. Az afé- 
le rákszerü mozgalmak és előretörések 
nem tudtak sohasem, de a jövőben sem
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fognak tudni egy kisebbségi sorsban élő 
néptöredéket megmenteni, de még ke- 
vésbbé előre vinni.

És mint magyar parasztnevelő és gaz
dasági tanár természetesen a föidmives- 
nép és a mezőgazdasági munkásság 
ügyét tartom a legfontosabbnak, de ha
tározottan ás bátran kijelenthetem, hogy 
a magyar paraszt és munkás sorsa, mű
veltsége, anyagi és erkölcsi helyzete nem 
csak e szegény és elmaradt néprétegeink 
ügye, hanem minden más pályán avagy 
környezetben élő és dolgozó kisebbségi 
testvérünké és bajtársunké.

A Magyar Parasztiskola célja földmi- 
veseink és falusi munkásrétegeink erő
sítése révén Kisebbségünk erőssé és bol
doggá tétele.

Tegye meg mindenki kötelességét és 
mozdítsa elő a magyar paraszt és a ma
gyar falusi nép érdekében !

Dr. Machnik Andor.

M it tanulhatunk a japánoktól?
Sokfele nemzete van a földnek. Az a 

kétezermilliót felülmúló létszám, amely 
az élő emberiséget alkotja, sokféle nyel
ven beszél és földrészek, éghajlatok, 
függőleges és vízszintes tagozódások 
szerint más és másféle szokások, erköl
csök, életmódok formái szerint változik. 
Ember valamennyi, kétlábon, függőleges 
tesíáliásban jár, arcának, tagjainak al
kotása megegyező, meg van mindegyik
be az értelem és gondolat csirája is és 
az belőle neveléssel kifejleszthető. Akár
milyen szines legyen is az emberfajta, 
lehet fehér, lehet barna, bronzszinü, 
vagy rézvörös, lehet fekete, kékes vagy 
vör'henyes árnyalattal: de mindegyikben 
megvan az isteni szikra, a lélek értel
mes csirája és mindegyik képes föl
emelkedni arra a nívóra, entelyen a fe
hér fajta évezredek szellemi kultúráját 
összegyűjtve fölemelkedett.

Láttunk koromfekete négereket, akik 
európai tanárok iskoláiban nevelkedve, 
elsajátították a klasszikus latin nyelvet 
és tudtak azon társalogni, mélységes 
bölcseleti elméletekről beszélgetni. Lát
tunk sárga kínaiakat és japánokat az 
európai kultúra mezében járkálni és a 
mi formáink szerint élni közöttünk.

Az ember mindenütt lelkes teremt
mény és mindegyik megtanulhatja azt, 
amit a többiek tudnak. Sőt nemcsak 
megtanulhatja, de mestereit: az európai 
embereket fölülmúlhatja és tovább fej
lesztheti azt a tudást, amit tőlünk tanult.

Különösen ál! ez a japánokról, akik, 
mióta császáruk, a mikédó 1860 táján 
megnyitotta országát az európai művelt
ség előtt, valóságos rohamlépésekben 
mentek előre a tudás és kuhura terén. 
Hogy a haditechnikában milyen járta
sak, azt már megmutatták az orosz ja
pán háborúban és azóta is számtalan 
szór ázsiai szomszédaik között.

De vannak például olyan japán orvo
sok, akik európai orvosok fölfedezéseit 
megjavították. Ilyen dr. Hata, aki a vér
baj gyógyítására talált fel javított uj 
szert.

Japán népében olyan erős törtetés 
mutatkozik mindenütt a kultúra terén, 
hogy ez a keleti nép elől jár minden
felé, ahol csak szívós energiája érvé 
nyesülhet.

Megtanulták már azt is, hogy pl. mi 
magyarok rokonságban vagyunk velük. 
Kikutatták, hogy a mi őseink valaha az 
ő közelükbe laktak. Egyebek közt tud
nak a csodaszarvasról is, amely az ősi 
Hunor-Magyar regében él és a csoda- 
szarvas regéjét ők is ismerik.

A japán nép amellett bámulatosan 
szapora és nem messze az idő, amikor 
száz millióra fog emelkedni a számuk. 
Most 70 millión felül vannak. Ez a 
nagy szaporaság egyik kiváló tulajdon
sága ennek a népnek. És evvel a sza- 
porasággal összefügg s talán ebből fo
lyik az ő erőteljes iörtetésük. Igyekez
nek megélni mindenütt és mindenből 
és ha kell, kevés igényűek. Egyszerű 
rizs táplálék mellett igen nagy munka
teljesítményekre képesek.

Éz a szaporaság tisztább erkölcsi föl
fogásra vall.

A japán nép sok jót és okosat elta
nult a nyugati népektől, de nem ta
nulta el a rosszat; azt, ami nyugat éle
tét megfertőzi és az életet sok helyen 
mocsárba fojtja.

A nyugati: európai és amerikai né
peknél a nőinem sokszor áruportékává 
válik és nem arra szolgál, amire Isten

és természet rendelte : a faj föntartásá- 
ra. Ez a nyugati civilizáció bűne és 
gyakran megrothasztotta már a társa
dalmakat sűrűbb lakosságú helyeken és 
nagy városokban. 1870-ben Páris ostro
ma alatt 80.000 olyan nőt űztek ki, a 
kiknek nem volt tisztességes foglalko
zásuk. Azóta ez a szám bizonyára emel
kedett

A nyugati kultúra hibája, hogy a nőt 
alsóbbrendű portékává engedi sülyedni 
s a faj életét megrontja.

Japán ezt nem tanulta el, a japánok 
ezt nem utánozzák. Japánban a nő min
den munkára vállalkozik, idegeneket is 
vezet az utcán és magyaráz nekik, mert 
pénzt akar gyűjteni, hogy férjhez me
hessen. De a japán nő nem eladó s 
ebben a rendőrség is segíti őt, ha meg
támadnák.

Ez a tisztább erkölcsi felfogás jel
lemző a keleti népre. Ez tartja fenn és 
ez fejleszti nagyra törekvéseit. Ebben 
áll és emelkedik a japán népfajía élete 
és energiája. És ezt erősen őrzi s eb
ből nem enged. A japán nő feleség és 
anya akar lenni. Ebbe nevelték bele 
s ezt a díszt nem koptatta le róla az 
európai kultúrával való sokféle érint
kezése.

És hogy ezt az erkölcsi alapfelfogást 
jól megőrizte, azt bizonyítja nagy sza
porodása, a melynek erős lendületével 
naggyá, hatalmassá, vezetővé teszi nem
zetét. A férfiak kitartó szorgalma és a női 
hivatás nagyratartása az, ami Japánt 
fölemeli. És ezt bizony mi is megtanul
hatnánk tőlük. Javunkra válna ez a ta
nulás. Váíh.

Gondterbes fővel.
Ilyenkor, amikor a természet dúsan 

rakja le elibénk az évi munka nagy 
eredményét a termést, vájjon eszünkbe 
jutnak-e azok, akiknek nem volt termé
sük, akiknek nem volt munkájuk, akik 
nem ülhetnek oda a dúsan terített asz
talokhoz, mert a nyarat valahogy átmü- 
vészkediék ugyan, de egyre közelebbről 
bontakozik ki az ősz és tél munkátlan- 
sága, keresetnélkülisége, amikor hóna
pokon keresztül meg kellene élni, de 
nem volt annyi kereset, hogy annak fe
leslegei elegendőek legyenek a hosszú 
télre.

Ezek az emberek a nyomor igazi hő
sei, mert bizonytalanuságuk dacára sem 
panaszkodnak, mert kilátástalanságuk 
dacára sem vesztik el a hitüket, mert 
tovább tűrnek és hisznek a jobb idők 
elkövetkeztében, az emberek jóságában 
és megértésében. Mert csodával határos, 
ahogyan didergő életüket vonszolják, 
ahogyan élnek és ahogyan megélnek.

A munkanélküli tengődése, a gazda, 
iparos, kereskedő örökös harca, küzdel
me, a kishivatalnok hajszáipontosságig 
terjedő részletes beosztása, a pénzmág
nások, filmsztárok pazarló pompája, de 
a koldus házról-házra való járása mind 
élet, de milyen élet és milyen föltűnő 
különbségek meredeznek az ilyen életek 
közt. Mindannyian művészek a nyomor
gók, a nincstelenek, mert a semmiből 
élni ma igazán művészet s erre csak a 
nyomor igazi hőse képes.

Valamikor csak munkakerülőket is
mertünk, de nem munkanélkülieket, mert 
a munkásokat keresve keresték. Mi le
het az oka ennek a jelenségnek? A 
munkások szaporodása? Az ipar pan
gása? A munkaalkalom csökkenése, 
avagy a rossz viszonyok? Egyik sem 
és mégis mindegyik.

Külön-külön egyik tényezőt sem okol
hatjuk, csak egymással összefüggően. 
Nálunk az ember-szaporulat nem olyan 
nagy, hogy mindenki nem találhatna 
munkát, viszont a kérésiét nem akkora, 
hogy mindenki munkához jusson, tehát 
a rossz viszonyokban keresendő a lé
nyeg. Ennek orvoslására, tekintettel ar
ra, hogy ez világbetegség, a háborús 
uszítások helyett össze kellene fognia 
a világnak, mert csak együttes összefo
gással található meg és orvosolható a 
betegség.

A munkanélküliek sok milliós tábora 
itt-ott bizonyos segélyben részesül. De 
szívesen lemondanának róla, csak hoz
zájuthatnának az állandó munkához. A 
hatóságok és egyes jótékony egyesüle
tek támogatása csak ideig-óráig szolgál 
hézagbetömésül, de a jövő képe, a bi
zonytalanság annál kétségbeejtőbb. A 
segélyezés ezen módja még amellett in- 
produktiv is.

Az ipari munkások aránylag jobb hely
zetben vannak, mert ha egyszer mun
kához jutnak, állandóan lehet foglalko
zásuk. Ha nincs munkája és tagja vala
mely szakszervezetnek, akkor 10—26 
hétig olyan-amilyen munkanélküli se
gélyhez jut.

Az idénymunkások helyzete, különö
sen a mezőgazdaságiaké, sajnos, nagyon 
vigasztalan. Egy éven át legfeljebb 6— 
10 hetet dolgozhat, ez alatt az idő alatt 
pedig nem keresheti meg sokszor igen 
nagy családnak az egész évi szükségle
tét és szakszervezeti segélyben sem ré
szesülhet, mert hisz nem tag, a járulé
kokat képtelen fizetni.

A hadiözvegyek, hadiárvák, a rokk- 
kantak, az öreg munkaképtelenek, hogy 
koldulni sem tudnak, nem valódi héro
szai-e szánalomraméitő helyzetüknek?

Az u. n. úri koldusok: az elbocsátott, 
állásnélküli diplomások hatalmas tábora, 
a tönkrement kisiparosok, kereskedők 
nagy serege nem mind egy-egy hős nyo
morában ?

Bizony az !
Amikor a lehorgasztott fejti családfőt, 

a kisirt szemű családanyát, a sápadtar- 
cu vézna gyermekhadat látjuk, gondo
lunk e arra, hogy a gond, a nicstelen- 
ség szántotta a barázdákat a korarévén 
arcokra s nekünk egyéni, társadalmi, 
keresztényi kötelességünk a ráncokat 
elsimítani, a könnyeket fölszántani, mert 
ezek az igazi hősök. Nem kell bevárni 
amig a kötelesség a körmünkre ég. A 
hősöket tisztet, becsület illeti, nem meg
vetés. vagy lenézés ! Tehát meg kell 
szervezni — gyorsan és alaposan — a 
jótékonyságot, hogy ezt a telet is, amely 
pedig nehéz lesz, át tudjuk valahogy 
evickélni.

A hús é s  hentesáruk  
m egállapított árai.

A járási hivatal a hús és hentesáruk 
árait a következőleg állapította meg:
1 kg. Marhahús eleje II. oszt. Ke 10.— 
1 kg. „ hátuljáik oszt. Ke 11.—
1 kg. „ eleje I. oszt. . Kő II.—
1 kg. „ hátulja I. oszt. Ke 12.—
1 kg. Sertéshús.......................Kő 12.—
1 kg. S ertésfe j .......................Kő 7.—
1 kg. Sertéslábak . . . , . Ke 4.—
1 kg. Füstölt sertéskarmonadli

n y e r s .............................. Ke 14.—
1 kg. Füstölt sertéskarmonadli

f ő z ö t t ..............................Ke 20 —
1 kg. Füstölt sertésborda főtt Ke 16.—
1 kg. Füstölt sertésborda nyers Kő 12.—
1 kg. H á j ................................Kő 14.—
1 kg. Z s i r ...............................Kő 14.—
1 kg. Füstöit szalonna . . .  Ke 14.—
1 kg. Főzött, paprikás szalonna Kő 15.—
1 kg. Nyers sertéskolbász . . Kő 14.—
1 kg. Füstölt sertéskolbász . Kő 20.—
1 kg. Marhakolbász . . . .  Ke 8.—
1 kg. Felvágott kicsiben . . Kő 18 —
1 kg. Főzött sertésoldal . . .  Kő 20.—
1 kg. Májashurka . . . .  Kő 6 .-7 .— 
1 kg. Főzött sonka kicsiben . Kő 30.-
1 kg. Füstölt sonka, nyers. . Kő 14.—
1 kg. Füstölt térd, nyers . . Kő 8.—
1 kg. Főzött t é r d ..................Ke 10.—
1 kg. Disznósajt közönséges . Kő 12.—
1 kg. Szafaládé.......................... Kő 14.—
1 kg. Nyers szalonna bőrrel . Kő 12 —
1 kg. Nyers szalonna bőr nélk. Kő 14.—
1 kg. Tepertő, nem préselt. . Kő 14.—
1 kg. Borjúhús eleje . . . .K e 12.—
1 kg. Borjúhús hátulja . . . Ke 14 —

A nyomaték a marha és borjúhúsnál 
20%, a sertéshúsnál 15% lehet.

Ezen árak áthágása a 27—1934. Sb. 
z. a n. sz. kormányrendelet 2. §. sze
rinti kihágás tényálladékát meriti ki s 
a járási hivatal 5C000 Kc-ig terjedhető 
pénzbüntetéssel, vagy 6 hónapig terjed
hető elzárással fogja büntetni.

Utasittattak a községek és a bizton 
sági szervek, hogy ezen árak betartását 
ellenőrizzék s a vétkeseket a járási hi
vatalhoz jelentsék. — Ezen hirdetmény 
tartalmát minden községben a szokásos 
módon közre kell hirdetni s a közre- 
hirdetés napját a járási hivatalhoz je
lenteni kell.

A mészárosok, hentesek és hentesáru 
kereskedők kötelesek egy hirdetményt 
az elárusító helyiségekben kifüggeszteni 
s azt bárki kívánságára előmuiatni, 
egyidejűleg tartoznak az 516—1920. Sb. 
z. a n. számú kormányrendelet 12. §-a 
alapján az árakat jól látható helyen s 
jól olvasható írással megjelölni.

Az árak megjelölésének elmulasztását 
idézett 516—920. Sb. z. a n. sz korm. 
rend. 13. § a értelmében 5000 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel, vagy három 
hónapig terjedhető elzárással büntetik.

Rimaszombat, 1936. szept. 24.
Hanes, s. k. járási főnök.

Őszi hangulat.
Nyár-temetés után sivitó ősziszél rázza a 

faágat, a hulló levélből lenn a deres földön, 
vastag szőnyeg támad.

Száz színben pompázó, nem emberkéz szőt
te, finom puha szőnyeg, reá heveredve nem 
érzem nyomását sem rögnek, sem kőnek.

Bárányfelhőt röpít gyors szárnyán a szellő, 
fenn a kéklő égen, a nap biborfényben m o- 
solygva búcsúzik a láthatár szélen.

Hamvas bundájában fázós egér surran vé
gig a haraszton, mig a tekintetem fenn a 
felhők raján, az égen marasztom.

Költöző madarak csapata sötétlik ott a 
felhők körül, csendes merengésben feltörő 
sóhajom halkan oda repül.

Boldog madársereg, lám nektek a Vég
zet két hazát juttatott, ha közeleg a tél, elő
le hirtelen friss nyárba futhattok.

Virágfakadáskor vígan csicseregve vissza
jöttök újra, kicsi fészketeket irigykedő veréb 
addig fel nem túrja.

Megvédjük, őrizzük, visszaszállástokra bi
zakodva várunk és a tél fagyában lélekben 
hozzátok melegedni járunk...

. . .  Sötét már az alkony, a lenyugvó nap a 
hegyek mögé szaladt, a vándormadarak für
ge serege meg messze, messze haladt ..

Október 28-át most is a szokott mó
don ünnepük meg városunkban.

Felhívás. A járási Ipartársulat elnök
sége felkéri összes tagjait, hogy a folyó 
hó 28-iki állami ünnep alkalmából épü
leteikre az előírásos állami lobogót ki
tűzni, kirakataikat pedig kidisziteni és 
kivilágítani szíveskedjenek.

Kereskedelmi Testület felhívása. A 
Kereskedelmi Testület elnöksége felkéri 
tagjait, hogy az október hó 28 iki álla
mi ünnep külső megnyilatkozásaképpen 
házaikat előirásszerinti zászlókkal ellát
ni és kirakataikat kidisziteni s kivilágí
tani szíveskedjenek. — A zászlók kitűzé
se, valamint a kirakatok feldíszítése f. 
hó 27-én délelőtt 10 órától, 29-én reg
gel 8 óráig tart.

Reformációi emlékünnep. A rima- 
szombat-tamásfaü evang. egyház a re
formáció évfordulóját a reformáció meg
indulása napján, október 31-én szomba
ton ünnepli. Délelőtt %10 órai kezdettel 
istentisztelet lesz, amelyen az Úrvacsora 
is ki fog szolgáltatni. Délután pedig 6 
órakor a templomban reformációi ünne
pély lesz a következő műsorral: 1. Köz
ének : 271. 1—2 vers. 2. Ünnepi beszéd, 
tartja Mű. Reken János cserencsényi 
lelkész. 3. Karének, Luther: „Erős vá
runk..." énekli a nőikar. 4. Szavalat: 
„A nagy kazánfűtő" szavalja Remenyik 
Dezső egyházi jegyző. 5. Záróimádságot 
mond Baráih Károly lelkész. 6. Közének: 
270. 6. vers.

Kegyeletünnep. November 1-én, Va
sárnap este 6 órakor az evang. temp
lomban kegyeletünnep lesz, amelyen el
hunyt szeretteinkről emlékezünk meg.

Reformációi emlékünnepély. A ri
maszombati ref. egyház gyülekezeti szer
vei október hó 31 én d. u. 6 órai kez
dettel a református templomban rende
zik meg emlékünnepélyüket. A műsor: 
az emlékbeszéd, az ima, a gyülekezeti 
ének mellett énekszóló, vegyeskar, férfi
karból és szavalatokból fog állani. — 
Részletes programot legközelebbi szá
munkban hozunk.

Uj ügyvéd. Dr. Wallentinyi István, 
Rimaszombatból származó pozsonyi ügy
védjelölt az ügyvédi vizsgát sikerrel le
tette.

Esküvő. Zólyomi Lilit, néhai Zólyomi 
Lajos m. kir. államrendőrségi főtanácsos 
és Adorján Emília leányát, özv. Adorján 
Lőrincné unokáját f. hó 24 én vezeti ol
tárhoz Láng Jenő, a Magyar Teiefon 
Hírmondó és Rádió r. t. mérnöke, a bu
dapesti belvárosi plébániai templomban.
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Esküvő. Dr. Freiberger János és 
Schöchíer Aranka e hó 25-én déli */, 1 
órakor tartják esküvőjüket Rimaszom
batban. (M. k. é. h.)

Küldöttség a köztársasági elnöknél.
A városunk díszpolgárává választott köz- 
társasági elnöknek a Makovits Jenő fes
tőművész által készített, gyönyörűen ki
állított díszpolgári oklevelet a város 
memorandumával egyetembem a f. hó 
21-iki fogadtatás alkalmával adta át az 
Eszenyi Gyula dr. városbiróból, dr. Lö- 
clierer Géza h. városbiróból és Harsá- 
nyi Aurél jegyzői főtitkárból álló kül
döttség.

Negyvenéves jubileum. Révész Hugó 
főállatorvos a napokban ünnepelte meg 
negyvenéves évfordulóját annak, hogy 
a budapesti állatorvosi főiskolán okle
velet nyert. A népszerű főorvost jubi
leuma alkalmából elhaimozták szeren- 
csekivánatokkal.

A ref. egyház gyülekezeti szervei
nek (Asszonykör, Leánykör, Káivinkör 
és Vasárnapi iskola) vezetői folyó hó 
17-én tartották közös értekezletüket az 
egyház tanácstermében. Az értekezlet 
az előterjesztett közös munka-progra
mot elfogadta s megállapította az együt
tesen és az egyes gyülekezeti szervek 
által külön is rendezendő vallásos ün
nepélyek és összejövetelek idejét és 
helyét. így október 31-én délután 6 
órára tűzetett ki a reformációi emlék- 
ünnepély megtartása, november 15-én 
a Káivinkör rendezi meg műsoros sze- 
reteivendégségét. — A karácsonyi vásár 
idejét december 13 ában állapították 
me. Az Asszonykör teaestélyét január 
17 én tartja, mig a virágvasárnapi elő
adás megrendezését 1937 esztendőben a 
vasárnapi iskola vállalta magára. — A 
gyülekezeti szervek rendes heti össze
jöveteleinek az ideje ez évben is a kö
vetkezőképen nyert megállapítást: Asz- 
szonykör: csütörtök délután 5 órakor, 
Káivinkör: pénteken este 8 kor, Leány
kor összejövele : vasárnap délután 3-kor, 
munka órája : csütörtök este 7-kor, Va
sárnapi iskola: vasárnap d. e. 11-kor.

G orli j -emlékest. A rimaszombati 
községi magyar közművelődési bizottság 
kedden este tartotta meg Gorkij-emlék- 
esíjét, mely alkalommal Vass László iró, 
a Magyar Nap munkatársa olvasta fel 
Maxim Gorkijról szóló tanulmányát. Az 
estély bevezető beszédét Havas Vilmos 
elnök mondotta.

Halálozások. Simonffy Lajos földbir
tokos f. hó 19-én Losoncon meghalt. 
Holttestét f. hó 21-én a losonci családi 
sirkertben helyezték öröknyugalomra, a 
részvét őszinte megnyilvánulása mellett. 
Az elhunytban Simonffy Pál nyug. jegy 
ző és földbirtokos szeretett testvérbáty
ját vesztette el.

Noga József volt helybeli szobafestő 
és mázoló iparos az itteni közkórházban 
folyó hó 21-én, életének 54-ik évében 
elhalálozott. Halálát testvérei és rokonai 
gyászolják.

Közgyűlés. A Rimaszombati Magyar 
Dalegylet folyó október hó 25-én (va
sárnap) délután negyed 4 órakor a Ri
maszombati Polgárikör helyiségeiben 
tartja tisztujitó rendes közgyűlését, mely
re a dalegylet működő és pártoló tag
jait, nemkülönben a választmányi tago
kat meghívták.

A gimnáziumi szülői bizottság vá
lasztmányi ülése. A gimnázium magyar 
szülői-bizottság Jelűnek Henrik elnöklé
sével választmányi ülést tartott, amely 
a november 15-én vasárnap d. u. 2 óra
kor az intézet rajztermében megtartandó 
közgyűlés napirendjét beszélte meg. El
határozták ugyancsak a tejakciónak no
vember elsején való megkezdését. A vá
lasztmányi ülést megelőzően az intézeti 
segitőegyesület tartott választmányi ülést 
a szülői bizottsággal együttesen, a nov. 
21-ére tervezett kulturestély programjá
nak megbeszélése céljából. A közösen 
rendezendő estély jövedelmét az intézet 
szegénysorsu növendékeinek karácsonyi 
feisegélyezésére fordítják.

Árdrágitási Ítéletek városunkban.
A helybeli rendőrbiróság négy vidéki 
szlovák fafuvarost 500—1000 koronáig 
büntetett meg azért, mert a szekerükön 
levő egy méter fát túlmagas áron áru
sították. Egyet közülök ismételt árdrá
gítás miatt 1000 koronára büntettek 
meg. A megbüntetett fafuvarosok fáját 
a rendőrbiróság elkobozta és a járás
főnökség udvarán rakatta össze. — 
Ugyancsak megkezdték városunkban az

üzletek árainak felülvizsgálását is, ame
lyet Racskó járási hivatali tisztviselő és 
Böhm rendőrinspektor végeznek, s akik 
folyó hó 21-én egyik helybeli nagyke- 
reskedőiől 20 mázsa rizskását koboztak 
el. — A helybeli államrendőrség a leg
nagyobb eréllyel lépett fel az árdrágí
tók ellen és számos feljelentést tett el
lenük. — A rimaszombati rendőrbiróság 
egész sereg árdrágitási ügyet fog még 
tárgyalni.

Társasvacsora. A Rimaszombati Pol
gárikör folyó hó 24-én, szombaton este 
8 órai kezdettel disznótoros vacsorát 
rendez. A rendezés vacsorajegyek alkal
mazásával történik, akiket véletlenség- 
ből vacsorajeggyel fel nem kerestek 
volna, ebbeli igénylésüket a házfelügye
lőnél szíveskedjenek megtenni. Egy te
ríték 5 Ké.

Tánciskolái próbabál. Szombaton 
este nagyszámú közönség gyönyörködött 
a népszerű Dobránszky-iskola növen
dékeinek táncvizsgájában, amikor is a 
diákcsoport növendékei előbb szinpadi 
műsor, majd szabályszerű próbabál ke
retében számoltak be tánctudásukról. 
Az élvezetes műsort zajos tapsokkal 
jutalmazta a közönség.

Uj munkásszervezetek. Az Egyesült 
Keresztényszocialista és Magyar Nem
zeti Párt Munkásszakosztálya Gömörben 
is megkezdte szervezkedését. Az újabban 
megalakult munkásszervezetek a követ
kezők : Lökösháza. Elnök Szuhay Lajos, 
alelnök Istók Barna, jegyző Lassan Bar
na, pénztárnok Ranosztai Béla, ellenőrök 
Gotthard István és Csík András. Választ
mányi tagok: Kovács János, idősb. Istók 
Kálmán, Anderkó Kálmán, Csizmadia 
László és Molnár István. — Dobsina. 
Elnök Dobai László, alelnök Baffy Gyu
la, jegyző Frankovics Mihály, pénztár
nok Lux Mihály, ellenőrök Szentpéteri 
János és Rezés Benjámin. Választmányi 
tagok : Lefler Lajos, Gömöry Jenő és 
Hartman László. — Gicze. Elnök Ger
gely András, alelnök Balcó János, jegyző 
Szépi Sándor, pénztárnok idb. Ladon 
András, ellenőrök Horváth János és La
don László. Választmányi tagok: idb. 
Balcó Márton, ifj. Lipták István, ifj. La
don János és Srmkó Béla.

Kardvivó tanfolyam. Felhívom a 
sportkedvelő ifjúság figyelmét a kard
vívás nemes sportjára, hogy kellő szá
mú jelentkező esetén 1936. november 9. 
kezdettel 40 órás kardvivó tanfolyam 
kezdődik gyermekek 16 évtől és felnőt
tek részére. — Részvételi dij az egész 
tanfolyam tartamára gyermekek részére 
70 korona, felnőttek részére 120 korona. 
Jelentkezni lehet Keresik László áruházá
ban. Ugyanott vivófelszerelés is besze
rezhető. Mándy Antal.

Iskolaszentelés Perjésén. Az elmúlt 
napokban nagy ünnepe volt a perjései 
evangélikus leányegyháznak. Most szen
telték fel ünnepélyes külsőségek között 
az egyház uj iskoláját s adták át ren
deltetésének. A föesperesi hivatal meg
bízásából Bándy György balogpádári 
evang. lelkész magasszárnyalásu beszéd
del szentelte fel az uj iskolát, mely újabb 
megnyilatkozása az evangélikus hívek 
áldozatkészségének.

Harc a drága rimaszombati piac 
ellen! Az árdrágítás letörésére indult 
országos hatósági akció az egész köz
társaságban lankadatlanul tovább folyik. 
Egyes lelketlen és a lakosság bőrén 
élősködő emberek a devalvációt nye
részkedésre akarják felhasználni s máris 
túlságosan emelik az egyes cikkek árait. 
Az elmúlt héten a helybeli államrendőr
ség közegei hét falusi fával megrakott 
szekér tulajdonosát Írták fel, akik nem 
átallották egy szűk kisméter tűzifáért 
80—90 Kc-t, sőt még ennél magasabb 
árat elkérni ! A gazdasági rendőrség — 
mint értesülünk — városunkban is ener

gikus nyomozást folytat árdrágitási 
ügyekben. Ajánlatos lenne, ha a gazda
sági rendőrség gyakrabban nézne ki a 
heti piacainkra is s ott egy kis rendet 
teremtene. Lehetetlen állapot az, hogy 
már most a tojás párjáért KS 1'50-et, 
egy pár sovány csirkéért pedig Kó 18— 
20 at kérjenek. De vannak még más 
élelmi cikkek is, amelyeknek ára roha
mosan emelkedett. Ez utón is felhívjuk 
városunk lakosságát, támogassa a gaz
dasági rendőrséget az árdrágítás leküz
désére irányuló akcióban, és mihelyt in
dokolatlan drágításról, valamely árú árá
nak emeléséről avagy az árú minőség 
vagy mennyiség tekintetében való meg
fogyatkozásáról tudomást szerez, je
lentse a rendőrségnek !

♦Minden nőnek kötelességei vannak 
saját magával szemben, elsősorban 
arcbőrének üdeségét és frisseségát meg
őrizni. — Ma már a legtöbb nő hasz
nál szépitőszereket, de legtöbbször min
den hozzáértés nélkül, holott köztudo
mású, hogy minden arc egyéni ápolást 
igényel. A kozmetikai cikkek helytelen 
alkalmazása idő előtt tönkreteszi a bőrt 
és helyrehozhatatlan hibákat idéz eiő.
— A mai kozmetikai tudomány olyan 
nívóra emelkedett, hogy az arc rend
ellenességét nyomtalanul eltünteti és 
ezt nemcsak ártalmatlan kozmetikai sze
reivel, de modern gépek segítségével és 
szakszerű kezeléssel éri el. — Rima
szombat hölgyközönsége részére most 
megnyílt egy modern eszközökkel fel
szerelt kozmetikai szalon Tompa-utca 
34. szám alatt, ahol Feldmann Ilona oki. 
kozmetikusnő a hölgyközönség rendel
kezésére áll és szívesen szolgál szak
szerű tanácsokkal.
♦ ♦
|  Szőrmeáru. Bundák. ♦

Nagy választék. Olcsó árak, X  
Elsőrangú szücsmunka. Fővárosi sza- £  
hászat F SCHM1DL S2ŰCS ♦

i  Rózsa-utca (Tátra szálló). ♦
|  SCHWARCZ és SCHMíDL-cég %
♦  szűcs- és szőrmeáruháza Losoncz. ♦X Bundák, francia és bécsi model- X X lek után készíttetnek. %

Országos vásár. Az évi országos vá
sárok legnagyobbika, az úgynevezett 
Irén-napi vásár folyó hó 20-án erős kí
nálat és mérsékelt kereslet mellett tar
tatott meg.

ELEGÁNS, szép és olcsó levélpapír kapha
tó a Literatura könyv- és papirkereskedés- 
ben Jánosi utca 6.

Adónaptár. Október 1-től november 
15-ig esedékesek az egyenesadók és pót
adói az 1936. év negyedik negyedéért. 
Ezenfelül a szolgálati viszonyból eredő 
adó, kivéve a házaló kereskedelmet, a kü
lönleges kereseti adó, földadó, házbér- 
és osztályadó, járadékadó és a levonás 
utján az alkalmazottaktól beszedett adó. 
Ha az emlitett adónemek közül valame
lyik még nem Íratott elő az 1936. évre, 
úgy azt a legutóbbi, tehát az 1935., 
esetleg 1934. év előírási összegének 
egynegyedével kell megfizetni. — Októ
ber 10-ig kell befizetni a motoros jár
müvekkel történő személyszállítás utáni 
adónak 1936. szeptember havi részletét.
— Október 31-ig tartoznak megfizetni a 
munkaadók alkalmazottaik jövedelem- 
adóját a szolgálati viszonyból kifolyóan 
1936. szeptember haváért, amennyiben 
levonás alá eső jövedelemadóról van szó.

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

Elitélték passzushamisitásért. — A
helybeli kerületi bíróság Molnár Miklós 
hanvai földmivest passzushamisitásért 
feltétlenül három heti fogházbüntetésre 
Ítélte el.

T  é l ik a b á t -u j  d o n s á g o k , 
P u l l o v e r e k ,  S w e t t e r e k ,  

D I V A T Á R U K
WP** nagy választékban QH|

F  Ü  Z  Y -  divatáruházban S  B  O  R -  lerakat.
Rimavská Sobota, Masaryk-tér 13. sz.

K in ő  A P O L L O  m o z g ó
Szombaton és vasárnap, okt. 24-25-én a 
világ legszenzációsabb hatalmas alkotása:

Pompeji utolsó napjai.
Nagy gladiátor versenyek a „Cirkusz Ma- 

ximus“-ban.

Kedden, október 27-én elsőrendű német 
vígjáték, melynek szereplőit mindenki jói 

ismeri :
Feleségem  barátja.

Lil Dagover, Paul Hörbiger, Theo Lingen.

Szerdán, október 28-án kitűnő csehül be
szélő film, amely nem szorul reklámra :

Egy a milliók közül.
A. Nedosinská, Theodor Pistek.

Csütörtökön, okt. 29-én szenzációs érdek- 
feszitő detektív film, csak erős idegzetű

eknek ! Két órás izgalom !
Az éjjeli express titka.

Az egyenesadók esedékességét az
adótörvény 269. szakasza akként szabá
lyozza, hogy a negyedévi részletek ja
nuár, április, juiius és október 1-én ese
dékesek. A 271. szakasz pedig azt mond
ja, hogy abban az esetben, ha az adó
fizető a negyedévi részletet az esedé
kesség napjától számított 45 napon be
lül, tehát a következő hónap 15 éig nem 
fizeti meg, a pénzügyi hatóságok az 
adót késedelmi kamataival együtt vég
rehajtási utón szedhetik be.

Uj távbeszélő névsor. Az 1937. évre 
szóló „Távbeszélő névsor Szlovenszkó 
és Podkarpatská Rus területén" kiadási 
határideje 1936. október végével végző
dik. — A távbeszélő érdeklődők, akik 
a mai napig még nem vezettették be a 
távbeszélőt, fel lehetnek tüntetve a név
jegyzékben, de csak abban az esetben, 
hogyha legkésőbb november 15-éig elő
terjesztik a távbeszélő jelentkezést és 
befizetik a hozzátartozó berendezési di
jakat. — A postaigazgatóság figyelmez
teti az összes távbeszélő előfizetőket, 
hogy a kérvényeket a távbeszélő állo
más változásáról Írásba terjesszék elő 
1936. október hó végéig (okmány nél
kül). — Figyelmeztetjük, hogy a táv
belő névjegyzékben fel lehetnek tün
tetve nem előfizetők is, akik az előfize
tővel vagy közös háztartásban, vagy 
pedig a legközelebbi szomszédságban 
laknak, évi 120 Ke díjért.

Megszűnt a vízumkényszer a kisan- 
tant államai között. A gazdasági kis- 
antant tárgyalásainak eredményeképen a 
legközelebbi időben megszüntetik a kis- 
antant államok közötti vízumkényszert. 
Csehszlovákia és Jugoszlávia között már 
régebben felfüggesztették a vízumkény
szert, úgyhogy ilyen irányú rendszabály
ra már csak Romániával szemben van 
szükség.

A kétgyomru ember. Losoncon egy 
embert vittek be a minap a közkórház
ba. Az volt a panasza, hogy nagy tüdő
fájdalmai vannak, már lélekezni is alig 
tud miattuk. Mikor átvilágították, kitűnt, 
hogy két gyomrot hord a testében. A 
megfelelő helyen levő, rendes nagyságú 
gyomra felett még egy második gyomra 
is képződött s elhelyezkedésénél fogva 
ez okozta a fájdalmakat a tüdőben. Az 
orvosok nyomban műtétet végeztek a 
betegen s az operáció szerencsésen si
került.

„Törjék be a jegyző fejét." Ratkó 
községben a községi jegyző élelmezési 
jegyeket osztott szét a község munka
nélküliéi között. Az egyik kiosztás al
kalmával ifjú Koncsek András arra biz
tatta társait, hogy „törjék be a jegyző 
fejét." A jegyző feljelentésére a helybeli 
kerületi bíróság ifjú Koncsek Andrást 8 
napi fogházbüntetésre Ítélte el feltétele
sen két évre.

Elítélték gyermekelhajtásért. Far
kas Anna kassai illetőségű pincérlány, 
aki legutóbb egy rozsnyói vendéglőben 
volt alkalmazásban, elhajtotta gyermekét 
s e miatt a helybeli kerületi bíróság 
büntető tanácsa két havi fogházbünte
tésre és egy évi hivatalvesztésre Ítélte el 
feltételesen három évre.

Elítélték magzatelhajtásért. Girtli 
Júlia tiszolci asszony egy hónapos te
herben volt és különféle „orvosságok
kal" sajátkezüleg elhajtotta magzatját. 
A bíróság magzatelhajtásért feltétlenül 
egyhavi fogházbüntetésre Ítélte el.
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Filmszínház. Folyó hó 24. és 25-én 
„Pompej utolsó napjai cimü film kerül 
bemutatásra. Márkus csak azért állt 
be gladiátornak, hogy gazdagságot sze
rezzen magának. Mindig csak az arany
ért rajongott. így történt jézussal való 
találkozásakor, kit megmenthetett vclna, 
ha a Mammon el nem csábítja. Foga
dott fia Flavius, kit Jézus életre keltett, 
nemesen gondolkodott. Amidőn Flaviust 
elfogják és az arénába viszik, egyszerre 
megrendült a föld, mert működésbe lé
pett a Vezúv, mely Pumpejt elpusztí
totta. Márkus megmenti fiát és annak 
jegyesét s lemond a földi javakról. Gi
gantikus tömegjelenések, varázslatos 
diszletezések és hatásos jelenetek festik 
alá a nagy filmművet.

Folyó hó 27-én a .Feleségem barát
ja" cimü filmvigjáték kerül előadásra. 
Adva van egy modern férj, akinek nincs 
ideje férjnek lenni. És adva van egy 
életigazság : amink van, azt akkor be
csüljük meg, amikor kezd nem lenni. 
Ami kezd nem lenni, az a férj számára 
a feleség. E két eiemből alakult Lil Da- 
gover, Paul Hörbiger és Theo Lingen 
szereplésével a mulatságos játék.

Folyó hó 28-án „Egy a milliók kö
zül" cimü csehül beszélő vig filmjáték 
kerül lepergésre, melyben a kiváló 
együttes, u. m. Ántonie NedoSinská, 
Theodor PiStek, J. Plachy stö. gondos
kodik a keliő humorról és pattogó já
tékmenetről, melyben érdekes életprob
léma jut kifejlődésre.

Folyó hó 29-én „Bűneset az expresz- 
szen" cimü németnyelvű fiim fejezi be 
a heti műsort. A végtelenül izgalmas 
cselekmények állandóan a robogó ex- 
presszen bonyolódnak le s nem keve
sebb mint öt gyilkosság történik, tr.ig 
a titkok leple lehull. Vájjon a vezető 
nélkül maradt vonat kisiklik e?

Szolgálati jelvényük lesz az adó
végrehajtóknak. A pénzügyminisztérium 
utasítására az adóhatóságok az adóvég
rehajtók szolgálati jelvényviselését sza
bályozzák. Szolgálati sapkát és zubbonyt 
kell hordaniok s ezenkívül szolgálati 
jelvényt kapnak kis állami címerrel és 
nyilvántartási számmal s ezeket hivata
los ténykedésnél láthatóan kell viselniük.

Letartóztatott zsebtolvajok. A folyó 
hó 20-iki országos vásáron az állam- 
rendőrség közegei felismerték Rátkai 
Lajos, Horváth Sándor és Bolyos József 
magyarországi zsebtolvajokat s még mi
előtt „munkába" állottak volna, letar
tóztatták őket. — Miután engedély nél
kül lépték át a határt, tiltott határátlé
pésért fejenként 14 napi elzárásra Ítél
ték őket. — Büntetésük letöltése után 
mindhármukat kitoloncolják Magyaror
szágra.

A denaturált szesz áldozata. Leiig 
dón Ignác szlávikcvói lakos nagymeny- 
nyiségü denaturált szeszt ivott meg és 
részeg állapotában feleségét alaposan 
összeverte, kezét eltör!e, sőt a községi 
bírót is megtámadta. A helybeli kerületi 
bíróság Leligdont 11 havi börtönre és 
600 korona pénzbírságra ítélte el, de a 
büntetés végrehajtását öt évi próbaidőre 
felfüggesztette.

Lopás bűntettének kísérlete miatt 
hat havi fogház. A helybeli kerületi 
bíróság büntető tanácsa Meliórisz Mi
hály és Oszvald Vilmos iglói lakosokat 
távollétükben lopás bűntettének kísér
lete miatt fejenkint 6—6 havi fogház- 
büntetésre Ítélte el. — Az ítéletet írás
ban fogják részükre kikézbesiteni.

Elitéit passzushamisiiók. Ifjú Mede 
Nagykáta István egyházbásti lakos saját 
nevére passzust hamisított. — Vincze 
Menyhért ottani községi biró bár tudta, 
hogy a passzus hamisítvány, mégis alá
írta. — A helybeli kerületi biróság 
Vince Menyhért községi birót 6 havi 
börtönre feltételesen három évre, míg 
ifjú Mede Nagykáta Istvánt és Ádám 
Istvánt fejenként 8—8 napi fogházra Ítélte 
el feltételesen egy évi próbaidőre.

Eladta a lefoglalt üszőt. Habodász 
Sándor détéri lakos az állami végrehajtó 
által lefoglalt üszőjét eladta s e miatt a 
helybeli kerületi bíróságon feltétlenül 
14 napi fogházra ítélték el.

Szidalmazta szomszédját. Ifjú Pal- 
cso József dobóczai lakos részeg álla
potban egyik szlovák nemzetiségű szom
szédját reprodukáihatlan kifejezésekkel 
szidalmazta. A helybeli kerületi biróság 
ifjú Palcso Józsefet nyolc napi elzárásra 
Ítélte el. Palcso az Ítéletben megnyugo
dott.

Milyen nyelven beszélünk, 
ha magyarul beszélünk?

A mm  M y s é p v e l
Ha pár évvel ezelőtt gyakrabban uta

zott valaki a csallóközi vasúton, láthat
ta, hogy az állomásokon kettős táblák 
hirdették, illetve jelezték az állomás ne
vét. A felső tábla az állomás uj nevét, 
az alsó tábla pedig a régi magyar ne
vet tüntette fel. Sajnos, az alsó táblák 
már eltűntek, a régi magyar nevekkel 
együtt és a messze földről jövő utas 
nem is tudja, hova váltson jegyet, mert 
ő nem értesült arrói, hogy a kívánt ál
lomás milyen nevet visel. Kereskedelem 
és idegenforgalom szempontjából ez na
gyon hátrányos intézkedés, pedig a va
sútnak és a postának különösen szem 
előtt kell tartani ezeket az érdekeket, 
hiszen ezek az éltető elemei a vasútnak 
és a postának.

De még mást is észre lehet venni. 
Nemcsak a jelzőtáblákról tűntek el ezek 
a magyar nevek a legtöbb helyen, ha
nem egyes „magyarok" ajkáról is! Van
nak emberek, akik beszéd közben, bár 
a nyelvük majd kitörik, erősen hangoz
tatják a helységek uj neveit és a régi 
magyar nevet a világért se mondanák 
ki. Különösen akkor teszik ezt, amikor 
olyan fölkinálkozó, mutogató beszédet 
mondanak valaki előtt, aki előtt meg 
akarják mutatni, hogy milyen jó állam
polgárok, mert azt hiszik, hogy akik a 
régi magyar helységnevet használják, 
azok törvénybe ütköző dolgot követnek 
el. Ezek a világért se mondanák ki, 
hogy Nemesócsa, Ogyaila, Nagyszombat, 
Dunaszerdaheiy, vagy Érsekújvár!

Ejnye, itt, az Érsekújvár szónál eszünk
be jut valami. Ezt a megfigyelést nem
csak mi, hanem érsekujvári laptársunk, 
az Érsekújvár és Vidékének a szerkesz
tősége is észre vette és irt is róla. Eb
ben nagyon érdekesen világit rá a cikk
író, hogy az Érsekújvár szó is hivatalos 
elnevezés a Nővé Zámkyn kiviil. Külön
ben itt közöljük laptársunk idevonatko
zó sorait:

Egy apróságot meg kell említeni. 
Gyakran figyeljük meg, hogy vannak 
emberek, akik úgy érzik, áliameilenes, 
illoyális cselekedetet követnek el, ha a 
magyar beszéd közben azt mondják, 
hogy Érsekújvár. Szigorúan Nővé Zám- 
kyt mondanak.

A dolog ellen nincs és nem is lehet 
kifogásunk. Csak azokat, akik esetleg 
azt hinnék, hogy valóban valami illoya- 
litás van abban, ha magyar beszéd köz
ben Érsekújvárt említenek, azoknak meg
említjük, hogy Érsekújvárnak a hivata
los neve — Nővé Zámky mellett — 
Érsekújvár. Annyira, hogy például a 
csomagok ragtapaszain mindenütt rajtáll 
„Novó Zámky—Érsekujvái".

Szóval ez a hivatalos név. Nyugodtan 
lehet használni.

Mint ahogy a csehszlovák külügymi
nisztérium német nyelvű hivatalos lapja 
— amelyet államfordulat után alapítot
tak — nem Prahaer Presse, hanem 
Prager Presse.

Üzenhetjük mindazoknak, akik magya
rul beszélnek s a csehszlovák államgon- 
doiat ellen nem akarnak tiszteletlenek 
lenni, hogy nyugodtan használják az 
Érsekújvár szót. Analóg ez az eset Ri
maszombat, Rozsnyó, Losonc stb. váro
soknál.

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

Az elmúlt vasárnap nagyüzemben volt 
a football városunk sporttelepén : reg
gel 9 órától az esti órákig szinte meg
szakítás nélkül folytatódtak a mérkőzé
sek. Teljes elismerésünkkel adózunk 
sportegyleteinknek, hogy a sportoló ifjú
ság nagy tömegeinek nyújtanak sporto
lási lehetőséget s igy a footballsport, 
mint tömegsport jelentőségét kihangsú
lyozzák.

Törekvés—Apátfalai SC 6:1 (0:1).
— Biró : Lakatos.

Igen erős szél kedvezőtlenül befolyá
solta a mérkőzést, ami megakadályozta 
az igazi szép játék kifejlődést. A széllel 
játszó csapat nagy előnyhöz jutott s 
amint az eredmény mutatja, a Törekvés

ezen előnyét hathatósabban tudta kife
jezésre juttatni. Az I. félidőben a Törek
vés az ellenszél miatt nem bírta tudás
beli fölényét érvényesíteni, minden va
lamirevaló akciója szertefoszlott, a gó
loktól pedig az ekkor még kitünően vé
dő apátfalai kapus mentette meg a ven
dégcsapatot. A játék ezen részében az 
ASC a széltől támogatva sokszor hozta 
veszélybe a Törekvés kapuját s a 25. 
percben Weisz balszéiső csavart szög- 
leírugása érintés nélkül jutott a Törek
vés hálójába. A II. félidő a Törekvés tel
jes fölénye jegyében zajlott le. A magá- 
rátalált együttes szinte szünet nélkül 
ostromolta az ASC kapuját. A gólok so
rozatát Árvay 20 méteres bombaszabad- 
rugása nyitotta meg, amelyet követett 
Kerekes mesterhármasa, Trornka és Ár
vay egy-egy gólja. Éliás egy 11-estnem 
tudott érvényesíteni.

A Törekvés csak a II. félidőben mu
tatott elfogadható játékot, amikor főleg 
a csatársor volt elemében. Kerekes, Ár
vay, Ríz és Lőkös váltak ki az átlago
san kielégítő csapatból. Az ASC-nek 
Berta kapus, Tolmácsi és Weisz voltak 
a legjobbjai.

Slovan—Slévia Losonc 1:1 (1.0). —
Biró : Laboda.

A lelkes és odaadóan játszó Siovan- 
nak sikerűit a nagy favorit és a zsupa- 
bajnokságban vezető losonci Siaviátó! 
egy bajnoki pontot elhódítania. A Slávia 
nagyobb technikai felkészészültségét a 
Slovan együttese jobb kondíciójával és 
nagy akarásával kiegyenlítette, olyannyi
ra, hogy a Slavia csak egy kétes 11- 
esből tudta az egyenlítést megszerezni. 
A mérkőzés elejétől-végig teljes iram
mal és erőbedobássa! folyt.

Az eredmény annál értékesebb, mivel 
a Slovan a II. félidő nagyobb részét — 
Petrusz kizárása folytán — 10 emberrel 
játszotta végig. A Slovan gólját Skála 
szerezte kapu eiőtii kavarodásból. A 
Slovan legjobbjai: Kojnok kapus, Ju- 
hanják, Schachter, Járosi. A Sláviából a 
baihátvéd, a jobbösszekötő és a fede
zetsor vált ki.

Slovan ifi—Slávia ifi 1:1.— Lejátsz
va délelőtt.

Törekvés Xl.-Apáífalai SC XI. 6:0 
(0:0). -  II. oszt. bajnoki. Biró: Altmann. 
Lejátszva délelőtt. A góílövők : Ofcsárik 
II. (4), Humay I. (2). A Törekvés leg
jobbjai : Ofcsárik I., Humay II.

Füleki TC XI —Kisfalusi Vasas 6:0.
— Lejátszva Fiiieken.

Tornaijai SC—Ragyolci TC 1:1. — 
Lejátszva Tornaiján.

Tamásfaiai MSC—Pelsőci SC 4:1.
— Lejátszva Pelsőcön.

Feledi TC-Füleki VSC 2:1. — II. oszt. 
bajnoki Feleden.

A Törekyés vasárnap játsza utolsó 
őszi bajnoki mérkőzését a Pelsőci SC 
csapata elien. A Törekvés már oly nagy 
pontelönnyel vezet, hogy nem lehet be
hozni, s igy már őszi bajnok. Ellenfele 
a jelenlegi bajnokságban gyengébben 
szereplő.s a tabellán utolsó pelsőci csa
pat lesz, azonban elvárja a közönség a 
Törekvéstől, hogy utolsó mérkőzését is 
teljes komolysággal és felkészültséggel 
fogja lejátszani s az őszi idényt szép 
akkorddal fogja lezárni. A mérkőzés d. 
u. fél 3 órakor kezdődik.

A TMSC-nek nehéz küzdelme lesz 
Ragyolcon s csak nagy akarással lehet 
a jó formában levő hazai csapattal szem
ben tisztességes eredményt kiharcolnia.

A szerkesztő üzenetei.
Fergeteg. Közlésre egy sem alkalmas. 

Papírkosárba kerültek.
Ifj. Sz. J. A versekben a gondolat jó, 

mindkettő azonban szerkezeti hibában 
szenved. Ennek kiküszöbölése nélkül 
közölhetetlenek. Kísérelje meg esetleg 
átdolgozni őket.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Megnyílt Tompa-utca 34. szám alatt 
FELDMANN ILONA oki. kozmetikusnő

arcápolási szalonja,
ahol arcmasszást, száraz és zsíros bőrök 
szakszerű kezelését, arcpakkolásokat, 
tartós szempilla- és szemöldök-festést, 
szőrszálak eltávolítását, nappali és esti 

kikészítést stb. vállalja.
A hölgyközönség szives támogatását kéri.

FELDMANN ZOLTÁN
bankbizományi iroda 

R ím . Sob ota  J á n o s i-u tca  18.
Elvállal minden bankszakmai meg
bízásokat. Törlesztéses kölcsönöket 
állami és közalkalmazottak és nyug
díjasok részére soron kivül elintéz.

Eladó egy nagy
d ió f a ' ir d a s z t a l .

Cim: e lap kiadóhivatalában.

Tekintse meg rádió vétele előtt rak
tárunkat, hol a legmodernebb háló
zati és telepes készülékeket találja. 
Pontos kiszolgálás.

M U R A  é s  T Á R S A
(ELEKTRO RÁDIÓ)

Rím. Sobota, Stefánik-u. 19. sz.

B Ú T O R .
Raktáramban a legmodernabb

eső-bútorárút
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 

Siefanik és Kmetty-utca sarkán.
Rendelést, javítást a legjntínyosabban.

E la d ó  h á z .
T om pa u tc a  19. sz. a la t t  ma
gányos udvar 3 szoba mellékhelyi

ségekkel eladó.
Értekezni: Sövényházy Mihály

Ferenczy-utca 6. sz. alatti lakásán.
7
Értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy 10 kényelmes, 

fűthető szeniély-bérautú bel- és külföldre a nap bármely szakában 
megrendelhető az egyesült autó-taxisok megbizottjánál az
autó-standon N E U M A N N  B É L Á N Á L  vagy telefon-szám: 8.
Berendezve betegszállításra is Éjjeli inspekció.

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


