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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rim aszom bati járási m agyar közm űvelődési választm ány h ivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : 
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

EÍ.ŐF1 ZETÉSÍ DIJAK: Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladé 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

Az egyesült magyar párt járási szervezeteinek
alakuló gyűlése.

Az egyesült országos keresztény
szocialista és magyar nemzeti párt 
egységesítési szervező munkája a 
gömöri pártszervezetekben kedden 
befejezést nyert. Hétfőn a tornaijai, 
kedden pedig a feledi és rima- 
szombati járások pártszervezetei tar
tották meg alakuló nagygyűlésüket 
a párt törvényhozóinak jelenlété
ben, a legnagyobb lelkesedéssel 
mondva ki a járási szervezetek 
egységesítését. A tornaijai és rima- 
szombati lelkes hangulatú nagy
gyűlésen az egyesült párt országos 
elnökségét Jaross Andor nemzet- 
gyűlési képviselő, a párt országos 
ügyvezető elnöke képviselte, akit 
gömöri útjára Dr. Porubszky Géza 
nemzetgyűlési- és Dr. Güriler Dé
nes tartománygyülési képviselők 
kisérték el.

A rimaszombati nagygyűlés ked
den a Tátra szálló zsúfolásig meg
telt nagytermében ment végbe, Dr. 
Törköly József volt szenátor, a ri
maszombati pártkerület elnöke el
nöklésével. A nagygyűlésen a feledi 
és rimaszombati járások helyiszer
vezetei népes küldöttségekkel kép
viseltették magukat.

A nagygyűlés elnökének felhívá
sára nagy lelkesedéssel mondotta i 
ki az egybegyüit magyarság a két 
párt járási szerveinek egyesítését 
és előbb a rimaszombati, majd a 
feledi járás pártvezéreinek vezető
ségeit választották meg.

Az egyhangú választás után Dr. 
Löcherer Géza szólalt föl, a meg
választott tisztikarok nevében kö
szönetét mondott a megnyilvánult 
bizalomért, majd általános figyelem 
közepette Jaross Andor országos 
pártelnök emelkedett szólásra és a 
pártelnökség nevében köszöntötte 
a két járás pártszerveinek most 
megválasztott tisztikarait, örömének | 
adva kifejezést, hogy a nagygyűlés 
bizalma olyan magyar testvérek 
kezébe juttatta a két járás párt- 
szervezeteinek vezetését, akik egész 
magyar férfiakként fogják feladatukat 
elvégezni. Ezután meghatott sza
vakkal üdvözölte a nagygyűlés el
nökét, Dr. Törköly József volt sze
nátort, atyai jóbarátját, aki megron
gált egészsége miatt a kisebbségi 
magyar front első vonaláról a csen
desebb munkaterületre volt kény
telen visszavonulni s amely elha
tározását a pártelnökség fájdalom

mal vette tudomásul. Törköly Jó
zsef neve fogalom minden magyar 
ember előtt, mert tőle tanultuk meg 
fajunkat és nemzetünket igazán 
szeretni, és ezért a szeretetért min
dent feláld ozni. — A rendkívüli ha
tású üdvözlő szavak elhangzásával 
Jaross Andor ismertette a politikai 
helyzetet és a helyzet logikus kö
vetkezményét, a két párt erői ösz- 
szesitésének szükségességét. Jelle
mezte a csehszlovák demokrácia 
berendezkedését.

Ezután leszámolt Jaross Andor 
azokkal a rágalmakkal, amiket az 
u. n. aktivista magyar pártok szór
nak az egyesült pártra, zsentrikpárt- 
jaként aposztrofálva azt, majd ki
tért a csehszlovák-német kiegyezési 
tárgyalások ismertetésére, megem
lítve a magyar kisebbséggel kilá
tásban levő tárgyalások lehetősé
gét is.

— Mi, magyarok mindenkor 
szívesen vesszük tudomásul, ha 
valaki a magyarság érdekében 
tud és akar cselekedni — mon
dotta Jaross— szükségtelen azon
ban tárgyalásokat megjátszani, 
tessék egyszerű kormányintézke
désekkel dokumentálni, hogy a 
csehszlovák kormány hajlandó 
revideálni 18 éves kisebbségelle
nes politikáját, tessék cselekedni i 
s a magyar kisebbség politikai, 
anyagi és kulturális birtokállo
mányát helyreállítani, hiszen erre 
a jelenlegi törvények keretei is 
lehetőséget nyújtanak. A cseh
szlovák kormány azonban ilyen j 
megbékélő politikát nem akar 
követni, pedig az európai vihar
zónából csak ilyen politika inau- 
gurálásával lehetne a kivezető 
utat megtalálnia. Amig ez a po
litikai belátás el nem következik, 
nem lehet más célunk, mint jo
gaink kivívásáért tovább harcol
ni és őrködni azon, hogy amit 
apáinktól örököltünk, necsak
megtartsuk, hanem tovább is ad
juk utódainknak 1
A leírhatatlan tetszésnyilvánítás 

után, amely Jaross Andor felszóla
lását követte, Dr. Porubszky Géza 
nemzetgyűlési képviselő tartotta 
meg beszámolóját, a párkányi és 
zseiizi járások magyarságának üd
vözletét tolmácsolva. Ezután a 
nyelvi, iskolai, állampolgársági, ille

tőségi stb. sérelmeket felsorolva, 
igazolta az ellenzéki politika foly
tatásának szükségességét. A nagy 

| tapssal fogadott beszéd végeztével
Dr. Gürtler Dénes tartomány

gyülési képviselő mondott gyújtó 
hatású beszédet, majd Péter István 
kisgazda szólalt fel és a nagygyű
lésen megjelent törvényhozókat kö
szöntve, további kitartásra buzdí
totta a két járás pártszervezeteit a 
szebb és boldogabb jövő érdekében.

A mindvégig lelkes hangulatban 
lefolyt nagygyűlés Dr. Törköly Jó
zsef záróbeszédével ért véget.

Uj pótadó a vódőfedezékek 
építésére.

Ezen a héten a költségvetési bizott
ság foglalkozni fog azzal a kormány
javaslattal, amely

az önkormányzatoknak, főleg 
a községeknek lehetővé teszi 
uj pótadó szedését repiilőtáma- 
dás elieni védfedezé'kek építé

sének céljaira.
A javaslat kormányrendeletre bízza az 
új pótadó tételének megállapítását.

Az új pótadó az ideiglenes adó- 
mentességet élvező uj házakat 

is terhelni fogja.
A többségi szocialista pártok föltétlenül 
ragaszkodnak ahhoz, hogy ez a novella 
az uj pótadónak legalább a maximális] 
kereteit állapítsa meg. Valószínű, hogy 
a fedezékek építési költségei egészen 
másképpen alakulnak a százezres lakos
sággal biró nagy központokban, mint a 
kis falvakon. De semmi sem könnyebb, 
mint lépcsőzetes tételeket állapítani meg 
a fedezék-pótadóra az egyes községek
nek a lakosság számának figyelembe
vételével. Tehát a közeljövőben egy uj 
adónemmel fogják boldogítani a ház- 
tulajdonosokat.

Sorkötelesek ügyeimébe, j
A póttartalékba való beosztásánál a 

sorköteleseknek figyelemmel kell lenni-1 
ök az érvényes előírásokra, amelyeket 
a katonai hírszolgálat információja alap
ján az alábbiakban ismertetjük :

A póttartaiékba való beosztást főként 
az kérheti, aki családfentartó. így az 
özvegy anya, vagy munkaképtelen apa 
egyetlen gyermeke, úgyszintén a házas
ságon kiviil született egyetlen gyermek. 
Ilyen személy az unoka is, valamint 
azon fivér,akinek többi testvérei katonai 
szolgálatot teljesítenek, munkaképtele
nek vagy 17 évnél fiatalabbak. Csak 
oly kérvények teljesíthetők, amelyek 
úgy anyagi, mint szociális szempontból 
indokoltak.

Mikor kell beadni a kérvényeket?
A bélyegezett kérvényt a sorköteles 

tartozik a sorozásra elhozni és annak 
beadását szóbelileg jelenteni. A kérvé
nyek 15 nappal a sorozás előtt a lak

hely szerint illetékes kerületi hivatalnál 
is beadhatók, amire hivatkozni keli a 
sorozó bizottság előtt. Hogy a kérvény
hez milyen mellékletek csatolandók, 
arra vonatkozólag felvilágosítással szol
gál úgy a jegyzői mint a járási hivatal. 
A sorozás után kérvények csak akkor 
adhatók be, ha az indok, amelyre hivat
koznak, a sorozás után keletkezett. Ek
kor is legalább 15 napon belül az in
dok keletkezésétől számitva, mint péld. 
haláleset stb. Ezen utólagos kérvény a 
fenti határidőn belül a lakhely szerint 
illetékes kerületi hivatalnál adandó be. 
Akit a bizottság kórházba utal felül
vizsgálatra és csak azután nyilvánítják 
alkalmasnak, a kérvényt 15 napon belül 
adja be az utólagos besorozásról szóló 
értesítés kézhezvétele után.

Azok, akik ez idén állanak a sorozó
bizottság elé, kötelesek az előírásokat 
pontosan betartani és figyelmeztessék 
előre ismerőseiket is, akikről tudják, 
hogy keliő indokuk van a póttartalékba 
sorozás iránti kérvény beadására. Ki
sérjék figyelemmel a sorozási hirdetmé
nyeket is, amelyek még részletesebb 
felvilágosításokat tartalmaznak.

Miért drágult meg az építkezés?
Az A-Zet február 27. számában a fo

kozódó drágaság okaival foglalkozva, 
ezeket Írja : Egy műépítész megírta ne
künk, hogy milyen gondokkal küzd vál
lalatában. Októberben szerződést kötött 
egy építkezővel, hogy ötemeletes házat 
épit neki. Természetes, hogy a folyó 
anyagárakkal kalkulált. Most megkezdi 
a munkát s vásárolja az anyagot. Ami
kor szerződött, akkor 1000 drb tégla 
230 K-ba került, ma 265 be. A colos 
deszka köbmétere 215 K. volt, ma 300 
K. A parkéi négyzetmétere 24 K. volt, 
ma 36 K. A padlódeszka köbmétere volt 
385 K. ma 470 K. A mennyezetgerenda 
köbmétere 260 K. volt, ma 320 K. De 
ez még nem minden.

Az indokoiatian drágítást hazaárulás
nak jelentették ki. íme, itt az indoko
latlan drágítás. És ki drágított? Az ál
lami mező és erdőgazdaságok raktárai
ban százezernyi, talán milliónyi köbmé
ter fa hever. Ez a fa száz százalékban 
raktárban volt tavaly októberben. Azóta 
senki hozzá se nyúlt, egyáltalán semmi 
se történt vele, csak 130—140 száza
lékkal többet kell érte fizetni.

Az ácsmunka 30 százalékkal drágább. 
Miért? Mert az állami erdőigazgatóság 
minden ok nélkül emelte az árakat, 
csak azért, mert hogy a külföldön is 
drágítottak.

A szerelőmunka drágább 30 százalék
kal. Miért? Mert a pribrami állami bá
nyák minden ok nélkül félemeiték az 
ólom árát 30 százalékká'. Az állami 
erdőkben nem emelték a fizetéseket és 
a munkások bérét. A munkások egy 
fillérrel se kapnak többet. A szállítmá
nyozás se lett drágább, az adókat nem 
emelték. De az árakat mégis emelték 
30 —40 százalékkal. Hol maradt az Ígé
ret, hogy a drágitókat a törvény teljes 
szigorával büntetni fogják? A pribrami 
állami bányákban a munkások bére egy 
fillérrel sem javult, a hivatalnokok, 
mérnökök fizetését se emelték. De az
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ólom a belföldi piacokon mégis meg
drágult. Miért? Mert hogy a külföldön 
is megdrágult.

Ilyen körülmények között természete
sen a tavaszi építkezési mozgalom való
színűleg lehetetlenné lesz téve. Újabb 
sok ezer munkanélkülink lesz. Segélye
ket fogunk megint fizetni oly időkben, 
amikor az agrárpárt a munkanélküli 
segélyek leszállítását sürgeti. Miért? 
Mert az állami üzemek indokolatlanul 
drágítanak. Természetes, hogy a magán- 
vállalkozók se maradnak hátul. A tégla
gyárakban se lett drágább az agyag, a 
munka se drágult meg, a szállítás sem, 
de a tégla mégis drágább ezer darabon 
35 K-val. Ötemeletes háznál ez csak a 
téglán 15—18 ezer K. többletet jelent. 
Tehát a lakbérek is drágábbak lesznek.
. És mi lesz mindennek a vége ? Újabb 

szociális megrázkódtatások kezdődnek. 
És a belügyminisztérium az ármegálla- 
pitó bizottságok ügyviteli rendjén ül és 
amikorra kiadja azokat a kezéből, ak
kor az ármegállapifó bizottságok is 
szükségtelenekké válnak, mert az álta
lános drágulás közben megtörténik. Ér
vényes a korinányigéret, hogy az árdrá
gítókkal szemben erélyesen lépnek föl, 
az állami üzemekre is?

A  gép
munkatársa, de bajvivője is az ember
nek. Mint munkatárs és segítő áldása 
az életnek, mint bajvivő ellenben átok 
súlyával nehezedik a megélhetési viszo
nyokra.

Ha nincs gépe, kívánja az ember, 
hogy legyen, mert könnyíthet vele ma
gán. Gép segítségével kisebb testi erő 
mellett is elvégez elég terhes munkát s 
azonfelül gyorsabban és tisztábban csi
nálja meg azt. Körül is veszi magát 
azért az ember egész sereg kisebb 
nagyobb géppel: csak nem hívja gép
nek, hanem szerszámnak.

Mert ásó, kapa, kasza, ék, talicska, 
gémes kút mind egy-egy kisebb gép, 
aminek nagy hasznát veszi az ember; 
anélkül már meg se tudna lenni. Jó 
barátai is azért ezeknek az ember.

Gémes-kuton száz vödör vizet köny- 
nyen kiemel egy-egy helyre gulyás-le
gény akár egy szuszra is, karon köteles 
vödörrel pedig három napig is belepi
rulna. Főidet ide-oda hordani marokkal, 
vagy lapáttal kínos munka lenne, mig 
talicskával játékszámba megy.

A ilyen kisebbszerü gépek, a melyek
kel úgy bánhat az ember ahogyan akar 
s úgy igazgathatja, használhatja a ma-

A  védtelen nő.
Védtelenségben az erő!

A nőnek, a nyugati civilizációban leg
főbb védelme mindig a gyengesége volt 
és erről a hathatós védőbástyáról nap
jainkban sem akar lemondani, mert érzi, 
tudja, hogy az egyenjogúsítás sokkal ke
vesebb védelmet biztosit, mint a védte- 
lenség.

A mai nőnek lelkikonstrukciójában az 
első pillanatra valami logikátlanság mu
tatkozik. Azt mondja:

— Nem ismerem el, hogy másodrendű 
ember vagyok. Tudományban, művészet
ben, munkában éppen úgy megállóm a 
helyemet, mint a férfi, tehát egyenlő jo
gokat követelek. Tessék engem — fér
fiszámba venni, tessék munkámat éppen 
úgy megfizetni. Nem alárendeltje, mellé
rendeltje vagyok a férfinak, egyenlő jo
gokkal az életben.

Ugyanakkor azonban mélyen megsér
tődik, ha a villamosra való felszállásnál 
a férfiak nem veszik tekintetbe női mi
voltát. Ilyenkor udvariatlanságról pa
naszkodik s ha feljut a zsúfolt villamos
ra és nem akad senki, aki átadná he
lyét néki, a gyenge nőnek, akkor meg
állapítja, hogy neveletlen fickókkal uta
zik.

A hivatalban
valóban komolyan végzi a munkát és jó 
munkát végez, de a főnök, ha nem akar 
bárdolatlan és faragatlan fickónak lát
szani, a világért sem mondhatja egy 
rosszul sikerült munka, vagy súlyos té
vedés láttán : Ön egy marhaságot csi
nált I — mert akkor a női alkalmazott 
vérvörös lesz, kirohan a szobából és 
zsebkendőjébe temeti arcát. Aznap már 
nem is akar dolgozni. Pedig azáltal, hogy 
a férfivel egyenlő munkára vállalkozott, 
vállalta az egyenlő elbánást is. Sőt, kö-
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ga kedve s célja szerint, amint legjob
ban szereti, jók is, tehát örömére és 
kedvére valók mindenkinek. Úgy van
nak az ilyenekkel a munkás emberek, 
mintha megértenék egymást és segíte
nék, hogy éljen ez is, az is.

Az a baj, s akkor zúg a panasz, ha 
nagy a gép vagy sok a gép s félre
löki a munkától az embert, s kiveszi, 
kiüti a család szájából a kenyeret, még 
a falatot is. Ezek az ember bajvívói, 
mert viaskodik velők, hogy hagyják élni 
s viaskodik miattuk az élet egyéb kö 
rülményeivel is, hogy tengődhessék.

És ez a tengődés, kínlódó élet, az 
ami fáj, amiért ki-kitör a keserűség a 
gépek miatt s a gépek ellen, hogy pusz- j 
tulását kívánják, sőt pusztítani hajtja az 
életöszíön.

Pedig nem is éppen a gép a hibás, 
avagy éppen nem is az. Amikor az em
ber panaszkodni kénytelen, leginkább 
ember van a háta mögött, aki a gödröt 
ássa vagy a gúzst szorítja.

A gép maga, ember nélkül, halott; 
hogy éljen, az ember lelke kell hozzá. 
Ott a baj, hogyha egy ember odaadja a 
lelkét, hogy éljen s dolgozzon, az a gép, 
az a lelketlen szörny öt-hat, meg tiz, sőt 
több emberbből is préseli kifelé a lel
ket, az életlehetőséget.

Az lenne hát itt az ember feladata és 
kötelessége, hogy amikor odaad egy 
lelket a gépnek, hogy éihesscn, csak 
úgy tegye meg, ha a gép munkája nyo- j 
mány ahánynak kiesik kezéből a mun-1 
ka és kenyér egyfelől, másfelől, más 
uton-mődon ha nem több, de ugyan
annyinak újra életfeltételt adjon a gép.

Az „Ember a híd alatt"
a Polgárikörben.

Hogy ez a darab f. hó 6-án 7 én és 9 én 
ilyen brilliáns módon színre kerülhetett 
a mi kis színpadunkon: az a mi kitűnő 
művészgárdánk és Makovicsunk érdeme.

Marosi Mihály felülmúlhatatlan fővá
rosi professzor volt. Ebben a nagyon 
neki való darabban valósággal brillíro
zott. Nyugodt előkelő magatartása, kul
turált hangja. A hogyan először a szin-i 
padra lép, pár súlyos életigazságot oszt 
a megtévedt orvosnak : az az együttes 
fizikai és szellemi kultúra, az európai 
főlény, a külső és benső elegancia. És i 
még az átmunkált, nemesen érző szive!... 
Szóval eleitől végig nagyon megnyerő, 
nagyon hű volt. Fő erőssége a darab
nak. Bámultuk, hogy milyen egyszerűen,

hatáskeresés nélküi, mégis milyen nagy
szerűen, iovagiasan oldja meg az egyetemi 
tanár kegyetlen nehéz probléma előállí
tott, nemes alakját. A méltóságos asszony 
alakítása a Remenyik Dezsőné kezében 
volt. Ez a szerep osztás is kitűnő és ta
láló volt. A milyen kedvesen, minden 
niianszát átérezve a darabnak, a gyer
meke jövőjéért aggódó anyának, az elő
kelő társaságbeli dámának ; a milyen 
tisztán adta vissza a fényes életet élő 
nő lelki világát: ismét egy szál babért 
fűzhet eddigi szép sikereinek koszorú
jába.

Éppen ilyen tökéletes alakítása volt 
Szabó Nyuncinak az orvos leánya, mind 
végig aktív és nehéz szerepében. Ismét 
és ismét, minden játékával újra hódit 
meg minket. Elbájol, magával ragad, 
ahogy elénk tárja a tuljómódban élő, 
de érző, okos lány mai modern alakját. 
Nagy sikere volt, sok tapsot kapott. A 
darab főhőse: Remenyik Dezső kitűnő, 
amint hogy mindig az. Ebben a darab
ban igaz sokszor kell passzív szerepel
nie, ami nem egészen az ő temperamen
tumának való, mert az ő igazi eleme: a 
dráma. Ott éli ki igazán a tudását. 
Még élénken elöltünk van a Jairus ala
kítása. Ebben a szerepében olyan nagy, 
olyan őszinte, megrázó volt, hogy önma
gát múlta felül. Mindig nagyon szivesen, 
nagy örömmel látjuk a színpadon. És 
most jön Derekas Józsi, a zseniális csa
vargó szerepében. Ez az alak amilyen 
mélyre zülött, olyan nagystílű. Alakítása 
igen nehéz. A mi átlag polgári intelligen
ciánknak, erkölcsiségünknek, fegyelme
zettségünknek olyan ellenszenves ez a 
sötét alak, hogy igazi színész embernek 
kell lennie annak, aki ezt az alakot 
olyan élethűen olyan rutinosan, — sok
szor még szimpátia jegyében is — tud
ja elénk hozni ! Nos Derekas ennek 
igaz derekasan megfelelt. Zseniális ala
kítás volt. — Tóth Vilmos eredeti és 
egyéni játékában most is jó alakítást 
nyújtott, a nagystilusu fővárosi ember 
szerepében. Thál báróné figurája az ele
gáns és szép Kovács Ica alakításában 
nagyszerű volt. — Thál bárót Koszka 
Lajos személyesítette élethűen. Marian
na bájos szerepe Szkalicky Manyánál jó 
kezekben volt. Szabó Pista Mandelja 
élethü, humoros, ahogy már ezt Szabó 
Pistától megszoktuk.

Kisebb szerepeikben nagyon jól illesz
kedtek a darabba Paál Muci ügyes, 
kedves szobalány figurája, Remenyik 
Kálmán, Szabó Károly muzsikus dokto
rai. Aranyos kép volt a Szkalicky Vera 
és Hizsnyan Géza együttese: mint Baby

veteii. Persze, csak akkor, ha pozitív 
értelmű bírálatról, szóval dicséretről van 
szó. Kritikánál tapintatot, gyöngédséget 
kér és egyáltalában nem találja soknak, 
ha a vezérigazgató ur ilyen formában 
adná tudtul rosszalását:

— Kedves kisasszony, ma valósággal 
úgy érzem, mintha családi gyász ért vol
na. Én tudniillik ma abba a szomorú 
helyzetbe jutottam, hogy kénytelen va
gyok felhívni nagybecsű figyelmét arra 
a voltaképen nem túlságosan jelentős 
körülményre, hogy vállalatunknak jelen
tős kárt okozott. Jaj, kérem, azért ne 
vegye túlságosan szivére, az eset azért 
nem borzasztó, elvégre több is veszett 
Mohácsnál, de mégis tisztelettel meg
kérném, hogy a Linóleum gyár vezértit
kárát, ha netalántán ebben az életben 
mégis betenné ide a lábát, ne utasítsa 
el olyan ridegen, legalább is barátság
talanul, mint egy könyvügynököf. No, 
kérem, azért ne ijedjen meg, semmi baj, 
a maga kedves egyénisége, higyje el, 
többet ér vállalatunknak, mint tízezer 
vagy húszezer korona, s hogy bizonyos 
legyen benne, mennyire nem neheztelek, 
fogadja el ma estére ezt a két színház
jegyet s három heti ingyen üdülésre 
szóló utalványunkat. Habár csak az utó
szezonban.

Ez van a hivatalban.
És otthon?

Otthon persze a nő ugyancsak egyen
rangú fél, aki azonban végtelenül gyön 
géd és szerelmes hitves is. Nem is 
él jogával, önként alárendeli minden lé
pését a férjnek. Szerényen és félénken 
kockáztatja meg kérését, de nyomban 
hozzáfűzi : de csak akkor, ha te is úgy 
gondolod, ha te is jónak látod. Ha a 
férj valamelyes hibáját akarja lefaragni, 
akkor igy szól:

— Cicuskám, ha egy kicsit szeretsz,

nem mész többé sörözni azzal az utáia- 
tos Aladárral. Hidd el, hogy az nem iga
zán jóbarátod. És nem is hozzád való. 
Szoknyavadász. Én tudom, hogy téged 
igazán nem kell félteni, de tudod, milyen 
rosszhiszemüek az emberek. Ha vele 
látnak, akkor azt hiszik, hogy te is... 
Na, ugy e megteszed? A kedvemért.

Aladár nem nagyon fontos személy a 
férjnek, nem megy vele többé sörözni, 
egyáltalában nem megy sörözni többé, 
sőt leszokik a dohányzásról, a kávéház
ról, a felesége nélkül soha egy tapodtat 
sem tesz, a hivatalában kiteszi Íróaszta
lára a felesége fényképét, otthon, ha 
kell, süt-főz, takarít, varr, mos, mindent 
arra az egyetlen kis szerény kérésre:

— Ha egy kicsit szeretsz, akkor eny- 
nyit megíeszel értem.

És mit ne tenne meg érte. Vőlegény 
korában a csillagokat akarta lehozni, 
tehát a legkevesebb, hogy a cseléd be
tegsége alatt meghámozza most a krum
plit, mert az ő kezének nem árt. És 
mindezt a nő gyöngeségévei éri el és 
ezen a téren, ha igy kezdődik, nincs 
megállás. Mert ha a férje egyszer azt 
mondja:

— De a teremburáját, papucsot még
sem hagyok magamból csinálni és sze
líden megjegyzi, hogy szeretetében nem 
mehet annyira, hogy saját magából ka
rikatúrát csináljon és az nem igazi hit
vesi szeretet, amelyik tőle ezt kívánja, 
kitörnek a könnyek s kiderül, hogy ő a 
brutális férfi.

Az uccán
A védtelen nő sétára indul.
Séta közben látja, hogy valaki meg

veri a kutyáját. Az a valaki véletlenül 
egy dijbirkozó. Odalép hozzá, rákiált, 
megfenyegeti, rendőrt emleget, s ha 
mindez nem használ, kijelenti:

— Hagyja ezt a szegény állatot bé-
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és Béluska nagy tetszést aratva. Hizs- 
nyannak a munkás alakjában való ki
tűnő, találó megjelenése nyiltszinü tap
sot aratott.

Rendezés a mi kis színpadunkon: 
gyorstempóju, remek. Díszletek felejthe
tetlen szépek. Látszik, hogy a mi meste
rünk, Makovics Jenő, a szivének egész 
melegét; müvészfantáziájának a legszí
nesebb, legragyogóbb sugarait vetítette 
ezekre a képekre, amelyek úgy tele itat
ták a lelkeinket, hogy napokig hatása 
alatt éltünk.

H Í R E K
A szabadság ünnepén

az emlékezés szárnyán száll, száll a lelkünk 
s a visszagondolás tüze parázslik szivünk
ben. Szent érzéssel lépjük á t a  szép, a nagy 
múlt tem plom ának időpatinás, öreg ajta já t, 
hogy áldozáshoz járuljunk az emlékezés ol
táránál.

Az emberi jogok diadalának emléknapja, 
szabadságunk hajnalhasadásának szentséges 
ünnepnapja nekünk március 15-ike.

Fordulhat a sors kereke, idegen világrész
be vezethet bár utunk s lehet sorsunk mos
toha, vagy minden jóval elárasztó, erről a 
napról nem felejtkezhetünk meg soha.

A szabadság márciusi ünnepnapján ékes 
érzésvirágok nyiladoznak keblünkben s ma
gyar szivünk dobogásában a  nagynapra em
lékezés nyilatkozik meg. A márciusi ifjak 
vérteien csatanyerése a zsarnokság ellen, a 
szabadság kivívásában felejthetetlen, nagy
szerű cselekedetük o tt ragyog Klió tábláján 
s a nemzet ünnepén halálával, kegyelettel 
adózunk emléküknek.

s i ^ r g u s .
Esküvő. Spitzer Sárika és Rosenbaum 

Miksa ez uion hívják meg k. ismerősei
ket és jóbaráíaikat a folyó 21-én a Ste- 
fanik utca 4. sz. alatt d. u. 1 órakor 
tartandó esküvőjükre. (M, k. é. h,)

Esküvő. Sidlauer And (Kassa) és 
Heksch György (Rimaszombat) folyó hó 
21-én tartják esküvőjüket Kassán, mely
re barátaikat és ismerőseiket ez utón 
hívják meg. (M. k. é. h.)

Március 7-ét, az első köztársasági 
elnök 87-ik születésnapját városunkban 
ezévben is a szokott módon ünnepelték 
meg.

Uj püspöki helynök. A rozsnyói egy
házmegye főpásztora Dr. BeliczkyJános 
székeskáptalani kanonokot, szemináriu
mi rektort püspöki helynökké nevezte 
ki. — A kinevezést az egyházmegyében

kében, mert úgy képen törülöm, hogy 
csak úgy csattan.

Villamoson a védtelen nő nemcsak 
hangosan vitatja igazát, de félre nem 
érthető célzásokat tesz a kalauz szelle
mi képességének, vagy nevelésének fo
gyatékosságaira. Mert mi történhetik ve
le? 0  védtelen nő, őt nem lehet és nem 
szabad megütni, visszaséríeni, védteien- 
ségében ő az erősebb.

És talán ez a magyarázata annak is, 
hogy a nő kilencvenkilenc százalékban 
soha nem visz magával semmi olyat, 
amivel személyét igazolni tudná. Pedig 
az élet, különösen idegenben, vagy nagy
városban, gyakran lepheti meg olyan 
helyzetekkel, hogy ez szükséges. De 
megsem visz, mert elvégre mindenkinek 
látni kell, hogy ő tisztességes urihölgy. 
Arra nem gondol, hogy éppen a legno- 
toriusabb rendőrségi üldözöttek a tisz
tességes urihölgy álorcája alatt keresnek 
védelmet.

Mindez logikátlanságnak látszik és — 
mégsem az.

A nő marad nő, aminthogy nőnek ma
radt évezredek során. A férfiakkal fel
vett versengés csak kényszerű szüksé
gesség, s az, aki szükségesség nélkül bo
csátkozik magasabb életcélért az egyen
rangú esélyekkel biztató küzdelembe, 
nem Járt számot nőiességének olyan ér
telmű elismerésére, hogy gyengébb.

A házassági jog mellérendeltnek te
kinti az asszonyt, de a legvégső elhatá
rozás jogát a férfi kezébe teszi. A férfi 
lovagiasságból viszont a ház úrnőjének 
adja meg a nyilvánosság előtt az első 
helyet. Ez a helyzet, amely mindkét fél
nek megfelel, s az az udvarias férfi, aki 
az élet minden területén ilyen értelem
ben szabja meg magatartását a nővel 
szemben, s az a nő jár el okosan, aki 
ezt — elfogadja.
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nagy megelégedéssel és örömmel fo
gadták.

A református egyház vasárnapi is
kolája március hó 20-án, (szombaton) 
este 8 órakor és 21-én (vasárnap) dél
után 5 órakor rendezi meg szokásos 
előadásait a Polgárikörben, amelyre a 
próbák serényen folynak. Egy vallásos 
színmű és egy rendkívül változatos és 
megkapó gyermek-mesejáték mellett sza
valatok és zeneszám egészitik ki a prog
ramot.

Puskin - emlékünnepély Rimaszom
batban. Az Anyegin-kőltőjének, Puskin
nak emlékére vasárnap (márc. 14.) d. e. 
1 ! órakor a járási ipartársulat székhá
zának nagytermében ünnepélyt rendez 
a rimaszombati községi magyar közmű
velődési bizottság. A Tatjana megterem
tőjének 100 éves halálozási évfordulója 
alkalmából rendezendő matiné ünnepi 
előadója Holéczy Miklós áll. reálgimn. 
tanár lesz, közreműködnek még Marosi 
Mihály és Szabó Sári, akik Puskin mű
veiből részleteket fognak recitálni.— a 
Puskin-matiné látogatása díjmentes, a 
költségek fedezésére azonban tetszés
szerinti adományokat köszönettel fo
gadnak.

A rimaszombati községi magyar
közművelődési bizottság nagysikerű 
előadás-ciklusának szerdai előadója Fá
bián Vilmos állami reáigimnáziumi tanár 
volt, aki „A Balkán szerepe az európai 
politikában 1878—1914.“ cimen tartott 
nagy figyelemmel hallgatott felolvasást, 
kimutatva, hogy a világháború előidézé
sében nagy szerephez jutott Balkán kér
désnek az 1878 i berlini kongresszuson 
történt elhibázott megoldása ültette el 
azokat a viharmagokat, amelyek négy 
évtizeden keresztül tűzfészekké tették a 
Balkán-félszigetet s végül is a négyéves 
világégéshez vezettek. — A történetirás 
szakavatott ismerősének ragyogó tollal 
megirt tanulmányát nagy figyelemmel 
hallgatta a nagyszámban egybegyült kö
zönség és lelkes tapssal fejezte ki elis
merését a kitűnő előadónak.

Bródy Lili tanárnő beregszászi be
mutatkozása. A beregszászi lapok a 
következőket Írják : „Múlt kedden külön 
eseménye volt a kulíur délutánnak Bró
dy Lili gimn. tanárnő és ismert Írónő 
felolvasása. — Mindenekelőtt meg kell! 
állapítani, hogy Bródy Lili idekerüiése 
nagy nyeresége városunk kulturális éle-! 
tének. Felolvasása bemutatkozás számba 
is ment és valljuk meg, kevés ilyen si
került bemutatkozást láttunk. — Pom
pás humorral megírt novellája egyben 
brilliáns kis szatíra is, amely ugyancsak 
súrolja az igazság határait. Amellett — 
és ezt figyelmébe ajánljuk mindenkinek, 
akinek nem volna elég önkritikája a sa
ját előadómüvészetét illetőleg — Bródy 
Lili nagyszerű előadó ! Ilyen Írással és 
ilyen előadási készséggel szabad csak 
kiállni a pódiumra. — A közönség pom
pásan mulatott és szűnni nem akaró 
tapssal honorálta az élvezetet.1* — A 
földiek örömével vesszük és közöljük 
Bródy Lili sikeres beregszászi bemutat
kozását,

Halálozások. Özv. Uday Jánosné szül. 
Árvay Borbála, gazdálkodó özvegye, 87 
éves korában folyó hó 10-én városunk
ban elhalálozott.

Pivacsek Imre városi köztisztasági al
kalmazott 38-ik életévében folyó hó 8-án
meghalt.

A rimaszombati gimnazisták mati
néját, amint már közöltük is, folyó hó 
21 én a járási székház nagytermében 
tartják meg. A matiné műsorát jövő szá
munkban hozzuk.

Műkedvelői előadás. A rimaszombati 
„Karitász-ifjusága" husvét hétfőn esti 
8 órai kezdettel szinielőadást rendez a 
Kaíh. Olvasóegyletben. Elő fogják adni 
Móricz Zsigmondnak a „Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül” cimü négyfelvoná- 
sos énekes vigjátékát. — Az előadást 
táncmulatság fogja követni.

Adakozzunk fémeket a hősök em
lékszobrához. A rimaszombati hősök 
emlékműbizottsága ismételten felkéri a 
város magyar lakosságát, hogy a szo
borhoz szükséges anyag könnyeb be
szerzése és gyarapítása végett fémeket 
adományozni szíveskedjék, hogy a szo
bor mielőbbi megalkotása és felállítása 
ezzel is lehetővé tétessék. Akinek meg
felelő fémanyaga van, azt szíveskedjék 
Sípos József helybeli vízvezeték vállal
kozó, bádogosmesterhez küldeni, vagy 
nála bejelenteni s az elszállításról gon
doskodás történik.

Kinn APOLLO mozgó I
Szombaton, vasárnap és hétfőn, március |
13-14-15-én magyarul beszélő vígjáték tel- S  

ve igazi ötletekkel: g
Havi 200 fix §

Uray T., Jávor P., Páger A., Bársony A., Sj 
Salamon Béla. jf

Szerdán, március 17-én Lehár Ferenc ki- B 
tűnő német operettje : p

Éva |
Magda Schneider, A. Sandrock, H. Söhnker, gj 

Hans Moser. H

Csütörtökön, március 18-án, kitűnő nagy- 3
|  sikerű vígjáték : j

Konfetti 1
1  Frieda Czepa, R. Romanovsky, Hans Mo- I  
jg ser, Leó Slezák. B

A rozsnyói fiatalkorúakat védőegye
sület uj titkárául Hermély Sándort vá
lasztották meg.

Árvizveszedelem. A múlt szerdai ár- 
vizveszedelem nemcsak hogy megismét
lődött, de a pusztító elem fokozottabb 
erővel végezte pusztító munkáját e hé
ten. Az országos eső s a melegebb idő
járás következtében a hegyeken is erő
sebb mérvben indult meg a hóoivadás 
úgy. hogy folyó hó 10-én a Rima felső 
folyása mentén fekvő községekből na
gyobb víztömeg lezudulását jelezték. A 
vészhir hallatára a tűzoltóság és kato
naság készültségbe helyezkedett s a 
szokásos árterület veszélyeztetett lakos
sága minden eiővigyázati intézkedést 
megtett a veszedelemmel szemben. Mind
hiába, mert az esti órákban megérkezett 
víztömeg ezúttal fölülmúlta a megszo
kott mennyiséget s városunkra oly nagy 
árvíz zudult, amire emberemlékezetóta 
nem volt példa. A betódult piszkos ár 
nemcsak a rendes árterületet öntötte el, 
de azontúl jóval messzebb terpeszke
dett, valóságos tenger képét nyújtva a 
szemlélőnek. Hogy a helyzettel ismerős, 
de az árvizet meg nem tekintő fogalmat 
tudjon alkotni magának az ár ezuttali 
nagyságáról, elég, ha annyit közlünk 
erre vonatkozólag, hogy az árviz folyó 
hó 10-én a rendes árterületen felül egé
szen a Szijjártó-utcai udvarokig, a Lo- 
sonczy-utcán pedig a Melczer-házon 
felül nyomult be. — A felső Rimamenti 
községek is a legnagyobbrészt viz alá 
kerültek, az árviz megtámadta a vasúti 
töltéseket is és megakadályozta a vo
natok járását, minek következtében a 
postát is nélkülözni voltunk kénytelenek. 
Csütörtökön azonban derültebb időjárás 
köszöntött be, ami az árviz likvidálásá 
hoz nagymérvben hozzájárult. A Feled- 
Jánosii vasúti vonalszakaszon a közle
kedés még most is átszállással történik.

A Sajó ugyancsak kilépett medréből 
s több helyen nagyobb területet árasz
tott el. Folyó hó 11-én a Sajó felső ré
szének áradása folytán az alsóbb fo
lyásnál a vízállás 366 cm. volt, ami az 
eddigi legmagasabb vízállást 53 cm.-rel 
haladta meg és a Bánréve-Miskoici ré
szen katasztrofális jellegűvé vált, miért 
is erős védőmunka vált szükségessé.

Megkerült egy kilenc évvel ezelőtt 
eltűnt gyermek. Érdekes szenzáció tart
ja izgalomban a Dobsina közelében fek
vő Dedinka község lakosságát. Még 
1928-ban egy ottani szénégető: Ogurcák 
Berti egy napon munkába ment a ka- 
posztafalvai völgybe és az akkor 6 éves 
Albert gyermekét magával vitte, akit 
egy elhagyott bódéban helyezett el. Ha
zamenet legnagyobb meglepetésére a 
gyermek eltűnt és hiába keresték, felku
tatták a csendőrség segítségével az 
egész környéket, a gyermeknek nyoma 
veszett. A szülők már megsiraíták el
veszettnek hitt gyermeküket, akinek em
lékére egy hatalmas feszületet helyez
tettek a templomuk oltárára, mig a na
pokban szenzációs fordulat állott be ez 
ügyben. Nyitráról értesítették a sztrace- 
nai csendörséget, hogy ottan nyomára 
akadtak egy 15 év körüli gyermeknek, 
akinek nem tudják megállapítani hová- 
tartozását, de a személyleirásból arra 
következtetnek, hogy azonos a 9 évvel 
ezelőtt eltűnt gyermekkei. Az agnoszká- 
lás hamar megtörtént, bár a gyermek a 
a szüleit nem ismerte fel, de a vidéken 
otthonosan érezte magát. Különös is
mertető jele a hóna alatt, mely egy ke
lésoperációnak a nyoma, szintén igazolta 
a~ személyazonosságát. A gyermek nem

tudott felvilágosítást adni arról, hogy 
hol barangolt, de a beszédmodorából és 
a kiejtéséről arra következtetnek, hogy 
cigánytáborokban tengette életét, mig 
ismét hazakerült az elfelejtett szülői 
házba.

Megérkeztek a legutóbbi párisi di
vat-bemutatóról a legújabb kabát, kosz
tüm és ruha-modelek eredeti párisi szö
vet- és selyem-mintákkal. Megtekinthe
tők Fényes Ilinél Forgách-u. 23.

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom
bati T akarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kam ato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Uj Hírek cint alatt folyó évi március 
1-től uj magyar napilap jelenik meg a 
magyar nemzeti eszme szolgálatában. 
Az uj lap ára számonkint 40 tiliér. A 
Pozsonyban megjelenő napilap olcsó
sága lehetővé teszi a szegényebb nép
osztály számára is a jóujságolvasásf.

A Budapesti Mezőgazdasági Vásár 
kedvezményei: Vásári igazolvány alap
ján március hó 11—22-ig vizűm nélkül 
lehet Magyarországra utazni. A csehszlo
vák vasutakon 33%, a magyar vasuta
kon 50% menetdijkedvezmény. — Ked
vezmény visszautazásra március 28-áig 
bezárólag érvényes. — Igazolványok ára 
vasúton utazók részére Ke 35’—, autón 
utazók részére Ke 25'—. Igazolványok 
beszerezhetők Dickmann Dezsőnél Rima
szombat, Gömöri-utca 2. sz.

Adómentes házak tulajdonosai két
évenként adnak be házbéradóbeval- 
lást. A pénzügyminiszíérinm most ki
adott 74.174. számú, január 29 én kelt 
rendelete szerint az adóigazgatások két
évenként egyszer követelhetnek a kisebb 
adófizetőktől házbéradóbevaliást oly há
zak után, amelyek évek hosszú során 
ái mentesek a házbéradó alól.

MEGÉRKEZTEK a tavaszi divatlapok a Li- 
te ra tu ra  könyv- és papirkereskedésben Já 
nosi ucca.

Vizbefult gyermek. Grich János öt 
éves pelsőci fiúcska folyó hó 3 án a 
házuk előtti hídról a vízbe esett. A ro
hanó ár a kisfiú holttestét adta már csak 
vissza a szegény szülőknek, kiknek 12 
gyermeke közűi csak az elpusztult Ja
nika volt fiú.

!  Tavaszi felöltők és ruhák!
1 ♦J beszerzése előtt, saját ér- ♦
♦ dekében tekintse meg nagy ♦
X választékáról és olcsó órai- }
|  HE ról már közismert K i  ♦
% férfi, fiú és gyermekruha-raktáramat. X

G Y U L A I♦
0  . UUUHI miHfiH ■VIIIIHO.UUIUH, 1'IUJUI J n ,. i

♦
ruhaárúháza Rimaszombat Masaryk-t. ♦

Asztali tenisz verseny. Á Törekvés 
—LAFC asztaii-tenisz csapatainak klub
közi mérkőzése folyó hó 13 án (szom
baton) este 8 órakor lesz a Polgárikor 
nagytermében. Tekintve hogy a LAFC a 
szlovenszkói csapatbajnokságok során 
második lett, a sportbarátok a versenyt 
nagy érdeklődéssel várják, mivel erős 
küzdelmekre van kilátás.

Bányaszerencsétlenség. A csucsomi 
antimonbányában folyó hó 2-án Kle- 
menti László bányász az arcán, társa 
pedig a kezén fúrás közben véletlenül 
bekövetkezett robbanás folytán megse
besült, minek következménye Klemen- 
tire végzetessé válható lett volna, a 
mennyiben szemeinek épsége forgott 
veszélyben.

A régi koronakövetelések rendezé
se. Újabb rendelkezések szerint azok 
a hitelezők, akiknek a Csl. zuítováci 
ustavnál bejelentett régi koronakövete
lésük van magyarországi adóssal szem
ben, a fenti intézetnél (Bratislava-Po- 
zsony, Zemská banka épülete) bélyeg
mentes kérvényben 10%-os előleg fo
lyósítását kérhetik követelésükre. Ha az 
illetőnek adótartozása volna, akkor ezt 
tüntesse fel kérvényben az illetékes 
adóhivatal (adóhivatali számla száma) 
megnevezésével. Ilyen esetben a fenti 
intézet 14 és fél százalékos előleget ad 
és ezt az összeget egyenesen az adóhi
vatalnak utalja át. Megjegyezzük, hogy 
ezen követelések likvidációs kulcsát 
még nem állapították meg, ebben az 
ügyben a törvényhozás fog dönteni.

Aranyszabályok a házasulandóknak 
Libbey Erzsébet, az amerikai „házaso- 
dást előmozdító szövetség" titkára a 
szövetség filadelfiai értekezletén a kö-

h ú sv é t i  k a lá c s
30 dkg lisztből és 6 dkg élesztő

ből langyos tejjel kovászt csiná
lunk. 20 dkg Vitellot, 20 dkg cukrot 

'  * 3 tojás sárgáját habosra keve- 
ünk és 1 dkg sót, valamint egy 
kevés cifromhéjat teszünk hozzá.' 
Ezt a sárga tömeget meleg tejjel, 

80 dkg lisztfel és a kovásszal a 
gyúródeszkán jól összeálló 
tésztává dolgozzuk fői, mi
közben még 14 dkg vagdalt, 
hámozott mandulát, 14 dkg 

mazsolát és egy kevés cuk
rozott citromhéjat teszünk 
bele. A kész tésztának kelnie 

kell; azután kerek k a l á 
c s o k a t  formálunk belőle, 
mégegyszer megkeletjük és 

forró csőben megsütjük.

vetkező aranyszabályokat adta ki háza
sulandók részére: 1. addig ne házasodj, 
mig meg nem takarítottad legalább egy
negyedét házasságod első évi kiadásai
nak, 2. egy heti lakbérre legfeljebb egy 
napi keresetedet fizesd, 3. lakóházad ára 
ne legyen nagyobb, mint kétévi jöve
delmed, 4. Lehetőleg kerüld a részlet- 
fizetéses vételeteket, 5. ne túlozd any- 
nyira a takarékosságot, hogy a szádtól 
vonod meg a falatot, 6. A menyasszony 
a házasságkötés után esetleges leány
kori állásától váljon meg.

Itt a tavasz. Szállingózhatott a múlt 
héten a hő, viaskodhatott a Tél a Ta
vasszal, ez utóbbinak győzedelmeske
dése kétségtelen. Az uccák mentén gyer
mekek gomboznak, golyóznak, a majom- 
táncoitatók dobja vigan pereg, a divat
hölgyek fején ott ékeskedik a szalma- 
kalap s a cserjék rügyei is kibarkáztak, 
amik a tavasz beköszöntésének bizonyí
tékai. A vadászok is szalonkalesre ké
szülődnek, Nimródfiak is sok várako
zással, reménnyel néznek az idei tava
szi szezon elé s nagy érdeklődéssel 
várják : ki hozza terítékre az első snef- 
fet. Szaga van a földnek, az uj életsar- 
jadzás megindult, tavaszi örömök bim
bója nyiladozik a szivekben, igen, leta- 
gadhatallanul: itt a Tavasz.

Filmszínház. F. hó 13-14 és 15-én 
bemutatásra kerül a „Havi 200 fix" c. 
magyarul beszélő filmvigjáték Vadnay 
László szövege nyomán Rozsnyai zene
betétjeivel, kitűnő szereposztásban. Fő
szerepeket ugyanis Jávor Pál, Bársony 
Erzsi, Uray Tivadar, Fülöp Magda, Pá
ger Antal, Salamon Béla s még több 
kiváló színművész játsza. A nyugati pá
lyaudvaron lezajlott nagy botránnyal in
dulnak el az események. A verekedésből 
szerelmi regény támadt, a gyárigazgató 
iovagias útra terelte az ügyet, melybe a 
gépészmérnök barátja avatkozott, mi 
újabb bonyodalmakat vont maga után.

F. hó 17-én Lehár Ferenc „Éva" cimü 
operettjének filmváltozata kerül színre, 
mely a népszerű operett minden szépsé
geit finoman kidomborítja s maradék
nélküli sikerének emelésében Schneider 
Magda, Adélé Sandrock H. Söhnker, 
Hans Moser, Heinz Rühmann veszik ki 
részüket, amihez természetesen Lehár 
fülbemászó muzsikája nagyban hozzá
járul.

F. hó 18-án újból remek vígjáték ke
rül előadásra „Konfetti" cim alatt, mely 
a mulató Bécset mulatja be nekünk a 
farsangi vigalmak közepette. A jóizü hu
morról Leó Slezák, a kitűnő kamara- 
énekes s Hans Moser gondoskodnak. 
Kivülök játszanak még főszerepeket 
Frieda Czepa és R. Romanovsky.

Nem mondhatnak fel a besorozott 
alkalmazottnak, A népjóléti miniszter 
legújabb javaslata szerint az alkalmaz
tatás ideje alatt besorozottnak a hadkö
telezettség teljesítése után joga van 
ugyanabban az üzemben alkalmazást 
követelni.

Az 1937. év talán meghozza a bal
esetstatisztika javulását.

Az 1935. évben a szlovenszkói 
mezőgazdasági Balesetbiztositóin- 
tézetnél 1043,1936-ban pedig 1178 
balesetet jelentettek be. 1937 január
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havában 82 baleset fordult előtárni 
az elmúlt év január havi számához 
viszonyítva ll°/o-os apadást jelent. 
Ezen egy havi adatból azt lehetne 
következtetni, hogy az egész 1937 
év folyamán a balesetek száma 
1082 lesz. És tényleg igen kívá
natos lenne, ha az 1937 évi bal
esetszám ezen alacsonyabb szint 
körül alakulna ki, mert az 1936 év 
a megnövekedett kártalanítások 
folytán a szlovenszkói Balesetbiz- 
tositóintézet részére roppant súlyos 
és nem várt megterhelést hozott.

A mi az 1937 év január havi 
mezőgazdasági baleseteknek a ta
gozódását illeti, azok összszámából 
a gazdasági cselédekre 52% esik, 
a gépmunkásokra, mivel télen leg
nagyobbrészt csak a szecskavágó
gép van üzemben, 12%, az erdei 
munkásokra 18%, a vizitársulatok 
munkásságára 2%, mig a többi 
mezőgazdasági napszámosokra!6%.

A legtöbb baleset január havá
ban a szekereknél történt. A bal
eseteknek ez az okozója az összes 
balesetek 26%-át idézte elő. Ez
után következnek az esés által és 
az állatápolás körül előállott bal
esetek, melyek mindegyike 12%-al 
szerepel. Negyedik helyen áll a 
szecskavágógép 6% balesettel.

A mi az 1937 január havában 
előfordult baleseteknél az egyes 
testrészek sérüléseit illeti, azok leg
többje az alsó végtagokat érte és 
pedig 34%, az ujjakat 20%, a fel
ső végtagokat 16%, a törzset pedig 
14%. A sérülések egyéb okai gya
nánt az összes balesetek 16%-a 
szerepel.

A termelési körzetek szempont
jából az 1937 január havi balese
tek sűrűsége tekintetében a répa
termelő körzet vezet, mely a bal
esetek szokatlan emelkedését mu
tatja és amely az összes balesetek 
66%-át teszi. Második helyen áll a 
a gabonatermelő körzet 16%-al, 
mig a takarmánytermelő körzet 10%- 
al és a gabonaburgonyatermelő 
körzet 8%-al a harmadik ill. ne
gyedik helyet foglalja el. Már tény
leg igen időszerű volna, ha a mun
kaadógazdák összes alkalmazott
jaiknak nagyobb munkabiztonsá
gáról hathatósabban gondoskodná
nak, hogy végre a balesetstatisztika 
lényeges javulása állhasson be.

S P O R T .
A ÉsAF—MLSz Középkerületének
VI. számú hivatalos közleménye.
Kresnye Károly : Rim. Törekvés SE— 

Tamásfalvai MSC február havi átlépé
sét a Szöv. 6 havi nyilvántartásba he
lyezte (lejár 1937. Vili. 1-én).

A Tornaijai SC-nek a Simon Gyula 
Tornaijai SC—Törekvés SE átigazolása 
ellen beadott kérelmét a legközelebbi 
I. B. fogja tárgyalni.

1937. III. 1-én a kővetkező játékosok 
nyertek játékengedélyt uj egyesületük 
színében :

Áron László : Törekvés SE—Losonci 
AFC (Szül. adat javitás !).

Sápy Elemér: Tornaijai SC—Törek
vés SE.

Zadrobilek Ferenc: LAFC—Kassai SC.
Tóth Pál és Princz János, mindkettő 

Ragyolci SC—LAFC átlépési bejelenté
süket visszavonták. Tudomásul véve.

Deinhardt József: Galántai SE—Füle- 
ki TC visszavonása érvénytelen a v. v. 
illeték be nem fizetése miatt.

1937. III. hóban történt átlépési beje
lentések :

Kalmár Tibor: Polgári TE—Füleki TC.
Buresch József: Törekvés SE—Fele

di TC.
Babarik István : Törekvés SE—Fele

di TC.

Hegedűs József: LAFC—Kassai SC.
Figyelmeztetjük az egyesületeket, hogy 

a Szövetség csakis azokat az átlépési 
bejelentéseket veszi tudomásul, amelyek
hez átl. illetékeket is beküldték! Szintén 
1—3 között!

Újólag figyelmeztetjük egyesületeinket, 
hogy a Prágai Magyar Hirlap vasárnapi 
számában közöit szövetségi (Központi) 
hivatalos részt állandóan figyelemmel 
kisérjék, mert azt — helyszűke miatt — 
mi nem tudjuk ismételten lehozni.

Figyelmeztetjük tagegyesületeinket, 
hogy minden barátságos vagy nemzet
közi mérkőzést rendbírság terhe mellett 
8 nappal előbb jelentsék úgy a Kerü
letnek, mint a Bírák Testületének.

Az őszről elmaradt PSC—TSC I. oszt. 
bajnoki mérkőzésnek a III. 14-én való 
lejátszását a Direktórium tudomásul ve
szi.

Alább közöljük a Szövetség pénztári 
kimuiatását, az egyesületek 1937. I. fél 
évi tagdijára vonatkozólag. Fölhívjuk az 
egyesületek figyelmét arra a körülmény
re, hogy uj tagbélyegeket csupán a régi 
tartozás kiegyenlítése, valamint az ellen
érték előzetes beküldése mellett van 
csak módjában a Szövetségnek kiszol
gáltatni.

Apátfalusi SC: 240'—, Feledi TC: 60'—, 
Füleki TC : 248'—, Ftilekpüspöki SC : 
17'—, Hodejovoi SC: 54'—.Losonci AFC: 
369'—, Losonckisfalusi Vasas SC: 41'—, 
Pelsőci SC : 81'—, Ragyolci T C : 69'—, 
Rim. Törekvés SE: 255'—, Tamásfalvai 
MSC: 42'—, Tornaijai SC : 90'— Kő.

Újólag figyelmeztetjük az egyesületek 
adminisztrátorait, hogy úgy a Kerület
hez, mint a Szövetséghez intézendő 
összes levelezéseknél ügyeljenek arra, 
hogy egy levélben csak egy ügyet tár
gyaljanak, mert ellenkező esetben azok
nak a pontos és gyors elintézése nagyon 
megnehezíti a felsőbb fórumok munká
ját és felesleges késedelmet okoz.

A Direktórium határozata folytán fel
hívjuk az egyesületeket, hogy a kerület
tel szemben fennálló tartozásukat fel
függesztés terhe mellett a következőkép
pen rendezzék:

Minden egyesület köteles az alább 
kimutatott tartozásának 25%-át legké
sőbb folyó évi március hó 20-ig a Kö
zépkerület pénztárába postautalvány 
utján befizetni, a fennmaradó hátráléki 
összeget pedig, minden hét csütörtök 
napjáig az alábbi heti részletekben szin
tén postautalványon befizetni. Az egye
sületek kötelesek a mérkőzést vezető bí
rónak a mérkőzés előtt a postai feladó 
vevényt bemutatni, hogy fizetési kötele
zettségüknek a Kerülettel szemben ele
get tettek.

LAFC március 20-ig köteles befizetni 
150'— Kőt, hetenként pedig 50'— Kő-t. 
Össztartozás: 450 10 Kő.

ASC március 20 ig tartozik befizetni 
95'— Kő t, hetenként pedig 35'— Kő-t. 
Össztartozás 322 20 Kő.

Losonckisfalusi Vasas, március 20-ig 
tartozik befizetni 48'— Kő-t.

FTC március 20 ig tartozik befizetni 
80— Kő-t, hetenként pedig 35'— Kő-t. 
össztartozás 260'— Kő.

RTC március 20 ig köteles befizetni 
70'— Kő-t, mint össztartozást.

TMSC március 20 ig köteles befizetni 
45'— Kő-t, hetenként pedig 20'— Kő-t. 
össztartozás 178'— Kő.

TSC március 20-ig köteles befizetni 
84'— Kő-t, hetenként pedig 40'— Kő-t, 
össztartozás 342 Kő.

PSC március 20-ig köteles befizetni 
75 Kő t, hetenként pedig 35 Kő. össz
tartozás 306 Kő.

Törekvés márc. 20-ig tartozik befjzetni 
120 Kő-t, hetenként pedig 50 Kő-t. Össz
tartozás 475 Kő.

Feledi TC március 20-ig köteles be
fizeti 35 Kő-t, hetenként pedig 25 Kő-t. 
össztartozás 134 Kő.

Ezen tartozások az egyesületeket fo
lyó évi április 1-ig terhelik. Ezen tarto
zások fizetése mellett az egyesületek 
kötelesek egyidejűleg a folyó fizetési 
kötelezettségeiknek is eleget tenni, kü
lönbeni felfüggesztés terhe mellett.

A Gömör hiv. lap kiadóhivatala a mai 
számhoz befizetőlapot mellékelt. Fölhív
juk az egyesületeket, hogy hátrálékos 
előfizetési dijaikat 8 napon belül — kü
lönbeni felfüggesztés terhe mellett — 
rendezzék.

Rimaszombat, 1937. március 11.
Bokor Dezső s. k. Brtinner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

É rtesítem  t isz te lt  vevőim et, hogy árúházam at

férfi-, fin- és gjereek-koifekciíval
bővítettem  k i. — További szives pártfogásukat kéri

G R O S I N G E R  M I K S A - c ó g
RIMASZOMBAT.

F O O T B A L L .
Füleki TC—Törekvés 4 :0  (2:0). —

Biró : Lehocky.
FTC : Uram — Vanák, Bőhm — Zub- 

ko, Csukás, Havran — Galbács, Pilát, 
Horatius, Vymlátil (Egri), Gleisza.

Törekvés : Lőkös I. (Gajarsky) — Si
mon, Lőkös II — Témák, Szlovencsák, 
Kocsis (Riz) — Szmrekács, Tromka, Ke
rekes, Barczy, Sápy.

Irreális, tócsákkal borított talajon, 
egyébként igen szép napos időben ját
szotta le a Törekvés első tavaszi mér
kőzését az FTC nagyszerű diviziós csa
pata ellen. A nehéz talajon a jó fiziku
mú fülekiek sokkal könnyebben mo
zogtak s egyébként is meglátszott raj
tuk, hogy edzésükben előrehaladtak. 
Ezzel szemben a Törekvés, melynek ez 
volt a „bemelegítő" mérkőzése s még 
edzése legelején tart, súlyos harcot ví
vott a sárral is s igy természetesen 
megfogyatkozott erővel tudták a fülekiek 
támadásait elhárítani. A játék azonban 
nem volt egyoldalú, a Törekvés is sok 
formás támadást vezetett s legalább egy 
gólt megérdemelt volna.

A Törekvés kapujában mindkét kapus 
biztosan mozgott. A fiatal Gajarsky ha
tározottan tehetségesnek Ígérkezik. A 
hátvédpár volt a csapat legjobb része. 
Simon igen nagy nyeresége a Törek
vésnek. A fedezetsorban a látottak közül 
Ríz vált ki, de Ternák nagy munkabí
rását is meg kell dicsérni. Szlovencsák 
és Kocsis is maradhatósan működtek, 
a csatársornak nagy hibája, hogy táma
dásai súlytalanok, erőtlenek, az áttörő
képesség fokozására kellene a fősulyt 
fektetni. Sápy, az uj szerzemény be fog 
válni. Jól fut s beadásai is használha
tók. Barczy ellenben mérsékelt igyeke
zettel játszott. Kerekesnek az első fél
időben volt egy pár szép momentuma, 
később azonban beléveszett a sárba. 
Tronka igen agilis, azonban könnyű 
súlya folytán nem érvényesült a robusz
tus füleki játékosokkal szemben. Szmre
kács, aki kevés labdát kapott, jól ját
szotta meg.

A gólokat Galbács, Horátius, Vymla- 
til és Egri lőtték.

A Slovan is porondra lép vasárnap, 
amikor is a ragyolci TC csapatát látja 
vendégül, remélhetőleg a pálya már 
sokkal használhatóbb lesz s a csapatok
nak módjuk lesz képességeik kifejtésére.

A Törekvés ismét súlyos erőpróba 
előtt áll: Losoncon, idegen talajon fog 
mérkőzni a Slavia ellen. A Slavia kitűnő 
együttessel rendelkezik s egyik komoly 
várományosa a divízióba jutásnak. A 
Törekvésnek szivvel-lélekkel kell küz
denie, hogy tisztességgel állja meg a 
helyét. Elsősorban áll el ez a csatár
sorra, amelynek sokkal lendületesebben 
kell játszania, hogy játékát siker is ko
ronázza.

A húsvéti ünnepek sportprogramja 
kialakult: a budafoki MTE, amely a 
budapesti amatör bajnokságban részt
vevő csapatok elitjéhez tartozik, fog vá
rosunkban vendégszerepelni. Husvét va
sárnap a Törekvés, hétfőn a Slovan lesz

jón meg, hanem érje el a legnagyobb 
kitüntetést, ami footbaliistát érhet: az 
országos válogatottságot. Városunk foot- 
ballsportjának is dicsőséget jelent a volt 
rimaszombati játékos dicsősége.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

1-
keresek azonnali belépésre 
kaucióval rendelkező, szlo
vák és magyar nyeltudással 
biró helybeli e l á r us í t ó t .

K L E IN  G É Z A  könyvkereskedő.

É p ítk e z é s i
tervezetek é3 költségvetések elkészí
tését elsőrendűen és olcsón vállalja 

Janousek József
épitési vállalkozó.

Rim. Sobota. Vasút mellett. 
T e le fon : 63.

locsolók
legolcsóbban beszerezhetők:

BOKORJrojjériábii.

Elegáns és Ízléses kosztümöket 
és

ZIOM M. női szabó
Rimaszombat, Szijjártó-u. 48. szám.

Ahol csak női dolgok készülnek.
Bármilyen komplikált szabás is legyen.

szlovák és magyar nyelvet 
biró, jó házból való fiút 
■sa t a n u l ó n a k ,  mm

KLEIN GÉZA könyvkereskedő. 

L egm odern eb b

F o g á sz a ti munkák
Gömöri utca 16. sz.
4“  az emeleten —►

M ANDEL £ .
vizsgázott fogtechnikus.

tiszta szőlőbor
kapható 1 literes üvegekben 
BOZÓKY GYÖRGY-nél  
1 lit. 7'— Kő. (Saját termés) 

P ok orágyi-u tcza  1. sz. alatt.
az ellenfele.

Andrásik Béla sportbeli pályafutása 
városunk egész sporttársadalmát őszinte 
örömmel tölti el. A RPOS volt kiváló 
kapusa, kinek Rimaszombat football- 
sportjából sarjadt képességeit annyiszor 
csodáltuk, városunkból elindulva foko
zatosan felfelé ivei: egyévig a diviziós 
Ruttkai FC csapatában szerepelt s neve 
Szlovenszkószerte ismertté vált. Híre el
jutott a ligacsapaíokhoz is s pár héttel 
ezelőtt Andrásik Béla az államligában 
elsőrendű szerepet játszó brünni Zside- 
nice játékosa lett. Elmúlt vasárnap mu
tatkozott be uj egyesületében Ungvárott 
a Rusj elleni mérkőzésen s a szaksajtó 
osztatlan elismeréssel adózik ott tanúsí
tott kitűnő teljesítményének. Kívánjuk, 
hogy Andrásik Béla pályafutása ne akad-

Eladé hág
elköltözés miatt, országút mentén 3 szo
bás lakás, vízvezetékkel, villanyvilágítás
sal, melléképületekkel (mely esetleg is
tállónak megfelel), nagy kerttel Losonci- 
ucca 31. sz. — Értekezni: ugyanott.

Építési telkek eladók.
A Malom-utcában épitési 
telkek te tszés  szerinti 
m éretben k a p h a t ó k .

Érdeklődni lehet Kosko Lajos 
mészáros és hentes üzletében.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R á b e ly  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


