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Sífelszerelések
n a g y v á la szték b a n :

Kercsiknél.
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

A rimaszom bati járási m agyar közm űvelődési választm ány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este Kéziratokat vissza nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ: ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hlrlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

Az újesztendő kapujában.
I r t a :  M ÁRKUS LÁ SZLÓ .

A Szilveszter-esti elmélkedés hangulata elült. Az Idő malmán 
leőrölt óesztendő már a múlté: ujesztendőre virradtunk.

Sok milliárd embersziv dobban hozsannás köszöntésre az ujesz- 
tendő kitárult kapujában állva, hagyományos szokásból, merő udva
riasságból, de mindig bizonyos fanatikus hivéssel, vagy tán a szug- 
gesztió ojtó-késével a lelkek friss gallyán életrehivott szent bizako
dással, hogy a reánk mosolygó újesztendő tényleg jobb, valóban 
boldogabb lesz az elmúltnál, amelynek búval-bajjal teltségét, tenger 
szomorúságát mind-mind elszeretnők feledni, elakarnók temetni.

S óh, hányszor csalódtunk már hivésünkben, boldog bizakodá
sunkban. Óh, hányszor kellett már megállapítanunk a Szilveszter- 
esték elmélyedéses óráiban, hogy a semmiségbe veszett esztendő egy 
csöppet sem volt jobb, egy leheletnyivel sem volt a megélhetésben 
könnyebb, egy futó mosolygással sem volt boldogabb az előző évnél.

És ennek ellenére mégis minden űjesztendő jöttén újra éled hi
tünk és kizöldül bizakodásunk, reménységünk száradásnak indult fája.

Az emberiség a világ teremtése óta talán most éli át egyik 
legnagyobb lelki és gazdasági krízisét s páni-hangulat uralkodik főleg 
Európában. Valami katasztrófától, valami összeomlástól fél mindenki 
s a megfélemlítő szörnynek nem tud nevet adni senki sem. Az egy- 
mást-rémitgetés oktalanságával szájaskodnak olyan felelőtlen elemek, 
akiknek nem a helyzet javításra, hanem a zavarosban halászásra 
irányul minden vágyuk, tétlenségbensorvadás bacillusával fertőzött 
minden akarásuk s ez az állapot már tömeghisztériává őrületesedik.

Éppen ez a kritikus helyzet, az emberiség szörnyűséges krizise 
minden józanul gondolkodni tudó embertől az erőslelküséget s a 
he'.yzetjavitásra irányuló tettrekészséget követeli s mindenkinek azt 
teszi feladatává, hogy emberhez illő, emberhez méltó emberséggel 
és hitet nem vesztő, szivjóságos emberiességgel, eszének legjobb tu
dásával, két karjának minden erejével, egyéni energiájának a feszült
ségig fokozásával a krízis kirobbanások nélküli átélésének legyen 
dolgosa s a mai válságos helyzetet megszüntetve, az Élet biztos 
utnyomból kibillent szekerét a zökkenésektől vagy pláne felfordulástól 
mentes, az emberiségnek jobb megélhetést, nyugodtabb napokat biz
tosító, rendes kerékvágásba térítse.

Mi, magyarok, kik mindig törvénytisztelők és kötelességteljesítők 
voltunk, az elmúlt esztendőt is ősi erényünkhöz ragaszkodóan éltük 
át, sőt sikerült megteremtenünk ellenzéki pártjaink politikai egységét. 
Ennek az egységnek szilárdnak, törhetetlennek s olyannak kell lennie, 
hogy a maga egységesített erejével hatékonyan tudjon törvényes jo
gaink és érdekeink védelmére sikra szállni, mindenütt és minden
koron.

Közös érdekeink, törvényes jogaink megvalósítását, megvédését és 
megőrzését célzó munkásságunkban a legteljesebb lojalitás és törvény
tisztelet mellett legyünk mindenen felülemelkedő jóakarással, elsza- 
kithatatlanul valóban egységesek. A dolgozó karok pulzusa verjen 
egységesen egyszerre és együtt dobogjon minden magyar szív, mikor 
a magyarság ügyéről esik szó.

Segítsük, támogassuk egymást. A gazdagabb a maga anyagi 
erejével nyúljon a szegényebb hóna alá. Segítse, támogassa, istápol- 
ja, nehogy elkallódjon, elbotoljék és elpusztuljon a kisértések előtt 
nyitott, göröngyös életuton.

Ez a föld, melyen élünk, a miénk is s annak szeretetét ezen 
rögön ringó bölcsőnkben már az anyatejjel szíva magunkba, mi ma
gyarok, mint ennek a köztársaságnak mindenkivel egyenlőjogu pol
gárai, itt halálunkig élni akarunk.

Mint mondtam, ősi erényünk a jog- és törvénytisztelet. Ennek 
az államnak mi lojális polgárai vagyunk, de magyarságunkat nem 
fogjuk megtagadni soha.

Faji és nemzeti jellegünket, féltve gondozott, drága kincsünket 
őrizzük meg tisztán lelkünk vitrinjében és ne akarjunk soha mások 
lenni, csak mindig s örökké csak magyarok. Magyarságunk a mi 
büszkeségünk, e nemes büszkeséget tartsuk meg mindhalálig.

Fordítsunk különös gondot gyermekeink, az ifjúság, a magyar 
jövendő lelki és testi életére, nevelésére. Amit nem ad meg az isko
la, azt pótolja az otthon, a szülőknek gyermekeik sorsát szivenviselő 
gondossága. Anyák és apák, ma főleg a Ti feladatotok gyermekeitek 
magyar érzésben, magyar szellemben nevelése. Hogy a magyarnak 
született megmaradjon magyarnak s minden magyar értéket meg
menthessünk, megtarthassuk és az emberiség boldogulásának, jobb 
életének szolgálatába állíthassunk.

Féltő gondossággal ápoljuk ezredéves kultúránkat s a világ kul- 
turnépei által elismert műveltségünket, a magyar dicsőség sudárdere- 
ku, széleskoronáju, terebélyes fáját óvjuk meg a fagytól, pusztító vi
hartól.

Legyünk ésszerűen takarékosak, hogy el ne szegényedhessünk, 
koldussá ne lehessünk és sovány esztendők jöttén is megtarthassuk 
anyagi jólétünket, függetlenségünket és szabadságunkat, de ne le
gyünk viszont szűkmarkúak, ha a magyarság érdeke áldozattételre 
hiv, megsegítést kíván.

Nemzeti kisebbségi jogaink nemzetközti szerződésekkel biztosit- 
vák, ezen törvényes jogainkat öntudatos magyarsággal gyakoroljuk, 
de kötelességünket is hozzánk méltóan teljesítsük.

A magyarság érdekei mellett minden egyéni és családi érdeknek 
háttérbe kell szorulnia s nem szabad, nem lehet, hogy bárki is oppor- 
tunussá váljék vagy éppen kompromisszumot kössön, egyéni vagy 
családi érdekből, valamelyes magyar ügy kárára: magyarságunk 
minden előtt.

A most ránk köszöntött űjesztendő előttünk kitárult kapujában 
állva, a mai krizises időben igyekezzünk a múltak kínos bajait, sok
sok csalódásait a feledés csatornáján levezetni s egy igazabb, em
beribb életre törekvéssel előlegezzünk bizalmat a felvirradt újévnek, 
mely talán-talán mégis csak jobb és boldogabb lesz a letűnt óesz
tendőnél.

Rimaszombat és Vidéke Jétékony Nöegyesflletének 
jubileumi közgyűlése.

A karácsonyt az idén hármasünneppé 
tevő vasárnap, dec. hó 27-én délután, a 
szeretet ünnepének hangulatában folyt 
le a Rimaszombat és Vidéke Jótékony 
Nőegyesüietének jubiláns közgyűlése, a 
Rimaszombati Bank tanácstermében, az 
azt teljesen megtöltő egyesületi tagok, a 
jubiláns egyesület üdvözlésére sietők, 
az ünnepség örömében résztkérő és osz
tozó közönség jelenlétében.

Alig pár perccel 3 óra után vonult be 
a terembe özv. Samarjay Jdnosné elnök 
vezetésével a tisztikar s foglalt helyet a

zöldposztós asztal mellett.
Özv. Samarjay Jdnosné elnök a nem 

mindennapi jubileumi alkalom ün
nepi hangulatának hatása alatt érez
hetően megilietődve, szivbő! szivbe fu
tó kedves szavakkal üdvözölte a nő
egyesület fennállásának 70-ik évforduló
ja alkalmából tartott közgyűlésen meg
jelenteket, vendégeket és tagokat, az 
ünnepélyes aktuson megjelent díszes kö
zönséget s a közgyűlést megnyitva, fel
kérte Holéczy Miklósáét, a jubiláns egye
sület történetének és működésének is

mertetésével megbízott egyik alapitó ta
got, ebbeli feladatának teljesítésére.

Haléczyné J. Ilona ismert ékestollával, 
mindenre kiterjedő figyelemmel szépen 
megirt munkájában a jubiláns egyesület 
nagyszerűen tökéletes és teljesen átte
kinthető képét rajzolta a közgyűlés elé, 
alapításától a mai napig ismertette a 
Nőegyesület történetét, hetvenéves mű
ködését s azt a csodálatos és csodátte- 
vő, páratlanul nagyszerű munkásságot, 
amelyet özv. Samarjay Jdnosné elnök, ez 
a csupasziv—csupalélek, egyesületi tag
ságának félszázados és elnökségének 
negyvenéves jubileumát is most ülő, 
fennkölt gondolkozásu, jóságos asszony 
úgyis, mint tag s úgyis, mint elnök e 
hosszú időn át lankadatlan buzgalom

mal, fáradhatatlan és csiiggedetien ki
tartással, nemes szivjósággal oly példa- 
adóan végzett.

A megérdemelten elismerő tapsokat 
keltett, nagy tetszésben részesült ismer
tetés közben fölgyulladtak a terem csil
lárjai s e ragyogó ünnepi fényben ha
talmas, diszes virágkosarat és alapítvány 
levelet nyújtottak át özv. Samarjay Jd
nosné szili Fekete Piroska elnöknek és 
özv. Dr. Marikovszky Istvánné szül. 
Csider Gizella alelnöknek. Az alapítóle
velek szerint a jübileáló nőegyesület 
törzsvagyonából kihasitottan húszezer- 
és illetve tizezer-koronás alapitvány-té- 
tellel örökítették meg az érdemekben 
gazdag elnök s illetve alelnök nevét a 
késői nemzedék számára, Eperjessy Jó-
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zsef ügybuzgó pénztárnoki munkásságát 
pedig díszoklevéllel ismerték el és ju
talmazták.

A kitüntető figyelemben, elismerésben 
részesítettek a meglepetés okozta elfo
gódottságból fölneszelve, közvetlen han
gon, hálás szavakkal, a közönség zúgó 
tapsorkánjának kíséretében köszönték 
meg a nem várt kitüntetést és elisme
rést, a szeretetnek és ragaszkodásnak 
oly fenséges módon történt megnyilvá
nulását.

Ezután az üdvözlésekre került a sor. 
A jubileumot ülő egyesületet s illetve 
elnököt s a vezetőséget meleg szeretet
tel s őszinte nagyrabecsüléssel köszön
tötték ezúttal:

Dr. Eszenyi Gyula városbiró, Rima
szombat város közönsége részéről,

Dr. Zehery István aranydiplomás nyug. 
főorvos,

Varga Imre ref. lelkész a ref. egyház,
Sichert Károly nyug. gyárigazgatö a 

reálgimnáziumi ifjúsági segitőegyesület 
s a Rimaszombati korcsolyaegylet,

Báthory Andor, nyug. gimn. tanár a 
Rimaszombati Járási Magyar Közmüve 
lődési Testület,

Havas Vilmos gimn. tanár a Rima- 
szombati Magyar 
zottság,

Márkus László főszerkesztő a Cseh
szlovákiai Magyar Társadalmi Egyesü
letek Szövetsége, a Rimaszombati Pol
gárikor és a Gömör Szerkesztősége,

Kiss Mária a Rimaszombati Ref. Asz- 
szony- és Leánykör,

Enyedi Artúr a Rimaszombati Zsidó 
Nőegylet,

Dr. Deutsch Miksáné a Mirjam Zsidó 
Leányegylet nevében. Táviratilag kül
dötte el üdvözletét Sóldos Béla dr. a 
magyarországi Nógrád vármegye főis
pánja, a Nőegyesüleínek egykor tevé
keny, ügybuzgó jegyzője.

A szívből fakadó, lelkeshangu üdvöz
lésekért özv. Samarjay Jánosné és özv. 
dr. Marikovszky Istvánná a megható- 
dottságtól el-elcsukló hangon mondottak 
köszönetét.

A jubileumi közgyűlés tárgysorozatá
nak további pontjaként Zakács István dr., 
a nőegyesület agilis jegyzője felolvasta 
a zárszámadást és vagyonmérleget, ame
lyet a közgyűlés elfogadott s a pénztár
noknak a felmentvényt, a szokott fenn
tartással megadta, majd ugyancsak Za
kács István ár. jegyző indítványára Ho- 
léczy Miklösnénak az egyesület történe
tének és működésének értékes megírá
sáért köszönetét nyilvánítva elhatározta 
a közgyűlés annak nyomdai utón törté
nő sokszorositását s megismerésül és 
buzdításul az összes tagoknak vaió meg
küldését. Tóth Béláné alapitó tagnak az 
alapitványlevelek és díszoklevél megraj
zolásáért szintén jegyzőkönyvi köszöne
tét mondott a közgyűlés.

A tisztujitás során az eltávozás foly
tán üresedésben lévő igazgatói állásra 
egyhangúlag Holéczy Miklósáét válasz

városi képviselőtestület dr. Eszenyi Gyu
la városbiró elnöklésével. Az ülés a 
kommunistapárti városatyák testületi tá
volmaradása következtében csak félórás 
késéssel kezdődhetett meg, ennyi időbe 
került, mig a szélrózsa minden irányá
ba szétküldött küldöncök a határozat- 
képességhez szükséges tizenkilencz vá
rosatyát össze tudták verbuválni. Az il
letőségi és segélyezési ügyek sablónos 
ledarálása után még negyedórás szüne
tet volt kénytelen elrendelni a városbiró, 
hogy a 2/s-ad többséget igénylő ügyek 
tárgyalásához hozzá lehessen fogni, fél
ötre végre ez a létszám is összejött s 
azután a kommunistamentes közgyűlés 
békés polgári egyetértésben darálta le a 
napirend pontjait. A legfontosabb volt 
ezek között az országos hivatal átirata, 
amely szerint a város adósságaiból 1 
millió 564 ezer koronát magára vállal. 
A terhek könyittetésére kilátást nyújtó 
intézkedést nagy megelégedéssel fogad
ták a városatyák. Egyhangúlag megsza
vazták ezután a szabadkapusztai kaszár
nyára vonatkozólag a katonai kincstár
ra! húsz évre megkötött bérleti szerző
dést, a jegyzőknek járó marhalevél hono
ráriumot, az építészeti bizottság tagjainak 

Közművelődési Bi- napidijban való részesítését és a kör
zeti polgári iskola ügyében dr. Eszenyi

rudat a háztartásban, a konyhában, a 
gyermekszobában. Megbetegszik a kis 
Klári, a mama hideg borogatást tesz a 
méhecskéjére, a nagymama ecetes bo
rogatásra esküszik. A nagymama hársfa
virág főzetet készít Klárikának, a mama 
ezt kiönti a mosogató dézsába s gyenge 
orosz teát itat a beteggel. Az eredmény? 
Klárika meggyógyul, de a nagymama 
duzzogva félrevonul s két napig nem 
mutatkozik, a fázós nagymama jól meg
rakja a tüzet, a mama kirángatja a 
kályhából az égő fadarabokat. A mama 
kinyitja az ablakot, a nagymama be
csukja. No és a közös konyha? Kész 
csstatér, ahol az uborka eltevés és to
jás felhasználás körül egy-kettőre meg 
van a casus belli. Nem minden asz- 
szony olyan mulatós, mint Madách 
Imréné, de hogy a fiatalok otthon ma
radjanak-e, vagy elmenjenek az ötórai 
teára, vagy Mikulás-estre, ebből is sok 
félreértés és bonyodalom származik. — 
A mama azt szerelné, hogy ki ne moz
duljak hazulról — duzzog a me
nyecske — bezzeg elfelejti, hogy fiatal 
korában ő sem savanyított egész éven 
át odahaza uborkát, hanem farsang ide
jén szívesen járta a hopszpolkát és a 
csendes mazurt.

A sztregovai családi háromszög sok
városbiró indítványára felhatalmazást ad-! hasonlóságot mutat egy másik, nem 
tak a tanácsnak, hogy miután a kispást- ! kevésbbé ismert családi körhöz, mely
téri megoldás a telektulajdonosok túlzott nek tagjai Zsófia főhercegnő, I. Ferenc 
követelései miatt lehetetlenné vált, az József és Erzsébet királyné. Most, Fe- 
épitkezés céljaira a Cserencsényi utón renc József halálának 20 ik évforduló
igyekezzen telekhez jutni. ján sokat olvashatunk és hallhatunk

A város múlt évi zárszámadásait Sza-: erről, az anya és feleség küzdelméről a 
bó Károly számvevő referátuma alapján férfiért, a monarchia utolsó hatalmas 
ugyancsak egyhangúlag elfogadták s 1 uralkodójáért. Miként Sztregován, a bé- 
egyhangulag megszavazták az ezzel kap- j csj Burgban is az anya maradt a gyöz- 
csoiatos hitelátruházásokat is. tes. S Erzsébet a meg nem értett, a

Hcdul István rimaszombati lakosnak hitvesétől teljesen elhidegedett élettárs. 
a Rimaszombat, Pokorágy, Balogrussó Zsófia tervei, célkitűzései természetesen 
közt létesítendő uj autóbuszjárat enge- a Majthényi Annáénál is sokkal maga- 
délyezésre vonatkozó kérvényének ked sabbra törődtek, ő nemcsak gyermekét 
vező letárgyalása után néhány telek- j tartotta hatalmában a hitvessel szem
ügyet intéztek még el, majd a Széman- ben, hanem fián, az uralkodón keresz- 
intézettel kapcsolatos kisegítő iskolára tül, erős, hatalmaskodó kézzel nyúlt 
vonatkozó szerződést vitatták meg. Si- bele a monarchia ügyeibe. Érdekes az 
Chert Károly és dr. Gyurkovics János j analógia ott is, hogy a csalódott férj 
pártoló felszólalásai után a közgyűlés j mindkét esetben ugyanazon gyógyszer 
végül is 24 szavazatta! 1 ellenében a ! után nyúl. — A munka gyógyszere 
szerződés megkötését jóváhagyta. után. — Madách odatelepszik iróasz-

A napirend letárgyalásával, dr. Esze- j tálához s megírja halhatatlan müvét, Az 
nyi városbiró örömének adott kifejezést,; ember tragédiáját. A császár és királyt 
hogy az év utolsó közgyűlése békés hajnali 4 órakor már ott találjuk iró- 
egyetértésben ment végbe s az ülést, | asztalánál, ő birodalmának „első hiva- 
kellemes ünnepeket és boldog újévet talnoka" akar lenni. És a végső párhu-
kivánva berekesztette.

Békesség a földön 
a jóakaratu embereknek.

zam : Az egyéni sorscsapások és tragé
diák a köz számára sok esetben nyere
séget s hasznot jelentenek. Ennek a két 
emberpárnak tragédiája, csalódása a 
magyar nemzetnek megmérhetetlen érté
keket gyümölcsözött. Ma már irodalmi 
közhely, hogy Madách szerencsétlen há
zassága nélkül, Fráter Erzsi és Maithényi 
Anna küzdelme nélkül sosem született 
volna meg a nagy mű. És hogy a csaló
dott nő, Erzsébet, meg nem értett szivé-

Irta: Szilveszter.
(Vége.)

- x. .....................  Vonjuk le Majthényi Anna, Madách nek egész melegét, pazar gazdagságát, uj
tottak meg, a tisztikar es választmány jmre pr^ter Erzsj esetébő! a tanul- szerelmesére, a magyarnemzetre árasz- 
tagjaiul újból a régi tagok választattak sá f> Nem minden anyát ér akkora tóttá, ez is természetes folyománya az
meg általános lelkesedéssel, közfelkiáltás csalódás, mint özvegy Madáchnét fia ö egyéni tragédiájának. A kiket Zsófia
utján dkkent, hogy a választmányban bejelentésekor: feleségül fogom venni
megüresedett rendes tagság, helyeket Frá(er Erzsjt; de mégjs rjtkább eset az>
póttagok behívásával töltik be. hogy az anya maradéktalanul örvend fia

Es ezzel a mindvégig lelkesedéssel váf/sztásának. Az elfogult anya oly hiba
teljes és finom tárgyalási hangjának köz
vetlenségével megkapó, a női-szivek jó
ságának, szeretetének illusztrálásától szí
nes, lelkűk szépségének kisugárzásától 
meleg, a Szeretetkosárba szedett virágai
tól illatos jubileumi közgyűlés véget ért.

A nemes emberbaráti működést ki
fejtő, áldásos munkásságú, Ínséget eny
hítő, könnyeket száritó Rimaszombat és 
Vidéke Jótékony Nőegyesüiet pedig 
aranyszivü, érdemdús elnökének, kipró
bált, bölcs vezetése alatt a hála szeretet 
és megbecsülés jubileumi megnyilvánu
lásától ujeröre frissült nagyakarással 
csendben tovább dolgozik a Jótékonyság 
kertjében.

Képviselőtestületi közgyűlés.
Ezévben utolsó közgyűlését szerdán, 

december 23 án délután tartotta meg a

és gáncs nélküli lovagot lát a fiúban, 
hogy eme képzelt tökéletes lény mellett 
a jövendőbeli menyen mindig talál va
lami kivetni valót. Ha jóravaió, házias, 
akkor esetleg az a baj, hogy semmit 
sem hozott a házhoz. Ha csupán négy 
polgárit végzett, úgy nem elég müveit 
a fiához, ha tanítónői oklevele van, 
hogy mért nem tud főzni. Ismertem egy 
tiszteletreméltó anyát, aki a következő 
három főkövetelményt állította fel jö
vendőbeli menyével szemben : 160 cm. 
magas legyen, szőke és tudjon zongo
rázni. Nem minden anyós olyan paran
csoláshoz szokott, mint Maithényi Anna 

! s nem minden meny olyan makacs és 
I önfejű, mint Fráter Érzsi. Ám a legsze

lídebb anyós, a legaikaitnazkodóbb 
meny között is nehéz kikerülni a ki- 
sabb-nagyobb súrlódásokat, mikor arról 
van szó, ki vegye kezébe a kormány-

gy ti lölt, azokat Erzsébetnek ösztönösen 
szeretnie kellett. Ha a férj meg tudta 
volna nyerni a hitvese szivét, akkor az 
élettárs egyazon lélek az élettárssal, 
világfelfogásban, vonzalomban, gyűlölet
ben, közönyben s akkor valószínű, hogy 
ebből a nagy szívből a magyar nemzet 
számára vajmi kevés jutott volna. Hogy 
I. Ferenc Józsefnek 1867. után sokat 
köszönhet a magyar nemzet, ez ma már 
történeti tény. De, hogy Ferenc József 
nem szerette a magyarokat, e gondolat
tal meg keli barátkoznunk valamennyi
ünknek, akik a korrekt, alkotmánytisz
telő, tekintélyt őrző agg uralkodóra min
dig tisztelettel tekinthetünk.

Hanem vegyünk búcsút Sztregovátó! 
s a bécsi Burgtól, térjünk vissza a je
lenkorba s utazzunk le a vadregényes 
Bakonyba, Zircz mellé. Útközben meg
tekinthetjük a ciszterciták zirci klastro- 
mát, templomát, híres botanikus kert
jét, azután egy félórás kocsizás után 
már bent is vagyunk a Bakonyban. Egy 
csendes, idillikus erdésztanya fogad min

ket, vadszőlős tornácán Pista barátom
mal, a főerdész urrai. Meghívott, hogy 
a húsvéti ünnepeket töltsem nála s én 
örömmel tettem eleget a meghívásának. 
Tudtam, hogy megházasodott, hogy a 
szülei is nála laknak, de családját elő
zőleg nem ismertem. Vacsoránál három 
személyre terítettek, a vendéglátó gazda, 
a háziasszony és én foglaltunk helyet 
az asztalnál... gondoltam, az öregek 
fáradtak, azért nem mutatják magukat. 
Másnap megint csak hármasban regge
liztünk s ebédeltünk. A feketekávénál 
tapintatosan érdeklődni kezdtem a ked
ves szülei után, de Pista zavaros fele
leteket adott s makogásából az asszony
ka segítette ki, valami másra terelve a 
beszédtémát. Ebéd után Pista barátom
mal kimentünk a pagonyt megnézni és 
séta közben a házigazda azután szint 
vallott. Kiöntötte szive bánatát. Hogy 
az édesanyja és felesége között a le
hető legrosszabb a viszony. A két asz- 
szony három év óta nem beszél egy
mással, három éve egyetlen szót nem 
váltottak. A szülei egy kis szobában 
meghúzódva külön élnek, külön étkez
nek. A konyha — sajnos — közös. A 
takaréktüzhely egyharmadát a mama 
használja, kétharmadát a feleség, a felső 
sütőcső a menyecskéjé, az alsó az 
öregasszonyé. Együtt süt, főz a két 
asszony minden délelőtt, de a tűz pat
togásán, zsir sistergésén kivül egyéb 
nem hallható.

A hármasban eltöltött vacsora után 
soká hánykolódtam álmatlanul az ágy
ban, részben a bekebelezett nagyszámú 
csirkecombok és tehénturós palacsinta 
miatt, részben Pista barátom családi 
viszonyain töprengvén. Sajnáltam a né
maságra kárhoztatott asszonykát, a két 
malomkő közé került barátot, a hátsó 
kis szobába szorult két öreget. Vala
hogy szerettem volna a segítségükre 
lenni, észretériteni a megcsökönyösödöít 
két asszonyt, ilymódon szerettem volna 
a fiatalabbnak a lelkére beszélni:

— Nézze, asszonyom ! Önök városon, 
falun kivül laknak, hetekig, hónapokig 
nem találkoznak emberrel, legalább az 
önök társadalmi osztályából. Férjeura 
az erdőt járja, az öregur egész nap a 
pipájával vesződik, az egyetlen lény, 
akivel eszmecserét válthatna, elbeszél
gethetne, a kedves mama. S ön a fejé
be veszi, hogy inkább leharapja a nyel
vét, de a kedves mamához nem szól. 
Fogadalmát már negyedik éve tartja, 
hűbben mint egy karthauzi barát. Ón 
azt feleli, asszonyom, hogy édesmama a 
hibás, olyan szekáns természete van, 
hogy lehetetlen vele kijönni. Hát lehet
séges, hogy édesmamában is sok a 
gyarlóság, az is meglehet, hogy a na
gyobb hiba benne van, de hogy a dol
gok ennyire elfajultak, ebben ön is vét
kes. S elsősorban ön vétkes. El ne fe
lejtse, hogy az öregember rosszkedvű, 
morózus, hogy az öregemberrel szemben 
sok türelemre, sok megbocsátó szere- 
tetre van szükségünk. Es ne Ítélkezzen 
ön oly könnyelműen a kedves mama ká
rára. Ön asszonyom szereti a könyveket, 
pusztai magányában sokat olvas. Tegye 
egyszeriéire az Erdős]Renéket és Orczy 
Emma bárónőket s kíséreljen meg ma
gasabb szellemi értékekkel is megis
merkedni. Talán haszna lesz belőle, 
még az édesmamához való viszonyát il
letőleg is. Kössön ismeretséget Ebner- 
Eschenbach-al s elmélkedjen kissé egy 
szép mondása felett: „Egyetlen ember 
sem áll oly magasan, hogy a másikkal 
szemben igazságos lehetne." Vagy pró
bálja meg követni Maeterlinck tanácsát: 
„Legyetek mélységesen jók s meg fog 
játok látni, hogy azok, akik titeket kö
rülvesznek, szintén mélységesen jók 
lesznek." — Igen, asszonyom, elsősor 
bán önnek kell mélységesen jónak len
ni, ön a fiatalabb, legyen a kezdemé
nyező a megbocsátó jóságban, a meg
békélésben. Ön azt állítja, asszonyom, 
hogy szereti az urát. Lássa, én kétel
kedem benne. Ha ön igazán szeretné a 
kedves férjét, egy napig sem tűrné ezt 
a családi helyzetet, Ha megaláztatással, 
ha súlyos önmegtagadással járna önre
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nézve, akkor sem hagyná. Hanem béke
jobbot nyújtana a férje édesanyjának. 
Én megsajnáltam az urát, amikor tegnap 
a szülők szóbakerülvén rákvörös arccal 
dadogni s hebegni volt kénytelen s ön 
asszonyom nem szánta? És ha már ily 
gyógyithatlanul csökönyösek mind a 
ketten, ön is és az édesmama is, leg
alább akkor kötnének fegyverszünetet, 
ha vendég jön a házhoz. Egy angol 
közmondás szerint, minden házban el 
van rejtve egy csontváz. Másutt leg
alább rejtegetik a csontvázat, önök pe
dig, asszonyom, mutogatják boldog-bol
dogtalannak, vendégnek, idegennek.......

Mindezt természetesen csak önma
gámnak mondottam el, este 9 és 11 óra 
között az ágyban s másnap — letelve 
a húsvéti szünidő — búcsút vettem 
Pista barátomtól, a pipájával bajlódó 
öregurtól, a két néma asszonytól, a 
Bakonytól, a zirci apátságtól s az egész 
szép Dunántúltól. *

Az anyós és vő egymáshoz való vi
szonyát ez alkalommal nem vehetjük 
bonckés alá, mert az előző kérdéshez 
hasonlóan még sok minden kívánkozik 
e problémával kapcsolatban toliunk alá, 
hogy mindezt egy újságcikk kereteibe 
beilleszteni teljesen lehetetlen. Az após 
és vönél, após s menynél már sokkal 
kevesebbet időznénk, mert e problémák 
tulajdonképen már nem is problémák 
s az anyós és vő szembeállításával 
együtt erről talán legközelebb.

Amikor Írásunk végén Istenhozzádot 
mondunk a sztregovai földbirtokosnak, 
a monarchia utolsó nagy uralkodójának 
s bakonybéli Bakonyi Istvánnak, kedves 
nejeikkel s mamáikkal egyetemben, a 
három család belső élete, küzdelme 
szolgáljon valamennyiünk okulására, 
minden anya, minden meny s minden 
férj okulására és ... jobbulására. Ismé
teljük el s a szeretet és békesség ün
nepén véssük jól emlékezetünkbe Mae- 
teriinck mondását : „Legyetek mélysé
gesen jók s meg fogjátok látni, hogy 
azok, akik titeket körülvesznek, szintén 
mélységesen jók lesznek".......érvénye
sítsük az elvet családunkon belül s 
megbizonyosodunk, hogy az eredmény 
a legtöbb esetben nem marad el. Ha
nem a mi otthonunkban is valóra válik 
Prohászka gyönyörű gondolata: „Az 
otthon nem a kövek, falak, hanem az 
ember psychéje és vetületei, az ott
hon a szeretet, bizalom, figyelem, szü
lő, testvérek s felénk mosolygó arcok."

Magyar Testvérek!
A mai nehéz és zűrzavaros idő min

den embertől megköveteli a közérdekű 
gondolkodást és cselekvést. Erre népün
ket elő kell készíteni, fel kell világosí
tani ! Csak a tanult, müveit és nagy lá
tókörű, de amellett mindég becsületes, 
erkölcsös, józanul gondolkodó, önzetlenül 
cselekvő és szülőföldjéhez ragaszkodó 
parasztember lesz képes népe iránti kö
telességének megfelelni.

Államunk népei kivétel nélkül ösme- 
rik a paraszt-ember jelentőségét, mely 
nélkül fejlődés, megmaradás nem volt 
és nem lesz.

Államunk cseh, szlovák és németéi 
már rég óta rendelkeznek parasztisko
lákkal, csak mi magyarok nélkülözzük 
ezt a nagyjelentőségű és törvény bizto
sította intézményt.

Nélkülöztük, mert ennek alakítása nem 
az állam szerveitől, és rendelkezéseitől, 
hanem egyes egyedül az itt élő magyar- 
s g összefogásától, önzetlenségétől és 
akaratától függ.

A Csehszlovák köztársaság 17-ik évé
ben megmozdultunk mi is, mert Rima
szombat város és Tamásfalva magyar
ság lelkes tagjainak összefogásával meg
alakult az „Első Magyar Paraszt-iskola".

Falvainkat és parasztjainkat, népünk 
legbecsesebb kincseit meg kell mente
nünk és meg kell magunknak tartanunk, 
még mielőtt ez késővé válik.

Á Magyar Parasztiskola célja egy mü
veit, erős, független és gerinces kisebb
ségi magyar parasztság megteremtése.

*  *

A parasztiskola első 3 hetes tanfolya
ma 1937. január 7-én d. e. 8 órakor 
kezdődik és január 30-án este végződik.

Bejáróknak a tanfolyam díjtalan.
Bennlakók a „Rimaszombati Nőegylet" 

Tamásfalvi helyiségeiben nyernek szál
lást és teljes ellátást.

A bennlakók hozzanak magukkal:
10 kgr. kenyérlisztet, 5 kgr. finom 

lisztet, 2 kgr. babot, 2 kgr. borsót, 1 
kgr. lencsét, vagy ’/i kgr. mákot, 1 kgr. 
disznózsírt, vagy 1 kgr. vajat, 1 kgr. 
szalonnát és 20 drb. tojást. Továbbá sa
ját használatra 1 takarót, 1 fejvánkost, 
1 tányért és evőeszközt.

Mielőbbi jelentkezések : Dr. Machnyik 
Andor állami földmüvesiskolai tanár, Ri
maszombatba címre küldendők. 

Rimaszombat, 1936. december 28-án.
Testvéri üdvözlettel:

„Első Magyar Paraszt-iskola“ 
vezetősége.

H ÍR E K
Az újév.

Botorkáló ember 
tövises utján 
újabb állomás, 
friss határjelzés; 
gondok bő patakján 
rozogává lett 
hit-remény hidon 
űjpadló-veré8.

(

Békét, boldogságot, rem é
nyek teljesedését hozó újesz
tendőt a kedves O lvasónak!

Eljegyzés. Haas Ilit, Rimaszombat 
eljegyezte Dr. Neufeld Sándor ügyvéd, 
Debrecen.

Bírósági áthelyezés. Dr Csernok 
Ilona járásbirósági aszkultánst hasonló 
minőségben Iglóról Rimaszombatba he
lyezték át. — Dr. Trebihovsky bírósági 
tanácsos Rimaszombatból az eperjesi 
járásbírósághoz helyeztetett át.

A rimaszombati SzMKE előadás- 
sorozata keretében január 5-én kedden 
este 8 órakor Sichert Károly nyug. gyár
igazgató tart előadást „Szlovenszkó gaz
dasági helyzete" címen. A nagy érdek
lődéssel várt előadás a városháza eme
leti tanácstermében lesz megtartva. Be
lépődíj nincs.

A rimaszombati izraelita nőegylet 
jubileumi díszközgyűlése. A helybeli 
izr. nöegylet az elkövetkezendő újévben 
ünnepli fennállásának 50 éves jubilleumdt 
s e szép alkalomból 1937. január 3 án, 
vasárnap délelőtt fél 11 órakor jubileumi 
díszközgyűlést tart a Kereskedelmi Tes
tület nagytermében, a következő tárgyso
rozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Ünnepi 
beszéd. 3. A nöegylet 50 éves történeté
nek ismertetése. 4. Üdvözlések. — A nő
egylet elnöksége ezúton is meghívja ösz- 
szes tagjait, ismerőseit és jóbarátait ju 
bileumi díszközgyűlésére.

Ú J É V I  képes mesekönyvek, ifjúsági 
iratok nagy választékban a Llteratura könyv- 
és papirkereskedésben kaphatók.

Vallásos előadás. Az osgyáni evang. 
Nőegylet és Leánykör nagysikerű elő
adást tartott dec. 26-án, amikor iskolája 
tanácstermében három színdarabot ho
zott színre, és pedig : „Lesz karácsony", 
„Ne vigy minket a kisértetbe" s az 
„Ismeretlen". A 42 szereplővel előadott 
darabok a teljes siker jegyében pereg
tek le, az erkölcsi haszon mellett az 
anyagi siker is jelentős volt, amennyi
ben az egyesületek a jövedelemből ki
fizették a hitközség templomrenoválási 
adósságának még fennálló utolsó részét 
is. Sajnálatos, hogy a vidékről az elő
adásra érkezőknek vissza kellett fordul- 
niok, mert nem volt már hely.— Külön 
ki kell emelnünk, hogy az előadás be
tanítása. megrendezése, jelmezek össze
állítása, maszkirozás, mind-mind a nagy- 
tisztiszteletü asszonyra, Palkovics Pál- 
néra hárult, aki páratlan agilitással, 
mint százkezű jótékony tündér vará
zsolta fel az előadás jeleneteit az áldo
zatkész hálás publikum szemei elé.

Tanügyi kinevezés. Bródy Lili kö
zépiskolai tanárnő, Bródy Andor rima- 
szombati kereskedő jeles képzettségű 
leánya a beregszászi áll. magyar reál- 
gimnáziumhoz tanárrá kineveztetett.

Kulturest. A helybeli iparoskör sike
rült kulturestet tartott december 20-án, 
melyet Dr. Machnyik Andor áll. föld
mi vés iskolai tanár: „A kisiparos helye 
a közgazdasági életben" cimü előadása 
vezetett be. Ezt követőleg ifj. Brózmann 
János: A magyar nóták és a mai fiatal
ság cimen tartott előadást s utána Tóth 
Tibor, ifj. Brózmann János, Vadady Sán
dor és Lali Sándor szerzeményeiből 
énekelt Vadady Sándor, Lali Sándor és 
cigányzenekarának kísérete mellett.

A Luther-kör nagyszabású előadása 
iránt, mely január hó 16. és 17-én lesz 
megtartva a Polgárikörben, városszerte 
és a közeli vidékről is élénk érdeklődés 
nyilvánul meg. — A Luther-kör agilis 
vezetősége több mint 40 szereplővel 
mutatja be Mellan István és Losonczy 
Gábor „Jairus leánya" című öt felvoná- 
sos bibliai zenés drámáját.— A próbák 
serényen folynak s az előadás valószí
nűleg a legnagyobb siker jegyében fog 
lefolyni.

Választmányi ülés. A Rimaszombati 
Polgárikör dec. hó 29-én este Márkus 
László alelnök vezetése mellett választ
mányi ülést tartott, melyen több admi
nisztrációs és folyó ügyet intéztek el és 
tagfelvételt eszközöltek s a tagdijhátrá- 
lékosokkal szemben alkalmazandó radi
kális behajtás kérdésében döntöttek.

Bandi, kérem, ne haragudjon, hogy 
Szilveszterkor nem voltam sehol sem 
és hogy nem találkozhattunk. Édes
anyám és barátnőim azt mondták, hogy 
ha igazán jól akarok mulatni, akkor 
tartsam az erőmet a Törekvés „Menny
ország és pokol“ című nagy revü báljá
ra, amelyre olyasvalamik készülnek, a 
miket mi még nem igen láttunk. Az 
egyik rendezőtől hallottam, hogy már a 
meghívók is készülnek. A vidéki isme
rőseim neveit is bediktáltam, mert nem 
szeretném, hogyha valamelyikük is nem 
láthatná a nagy szenzációt.— Remélem, 
nem haragszik s a bálon majd kipó
tolja az elmulasztottakat. Üdvözli:

Bözsi.
Szilveszterestét városunkban is a 

hagyományos vigsággal ünnepelték meg. 
Társadalmi egyesületeink, a kávéházak 
és bárok mulatozó népe kedvre han-

Alkalmas és hasznos 
Újévi ajándékok

vásárolhatók

F  Ü  Z  Y  úri- és női divatárúházában
„SBOR“ lerakat Rim. Sobota, M asaryk-tér 13.

Kinő APOLLO mozgd
Szombaton, vasárnap és hétfőn, jan. 2-3-4- 
én kitűnő magyarul beszélő és éneklő ze

nés vígjáték :
Budai cukrászda

Perczel Z., Dobos, Somlay, Kabos Gyula, 
Gózon Gyula, Gordon, Beöthy.

Szerdán, január 6-án kémkedési francia 
filmek csúcspontja :

A 2. szám ú kém iroda

Csütörtökön, január 7-én németül beszé
lő történelmi nagyfilm :
Csak kom édiás

Rudolf Forster, Paul Wegener, H. Moser.

goltan köszöntötte az idő szárnyán el
jött újesztendőt.

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

A kórház szarkája. Hronecz Pál 
poltári tanító a helybeli kórházban ál
lott kezelés alatt. December hó 24-én 
távozása előtt második emeleten levő 
betegszobájából lement a földszinten 
levő irodahelyiségbe, hogy kórházi tar
tozását rendezze. Körülbelül egy óra 
múlva visszatért szobájába s nagy meg
lepetéssel vette észre, hogy az asztal 
fiókjában elhelyezett duplafedelü arany
órája, melynek egyik oldalán egy sziv- 
alak volt, lánccal együtt, azonkívül H. P. 
monogrammos gyűrűje eltűnt. A tanító 
kára 1600 korona. Azonnal jelentette a 
lopást a rendőrségen, mely szigorú nyo
mozást vezetett be a kórház szarkájá- 
jának előkeritésére.

Részvétnyilatkozat.
Mindazoknak, kik drága jó férjem, illet

ve édesapánk elhunyta alkalmából rész
vétükkel felkerestek, ezúton mondunk há
lás köszönetét.

Rimaszombat, 1936. december 28.
Özv. Rónay Gyuláné 

és gyermekei.

Az adójóváírások rendszerét — lap
jelentések szerint — 1937. év első felé
ben is ugyanazon feltételek mellett 
fenntartják. Az adójóváírások intézmé
nye jól bevált és illetékes helyen ezért 
kívánatosnak tartják ennek az intéz
ménynek fenntartását.

Pénzügyminiszteri rendelet az adó
fizetőkkel szemben való viszony léte
sítéséről. A pénzügyminisztérium kon
krét panaszok folytán utasította a pénz
ügyi hivatalok főnökeit, hogy a feleket 
ne zaklassák feleslegesen az adóvallo
másokra vonatkozó bizonyítékok becsa
tolása iránti felhívásokkal. A miniszté
rium elrendelte, hogy az adóügyeket az 
alantas hivatalok gyorsan és simán in
tézzék el az állampénztár és adófizető 
érdekeinek szemelőtt tartásával. Fel
hívta a pénzügyi hivatalok főnökeit, 
hogy igyekezzenek jobb viszonyt terem
teni a hivatalok és adófizetők között, 
hogy a feleknek az adó- illetőleg a pénz
ügyi hatóságokkal szemben megnyilvá
nult bizalmatlansága megszűnjön.

Filmszinház. Január 2., 3. és 4-ikén 
a magyar filmgyártás nagysikerű repre
zentációs filmje a „Budai cukrászda" c. 
magyarul beszélő film kerül bemuta
tásra. Kassay bácsi cukrászdatulajdonos 
leányát, Ilonkát nagy szerelem fűzi De- 
meczky orvoshoz, de a körülmények 
úgy alakulnak, hogy Sziráky festő háló
jába kerül, ki a róla készült „Tavaszi 
felhő" cimü képpel nagy sikert arat s 
az ünneplés Ilonkát is érinti nagyban. 
Közben a cukrászdában mulatságos dol
gok mennek végbe. Az események vál
tozatos irányt nyernek s más megoldás 
csúcsosodik ki belőlük. A mindenképen 
nagyszerűen rendezett film főszereplői; 
Perczel Zita, Dobos Annié, Somlay Ar
túr, Kabos Gyula stb.

Folyó hó 6-án színre kerül „A 2-ik 
számú kémiroda" cimü francia film. A 
francia kémelháritó szolgálat leleplezte 
a német kémkedés igen fontos okiratát. 
A németek ezért megbízzák Erna Flie- 
dert és Párisba küldik, hogy az áruló
kat kinyomozza, mialatt Benőit kapitány, 
a francia kémszolgálat vezetője részéről 
megindul a nyomozás a német-holland 
határon. Rendkívül izgalmas és kalan-
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dokkal teli hajsza indul egyszerre több 
vonalon a kémek után.

Folyó hó 7-én „Csak komédiás" cimű 
érdekfeszitö filmdráma kerül lepergésre. 
Főszereplók : Paul Wegener, Rudolf
Forster, Chriszti Mardayn stb. Schön- 
burgban Kari Theodor herceg uralko
dott, ki felette könnyelmű életet élt. — 
történt azonban valami, ami életmódját 
teljesen megváltoztaita s ezt — egy ko
médiás idézte elő.
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S P O R T .
A CsAF—MLSz Középkerületének
XIII. számú hivatalos közleménye,
A Szövetség Buresch József Rima- 

szombati Törekvés SE—Feledi TC át
lépését az átigazolási dij befizetésének 
elmulasztása miatt érvénytelenítette.

Huszti István és Mokány Vilmos mind
kettő a Rimaszombati Törekvés SE— 
Tamásfalvai MSC átlépéséhez a kiada
tás megérkezett.

Fölhívjuk a Feledi TC-ot, hogy Husz
ti József igazolását (a játékos aláírásá
nak hiánya miatt visszaküldőik) küldje 
be Kó 1‘— CsAF illetékkel együtt.

Diviá József Füleki TC átlép, ügyét 
(követel, ell. panasz elintézését) a Szö
vetség a CsAF-nál megsürgette.

Pelsőci SC Nagy Sándor ügyében a 
Szövetség már 1935. XI. 26 i hiv. közle
ményben felhívta az egyesületet, hogy 
1935. III. 21-i átirattal elintézet.

Felhívjuk az apátfaiusi SC-ot nyilat
kozzék, hogy Schwarcz József játékosra 
büntetése lejárta után — szöv. közti át
lépés formájában igényt tart-e még, vagy 
pedig törölhetjük. (Uj igazolásának visz- 
szatartása a CsAF részéről kétszeres iga
zolás kisériete miatt).

Rimaszombat, 1936. december 21.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.
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A Masaryk-téren egy emeleti helység 
iroda céljaira azonnal kiadó.

Érdeklődni lehet Heksch Bertalan 
cégnél.

Árverési hirdetmény.
Az alsópokorágyi közbirtokosság 

és egyház tulajdonát képező
k o r c s m a h e ly is é g

1937. január hó 17-én délután 2 
órakor az iskola helyiségében há
rom évre árverésen bérbe kiadó. 
A feltételek megtudhatók a közbir
tokosság elnökénél.

Ha öröm et akar szerezni, 
úgy vásárolja  ajándékait

Ú J É V B E
B O K O R - d r o g é r i á b a n ,
mert ott olcsón és megbízha

tóan lesz kiszolgálva.

Órát, ékszert olcsón vásárolhat,
ugyanitten órát, ékszert garan
cia mellett javít. Tőrt aranyat 
és ezüstöt magas napi áron 
veszek vagy uj áruért becserél

VII n n c i v  PVIIi k Rimaszombat, Koháry 
KALUUoA I UI ULfl u. a mozival szemben.

2359— 1936.

Pályázati hirdetmény.
Rimaszécs község pályázatot hir

det az okleveles

szülésznői állásra.
Évi fizetés 3770 Ké. (Fizetik a kör 
községei) és a megengedett láto
gatási dijak, melyeket az érdekel
tek fizetik. A szlovák és a magyar 
nyelv tudása szükségeltetik. Csak 
35 éven aluliak pályázhatnak. 
A pályázati kérvényhez csatolni kell 
a diplomát, állampolgársági, erköl
csi és hivatalos orvos által kiállí
tott bizonyítványt. Pályázati határ
idő 1937. január 20. A pályázatok 
a körjegyzői hivatalnak küldendők.

Továren na hospodárske stroje a 
sleváren úöastinná spoloőnosf v Ku- 

novej Tepiici.

Pozvanie
na riadne valné shrom azdenie
úcastinárov firmy Továren na hospo
dárske stroje a sleváren úőastinná spo- 
locnosf, ktoré sa bude konaf dna 11. 
januára 1937. o 10. hód. pedpoludní 
v miestnosti Potravnéhó druistva v Ku- 
novej Tepiici e. dornu 124. s nasledov- 
n^m programom :

1. Zahájenie vainého shromaZdenia a 
vyslatie zapisovatefa, verifikátorov 
a skrulátorov.

2. Zpráva správnej rady a dozorného 
vyboru o v^sledkoch hospodárenia 
v roku 1936. a návrh správnej ra
dy na reorganizáciu spolocnosti.

3. Ustáler.ie a schválenie úciu súvahy 
a úcíu zisku a strafy k 31. de- 
cembru 1936.

4. Uzavretie ohFadom v^sledku za rok 
1936.

5. Návrh a schválenie novych stanov 
spolocnosti, najma tiez uzavretie o 
növöm sídle spolocnosti a o sria- 
dení poboínych závodov.

6. Udelenie absolutoria správnej rade 
a dozornému vyboru.

7. Vofba celej správnej rady a celého 
dozorného vyboru.

8. VoFné návrhy.
V Kunovej Tepiici, dna 2. januára 1937.

S p r á v n a  rada.
Podfa §-u 7. stanov úíastinár, aby 

mohol uplatnif svoje práva na válnom 
shromaüdení povinny je svoje úcastiny i 
s nedospeiymi kuponami aspon 5 dnami 
vopred u Tatry banky aiebo ktorejkof- 
vek jej filiálky proti potvrdenke, ktorá 
slúüi za legitimáciu na válnom shro- 
maZdenl, deponovaf.

PodTa § u 11. stanov nezíde-li sa v 
dobé na tomto pozvaní uvedenej potreb- 
ny poőet úíastinárov bude nővé valné 
shromaüdenie svolané presne podFa to- 
hoto pozvania na den 21. januára 1937. 
o 10. hód. predpoludní do miestnosti 
Potravného druistva v Kunovej Tepiici 
a to bez ohradu na pocet prítomnych 
úíastinárov bude toto valné shromaíde- 
nie uzavierania schopné.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott E .A bely K á r o ly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


