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A Rimaszombat! Járási Ipartársulat
X. rendes évi közgyűlése.

Kapuzárás.
Még néhány nap és a nyári szün

időre bezárulnak az iskolák kapui, 
vagy ha nyitva maradnak is, meg
szűnik ott az élénk sürgés-forgás, 
ami a szellemi munka: a tanulás 
idejét jellemezte.

Nem hiába hívják azt szorgalmi 
időszaknak. Az a tiz hónap, amit 
kevés kivétellel az iskolában tölt a 
tanuló, '^szorgalmat, munkát, sok
szor a szellemi erők nagy megfe
szítését kívánja tőle.

Nem is mondhatjuk, hogy ideá
lis állapotnak tartjuk az iskolai ne
velés mai módszereit, a melyekkel 
naponként elzárja a fejlődésben le
vő ifjúságot a falak közé, zárt le
vegőbe és ott, sokszor csak a 
szükségnek megfelelő változatok
ban és sorrendben részesíti szel
lemi táplálékokban. — Attól még 
messze vagyunk, hogy ez a szel
lemi táplálék olyan sorban és olyan 
módon hasson a tanulókra, hogy 
azok .közül nemcsak a kiválóbb ele
mek, hanem az átlagos gyöngéb
bek — a nagyobb rész is — meg
felelő módon részesülhessen a ta
nulmányokban és ne kelljen keser
vesen visszagondolnia az iskolai 
szorgalmi idő némely részeire, ami
kor a ma még fejletlen állapotok 
miatt a tanulás szellemileg nem 
emészthető anyagokkal esetleg túl
terhelte sokak lelkét és némi em
lékeztetőt nyújtott fejletlen állapo
tában a szellemi kinzó kamarákra, 
a tanulók jelentékeny részére nézve.

Nem a tanárerőket gáncsolja itt 
megjegyzésünk. A tanítókban és 
tanárokban legtöbbnyire megvan a 
hivatás érzete, sőt sokakban az 
önfeláldozásig menő elhivatottság 
sem ritka. Hanem az általánosító, 
mindent nivelláló eljárás, amely 
ma is erősen divik még, igen 
gyakran lefaragja a tanitói műkö
dés legértékesebb, odaadó részeit 
és egyensúlyozza, befolyásolja gyak
ran a tanárt, tanitót, hogy szabá
lyok formái, statisztikai rovatok 
nagyképü útmutatásai szerint jár
jon el. Pedig ha engedné a tan
erőt a saját szive-leike jobb és 
magasabbra törő lendülete szerint 
indulni és indítani: bizonyára töb
bet és szebb eredményt érhetne el. 
És emellett az igazán lelkes mun
ka mellett a tanuló sem volna úgy 
kitéve a szellemi túlterhelésnek, 
ami a meg nem értett munka, — 
sokszor igazán kényszermunka 
mellett teszi a szorgalom műveit a 
szellemi kinzókamrához hasonlóvá.

Ma még nagyon sok hiánya van 
az ideális iskolai tanításnak. Maga

az állam is jóformán csak bizo
nyos sablont érhet el és nem is cé
loz mást a tanítással, mint ezt a 
bizonyos sablont. Ennek a sablonnak 
keresztülhajszolásában merül ki a 
vezetők és tanerők majdnem min
den működése.

Ha ideális magaslatra akarnák 
emelni a tanítás és iskolai nevelés 
ügyét, akkor az sokkal többe ke
rülne, mint ma.

Akkor teljesen egészséges és 
megfelelő helyiségekre volna szük
ség. Nyáron és tavasszal s az ősz 
szép napjaiban be kellene hozni a 
szabadbani tanítást is. Akkor jóval 
több tanerőre volna szükség, mert 
ha nem szabad túlterhelni a tanu
lót: nem szabad túlterhelni a ta- 
tanárt és tanitót sem. A szellemi
leg túlterhelt tanár és tanitó nem 
nyújthat ideális tanítást, hanem 
csak olyant, amilyent bir. Minden 
erő korlátozott erő, ha emberi.

De hát mikor érhetjük el az 
ideális állapotot? — Talán akkor, 
ha majd az általános békesség 
idején nem kell majd ágyukra, 
tankokra, és légi támadó és védő 
eszközökre költeni az állami jöve
delmek nagyobb részét.

Akkor majd szó lehet arról is, 
hogy az ifjúság ideálisan nevelőd
jék az ideálisan berendezett isko
lákban.

Amíg emberpusztitó művekben 
merül ki a közélet legjelentéke
nyebb része, addig lassú lépések
kel haladhat a tanitás és nevelés 
az ideális állapotok felé.

Addig, amig a jobb jövő egy
szer meghozza a békés élet lehe
tőségét, az ifjúság még sok küzde
lemmel és némi keserűségek közt 
haladhat előre a fejlődés utjain.

Éppen azért kapuzárás után, a 
nagy szünet idején nagyon alapos 
pihenőre van szüksége, hogy ki
heverje azokat a bajokat, amikkel 
a mai, még hajszolt élet a falak 
között elhalmozta.

Hadd járjon erdők-mezők zöldje 
között, hegyek-dombok üditő leve
gőjén minél többet, hadd mossa 
folyók, tavak tiszta habjaiban fá
radt testét, hadd vegyen újabb 
energiákat a tündöklő napsugarak
tól, hogy ujult erővel térhessen majd 
vissza a tanuláshoz. X.

Csak tízezer lelkes tagot kér a 
SzMKE! Jelentkezz tagnak: minden fil
lérrel szlovenszkói magyar kultúránk 
épületét ajándékozzuk meg egy téglával. 
Kulturházépités, vándorkönyvtár, kultur- 
előadás, jó olvasmányok, jó népi sajtó: 
a te önzetlen segítségedet várja. Szük
ség van a te jóindulatú támogatásodra, 
segítségedre is, nehogy mindig azt 
mondják, hogy a magyar lelkesedés 
csak szalmaláng!

A rimaszombati járási ipartársulat 
folyó hó 20-án tartotta meg saját helyi
ségében X-ik rendes évi közgyűlését, 
Valaszkay Rezső ipartársulati elnök el
nöklete alatt. A közgyűlést megelőzőleg 
reggel 8 órától déli 12 óráig választ
mányi ülést tartottak, mely után azon
nal hozzákezdtek a közgyűlési tárgyak 
letárgyalásához.

A közgyűlés mindvégig nagy érdek
lődés mellett folyt le és bővelkedett 
izgalmas jelenetekben.

Az első vihar mindjárt a közgyűlés 
elején mutatkozott, a multévi közgyű
lés jegyzőkönyvének felolvasása és hi
telesítése körül, amikor is Telek A. Sán
dor tiltakozott az ellen, hogy az alap- 
szabálymódositásra vonatkozó indítvá
nya feletti határozathozatal a jegyző- 
könyben nem az igazságnak megfelelően 
van lefektetve. Jegyzőkönyvbe vették és 
Telek ellen rágalmazás cimén a feljelen
tést az ipartársulat vezetősége megtette.

Majd Valaszkay Rezső, ipartársulati 
elnök tartotta meg mindenre kiterjedő, 
részletes évi jelentését az ipartársulat 
múlt évi működéséről. Ennek a kötele
zettségének az elnök bizonyos ünnepé 
lyességgel tett eleget, amennyiben a 
mostani közgyűlés elnöksége alatt a 10-ik. 
Tiz év múlt el — úgymond az elnöki 
jelentés — az ipartársulat létesítése óta, 
amely ezen idő alatt keserves éveket 
élt át s a létért való súlyos harcoknak 
volt kitéve.

Sajnálattal jelenti be az elnök, hogy 
a kereskedők egy hónappal ezelőtt vég
leg kiváltak az ipartársulatból, mert 
saját kereskedelmi testületüket megala
kították. A kereskedők kilépése meg
gyengítette az ipartársulat anyagi erőit, 
azonban a vezetőség talál módot arra, 
hogy a lehetőséget megtalálják a to
vábbi zavartalan működésre. Bejelenti, 
hogy az országos hivatal a múlt évben 
2050 korona segélyt utalványozott ki 
munkanélküli iparosoknak, a melyből 
19 öreg iparosnak egyenkint 100 koro
nát, egynek pedig 150 koronát utalvá
nyoztak.

A két évi szünet után múlt évben 
rendezett tanoncmunkakiállitás eredmé
nye nem volt kielégítő s a tanoncisko
lák tanfelügyelőségének újabb rendelete 
szerint tanoncmunka-kiállitás csak min
den három évben lesz rendezve.

A kontárkodás ellen tovább folytatják 
a megkezdett harcot. — A bejelentett 
segédek száma a múlt év végén 210 
volt. Az uj iparbejelentések ügyében 129 
esetben adtak be véleményt, ezek közül 
javasolva lett 110. Az 1936. év végén a 
tagok száma 1274 volt. Az év folyamán 
209 ipar szűnt meg, illetve lett ideigle
nesen szüneteltetve éspedig: a szabad
iparban 137, kézműiparban 55, konces- 
siós iparban 17. Újonnan kiadatott ösz- 
szesen 126 uj iparengedély, illetve kon
cesszió és pedig: szabad iparban 56, 
kézműiparban 45 és koncessziós ipar
ban 25. — Az 1936. év végén összesen 
387 tanonc volt nyilván tartva. Szegőd- 
tetés 171 volt, miből különböző okok 
miatt 24 szerződés lett felbontva. A ki
adott szabadulólevelek száma 84. — Az 
iktatóba 2169 ügyirat érkezett s intéz- 
tetett el.

Az elnöki jelentés legvégén rámuta
tott a nagy tagdijhátrálékokra, melyek 
a főkönyv szerint 1936. év végén 28977 
korona összeget mutatnak ki, amiből 
majdnem a fele már be nem hajtható. 
A jelen esetben is kéri a tagokat, hogy 
kötelezettségükre legyenek figyelemmel, 
mert az anyagi eszközök hiányában az 
ipartársuiat gátolva van gazdálkodásá
ban. Végül a közgyűlés engedelmével 
köszönetét nyilvánítja Dickrnann Dezső 
és Hortensky Ferenc volt alelnöktársai- 
nak, valamint a többi munkatársainak is.

Valaszkay Rezső elnöki jelentését a 
következő szavakkal fejezte be : „Befe
jezvén működésünkről szóló jelentése
met, kérésem összes tagjainkhoz, hogy 
a további munkálkodáshoz nyújtsanak 
segédkezet, mert ha egységesen fogunk 
dolgozni, elérjük a közös célt, kivívhat
juk jogainkat, melyek bennünket meg
illetnek, s ha nem is voltunk képesek 
a jelenlegi viszonyokat máról-holnapra 
megjavítani, közös erővel, céltudatos 
munkával és a felettes hatóságok jóaka- 
ratu támogatása mellett jobb jövőt 
építhetünk ki magunknak."

Nagy éljenzés követte a befejező el
nöki szavakat, mely után a közgyűlés 
az elnök évi jelentését egyhangúlag tu
domásul vette.

Ezután egyhangúlag elfogadta a köz
gyűlés az 1936. évi zárszámadásokat, 
vagyoni kimutatást, azonkívül jóváhagy
ták az 1937. évi költségvetést, valamint 
a vendéglősök és italmérők szakosztá
lyának 1936. évi zárszámadásait is.

Az alapszabáiymódositást az ipartör
vény rendelkezései szerint többek hozzá
szólása után keresztülvezették.

Az ipartörvény 196. §-a szerint az 
elnök, alelnökök, választmányi tagok és 
egyéb funkcionáriusok mandátuma le
járt s igy a közgyűlés uj vezetőséget is 
választott. Az uj választás megejtése 
előtt Valaszkay Rezső elnök mindazok
nak, akik vele együtt dolgoztak, az el
nöki székből köszönetét mond. Köszö
netét fejezi ki az összes választóinak 
az eddigi bizalomért s mivel mandátu
muk lejárt, úgy a maga mint tiszttársai 
nevében bejelenti lemondásukat.

Králik János indítványára Valaszkay 
Rezső volt elnöknek és Németh Lajos 
iparügyi biztosnak a közgyűlés egyhan
gúlag jegyzőkönyvi köszönetét szavazott.

Ezután Enyedy Artúr indítványára 
a szlovák és magyar tagok nagy lelke
sedéssel egyhangúlag újabb három évre 
ismét Valaszkay Rezsőt választották meg 
elnökké.

Telek A. Sándor törvénytelennek tart
ja a választást és korelnök kiküldetését 
követeli. A nagy zajban alig lehet hal
lani Telek A. Sándor szavait. A zaj 
csillapultával Valaszkay Rezső meghatva 
vette tudomásul az egyhangú bizalmat. 
Ezután indítványára a jelölő bizottságba 
a közgyűlés Králik János, Pecsők Lajos, 
Rajner Andor, Kosztra István, Répás Já
nos (Klenócz), Csernák Pál (Klenócz), 
Szalatnay István (Rimakokova) és Hor- 
tenszky Ferencz (Tiszolcz) tagokat kül
dötte ki. — A jelölés megejtéséig elnök 
a közgyűlés folytatását felfüggesztette.

A közgyűlés újbóli megnyitása után 
Telek A. Sándor törvénytelennek minő
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siti az egész választást és követeli az 
ellenőrzést, hogy csak szavazati joggal 
bírók szavazhassanak. — Valaszkay el
nök kijelentve, hogy Teleknek joga van 
az egész választást megfeiebbeznie, el
rendeli a választást. — Délután 4 óra
kor a közgyűlés a jelölések alapján 
alelnököknek egyhangúlag megválasztotta 
Vondra Jánost (Rimaszombat), Antal Já
nost (Klenócz) és Krajcsi Gyulát (Ti- 
szolcz). — Rendes választmányi tagokká 
megválasztattak: Durda János, Halassy 
Gyula, Kerekes István, Bárdos István, 
Miskolczy László, Kozma Imre, Misurák 
András, Nagy Miklós, Siku Mihály, Blu- 
menthál Ármin, Gecse József, Hank An
dor, Kovács Lajos, Sípos József (Rima
szombat), Laudisz János, Csernák Pál 
és Pasko János (Klenócz), Lindner Já
nos és Krivos Gusztáv (Tiszolcz), Sza- 
latnay István és ifj. Klein János (Rima- 
kokova), Kimer Viktor (Nyustya) és Já- 
vorszky László (Rimatamásfala). — Pót
tagok lettek: Remenyik István, Berger 
Oszkár, Bottlik Sándor, Bálint Pál, Kar
dos József, Korányi Zoltán (Rimaszom
bat) és Dianiska Mátyás (Tiszolcz). — 
Számvizsgálókká megválasztattak: Ma- 
kovits Lajos, Diczky Pál, Melczer Vik
tor (Rimaszombat) és Löffler Ferdinand 
(Klenócz). — Szövetségi delegáltakul: 
rendesek : Gabonás István (Rimaszom
bat) és Laudis János (Klenócz), helyet
tesekül pedig Vondra János (Rimaszom
bat) és Krivos Gusztáv (Tiszolcz) kül
dettek ki.

A tagdíjfizetésekre vonatkozólag úgy 
döntött a közgyűlés, hogy az 20 Kö-tól 
fölfelé legyen kivetve. — Tanonczsza- 
baditás és szegődtetés 60 Ke, kézműve
sek felvételi dija 300 K5, koncessziós 
iparnál 500 Ke, különleges kereseti adó 
alá eső vállalatnál és jogi személyeknél 
800 Ki. a felvételi dij. Fel nem sorolt 
iparosoknál 200 Ki., mig nem tagoknál 
megállapodás szerint állapíttatnak meg 
a felvételi dijak.

A folyó évi tagdijak ügyében, illetőleg 
a kereskedők különválása folytán azok 
esetleges elosztására vonatkozólag élénk 
összekoccanás keletkezett az érdekelt ri
maszombati Kereskedelmi Grémium ki
küldöttei és az Ipartársulat vezetősége 
között. A kereskedelmi grémium kikül
dötteinek, élén Dickmann Dezső elnök
kel, az volt a kívánságuk, hogy a keres
kedők tagdijainak ez évi julius 1-től de
cember 31-ig eső részét az uj Grémium 
részére fizessék be. Ezzel szemben úgy 
az Ipartársulat választmánya, mint a 
mostani közgyűlés is elvetette a keres
kedők indítványát s hivatkozva arra, 
hogy az Ipartársulat a törvény alapján 
áll, a kereskedelmi minisztérium 1935 
január 16-án 100.913/34/III/B. sz. a. kelt 
rendeletének d., pontja szerint az egész 
költségvetési évre az Ipartársulat részé
re követelik a tagdijakat.

Ez a határozat nagy elkeseredést vál
tott ki a megjelent kereskedői kiküldöt
tek soraiban, amelynek különösen igen 
éles hangon Dickmann Dezső grémiumi 
elnök adott kifejezést, amikor „immorá
lisnak" (erkölcstelennek) nevezvén az 
iparosok határozatát s nem kímélvén az 
ipartársulat elnökének személyét sem, 
bejelentette, hogy ezek után a legélesebb 
harcot indítja meg a járási Ipartársulat 
minden intézkedése és tevékenysége el
len. Valaszkay Rezső ipartársulati elnök 
azonnal visszautasította Dickmann Dezső 
„immorális" kifejezését s úgyszintén a 
személye ellen intézett támadást is és 
kijelentette, hogy benne meg volt a jó
akarat a kérdés mindenkit kielégítő 
elintézésére, azonban neki is alá kellett 
vetnie magát a választmány és közgyű
lés határozatának, mert ő nem dolgozik 
terrorral és nem is fog.

Dickmann grémiumi elnök kijelentése 
nagy izgalmat és elkeseredést keltett a 
nagyszámban megjelent ipartársulati ta
gok soraiban, akik felugrálva helyeikről, 
maguk is éles hangon utasították vissza 
Dickmann elnök kijelentéseit, bejelentve 
egyúttal azt, hogy ha a kereskedő társa
dalom harcot indit az iparosság ellen, 
az iparosok tudni fogják kötelességüket, 
állni fogják a harcot és a támadásokra 
bojkottal fognak felelni és Rimaszom
batban is mielőbb megalakítják az ipari 
szövetkezeteket.

A zaj, lárma és vitatkozás oly nagy 
volt, hogy a közgyűlést vezető Valasz
kay elnöknek csak nagy nehezen sike
rült a rendet és a csendet helyreállíta
nia, amely azonban ismét fellángolt az 
Iparoskörrel kötendő bérleti szerződés 
jóváhagyásának tárgyalásánál.

Ezt a régen húzódó ügyet végre sike
rült legalább részben tető alá hozni. — 
Valaszkay elnök ösmertette erre vonat
kozólag a beérkezett három javaslatot, 
melyek közül Szőllősy István iparosköri 
titkár bizonyítékokkal alátámasztott 
hatásos beszéde után a közgyűlés 
nagy többséggel a helybeli Iparoskör 
ajánlatát fogadta el, mely szerint 6000 
Ki évi bér, K)00 KÍ közteherviselési dij 
és terembérlet ellenében öt évre a ri
maszombati Iparoskörre! megkötötték a 
bérleti szerződést.

Dickmann Dezső grémiumi elnök til
takozást jelentett be a bérlet megkötése 
ellen. Szerinte mindaddig, amig az elvá
lás teljesen nincs rendezve, semmi anya
gi megterhelést nem szabad keresztül
vinnie az Ipartársulatnak, kéri tiltakozá
sát jegyzőkönyvbe vétetni, ami meg is 
történt.

Németh Lajos iparügyi biztos pedig 
azon a címen, hogy a szavazás folyamán 
érdekeltek is szavaztak a bérbeadás 
mellett, másrészt pedig az alacsony bér
összeg miatt vétót jelentett be a bérbe
adás ellen. Mindenesetre nehéz lesz 
döntést hozni az iparügyi biztos vétó
jában, miután az ipartársulati tagok 
egyúttal iparosköri tagok is.

Ugyancsak Szőlőssy István iparosköri 
titkár javaslatára egyhangúlag elhatároz
ták, hogy az Iparoskör építményeire a 
telekkönyvi tulajdonjog bejegyzéséhez 
hozzájárulnak. Szőlőssy István azon má
sik bejelentését, hogy az Iparoskör újabb 
építkezéseket óhajt keresztül vinni, a 
közgyűlés a választmány elé utalja 
megtárgyalás és javaslattétel végett, ami 
után rendkívüli közgyűlés fog dönteni eb
ben az építkezési ügyben. Németh Lajos 
iparügyi biztos felhívására előbb kikérik 
erre vonatkozólag az instruktorátus és 
az országos hivatal véleményét.

Ezzel az izgalmakban bővelkedő ipar
társulati közgyűlés este 6 órakor véget 
ért. —hg—

Zongoravizsga.
Pásztory Gyuláné növendékei a Pol

gárikor színháztermében szombaton este 
megrendezett vizsgahangversenyen mu
tatták be zongora-tanulmányaik újabb 
egyéves szakaszának eredményeit, hu
szonegy számból álló, változatos és él
vezetes műsor keretében, a szépszámban 
összegyűlt közönség tapsaitól kisérve.

A zongoravizsga szokás szerint felö
lelte a legfiatalabb, tehát a billentyűk 
világába csak ezévben belépő kezdők 
generációjától kezdve a zeneiskolák el
érhető legmagasabb rangsorait repre
zentáló generációk képviselőjéig az ösz- 
szes közbeeső fokozatokat s igy a vizs
ga hü és szemléltető képét nyújtotta a 
Pásztory-iskolában végbemenő céltuda
tos és komoly munkának.

A kezdők boldog kategóriáját Mako- 
vits Pömpi képviselte a megnyitó mü- 
sorszámban, négykezest játszva Sárkány 
Pistivel, a múlt évi növendékhangver
senyen elsőizben bemutatkozó kezdő
növendékek legügyesebbjével, aki part
nerét az első zongoravizsga boldog iz
galmain ügyesen, diszkréten mosolyogva, 
gavalléros figyelemmel kisérte át, hogy 
ezután Valló Ibi-vel, majd Sárkány Évi
vel együtt újabb négykezesekben és leg
végül Burgmüller hangulatos kis darab
jával, mint szólista is tapsokat arasson. 
Makovits Pömpi sikeres bemutatkozása 
után egy önálló számmal is fellépett, 
amint azt Valló Ibi és Sárkány Évi is 
megcsetekedték, szép fejlődésről számol
va be.

A haladók biztató előmenetelre jogo
sított csoportjában Tomkó Márta, Len- 
ner Bébi és Bálint Manci szintén teljes 
megelégedésre szerepeltek, a magasabb 
évfolyamok növendékei közül pedig 
Ruszkay Kató és Burger Mili, legfőkép
pen azonban Gémes Ella és Reken Ol
ga, a vizsgahangverseny favoritjai tűn
tek ki, komoly stúdiumokban eltöltött 
évek szorgalmas munkájáról, elmélyült 
technikáról, biztos és temperamentumos 
előadókészségről és lényükké vált muzi
kalitásról téve tanúbizonyságot, oly kel
lékekről tehát, amelyek a továbbfejlődés 
legszükségesebb feltételei. Gémes Ella 
Chopin E-moll Valse-je, Reken Olga De- 
libes: Coppelia-ja s a kettesben leját
szott Liszt II. rapszódiája vizsgahangver
senyek szokványos nívóját meghaladó 
komoly zenei produkciók voltak és a 
közönség úgy is fogadta őket.

A sikerből kijutott a Szikora-zenész- 
család szimpatikus ifjú tagjának, Szikora 
Attilának is, aki Burgmüller-Arabeszk- 
jével irta be nevét a Pásztory-hangver- 
senyek kötetté vastagodó krónikájába.

A vizsgahangverseny pompásan össze
válogatott és változatosan színes műso
rát igaz és őszinte gyönyörűséggel él
vezte a közönség s a program befejez
tével lelkes óvációkban részesítette 
Pásztory Gyulánét, a kitűnő zenepeda
gógust és növendékeit, akik hatalmas 
kosár virággal kedveskedtek tanárnőjük
nek, a rimaszombati magyar társadalom 
„Nelly néni“-jének, aki meghatottan fo 
gadta a kitüntető szeretet és őszinte ra
gaszkodás e stílusos megnyilatkozását.

A vizsgahangverseny közönsége a mű
sor befejeztével a Polgárikör családi 
estélyén vett részt és a reggeli órákig a 
legjobb hangulatban szórakozott együtt.

Beiratások a magyar
elemi fin- és leányiskolába.

Az 1937—38. tanévi beiratások junius 
hó 28. és 30 án délelőtt 8—12 ig és 
délután 2—-4-ig tartatnak meg az iskola 
tanácstermében. A jelzett napokon való 
megjelenés minden tankötelesre köte
lező. — Az I. osztályba lépő tanulók 
szülőikkel jelenjenek meg és hozzák 
magukkal a születési anyakönyvi kivo
natot is.

Rimaszombat, 1937. junius hó 21.
Igazgatóság.

Könyvtárak nyári szünete.
A városi közkönyvtár, valamint a 

Polgárikor könyvtára, szokásos, a könyv
tárak rendezésével kapcsolatos nyári 
szünetét ez évben julius hó 1 - tői aug. 
hó 16. illetve 18-áig tartja. Felkérjük 
mindkét könyvtár olvasóit, hogy az ál
taluk kikölcsönzött könyveket a városi 
közkönyvtárnak julius 1-én és 3-án, 
csütörtökön és szombaton, a Polgárikör 
könyvtárának julius 7-én, szerdán d. u.
2—6 óra között feltétlenül szolgáltassák 
vissza. — A városi közkönyvtár olvasói
ból alakult Könyvbarát Társaság tagjai 
részére, kizárólag a társaság könyveire 
korlátozva, a szünet alatt is könyvköl
csönző szolgálatot tartunk, minden csü
törtökön délután 2—4 óráig.

Könyvtáros.

Ipartársulati közlemények.
A szlovenszkói vegyes ipartársulatok 

országos szövetségének sikerült tagjai 
számára kedvezményeket biztosítani a 
következő fürdőkben: Pöstyén, Tren- 
csén-Teplicz, Luhaéovice, Koritnicza, 
Karlsbad, Csizfürd,ő, Franzensbad és 
Szliács-fürdőkben. — Bővebbet az ipar
társulati irodában lehet megtudni.

Czipészipari kiállítás. A nemzetközi 
Dunavásár igazgatósága közli, hogy 
szeptember havában Pozsonyban egye
bek között cipészipari kiállítás is lesz, 
melyre cipész iparosaink figyelmét fel
hívjuk. Részletesebb adatokat az ipar
társulati iroda közöl.

Hivatalos órák az ipartársuiatnál. 
A ipartársulat slnöksége közli, hogy 
julius hó 1-től augusztus 31-ig az iroda 
csak délelőtt 9 órától déli 1 óráig fog 
hivataloskodni.

Karnagyi tanfolyam. A csehszlová
kiai Magyar Dalosszövetség által ren
dezett karnagyi tanfolyam idei befejező 
háromheti kurzása 1937. augusztus hó 
9 élői augusztus 28-áig lesz. A tanfo
lyamra jelentkezhetnek mindazon hall
gatók, akik a tavalyi tanfolyam látoga
tása végével „látogatási bizonyítványt" 
nyertek. A tantolyamra uj hallgatók is 
jelentkezhetnek, amennyiben olyfoku ze
nei előképzettségüket igazolják, amelyet 
a tavalyi tanfolyam hallgatásával a hall
gatók nyertek. Ezt vagy okiratokkal 
(kántori tanfolyam, zeneiskola stb.) vagy 
felvételi vizsgával kell igazolni. Á fel
vételi vizsgálat 1937. augusztus hó 9-én 
reggel 8 órakor lesz Pozsonyban a vá
rosi zeneiskola orgonatermében (Vigadó) 
és 9 órakor kezdődik az ezévi tanfo
lyam. A jelentkezési határidő 1937. jul.
5. A később érkező jelentkezéseket nem 
veszik figyelembe. Közelebbi felvilá
gosítást szívesen nyújt a Cs. M. D. Sz. 
központja (Pozsony Ventur-u. 15. I.)

H ÍR E K
C sillagos nyári éjjel.

Csillagba néz szemünk, idegen bolygó
nak életét kutatjuk elepesztő szomjjal; 
ismeretlen világ forog a nagy űrben, földi 
ember előtt rejtett sok titokkal.

Teleszkópos szemünk a káoszba bámul, 
keresi a titkot, amit még nem ismer; van- 
e vaj’ ott élet, virágoskeri, erdő, vig ma
dárcsicsergés, fájósszivü ember ?

Van e nótás jókedv, csók, ölelés■, bánat, 
gerlebugás, tavasz, érlelő nyár, ősz, tél; 
van e dalos regös, ki a jelennek egy ez
redéves múltról estenden elregél?

Van e hit és remény, álnok áskdlódás 
és egymásratörö emberi gyűlölet; égzen- 
géses vihar után ottan vájjon szivárvány 
íveli-e a derűs eget?...

... Hiába tekintünk kiváncsi szemekkel 
a fényárban forgó öreg Mars csillagra; 
annak rejtelmeit véges ember elől továbbra 
is titok ködfátyla takarja... ^

^ T v g u s .

B allag már a vén diák . . .
Isten megáldjon vén falak! 
lejárt az óra, menni kell ; 
már vár a harc, küzdés, siker... 
de szivem mindig itt marad.
Künn zúg az élet, áll a bál, — 
benn csönd volt,béke s nyugalom... 
álom egy szálló csillagon, — 
s a Föld : csak messzi láthatár.
Mind szines szép felhőcsapat: 
felénk suhantak tűnt korok, 
hősök, poéták, piktorok, 
kiknek nyomán szent láng fakadt.
Jártunk a völgyben, s ormokon, 
Odysszeussal tengeren,
Peer Gynttel fjordon, gleccseren, 
s Dantéval mennyben s poklokon.
Most menni kell... Az óra száll. 
Ballagj, csak ballagj vén diák ! 
a régi szép melódiák 
nem térnek vissza soha már.
Ballagj, csak ballagj!... Ég veled 
szép ifjúság, s ti vén falak : 
könnyes szemmel megáldalak, 
s a szivem soha nem feled.

Kádár Mária.

B a lla g n a k  m ár.
Elindultak nyári hajnalon gyönyörű 

tavaszéletükkel az útra, mit az élet te
reget már könnyű lábuk elé.

Élindultak könnyesen és reménykedve 
és bizonytalan reszketéssel szivükben.

Nyolc éven át összeforrt életük szá
lait eltépte az idő. A közös ut szerle
ágazik s mindenik külön-külön rójja 
már a kiszabott pályát.

Amikor felcsendült ajkukon a búcsú 
dala, olyan volt, mint mikor tavasszal 
hullni kezd a virágzó fák fehér szirma. 
Búcsú volt. Búcsú a tavasztól, az ál
moktól, a soha vissza nem térő gyer
mekálmoktól. Talán nem is tudták mitől 
búcsúznak, hogy a legszebb valóság lett 
csak emlékké, melyhez a lelkűk majd 
imádkozni vissza-visszajár.

Oh, miért nem lehet megállni ? Miért 
keli elmenni ? Miért kell mindig, mindig 
búcsúzni? Miért szórja szét ezeket a 
drága, kacagó gyerekeket a kegyetlen 
élet? Mintha egy gyönyörűen összekö
tött virágcsokrot dobnának széjjel.

Nincs irgalom, nincs megállás. Bal
lagni kell „tovább, tovább." — Az uj 
utakon el-elhull egy virág s talán tövi
sek tépik meg drága gyermeklelkük 
álomselymét.

Isten veletek ! Ballagjatok, mert ez a 
sorsotok. Legyen könnyű az utatok s 
közel a cél, amely felé indultok. Kisér
jen áldás, szerencse s legyen olyan bol
dog és szép az életetek, amilyen virá
gos volt a tavaszotok.

... Valaki most imádkozik értetek...
______  Ha.

Uj pápai titkos kamarások. A római 
pápa, az egyházmegyei püspök ezirányu 
előterjesztésére, Kovács Gyula torna
görgői, Lója Jenő jekelfalusi, Mázik 
László rimaszécsi és Richter Antal jols- 
vai plébánosokat pápai titkos kamará
sokká nevezte ki, az egyház szolgálatá
ban kifejtett munkásságuk elismeréséül.

Orvosi kinevezés. Dr. Urbányi Bélát 
a rozsnyói kórháznál állásában véglege
sítették és alorvossá kinevezték. A föl
diek örömével vettük és közöljük e hirt,
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Gyógyszerész-avatás. Urbdnyi Tibort 
(Rimaszombat) folyó hó 19-én a buda
pesti Pázmány Péter tudományegyete
men gyógyszerésszé avatták.

Cégváltozás. A Derekas János rima- 
szombati vegyeskereskedés cégbe ifjú 
Derekas János társtulajdonosi minőség
ben belépett. A cég uj neve : Derekas 
János és Fia.

Ünnepi szolgálat a postán. Folyó 
junius hő 29-én (Péter-Pál napján) a 
posta-, távirda- és telefon-szolgálat mint 
ünnepnap. — Pénzfelvételi osztálynál a 
szolgálat 8—11-ig, levél és csomag fel
adásnál pedig 8—12-ig, távirda és tele
fonnál 8—19 óráig tart.

A feledi katolikus nagygyűlés, mely
ről múlt számunkban már megemlékez
tünk, a múlt vasárnap impozáns módon 
folyt le. A csaknem másfélezer főnyi hi
vő a templom előtti gyülekező helyről 
példás rendben vonult a főtérre, ahol 
tábori misét tartottak. A feledi járás 59 
községén kívül a rimaszombati, Fülek 
és vidéki katolikusok is népes küldött
séggel vettek részt a gyűlésen, melynek 
vezető szónokai Mázik László rimaszé- 
csi esperes-plébános és Pitkó József ri
maszombati s. lelkész voltak. Gyűlés 
után társasebéd volt, amit vidám egy- 
felvonásosok, szavalatokból álló műso
ros előadás, majd táncmulatság követett.

Hubay-emlékünnepély. Hubay Jenő, 
a világhírű nagy magyar hegedűművész, 
a halóporában is élő zenei titán emlé
kére a rimaszombati magyar közműve
lődési bizottság ezévi október hónapban 
nagyobbszabásu ünnepélyt rendez, ame
lyen Farkas Márta neves hegedűművész
nő, a nagy művész Szlovenszkón élő 
egyetlen kiváló tanítványa is szerepel.

Filléres Művész Esték. A Farkas 
Pali és társai által folyó hó 19-én és 
20 án este egyfelvonásos színművek be
mutatásával városunkban is megrende
zett Filléres Művész Esték a közönség 
élénk érdeklődése mellett folytak le.

Kiss József édesanyja síremlékére 
az elmúlt héten a következő önkéntes 
adományok érkeztek be : Rimaszombati 
izr. Szentegylet 100 kor. Kovács Sán
dor 20 kor. Steiner Félix 20 kor. Enye- 
di György 10 kor. Az emlékműbizottság 
ezúton mond köszönetét e nemeslelkü 
adományokért és felkéri mindazokat, 
akik a síremlék költségeihez még hozzá 
óhajtanak járulni, hogy önkéntes ado
mányaikat mielőbb juttassák el az akció 
pénztárosának : Dr. Reinitz Vilmos or
vosnak kezéhez. — A bizottság egyéb
ként minden valószínűség szerint julius 
hó 10-én, vasárnap este a Tátra szálló 
nagytermében rendezi meg Kiss József 
— estjét, a költő halálának 15 éves év
fordulója alkalmából. Az. estre nagyban 
folynak az előkészületek és a műsort 
jövő számunkban már pontosan fogjuk 
közölhetni.
Qtritalfif I ili diplomás zongoratanár- 
u i IIIlKj  Lili nő folyó junius hó 26-án

délután 5 órakor tartja zenedélutánját
növendékeivel.
Használt könyvek megvételét hatá

rozta el legutóbbi közgyűlésén a rima- 
szombati állami magyar reálgimnázium 
segitőegyesülete, abból a célból, hogy 
kölcsönkönyvtárát az eddiginél nagyobb 
terjedelemben bocsájthassa a szegény- 
sorsú növendékek rendelkezésére s igy 
közvetve enyhítsen a gyermekeiket is
koláztató szülők gondjain. A segitőegye- 
sület elnöksége ezúton is felhívja a 
szülők és ifjúság figyelmét, hogy az 
eladásra szánt használt könyveket szí
veskedjenek a segitőegyesület részére 
átengedni, amelyekért a könyvek álla
pota szerint a legmagasak árakat fizeti 
meg az egyesület. A könyveket Frenyo 
Lajos tanár, a kölcsönkönyvtár vezető
jénél kell beszolgáltatni, akinek utalvá
nyára azután Holéczy Miklós tanár, a 
segitőegyesület pénztárnoka azonnal ki
fizeti az ellenértéket.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Cionista választások. A f. évi au
gusztus havában, Zürichben tartandó 
XX cionista kongresszushoz a választá
sok városunkban f. hó 29-én lesznek 
megtartva. A választó jogosultak (Sekel- 
fizetők) szavazataikat Deutsch Salamon 
házában (Stefanik u. 15. sz.) f. hó 29-én, 
kedden d. u 2—4 óráig adhatják le. A 
választás titkos. A választási harcban 5. 
párt vesz részt. Városunkban a válasz
tók (Sekelflzetők) száma 60.
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Minél többet mutat a hőmérő, 
annál fontosabb 
a V itello-keltezés!
Éppen a forró évszakban fontos, hogy minden 
eledel lehetőleg friss legyen. A naponta köpült I 
V ite l lo - D e l ik a te s s e -M a rg a r in e  a legjobb) 
nyersanyagokból és friss tejből kifogéstalanul 
higiénikus módon készül. A keltezés jótáll a

J V ite l lo  friss és minőségileg kitűnő voltáért. *

é e t í t t t p ™
D E L I  K A  T É  S S E

.S j j g iÖ I N aponta  frissen kőpűlve a
* legfinomabb nyersanyagokból.
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A „Blaha Lujza műkedvelő társa
ság" folyó hó 22-én tartotta meg első 
vezetőségi ülését Varga Imre elnöklete 
alatt. A vezetőség letárgyalta a folyó 
ügyeket és elhatározta, hogy az elkö
vetkezendő ősz folyamán minden való
színűség szerint Fodor László „Érett
ségi" című vígjátékét és Farkas Imre 
„Cseregyerek" cimü szép operettjét fogja 
színre hozni és e tekintetben már most 
megteszi a szükséges lépéseket. — Az 
előadások megrendezésével Makovits 
Jenő főrendezőt és Marosi Mihály ren
dezőt bízták meg. — Egyébként elha
tározta a vezetőség, hogy a műkedvelő 
társaság első ismerkedési estélyéi a jövő 
hét csütörtökén, julius 1 én tartja meg 
a Polgárikör kerthelyiségében, amikor 
is a pörköltös vacsora egy terítékének 
ára 6 korona lesz. A műkedvelő társa
ság vezetősége ezúton is meghívja ösz- 
szes tagjait és barátait ezen első társas 
összejövetelére, amelyre a jelentkezési 
ivek Jelűnek Miklós főtéri bazáréban és 
Remenyik Kálmán főtéri ékszerüzleté
ben Írhatók alá, de jelentkezések esz- 
közölhetők a Kör háznagyánál is.

A Rimaszombat és Vidéke Jótékony 
Nőegyesület története. Az 1936. évi 
december hó 27-én tartott közgyűlésén 
fennállásának hetvenedik évét ünneplő 
Rimaszombat és Vidéke Jótékony Nő
egyesület történetét Holéczy Miklósáé 
Jaczkó Ilona alapitó tag ékes tollal 
megírván, a jelzett jubiláris közgyűlés 
amikor ezért az egyesület köszönetét 
nyilvánította, elhatározta, hogy az érté
kes munkát nyomdai utón sokszorosit- 
tatja és azt minden tagjának megküldi. 
A határozat értelmében Holéczyné-Jaczkó 
Ilona, a nőegyesület uj igazgatója által 
megirt történet a díszközgyűlés jegyző
könyvével összesen 22 oldalas, csinos 
kiállítású füzet alakjában most hagyta 
el a sajtót s az a tagoknak e héten 
már szét is küldetett. Az ügyesen ösz- 
szeállitott és szépen megirt történet di
cséretére válik Írójának s a nőegylet 
áldásos munkásságának Írásos bizonyí
téka.

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

A Főtér aszfaltozása. Városunk fő
terének aszfalt-járdával való ellátását 
lapunk évek óta szorgalmazza és ezév- 
ben is vezető helyen két Ízben is fog
lalkoztunk a kérdéssel, kimutatván az 
aszfaltozás ügyének a város fejlődése 
és szépítése érdekében való fontosságát 
és szükségszerűségét.— Nem végeztünk 
hiábavaló munkát, mert — mint öröm
mel értesülünk — városunk haladó- 
szeliemü vezetősége a főtér aszfaltozá
sát elhatározta s az előkészítő munká
latokat megkezdette, úgy hogy az asz
faltozás mielőbbi megvalósulása remél
hető. Ez üggyel közelebb bővebben fog
lalkozunk.

Felhívjuk azon jobbmódu szülőket, 
akik gyermekeiket a rimaszombati ma
gyar reálgimnáziumba Íratják be, lépje
nek be akár alapitó, akár pártoló tag
ként a magyar reálgimnázium „Segítő 
egyesületébe". Az egyesület ingyen köl
csön könyv-, tanszer- és ruhasegélyben 
részesíti az intézet szegénysorsu növen
dékeit, s ha a társadalom az egyesüle
tet kellően támogatja, úgy az élelmezési 
segélyezést is programjába veszi az 
egyesület. Az elnökség.

Vízórákat alkalmaz a város. Az 
évek sora óta fokozódó panaszok miatt 
Rimaszombat város vezetősége a víz
órák rendszeres bekapcsolását fogana
tosítja, különösen azon házakba, ahol 
nagyobb a vizfogyasztás, vagy a víznek 
esetleges pazarlásával lehet számolni. 
A vízhiány megszüntetését azáltal véli 
a város vezetősége megoldani, hogy víz
órák behelyezésével megakadályozza azt 
a tarthatatlan állapotot, hogy egyesek 
kimondottan kertészktdési célokra hasz
nálták fel a múltban a vízvezeték vizét. 
Ily módon elvonták a vizmű vízmennyisé
gét részint az emeleti lakóktól, részint 
pedig az esteli, illetve hajnali órákban 
olyan megerőltetésnek tették ki a városi 
vízmüvet, hogy az nem volt képes fel
adatának teljes mértékben megfelelni. 
A vízóráknak fokozatos beállítása a jö
vőben még erőteljesebben lesz végre
hajtva, mert ezáltal fog a város lakos
sága jobban hozzájutni az ivóvízhez és 
ezáltal lehetséges lesz a jövőben a viz- 
szolgáltatási költségeket olcsóbbá tenni. 
A cél: fokozatosan minden lakásba való

vízóra beszerelése. Ezen intézkedésével 
Rimaszombat város vezetősége az alap 
szabályokban lefektetett előírásnak tesz 
eleget és biztosítja fokozatosan a víz
szolgáltatás folytonosságát.

Ismét egy világhirű író műve jelent 
meg az „Uj Európa Könyvesháza" so
rozatában a bratislavai Eugen Prager 
könyvkiadónál. — A háromszáz oldalnál 
nagyobb terjedelmű mü gyönyörű kiál
lításban kerül az olvasó elé : John Dos 
Passos: Három katona. — I. Öntik a 
formát.— II. A fém körül. — III. Gépek. 
— IV. Rostély. — V. A külső világ. — 
VI. A kerekek alatt. — Ha elolvassa az 
olvasó a fejezetcímeket, azt hiszi, hogy 
egy modern nagy gyár üzeméről van 
itt szó. Tévedés — és mégis igaz. — A 
tegnap és holnap borzalmas nagy üze
mét tárgyalja ez a könyv, a háborúét... 
Nem két egymással szembenálló nemzet 
háborúját, hanem az ember harcát a 
felidézett pokol ellen. Az emberét, aki 
nem akar a gyehenna tüzén elpusztulni. 
Három amerikai katona vezet el ben
nünket az európai harcterekre, hogy 
megismerjük véres valóságában a há
borút. A srapnellek és gránátok rob
banó zaja elnyomott minden más han
got. Tízmillió ember pusztult el az 
európai harctereken, de az ember igazi 
akaratát sem elnémítani, sem megölni 
nem lehetett. — Ezeket mondja el Dos 
Passos ebben a könyvben.

Öngyilkos szegényházi ápolt. Folyó 
hó 22 én hajnali negyed 3 órakor a 
szegényházi ápoltak észrevették, hogy a 
szegényház fürdőszobájának vasrácsos 
ablakára felakasztva egy nőhulla lóg. 
Azonnal jelentést tettek az esetről a 
szegényház gondnokának, aki az öngyil
kosban özv. Bartha Istvánná szegényházi 
ápoltat ösmerte fel. Azonnal levágták a 
kötélről, de már nem volt élet benne. 
A szegényház gondnoka azonnal értesí
tette az államrendőrséget, Rimaszombat 
város városbiráját, Dr. Eszenyi Gyulát 
és áthivatta a közelben lakó Dr. Kom- 
lós Gyula orvost is, aki szintén csak a 
órákkal előbb bekövetkezett halált kons
tatálhatta. A szerencsétlen 59 éves asz- 
szony zsilettel és késsel előbb ereit vágta 
fel a kezén és lábain és csak azután 
kötötte fel magát. Nevezett kissé elme
bajos is volt és már kétszer kísérelt 
meg öngyilkossági kísérletet, egyizben 
Tamásfalán lakó nővérénél a kútba ug
rott, majd máskor kezében nagy kony
hakéssel akart végezni magával, de min
dig megakadályozták. Miután az öngyil
kosság ténye teljesen beigazolást nyert, 
az államügyészség rokonai részére ki
adta az eltemettetési engedélyt.

Álorvos garázdálkodott Nagyrőcén 
és környékén, ahol egy feltűnően ele
gáns férfi a Vöskereszt orvosaként be
mutatkozva sorra látogatta a szoptatós 
anyákat, közölvén azokkal, hogy a Vö
röskereszt nagyobb ingyentej-akciót in
dít, amihez elsősorban az anyák meg
vizsgálása szükséges. A hiszékeny anyák 
felültek az álorvosnak, aki az orvosi 
vizsgálat közben visszaélt a nők hely
zetével. Tizenegy rászedett asszony fel
jelentésére a csendőrség széleskörű nyo
mozást indított a szélhámos álorvos kéz- 
rekeritésére.

Fegyveradót fizet mindenki a bir
tokában levő, vadászatra használható 
lőfegyverek után, úgyszintén azon fegy
verek után is, melyek családtagjai, va
dászcselédei, a vadak gondozására és 
erdőterületek őrzésére alkalmazott cse
lédjei, valamint mező-, szőlő- vagy 
erdőgazdaságban alkalmazott pásztorok, 
csőszök és erdőkerülők birtokában vagy 
használatában vannak. — Az, aki csak 
fegyveradót fizet, köteles a birtokában 
levő s vadászatra használható fegyve
reket szám szerint s annak megjelölése

mellett: vájjon egy- vagy több csövüek, 
bejelenteni, a bejelentést lakásának pon
tos megjelölése mellett sajátkezüleg alá
írni és azt 1937. évi junius hónapban 
ama községi elöljáróságnál vagy adóhi
vatalnál benyújtani, ahol az adóköteles 
állandó lakását tartja. — A bejelentés 
élő szóval is történhetik, mely esetben 
az adóköteles bemondása szerint a be
jelentési űrlapot a községi jegyző (adó
hivatal) köteles kitölteni.

I Kíné APÜLLO mozgó
Szombaton, vasárnap, esetleg hétfőn, jú
nius 26-27-28-án csiklandós magyarul be

szélő vígjáték Szőke Szakállal :

B arátságos arcot kérek

Kedden, junius 29-én németül beszélő tár
sadalmi film :

H ázasságra  Ítélem
Lilian Harvey, W. Fritsch, P. Kemp, Sima.

Szerdán, junius 30-án A. Korda rendkívüli 
tökéletes alkotása :

Az eladó kísértet

Csütörtökön, julius 1-én ez idény legsi
kerültebb vigjátéka :

Egy sikerült ötlet
P. Hörbiger, Trude Marlen, Hans Moser.

Villámcsapás a Piactéren. Pénteken 
a kora délutáni órákban heves nyári zi
vatar vonult át városunkon, erős villám
lás és mennydörgés kíséretében. A sű
rűn egymásután következő villamos ki
sülések közben az egyik villamos áram, 
óriás dörrenéssel, a városunk piacterén 
az Angyal-féle kereskedői üzlet mellett 
lévő villanyvilágitási vezeték tartóját s 
onnét szétsugározva, többek között a 
járda melletti benzinkút töltő csövének 
rézkupakját érte, nagy ijedelmet okozva 
nemcsak a közelben tartózkodók, hanem 
a távolabb lakók között is. A kivonult 
tűzoltóság homokkal oltotta el a töltő
cső meggyulladt benzin tüzét, megaka
dályozva igy az esetleges nagyobb sze
rencsétlenséget, mely a benzin robbaná
sából előállhatott volna.

Akasztott embert találtak a vecsek- 
lői erdőben. A Feled melletti Vecseklő 
község erdejében a pásztorok egy akasz
tott ember holttestét találták. A vizsgá
lat megállapította, hogy az öngyilkos 
Motos József 50 éves munkással azo
nos, aki már évek óta munkanélküli s 
ezért követte el végzetes tettét.

Iparosok tanácsadó irodája Rima
szombatban. A rimaszombati iparoskör 
agilis vezetősége megalakulásától kezd
ve minden igyekezetével azon volt, hogy 
tagjainak a társadalmi érintkezésen ke
resztül minden lehető igényét kielégítse. 
Újabban az iparoskör kebelén belül 
Szőllősy István iparosköri titkár veze
tése alatt tanácsadóórákat vezetett be. 
A rimaszombati iparoskör tanácsadó 
irodája minden pénteken délután 6 órá
tól 8 ig áll a tagok rendelkezésére az 
iparosköri irodában.

Beiratás a pozsonyi YMCA magán
kereskedelmi iskolájába már javában 
folyik. Tagozatai a kétéves kereskedel
mi iskola és egyéves keresk. tanfolyam. 
Felvehető minden 14 életévet betöltött 
és legalább 3 polgári vagy középiskolai 
végzettséggel rendelkező tanuló vagy 
tanulónő. A végzett tanulók érvényes 
bizonyítványt nyernek. Az iskola jó al
kalmat nyújt a szlovák nyelv gyors és 
alapos elsajátítására. Megfelelő számú 
jelentkezés esetén magyar párhuzamos 
osztályok is lesznek. Prospektus kívá
natra ingyen.
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Városunkban több a nőválasztó, 
mint a férfi. Városunkban a szavazók 
összeírása befejeződött. A választói név
jegyzékek julius hó 15-éig közszemlére 
vannak kitéve a városházán. — Rima
szombat választóinak száma összesen 
4637, ebből férfi 1992, nő 2645. — A 
szenátusba be lett irva összesen 4210 
választó, melyből férfi 1852, mig nő 
2358. A kerületi és tartományi képvi
selő testületbe összesen 4422 szavazó 
lett beírva, melyek közűi férfi választó 
1935, mig nő 2487. Városunkban tehát 
sokkal több a nő- mint a férfi-szavazó.

Filmszínház. Folyó hó 26., 27. és 28. 
kiválóan szórakoztató estében lesz ré
szünk a „Barátságos arcot kérek" cimü 
szinmagyar film előadása alkalmával, 
melyben Szőke Szakáll jáisza a fősze
repet. Bagynek Mátyás ócska fény
képészbódéjában él leányával Évivel. 
Ráadja magát riporter-fényképekre s 
ennek révén nemcsak bonyodalmakat 
idéz elő, de a keletkező szerelmi regé
nyekben is összekuszálja az eseménye
ket. — A film szövegét Karinthy Fri
gyes és Mihály István Írták.

Folyó hó 29-én „Házasságra Ítélem" 
cimű német nyelvit film kerül bemuta
tásra, melynek főszereplői a rég nem 
látott Lilian Harvey, továbbá Willy 
Fritsch, Paul Kemp, Oskar Sima stb. 
Gil Taylor véletlenül belecsöppen egy 
bírósági reporter tisztségébe. A bíróság 
előtt Anu Garden nevű lány állott csa
vargással vádolva, Gil furcsa módon 
menti meg a lányt s innen kezdődik 
egy változatos, képekben gazdag idilli
kus élet.

Folyó hó 30-án „Az eladó kisértet" 
cimü Korda-film kerül színre. A XVIII. 
század első felében élt a Glourie-kas- 
télyban Skótországban Gavin, ki fiát 
Mac Laggart arra kárhoztatta, hogy ad
dig uralkodjék „szellemként" a kastély
ban, mig a rajta esett sérelmet nem 
teszi jóvá. Több mint 200 évig tart ez 
az állapot, mig a XX. század vívmányai 
meg nem változtatják sorsát.

Julius hó 1-én a „Santa Margaréta 
utolsó útja" cimű német film kerül le- 
pergésre. — Gregor Lossen vendéglős 
szeszcsempészettel foglalkozik s felesé
ge, hogy férjét a csempészek karmaiból 
kimentse, merész tettre határozta el 
magát, amidőn útra kél az egész társa
sággal a „Santa Margaréta" jachton s 
bebizonyította tetterejét s okosságát, 
mihez nem kevés bátorság is párosult.

Járdára szaladt egy próbaautó: 
két sebesült. Folyó hó 23-án este 8 óra 
körül Dr. Grottó Sándor rimakokovai 
orvos feleségével beleült egy Tátra-ko- 
csiba, hogy azt megvétel előtt kipró
bálja. A kocsiban foglalt helyet Bako
nyi József, a Tátra-művek rimaszombati 
bizományosa is. — Az autót vezető Dr. 
Grottó orvos a Gömöri-utcán keresztül 
vette az irányt, ahol tudvalevőleg az 
esti órákban a legtöbben sétálnak, lé
vén ez az utcarész Rimaszombat egyet
len, úgynevezett „korzója." Amikor a 
Gömöri-utcán a Tátra-szálló mellett ha
ladt az autó, Dr. Grottó észrevette, hogy 
Bokor Fér. teherautója közvetlen előtte 
néhány méternyire kanyarodik be a kapu 
felé. Dr. Grotto abban a reményben, 
hogy még átjuthat minden baj nélkül, a 
kanyarodó teherautó előtt akarta folytatni 
útját, amikor véletlenül a járdára vezette 
fel kocsiját, miközben az ott barátnéjával 
nyugodtan sétáló Szüszmann Mária 17 
éves helybeli urileányt elütötte, aki az 
autó elé esett és a lábán szenvedett 
könnyebb zuzódásokat. Barátnéja idejé
ben félreugrott s igy nem történt semmi 
baja. Szüszmann Máriát azonnal a kór
házba szállították, ahol röntgenezéssel 
megállapították, hogy kisebb zuzódáso- 
kon kívül semmi más komolyabb ba
ja nem történt. — Azonnal haza is 
engedték a kórházból. — Abban a pil
lanatban, amikor ez történt, haiadt nyu
godtan a Gömöri-utcán az állomás felé 
Klein Artúr vágujhelyi magánhivatalnok, 
aki a háta mögött levő zörgésre lett 
figyelmes. Hátranézett és rémülten vette 
észre, hogy nyomában a járdán egy 
személyautó halad. Hirtelen megfordult 
és ráugrott az autó hűtőjére, ahol rövid 
ideig lovagló állásban helyezkedett el, 
majd lefordult az úttestre és az ajkán 
szenvedett könnyebb horzsolásokat. Sa
ját lábán ment fel Dr. Komlós Gyula 
helybeli orvos rendelőjébe, aki első se
gélyben részesítette. — Komolyabb baja 
szerencsére neki sem történt.

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

Galáníai SE-Törekvés 4:2 (4 :2 ) .-
Biró : dr. Brüll.

Törekvés : Gajarsky — Simon, Lőkös 
— Katz, Szlovencsák, Gyürék — Szmre- 
kács, Molnár, Árvay, Kerekes, Tromka.

Galántán játszódott le a CsAF—MLSz 
nyugati csoportbajnokságának utolsó 
mérkőzése, amely egyébként a bajnok
ság kimenetelére nem birt jelentőséggel. 
A hosszú auíóuttól fáradt Törekvés nem 
birta megőrizni veretlenségét a lelkesen 
játszó hazai csapattal szemben s ámbár 
a második félidő túlnyomó részében 
döntő fölényben volt, az első félidőben 
könnyelmüsködés folytán szerzett hát
rányt nem birta a maga javára korrigálni.

A Törekvés csapatában a belső hár
mas, de főleg a két összekötő játszott 
mérsékelten. Gajarsky jó védések mel
lett több góiban ludas.

A gólokat Árvay és Tromka szerezték. 
A Törekvés kétszer is vezetéshez jutott, 
de azt nem tudta megtartani. Biró kitű
nő volt.

A nyugati csoport bajnokságának vég
állása :

Törekvés 4 2 1 1  6:6 5
Galántai SE 4 2 0 2 7:10 4
Ligeti 4 1 1 2 11:5 3
Lévai TE - Tamásfalai MSC 2:1 (1.0) 

A Magyar Kupa bajnokság elődöntő 
mérkőzései folyamán a TMSC a Lévai 
TE csapatát látta vendégül. A mérkő
zés előtt zápor vonult végig a városon, 
ami igen károsan befolyásolta a látoga
tottságot s a TMSC-nek bizony nagy 
deficittel kellett számolnia. A mérkőzé
sen a TMSC nagy lelkesedéssel küzdött 
és fölényben játszott mindaddig, mig a 
II. félidő közepe táján a győztes gólt be 
nem rúgta a vendégcsapat. Ettől kezdve 
mintha elvágták volna a csapat küzdő
készségét, határozott játékát kapkodás 
váltotta fel. Az LTE tetszetős és techni
kailag meglehetősen képzett játékot mu
tatott. A TMSC-bői csupán Molnár hát
védet, az öreg harcos Solymossyt, Oláh 
kapust lehet kiemelni. A többiek formán 
alól szerepeltek. A TMSC gólját Kres- 
nye rúgta.

Slovan—Katonai válogatott 4:0. —
A Slovan megérdemelt, fölényes győzel
me a helybeli helyőrségi válogatott fölött.

Osgyáni SE—Apátfalusi SC 1. A. 
5:3 (3:0). — Lejátszva Osgyánban.

Réglátott gyönyörű játékkal rukkoltak 
ki az Osgyáni játékosok az I. osztályba 
játszó ASC ellen, melyet az eredmény 
is tanúsít. — Az osgyáni csapat minden 
dicséretet megérdemel lelkes játékáért.

Osgyáni SE—Feledi TC 10:4 (4:2). 
Lejátszva Osgyánba, 1937. VI. 20-án.

A második mérkőzést is fölényesen 
nyerte a nagy sár ellenére is az osgyáni 
csapat a második osztály III. helyezettje 
ellen, aki nem volt méltó ellenfele az 
osgyáni együttesnek. Gólokat adták: 
Borics 5, Molnár 3, Szántó 2. Feledtől: 
Urbanyec 2, Batla 1 és egy öngól.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

jó karban lévő, használt búto
rok, Íróasztal, legújabb tipusu 
ELEKTRO LUX porszívó, csil
lár, ágysodrony stb. eladók.

Forgách utca 11. szám.

M A N D E L  £ .
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16, sz. az emeleten.
Dolgozik a LIEÖEBNY FOND" 
és magánbetegsegéiyzők tagjai
nak is.

Pályázat.
Az Iparosok és Kereskedők Hitelinté

zete Rimavská Sobotán Jánosi ucca 18. 
pályázatot hirdet pénztárnoki, valamint 
altiszti állásra.

Csakis garancia-képes, szlovákul tudó, 
szerény igényű férfiak és nők pályáz
hatnak. Fizetés megegyezés szerint.

Két-Iári iskolás diákot
kosztra, esetleg kvártélyra elfogadok. 

Cirn : Sodorna utca 9. szám.

Ingyen
n  de 15  K e . heti részletre

kaphat már fényképezö-gépet a
BÖK 0 R-drogériában.

É rtesítés.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

közönséget, hogy

autó és gépjavitó-műlielyeinet
a Vásártérről a Vasut-ucca 28.
szám alá helyeztem át.

Szives pártfogást kér
Kövér Pál géplakatos.

Ugyanott egy komplett asztalos-ipari gépek, va
lamint egy 1200 m/m elevátor eladó.

Óva intem mindazokat, kik operálva 
lettek, vagy hashártya-szakaddsuk, gyo
mor-,vese- vagy méh-süllyedésük volt, de 
tapasztalatlanságuk következtében még 
nem látták el magukat szakértő mester 
által mértékszerint készített

H A SK Ö T Ő V E L ,
saját érdekükben mindennél előbb lássák 
el magukat védelmi eszközzel, hogy a 
hasfal ki ne szakadjon, mert haskötő nél
kül ki teszik magukat a legnagyobb ve
szélynek. Ily haskötőket készít nők és fér
fiak részére , , .

THURZONÉ D. MÁRIA 
specialista. 

Rimaszombat, Rózsa utca 28.

Gyermekkocsit,
célszerűt, tisztát, a nyári hóna
pokra ki adna bérbe itt időző 
úri családnak? Ajánlatot Kis
kút utca 35. sz. házba kérünk.

Keresek megvételre egy jó karban levő 
sparherdtől

Cim: e lap kiadóhivatalában.

14 napos nyári vásár!!! 14 napos nyári vásár!!!
Mielőtt nyaralni megy, mielőtt szabadságát megkezdi, ok

vetlen keresse fel áruházamat és szerezze be szükségletét, mert 
a szokásos minden évi nyári vásár keretében mindennemű 
fehérneműek, divatáruk és fürdő-cikkek, a napi árnál 10—20 
°/0-a! olcsóbb árban kerülnek eladásra.

Gazdagon felszerelt raktáramban, a legizlésesebb árúk 
minden minőségben a legolcsóbb árban kaphatók.

Női combinék, hálóingek, nadrágok, pyjamák, továbbá 
férfi- és fiu-ingek, nadrágok, nyakkendők, fürdőtrikók, 
pulloverek és harisnyák nagy választékban kaphatók.

Kérem kirakatom megtekintését.

S R O R “
FÜZY RUDOLF flivatárúházában

Rím. Sobota Masaryk-tér 13.

14 napos nyári vásár!!! 14 napos nyári vásár!!!
A rim aszom bati á lta lános tem etkező eg y esü le t 1936. év i 

zárszám adása és vagyon  k im utatása .
Bevétel:

1. Múlt évi készpénzmaradvány — — — — — — — — — —
2. Tagdijakból és hátrálékokból — — — — — — — — —
3. Kamatokból — — — — — — — — — — — — —
4. Tókéből felvéve — — — — — — — — — — — —
5. Visszafizetett segélyek a folyószámlán — — — — — — —
6. Kártalanítási kötvények után kamat — — — — — — — —
7. Vegyesekből — — — — — — — — — — — — —
8. 2°/o illeték a kifizetett temet, járulék után — — -- — — —

Kiadás:

2. Tőkésítésre elhelyezve — — —
3. Tisztviselők tiszteletdija — — — -
4. Pénzbeszedő jutaléka — — — — -
5. Nyomtatványok, irodaszerek — — -
6. Illeték egvenérték — — — — — -
7. 2°/o illeték a kifizetett temet, járulék után
8. Készpénzmaradvány mint egyenleg — -

Ke

n
n

n

4282
22545
11006

112200
74045

1050
40

450

63

67

10

85
Ke 225620 25

Ke 21998 40
183581 25

2200 —

2486 40
284 30
246 10

2062 65
12761 15

Ke 225620 25

Ke 7843- 90
10501• 20
1547 • —

10338 20
240- —

46500- —

164050 —

300- —

n 7620 ■—

n 12761 • 15
Ke 261701• 45

Összesen :

Vagyon:
1. 28357. F. sz. Rimaszombati Bank betétkönyvön elhelyezve........................
2. 2434. VII. sz. Földműves kölcsön pénztár betétkönyvön elhelyezve . .
3. 2650. XII. sz. Tatra Banka betétkönyvön e lh e ly ezv e ..................................
4. 4774. XV. sz. Tatra Banka betétkönyvön e lh e ly ezv e ..................................
5. 3_ drb. 200 Ke n. é. Tatra Banki részvény (á 80 Ke) .............................
6. Csl. állami kártalanítási k ö tv é n y ....................................................................
7. Ideiglenes segélyek a fo lyószám lán ...............................................................
8. Egy tüzmentes szekrény értéke ....................................................................
9 A tagok dijhátráléka .......................................................................................

10. Kézi pénztárban készpénzmaradvány ..........................................................
Tiszta vagyon :

Évi vagyon szaporodás : Ke 1703 07.
Rimaszombat, 1936. december hó 31.

Kéry István
pénztárnok.

A fenti 1936. évi számadást tételről-tételre átvizsgáltuk, a hozzátartozó okmányokkal ösz- 
szehasonlitottuk s mindenben egyezőnek találtuk, minek folytán azt 225.620 Ke 25 f. bevétellel, 
ugyanannyi kiadással s 12761 Ke 15 f. készpénzmaradvánnyal lezártuk. — A vagyonmérleg 
261.701 Ké 45 f. tiszta vagyont mutat ki.

Rimaszombat, 1937. január 28.
Diczky Pá! Dósa József Kovács József

e>nök- jegyző. alelnök.
Bartos István, Melczer Viktor, Vozáry Samu

_____________  számvizsgáló bizottsági tagok.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R áb ely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


