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

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

Erdélyi magyar irdk Szlovenszkún.
R im aszom batban decem ber 4-én tartják irodalm i-estjüket.

Amint már múlt számunkban je
leztük, az Erdélyi Helikon köré cso
portosult Írók közül öten ellátogat
nak Szlovenszkóra, hogy a szemé
lyes találkozás révén az itteni ma
gyarság és közöttük, annyi vára
kozás után, megtörténjék a meg
ismerkedés.

Öt évvel ezelőtt megkisérelték 
már a hozzánkjutást, sajnos, akkor 
ez nem sikerült.

Most, az Országos Hivatal en
gedélye folytán, a turné során no
vember 28-án Kassán tartják iro
dalmi estjüket, november 29-én 
délután a kassai rádióban lépnek 
fel, mig november 30-án Losoncon, 
december 1-én Léván, 2-án Po
zsonyban, 3-án Érsekújváron, 4-én 
Rimaszombatban, 5-én Beregszá
szon, 6-án Ungváron, 7-én pedig 
Munkácson mutatkoznak be egy- 
egy irodalmi est keretében.

Rimaszombatban az irodalmi es
tet a helyi magyar közművelődési 
bizottság rendezi meg, az itteni 
magyar társadalmi egyesületekkel 
és kulturszervekkel karöltve s azt 
a régi megyeháza nagytermében 
tartják meg.

Ez alkalomból kedves kötelessé
günknek tartjuk, hogy a hozzánk 
elfáradó magyar irótestvéreinket 
addig is, mig személyes találkozá
sunk megtörténik, röviden bemu
tassuk olvasóinknak:

Kacsó Sándor iró és hírlapíró, a 
„Brassói Lapok" 36-éves munka
társa, kinek versei és elbeszélései, 
ezek között az Újra még megka
paszkodunk és Vakvágányon cimü 
regényei feltűnő sikert arattak s az 
Erdélyi Helikon 30.000 lejes díjjal 
jutalmazta munkásságáért.

Ligeti Ernő 46-éves kolozsvári 
hírlapíró, az ottani „Független újság"- 
nak harcostoliu szerkesztője, akinek 
számos munkája, köztük több re
génye jelent már meg.

Molter Károly, a marosvásárhelyi 
ref. kollégium 47 éves, bácskai 
születésű tanára. Erdélyi lapokban 
több novellát, karcolatot, kritikát, 
szatírát és humoreszket irt, nem
különben nagy sikert aratott szín
müveivel is. Erdély Gyulai Pálja
ként emlegetik.

Szentimrei Jenő a kolozsvári 
„Ellenzék" 56-éves szerkesztője, 
volt honvédszázados, számos elbe
szélés és költemény Írója, akinek

felesége, Ferenczy Zsizsi kiváló 
énekesnő s a turné során Kodály 
és Bartók átírásában népballadákat 
ad elő.

Tamási Áron iró, székely nemes 
család sarja, 40-éves. A kolozsvári 
kereskedelmi akadémia elvégzése 
után Amerikába ment ki, ahol bank- 
tisztviselői állást vállalt. Majd visz- 
szatért s első novelláskötete 1925- 
ben jelent meg, amivel egyszerre 
magára vonta az irodalmi körök 
figyelmét s 1927-ben elnyerte a 
Baumgarten-alapítvány év  d i j á t .  
Főbb művei: A szüzmáriás királyfi, 
Erdélyi csillagok, Hajnali madár, 
Címeresek. Ábel a rengetegben, az 
országban, Amerikában hármas-re
gényével megérdemelt sikert aratott, 
nagy feltűnést keltett. A hozzánk 
jövő irók az ő vezetésével teszik 
meg turnéjukat.

Kiváló irodalmi eseményt jelent 
az erdélyi magyar irók estje és 
nem lehet kétséges, hogy azon vá
rosunk és vidékének magyarsága 
tömegesen vesz részt és ezzel meg- 
bizonyitjuk szives szeretetünket, 
testvéri velük érzésünket.

A nem mindennapi, nagyszabású 
est részletes ismertetését jövő szá
munkban adjuk. (--------)

Bíróságaink a kritika 
szabadságáról.

A miniszteri ténykedés is nyilvános 
kritika alatt áll. — A kisebbségek 
panasza. — A Slovenská Liga az ál

lamtól független társulat.
Érdekes határozatot hozott a pozsonyi 

felsőbíróság a nyilvános kritika szabad
ságáról. Egyik ellenzéki képviselőnk 
népgyülésen bírálta az igazságügymi
niszter beszédét, panasz tárgyává tette 
a kisebbségi népoktatás hiányosságait 
és evvel együtt szóvá tette a Slovens
ká Liga működését is. Az államügyész
ség államócsárlást és nemzetsértést lá
tott a beszédben és igy került a kérdés 
a bíróság elé. A felsőbíróság az állam
ügyész indítványát elutasította, a követ
kező érdekes indokolással:

„A bíróság nem látta fennforogni az 
államügyészség által megjelölt bünte
tendő cselekmény tényálladékát, sem 
valamilyen más bűncselekmény fenfor- 
gását. A szóban forgó ügyben egy nyil
vános ülésen elmondott beszéd tétetett 
kritika tárgyává s evvel kapcsolatosan 
elhangzott az a kijelentés, hogy a meg
kritizált beszéd nem fedi a valóságot 
és hogy a magyar kisebbségnek nincs

annyi iskolája Csehszlovákiában, mint 
amennyi felett rendelkeznie kellene és 
amennyit ez a kisebbség szükségelne.

A miniszter beszédének egy el
lenzéki képviselő által történt 
kritizálása nem lépi túl a meg
engedett kritika határait és nem 
tartalmazza a köztársaság dur
va megsértését, mert a minisz
ternek, mint nyilvános politikai 
és köztényezőnek ténykedése 
különböző szempontok kritiká
jának van alávetve. Az állam
ban élő nemzetiségi kisebbsé
gek igényeinek kielégítésében 
mutatkozó hiányokról való vé
leménynyilvánítás magában vé
ve még ugyancsak nem meriti 
ki az állam ócsárlásának tényét.

A Slovenská Ligára vonatkozó állí
tás pedig nem vonatkozik az államra 
mint egészre, mert

a Slovenská Liga az államtól 
független társulat és azért az 
ő ténykedése is szabad kritika 

tárgya lehet,
s legfeljebb ez a társulat maga van hi
vatva arra, hogy a ténykedése elleni 
esetleges jogtalan támadások ellen vé
dekezzék, Bírálata tehát nem meríti ki 
az államnak mint egésznek az ócsár- 
lását.“

Bíróságaink esen tárgyilagos állás
pontja megnyugvással tölt el bennün
ket, akik ép úgy hivatva vagyunk a 
nyilvános kritika gyakorlására, mint a 
nemzetgyűlési képviselők. Sőt az ilyen 
irányelvek meghatározása a sajtóra néz
ve annál kívánatosabb, mert az előze
tes cenzúra hiányában utólagosan gya
korolt lapelkobzások nemcsak jelenté
keny anyagi, hanem még súlyosabb er
kölcsi károsodással is járhatnak.

Kibővítik a községek 
kisajátitási jogát.

Az illetékes minisztériumban elké
szült az uj rendtartásról szóló törvény- 
javaslat. Az uj elaborátum lényegesen 
kibővíti a községek kisajátitási jogát.

Eszerint községek ingatlanokat sajá
títhatnak ki utcák, terek létesítésére, 
kibővítésére, meghosszabbitására, nyil
vános célt szolgáló épületek, mint pél
dául iskolák, templomok, szinház, kór
házak, krematórium, vásárcsarnok, vá
góhíd, katonai objektumok építésére, 
csatornázási és vízvezetéki célra, egész
ségügyi célt szolgáló parkok, ligetek, 
játékterek, valamint temetők létesítésére.

Kisajátithatók történeti, művészeti, 
valamint kulturális értékkel biró mű
emlékek, értékes természeti objektumok 
is, ugyancsak kisajátithatók a be nem 
épített parcellák, amennyiben házfron
tok között üres helyeket képeznek.

Fontos rendelkezése az elaborátum- 
nak, hogy megadja a községeknek a 
kisajátitási jogot asszanációs célra. Elő
feltételét képezi ennek, hogy a községi 
territóriumnak egy bizonyos szakaszát 
teljesen átépítsék, mivel a kérdéses te
rületen legnagyobbrészt olyan épületek

állnak, amelyek egészségügyi szempont
ból, vagy rossz építkezés miatt lakásra, 
használatra alkalmatlanok.

Jogot ad a javaslat a kisajátításra 
olyan egyes épületek esetében is, ame
lyek a fentemlitett okból lakatlanok.

Késő ősz van ...
Mélabús ködtengerbe borult a min- 

denség. — Az egyhangúan szitáló eső 
és a sóhajtozva síró hideg őszi szellő 
is mintha a korán, — váratlanul kimúlt 
t ü n d é r k é n k e t  siratná zokogva...

Kialudt a verőfény, — Elnémult a ma
dárdal. — Eltűnt a pompa egész udva
rával, — illatárjával. — Helyüket a csen
desen, — békételtetően szállingózó hó 
borítja el, egy minden gyászt eltakarni 
készülő halotti lepellel.

Bár bizonyosak vagyunk abban, hogy: 
— „A leányzó nemhalt meg, csak alu- 
szik“, —- mégis szorongatja keblünket 
az érzés. — Fáj, nagyon fáj a bucsuzás, 
mert kitudja mithoz a jövendő...? Mit 
takar a fátyol! Félünk, hogy az eljöven
dő nemlehet oly szivünkszerint való, 
mint a felejthetetlen, kedves-színes em
lékekben — élményekben gazdag régi 
volt. Merengve gondolunk vissza az el- 
mulófélben lévő turista-év szép emlé
keire, vándorlásaink feledhetetlen élmé
nyeire ; a bejárt drágaszép hegyeink 
sorozatára. — És ezeknek a szép he
lyeknek igen értékes részét „Mesterünk" 
társaságában járhattam be ! Vájjon lehe
tek-e jövőre is oly szerencsés!?

Az emlékezés szárnyain sorban jönnek 
ők, — kedves hegyeink, csillogva, derű
sen, biztatóan mosolyogva. — Vagy a 
kavargó ködtengerbe merült uszószige- 
teken igy imbolyogva közeledni, távolod
ni, — elmerülni és ismét felbukkanni 
látszanak. — Látni, hallani véljük újra 
a zúgva tomboló vad hegyipatakok taj
tékzó rohamát. — A hirtelentámadt cik- 
kázóvillámos zivatar mennydörgő orgoná
ját. Védekezünk a robbanásszerűen ránk
zuhant szélvész sodró ereje ellen. Ör
vendünk a nagyhirtelenjött roham után 
engesztelőén, biztatóan ránkderülő nap
fénynek; és az igéretteljes tündéri-pom- 
pájában felénkragyogó szivárvány boltí
vének 1

Mind-mind egy-egy ecsetvonásai ezek 
a tökéletes szépnek, — a megvalósult 
eszmény — vágyódó keblünket csordul
tig betöltő örökszép képének..

És akkor is igy jönnek Ök kedves 
hegyeink mindig, ha a hétköznapi nehéz 
gondoktól szabadulni akarva hivjuk, szó- 
longatjuk őket. Ők mosolyogva lebben- 
nek felénk és sietnek hivenőrzött leg
kedvesebb élményeink emlékét elénk- 
tárni az emlékezés rózsás ködén át és 
mesélnek nekünk drágaszép meséket és 
vigasztalnak, bátorítanak. Mi vándorok 
is mindig odaadó híveik vagyunk. Oly 
igaz szeretettel ragaszkodunk hozzájuk, 
hogy szeretetünk már több is a szere
tetnél... Túlsók egy kebelnek ! Azért 
megakarjuk azt osztani megértő feleba
rátainkkal. Hivjuk, kérjük őket, higyje- 
nek nekünk, álljanak bizalommal sora
inkba, jöjjenek velünk és lássák meg, 
hogy szebb, békésebb világra találnak 
ottan.

M IK U L Á S R A ! Valóban finom úridivatárút olcsón vásárolhat 
GRO SINGER  divatárúházában RIM ASZOM BAT. Ugyanit „R0LNY“ férfi ruhák.



G ö m ö r

Neféljenek a hegyektől, — Hiszen dús 
ajándékokat pazarul osztogató jóbará
taink ők, kik jószivvel, ajándékozó kedv
vel tárják elénk kincseiket, szépségüket, 
— ingyen. Ellenben elszedik gondjainkat, 
minden bajunkat és cserében erőt, 
egészséget, reményt, hitet és bizalmat 
öntenek sziveinkbe és egész valónkba !

Igazunkat már eleve is bizonyította 
egy fényes érték : Petőfi Sándor. Ki a 
„A hegyek közt“ cimü költeményében 
mintegy hozzánk intézve azt, többekkö- 
zött a következőket mondja:

„Kinn vagyok a természetben,
Fönn magasra nőtt hegyekben; 
Magas e hely, itt pihen meg 
Koronként a vándor felleg,
S ha itt volnék éjjelenként, 
Csillagokkal beszélgetnék.
Lenn a völgyben, lenn a mélyben

Ott lenn hagytam minden gondot, 
Mely szivem fölött borongott,

Ne bántsatok, ne bántsatok,
Ha egy rövid napot lopok 
A magam mulatságának,
Hisz eleget éltem másnak !... 
Minden lenn marad, ami bánt, 
Nem hoztam föl magammal mást, 
Csak a mi boldogságot ad, 
Kedvesemet és lantomat.

egy gazdag asszony mindig sok ezer 
értékű ékszert visel magán.

Férfiak csak fülbevalót, fülkaréj kari
kát és gyűrűt viselnek. Maharadzsák 
kiváltsága a nyakba akasztott soksoros 
gyöngysor.

Az ékszereken kívül egyéb módon 
is ékesítik magukat az indiaiak. Első
sorban kell megemlíteni a tetoválást. 
Ez nem a férfiak kiváltsága itt. Nők 
sokkal ékesebben és dúsabban vannak 
tetoválva. Mellükön, hátukon, a hónalj 
magasságában széles tetoválás övezi 
testüket. Karuk a válltól csuklóig, kezük- 
feje, ujjaik teteje, lábperec helye, vala
mint lábfejük végig van tetoválva. A 
mintázat rendesen négyszögbe elhelye
zett mértani idomok, ritkán virágok, 
vagy állatok. Vidékeken a homlok és 
nyak is tetoválva van.

Férfiak csak karjukat, kézfejüket te- 
továltatják. Ők viszont a művészi válto
zatosságot szeretik. Istenképek, nők, 
oroszlán, elefánt és más állatok vannak 
karjukra tetoválva. Ezek a tetoválások 
színesek, fekete és vörös szinben pom
páznak és rajzuk többnyire ügyes kéz
re vall.

Ékesitésre szolgálnak még a két felső 
metszőfogba plombáit arany pontok, 
vagy apró két arany szivecske is. Ez 
utóbbi idom itt is főleg délceg férfiak 
gyöngéje. Gedeon Tihamér.

a varrógépről hősnőjét. Az uccán pedig 
ujjal mutattak rá.

Az idők változtak és Gerő Katalin 
sorsa is fölfelé iveit. Igazgatónője lett a 
Pesti Izr. Leányárvaháznak, mely állást 
32 évig sok dicsőséggel töltötte be.

A ndrás estéjén .
A kályha mellett 
jövendő titkát 
kutatók hada: 
mindnek jósoló 
András apóval 
akad most baja.

Izzik a parázs, 
kanálban ólom 
higanya remeg: 
sistereg a viz, 
a titkok titkát 
im’ most tudják meg.

Árnykép a falon: 
karcsú nőalak 
mi életre jő; 
igaz a jóslat: 
a férfi sorsa 
mindig csak a nő.

Istenem, beh boldog vagyok :
Majd hogy sírva nem fakadok."

Rimaszombat, 1937. november hó 18.
Egy öreg vándor.

Indiai levelek.
Ékszerviselet.

India hölgyei ékszert állandóan visel
nek a legzsengébb gyermekkortól az 
özvegységig. Az a nő, aki özvegy lett, 
ami a legnagyobb csapás egy nő ré
szére Indiában, levágja ruhája díszeit, 
színes szegélyét, levágatja haját, összes 
ékszereit leteszi, nem réz, hanem kő
tányérból étkezik és családja körében 
visszavonultságban dolgozgat.

Leánygyermeknek már első napjaiban 
kilyukasztják az orrcimpáját és az orr
sövényét, a fülcimpáját és fülének felső 
porcogós karéját. Ide mind ékszerek 
kerülnek később. Az orrsövénybe több
nyire nagy karikákat akasztanak, mely 
a száj előtt az állig lelóg (milyen rossz 
lehet ezen ékszerakadállyal enni !) Az 
orrcimpába egy arany gomb kerül. En
nek az a rendeltetése, hogy az asszony 
meg ne rontsa az urát. Dolgozik egy 
kulinő (kamin) a gyárban, aki az arany
gombot csak szombaton viseli, mert 
férje ekkor jön haza munkából egy 
napra, a hét többi napjain friss szegfű
szeget dug helyére. így legalább mindig 
kellemes illatot érez és túlságos szabad 
életmódjával ura ellen sem vét.

A fülcimpába ritkán kerül vékony, 
könnyű kis ékszer. Ide a nehéz ötvös
munkát kedvelik. Gazdagabbja ezüst 
hengert erőszakol a kitágított lógó cim- 
pába, mely pontosan akkora, mint egy 
cérnaspulni. Szegényebbje egy bádog
hengerrel is beéri, melynek végére tü
kör van piros üveggyöngyfüzérrel erő
sítve. Dolgozó nők hétköznapra barna 
vagy piros papírszalagból csavart hen
gert hordanak, mely a fülcimpát még 
tágítani is segit. A porcogós fülkaréjra 
legalább egy aranykarika kerül. Sok 
esetben azonban egymás mellett 7 vagy 
9 karikát is megszámoltam. Ez vidé
kenként változik, valamint az is, hogy 
mindkét fülkaréjba, vagy csak az egyik
be akasztják a karikákat.

A nyakon lánc, gyöngysor, tömör 
ezüstkarika, vagy legalább is egy spár
gafonat ékeskedik. A karon karperecek 
tömege. Főleg vésett vagy áttört széles 
ezüst hengerek, de megfelel a sárgaréz, 
vagy üvegkarika is. Karpereceket mind
két karon szimetrikusan elhelyezve 
hordják. Gyűrűket mindkét kéz négy- 
ujján, de legalább is a középsőn és 
gyűrűsujjon helyezik el. Itt is fontos a 
szimetria. A bokákra lábperec kerül, 
egyforma mindkét bokára. Csak olykor 
látni két-két lábperecet. A lábujjaikra is 
gyűrűt raknak. A három-három közbülső 
ujjat ékesítik föl.

Ezek után azt mondhatjuk, hogy 
nincs több hely egy indiai nőn, ahová 
még valamilyen ékszert lehetne akasz
tani. Ha egy hindu asszony sétál, úgy 
csörög, mint egy babajátékszer. És egy-

É rtesítés.
Szives tudomására hozom városunk 

ez ügy iránt érdeklődő közönségének, 
hogy az Iparoskör kulturális bizottsága 
által rendezendő, december hó 4-én esti 
8 órára hirdetett Gyóni Géza-emlékestünk 
megtartását, ugyanezen időben városunk
ban tartózkodó Erdélyi Magyar írók 
megrendezendő irói-estje minél sikerül
tebbé tétele végett, bizonytalan időre 
elhalasztjuk. Emlékestünk megtartásá
nak időpontját e lap következő számá
ban már közölni fogjuk.— Az Iparoskör 
Kulturbizottséga nevében:

Rimaszombat, 1937. november 25.
Bodon Aladár,

kulturbizottság elnöke.

Esti levél.
„Mese a varrógépről."

Azáltal, hogy városunk ifjúságának 
fölséges elgondolása, hogy Kiss József 
édesanyjának síremléke már a jövő ta
vasszal testet ölt, az idők folyamán mé
lyebb betekintést nyertünk a költő örök
becsű müveibe. Tartozom a Gömör ér
demes olvasóközönségének még azzal, 
hogy „Mese a varrógépről" című méiy- 
tartalmu költői elbeszélésről is elmond
jak egyet mást. A varrógépet a legtöbb 
házban igaz, jó családtagnak tekintik, 
azért, remélem, soraim érdeklődésre fog
nak találni.

Gerő Katalin volt a hősnője az annak 
idején szenzációs sikert aratott: Mese a 
varrógépről cimü elbeszélő költemény
nek. De róla szól: Benedek Elek meg
kapó, fiatal leányoknak irt regénye a 
Katalin is.

Gerő Katalin igen előkelő, gazdag 
családból származott, mely a sors vég
zete folytán teljesen elszegényedett. A 
szülők elhaltak és Katalin négy fiatal 
testvérével teljesen magára volt hagyat
va. A fiatal leány a fővárosba jött, hogy 
otthont teremtsen magának és tehetetlen 
testvéreinek. Egyedül volt a nagy vá
rosban és dolgozni akart. Hogy mi a 
munka, a kenyérkereset, arról fogalma 
sem volt. Alaposan ismerte az egész 
klasszikus irodalmat, művészetet, de 
semmi praktikus dolgot nem tudott. 
Végre látta, hogy egy házból sok fiatal 
leány jön ki élénken beszélgetve. Meg
szólította az egyiket és megtudta, hogy 
varróleányok. Pillanat alatt határozott. 
A nagy áruház tulajdonosa elé állt s az 
mindjárt észrevette, mi játszódik le ben
ne. így kapcsolódott be életébe a var
rótű és a varrógép. Kiss József jó ba
rátságban volt Dr. Várnai Lajos ügyvéd
del és feleségével és Várnainénak Gerő 
Katalin varrta a ruháit. Tőle értesült 
Kiss József Katalin sorsáról és megírta 
nagyon érdekes szép költeményét, mely 
óriási sikert aratott.

A vers Gerő Katalinnak érthető fáj 
dalmat okozott. Rengeteg munkája 
akadt ugyan, de mindenütt, ahová dol
gozni hívták, ott feküdt a „Mese" az 
asztalon diszkötésben. Valóságos bucsu- 
járás volt ilyenkor, hogy lássák a Mese

Én már nem öntök 
ólmot, számomra 
András-est mégis 
nagyörömös ám : 
Étetemfáján 
friss bimbó pattant: 
pufókképü kis 
fiú-unokám.

Az élet színpadán
sötét képek suhannak el szemeink előtt. 
Fekete árnyuszályok tépett rongya húzó
dik végig a jelenések sorozatában és szé
pet szerető lelkűnkbe a csúfság borzadal- 
ma furakodik.

Ott látjuk a szülőt gyilkoló fiút, a le
ányát megbecsetenitö apát, a szerelmesét 
álmában megfojtó perditát, a tömegrablő, 
gyilkos banditái, a pácienseit méreggel 
ölő, tébolyodott orvost, emberitrancsiroző 
bestiát, halálos ölelésü démimondot, an
gyalcsináló javasasszonyt, bájitalt koty
vasztó szipirtyói, családirtó anyát, a fe
leségét üzleti érdekből hitvány portéka
ként áruba bocsájtó és el is adó férjét, 
a megszöktetett leányért annak szüleitől 
váltságdíjat követelő hitvány csábitöt és 
sok-sok más nyomorult alakját a hábo- 
rufertözte éleinek.

A sziveket nemes érzéssel telitö idealiz
mus nyitott sírjánál vérben, bűnben tob
zódik a megmételyezett, eltévelyedeit em
ber és a sodomai gonoszságok elevened
nek fel újra az eltemetett, elfelejtett szép
ségek szomorú nagy temetőjében.

s i T v g U S .

Társadalm i naptár.
November 27. Este 8 órakor. Disznótor 

az Iparoskörben.
November 28. Vallásos ünnepély az ág.

ev. templomban d. u. 5 órakor. 
December 4-én. Erdélyi magyar irók iro

dalmi estje.
December 5-én. A „Mirjam" izr. leány

egylet „Chanuka" délutánja, 5 órai 
kezdettel a „Tátra" nagytermében. 

December 5-én. A Rimaszombati Társas
kör megnyílása társas vacsorával 
este 8 órakor.

December 5 én. Mikulás-est közvacsorá
val a Polgárikörben. Este 8 kor. 

December 7. Mária kongregáció előadá
sa a Kát. Olvasókörbe este 8 órakor. 

December 8. Délután. A rimaszombat- 
tamásfali evang. Leánykör jótékony- 
célú előadása a Polgárikörben. 

December 9. Este fél 9 órakor Ady-est 
a Rimaszombati Társaskörben. 

December 12. Ref. egyház asszony- és 
leánykörének karácsonyi vására. 

December 18. Zsidó nőegylet rendezése. 
December 19. Gimnáziumi ének- és ze

nekör karácsonyi hangversenye a 
megyeházán. Kezdete este 8 órakor.

1938. január 16. Reformátusok rendezése. 
1938. január 22. Izraelita Nőegylet mulat

sága a Tátra szállóban.
1938. január 29-30. A „Blaha Lujza 

Műkedvelő Társaság" e'őadásai a 
Polgárikörben.

1937. november hó 28.

1938. Február 12 én. A „Mirjam" izr. 
leányegylet bálja.

1938. április 9. és 10. Reformátusok ren
dezése.
A rendezőségeket kérjük, hogy min

den társadalmi eseményt, (mulatságok, 
előadások stb.) a pontos dátum és hely 
megjelölésével társadalmi naptárunkba 
való fölvétel végett, az esetleges dátum
összetalálkozás és érdekösszeütközések 
elkerülése végett is jóelőre — sőt már 
a terminus kitűzése után azonnal — 
szerkesztőségünknek bejelenteni szíves
kedjenek. __

Eljegyzés. Kövecsesi Lukács Endre 
putnoki főszolgabíró eljegyezte kézdi- 
vásárhelyi Nagy Juditot, kézdivásárhelyi 
Nagy Gyula m. kir. csendőrtábornok és 
neje gulácsi Gulácsy Emma leányát 
Budapesten.

Egyetemi magántanárrá képesítés.
Dr. Gaál András Rimaszombatból szár
mazó egyetemi tanársegéd a budapesti 
egyetem orvostudományi karán egyetemi 
magántanárrá képesittetett.

Egyházmegyei hir. A Iábtörés miatt 
lelkipásztorkodásában akadályozott Steidl 
Antal forgácsfalvai plébános helyettesí
tésével Korpás István fülekpüspökii 
káplánt bízták meg.

Uj ügyvéd. Dr. Szakáll Kornél (Rima
szombat) az ügyvédi vizsgát sikerrel 
letette.

Halálozások. Kubinyi Jánosné szül. 
Prágay Blanka hosszú szenvedés után 
Kövecsesen elhunyt. Temetése nagy 
részvét mellett ment végbe. A megbol
dogultban Kubinyi János kövecsesi föld- 
birtokos hitvesét gyászolja.

Köhler Gusztáv várgedei nyug. kör
jegyző neje szül. Ecseghy Sarolta hosz- 
szas betegeskedés után folyó hó 16 án 
örök pihenésre tért. A hűséges hitves 
és gondos családanya halálát férjén kí
vül gyermekei: Köhler József, Gyula, 
Árpád, Ilona és Gusztáv gyászolják csa
ládjaikkal, akiken kívül kiterjedt rokon
ságot szomoritott meg a kérlelhetetlen 
halál. Temetése Várgedén nagy részvét 
mellett ment végbe.

Sarinay József helybeli bádogosmes
ter 46 éves korában folyó hó 21-én 
tüdőgyuladás következtében elhunyt. A 
munkáséletü iparosember övéinek sze
rető gondviselője volt, halálát özvegye 
szül. Banyák Mária és két kis gyerme
ke, valamint testvérei és rokonai gyá
szolják. Őszinte részvétmegnyilvánulás 
mellett helyezték holttestét örök nyuga
lomra.

Lakesz Lászlöné szül. Dankulinec Má
ria 89-ik életévében városunkban folyó 
hó 31-én örök álomra szenderült. Elmú
lását gyermekei, unokái, dédunokái és 
rokonai gyászolják. A pihenni tért idős 
nő temetése nagy részvét mellett f. hó 
23-án ment végbe.

Nagy veszteség érte Timaröczky Sán
dor salgótarjáni elektrotechnikust fele
ségének folyó hó 23 án történt elhuny- 
tával. Az eihalt férjével hosszabb ideig 
lakott városunkban s igy halálának hire 
itt is őszinte részvétet keltett.

Templomi ünnepély. A rimaszombat- 
tamásfali evang. egyház november 28-án 
(vasárnap) délután 5 órakor templomi 
ünnepélyt tart a következő műsorral: 
1. Közének : 113. szám 1. vers. — 2. Al
kalmi beszédet mond Reken János cse- 
rencsényi lelkész. — 3. Orgona szólót 
játszik Halász József karnagy. — 4. Cson
tos Vilmos : „Fényt kerestem" szavalja 
Remenyik Dezsőné. — 5. Kádár Géza : 
„Magyar zsoltár", előadja az egyház ve
gyeskara Halász József karnagy vezeté
sével; Szólót énekli Sipula BTa. — 6. 
Mécs László : „Tavaszi zsoltár", szavalja 
Remenyik Dezső egyh. jegyző. — 7. Zá
róimádságot mond Baráth Károly lelkész. 
— 8. Közének : 128. 1 vers.

A Rimaszombati Társaskör, a volt 
Kereskedelmi Testület teljesen átalakí
tott s az uj idők követelményei szerint 
újonnan berendezett helyiségeiben a 
napokban kezdi meg működését. A hi
vatalos megnyitás december hó 5-én, 
vasárnap fog megtörténni, amikor is az 
uj helyiségben a társaskör megnyitó va
csorát rendez, mely 8 órakor kezdődik, 
s melyre a jelentkezések Jetiinek Mik
lós háznagynál eszközölhetők. — A tár
saskör vezetősége reméli, hogy a tár
saskör tagjai és a társaskör összes ba
rátai részt vesznek a vacsorán, mely az 
uj egylet működésének elindulását je
lenti.
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Rimavská Sobota,

MASARYK TÉR 8
A rimaszombati áll. magyar reál

gimnázium szülői szövetsége novem
beri rendes közgyűlését vasárnap, no- 
ember 28 án délután 3 órai kezdettel 

tartja meg az intézet második emeleti 
rajztermében. — A közgyűlésen Breznay 
László tanár fog előadást tartani „A 
nevelés hatalma és határa" címen. Te
kintettel az előadás és a napirend nagy 
fontosságára, az elnökség számit az ér
dekelt szülők minél nagyobb számmal 
való megjelenésére.

Figyelmeztetés. A Polgári Kör el 
nöksége ezúton hozza tagjai s a n. é. 
közönség tudomására, hogy Szabó Am 
brús udvarnok 1937. december 1-én 
kilép a kör szolgálatából s így a dec. 
i-je után nála eszközölt befizetéseket a 
kör elnöksége nem ismeri el.

Elnökség.
Tolsztoj és az orosz irodalom cí

men tartott előadást szerdán este Mor- 
ay Gyula iró, a rimaszombati magyar 

közművelődési bizottság most kezdődött 
uj kulturciklusának keretében, a nagy 
orosz iró születésének centennáriuma 
alkalmából. — Az előadásnak, amelyet 
szépszámú közönség hallgatott meg, 
gén nagy sikere volt. A közművelődési 
bizottság legközelebb december hó 9 én 
az uj rimaszombati társaskörben rendez 
estélyt, Ady Endrének hatvanadik szü
letésnapja emlékezetére. — Az Ady-est 
előadója Szántó Andor lesz, közremű
ködnek még a legjobb rimaszombati 
recitátorok. — Ugyancsak december hó 
elején szerzői estet rendez a közműve
lődési bizottság Telek A. Sándornak, a 
jeles rimaszombati poéta irodalmi mun
kásságának bemutatása céljából. — A 
Telek-szerzői esten Holéczyné-Jaczkó 
Ilona irőnő fog előadást tartani Telek 
A. Sándorról.

Kiss József anyjának siremlékmű-
bizottsága ezúton közli az akció ösz- 
szes barátaival, hogy a felállítandó sír
emlék városunkba érkezett, miután azon
ban az elkészítés kissé kihúzódott s az 
időjárás is kedvezőtlenre fordult, a sír
emlék felállítása csak 1938. májusában, 
anyák napján fog megtörténni, az ide
jében közlendő műsorral megrendezen
dő avató ünnepség keretében. Addig az 
emlékkő a legnagyobb gondossággal 
megőrzés céljából elraktározta tott .

Mikulás-est a Polgári Körben. A 
Polgári Kör hagyományos Mikulás-estjé
nek megrendezésére ezévben a Kör ve
zetősége, továbbá a Magyar Dalegylet, 
a Blaha Lujza-műkedvelő társaság és 
a Kárpátegyesület együttesen vállalkoz
tak, hogy közönségüknek a legjobb, 
legkellemesebb és legolcsóbb szórako
zást nyújtsák Mikulási ajándékul. — A 
Mikulás-est december 5 én este 8 órai 
kezdettel lesz megtartva társasvacsorá- 
al egybekötve. Bővebb felvilágosítás a 

Kör háznagyánál nyerhető.
Feleden megalakul a SzMKE. Fele

den, két lelkes magyar kulturember, 
Bellágh Barna ref. lelkész és Török 
László nyug. számvevőségi tanácsos 
ezirányu agilis propagálására a SzMKE 
ottani fiókjának megalakítására a köz
gyűlést november 27-re hívták egybe. 
Ezzel egyidejűleg lépések történhetné
nek a feledi járási magyar közművelő
dési testület s illetve a járás községei
ben a magyar közművelődési helyi bi 
zottságok megalakítására, amit a 67—
1919. évi törvény a járási hivataloknak 
s kötelességévé tesz. — És mi van e 
tekintetben Tornaiján ?

A rimaszombati Blaha Lujza-társu- 
lat programja. Hétfőn este választmá
nyi ülést tartott a rimaszombati Blaha- 
Műkedvelő-Társulat Varga Imre elnök
lésével, amelyen megbeszélték a szezon 
további programját, január hó 29. és 
30-ára Bónyi „A kis senki" cimü vig- 
játékát tűzve műsorra, amelyet Makovits 
Jenő festőművész, főrendező betanításá
ban és rendezésében hoznak szinre. A 
választmány a szervezendő zenekar ve
zetőjéül egyhangú lelkesedéssel Lackner 
László zenetanárt választotta meg. A 
zenekar megszervezése révén lehetőség 
nyílik operettek és zenés darabok elő
adására is, amely körülményt a Blaha- 
társaság további fejlődésének örvende
tes jeleként kell üdvözölni.

♦ ♦
♦ Egy, a legkényesebb igényeket ♦
:  is kielégítő, m odern komplett |

I 3 szobás lakosztály !
♦ a Ferenczy-utca 6. szám alatti ♦
X uj épületben X
X azonnal kiadó. ♦
♦ , ♦|  Érdeklődni lehet Gömöri-n. 8. sz. ♦

A Kálvin kör műsoros szeretetven- 
dégsége. Egy szeretettel, bensőséggel- 
teljes szép estében volt részünk novem
ber 21-én az Ipartársulat nagytermében. 
Gyülekezeti ének után Bodon Aladár 
imádkozott a tőle megszokott tartalmas 
ékesszólással. Megnyitót mondott az est 
illusztris szónoka: Báthory Andor, az ő 
nyugodt, csupaszív tónusában. Cavatina 
(Normából) Bellimtől, a magas zenei 
kultúra e csodaszép gyöngye felségesen 
csengett a ref. Nőikar ajkáról, Szűcs 
György vezetésében. — Egy kedves, uj 
szónoka is volt az estének : Sípos Ist
ván gimn. tanár, aki „A reformáció és 
a magyar nyelv" cimen adott elő. Az 
irodalmi értékű, alapos tanulmány jól 
megérdemelt sikert aratott. — Két bájos 
szép költeményt szavalt Szőllősy Bözsi
ke, átérzett előadásban. — Buzgó hála
ének : Oláh Károlytól. Énekelte a ref. 
női-kar, Szűcs György vezetésével. Az 
énekkar, mint mindig, ezúttal is brillí
rozott. — Berekesztő beszédet tartott 
Varga Imre. Az ő lelkes, tüzes szónok
lata, mindig megtalálja az utat a szi
vekhez. Tömör, klasszikus vezető beszé
dében a mindent átfogó, minden dife- 
renciát kiegészítő nagy Krisztusi szeré
téiről tett tanúbizonyságot. — A szünet
ben teát szolgáltak fel, melynek párolgó 
illata mellett élvezte a közönség a ma
gyaros vendégszeretet kedves melegét.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik felejthetetlen jó 

férjem, illetve édesapánk és jó test
vérem elhalálozása alkalmából részvé
tüket akár írásban, akár szóval fejez
ték ki s azoknak, akik végtisztesség- 
tételén megjelentek, ezúton mondunk 
hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1937. november 25.
Özv. Sarinay Józsefné és gyermekei, 

és Sarinay György, testvére.

Teaest. A helybeli kát. Oltáregyesü
let jótékony teaestje folyó hó 21-én 
nagy sikerrel folyt le a kát. Olvasó- 
egylet helyiségeiben, melyeket zsúfo
lásig megtöltött a közönség.

Disznótoros vacsora. Az itteni Pol
gárikor disznótoros vacsoráját folyó hó 
20 án este tartották meg. A fölötte han
gulatos s még az idősebb korosztályt 
is Terpsychore szolgálatába állító mu
latságon sokan vettek részt.

A „Fruska" kerül szinre Komárom
ban november 27. és 28-án a Jókai- 
Egyesület műkedvelő gárdájának elő
adásában, a címszerepben a bájos rima- 
szombati műkedvelővel, Urbányi Violá
val. A Jókai-szobor leleplezése alkalmá
ból rendezett előadás tiszta jövedelmét 
a Szlovenszkói Magyar Gyermekvédő s 
Gyermeknyaraltató akció javára for
dítják.

Az Iparosok és Kereskedők Hitelintézete
Rim. Sobota, amerikai rendszerű hetibetét akció
jával a kisembernek is alkalmat nyújt arra, hogy 
heti csekély befizetéssel tőkét gyűjtsön magának. 
A betétesek 25-ös csoportokban lesznek beosztva 
és minden csoport 80 drb. külömböző számú ál
lami építkezési sorsjeggyel játszik. — Bővebb

felvilágositással az intézet szívesen szolgál.

Öngyilkosság Feleden. Róth Ferenc 
feledi tekintélyes és jómódú vendéglős, 
mészáros és hentes iparos 24 éves 
László fia, aki csak nemrégen került 
ki a tényleges katonai szolgálatból, f. hó 
26-án reggel 9 óra tájban az udvaron 
levő hambárban bal halántékon lőtte 
magát, minek következtében rövidesen 
kiszenvedett. A rokonszenves fiatalem
ber halála nagy részvétet váltott ki a 
megszomorodott család iránt. Az öngyil
kos fiú apja üzletében volt alkalmazva, 
levelet nem hagyott hátra s igy tettének 
oka ismeretlen.

Részvétköszönet.
Porigsujtott, fájdalmas és megtört szív

vel mondunk hálás köszönetét mindazok
nak, akik Istenben megboldogult felejthe
tetlen és forrón szeretett jó férjem, édes 
apánk, testvérünk, illetve jó rokonunk hir
telen bekövetkezett elhalálozása alkalmá
val igaz részvétüknek szóval, vagy Írásban 
avagy a végtisztességen való megjelené
sükkel történt kifejezésével nagy gyászun
kat és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Külön mondunk köszönetét mindazon 
társadalmi egyesületeknek és köröknek, 
akik koszorúval, szóbeli vagy Írásbeli rész
vétükkel siettek nagy gyászunkat és fáj
dalmunkat enyhíteni és ezt velünk meg
osztani, vagy a temetésen testületileg meg
jelenni szívesek voltak.

Mindazoknak, akik felejthetetlen Istenben 
megboldogult kimúlásának színhelyén, vagy 
azután is jó szivükkel segítségünkre vol
tak és az alkalmazottaknak úgy a segít
ségükért és megemlékezésükért és min
denkinek, aki bár mi módon segítségünkre 
volt a fájdalmas órákban, hálás szívvel 
mondunk ezúton köszönetét.

Rimaszombat, 1937. november hó. 
özv. Vaskó Józsefné és j gyermekei, 

testvérei és a gyászoló-család.

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

Baleset vagy bűntény? Misére igyek
vő asszonyok vasárnap délelőtt a sza
badkai erdő egyik elágazásánál egy fej
sebből vérző, eszméletlen nőt találtak. 
A helyszínre kiszállt rendőri bizottság 
megállapította, hogy a sebesült özvegy 
Matuska Anna 50 éves kruzsnói illető
ségű lakossal azonos, aki bevásárlások 
végett Rimaszombatban járt. Tekintettel 
arra, hogy a bevásárolt holmit és ma
radékpénzét hiánytalanul megtalálták 
csomagjaiban, ellenben kihallgatni ré
szint sebesülése, részint pedig erős 
alkoholmámora miatt még nem lehetett, 
egyelőre még rejtély, hogy az asszonyt 
baleset érte-e, vagy pedig merénylet ál
dozata lett? Az eljárás folyik.

Használja ki mindenki a már most kezdődő
14 napos

M ikulás-reklámvásárt
m ely idő alatt a

FÜZY R .-cégnél
a napi áraknál

15—30°|o-kal olcsóbban vásárolhat
mindennemű úri- és női divatárukat.

F ig y e lje  k irakata im at!!!!
Használja ki ezen rendkívüli alkalmat!!!

Kinő APQLLO m ozgói
Szombaton és vasárnap, november 27-én 
28-án érdekfeszitő angol melodráma a 

nagy művésszel Konrád Veidttal:
Az elveszettek  királya

Kedden, november 30-án Orczy bárónő ki
tűnő kémkedési filmje:

A császár kém nője
Sibille Schmitz, Friedl Czepa, K. L. Diehl.

Szerdán, december 1-én gyönyörű ameri
kai társadalmi film :

Nem m indig nő az oka
Joan Crawford, R. Montgomery, Fr. Tone.

Csütörtökön, december 2-án a hazai fil
mek büszkesége: |
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V. Ferbasová, K. Vesely, Zita Kabátová.

Nincsen rózsa tövis nélkül, tartja a 
régi közmondás — nincsen öreg rádió 
hiba nélkül. — Pedig egy recsegö-ropo- 
gó készülék nem csak nem nyújt sem
mi élvezetet, de megutáltatja velünk a 
rádiózást. Ezt a tényt ismerte fel a hely
beli Mura-Reicher rádiós cég, mely nem 
csak előnyös csereakciójával és dús rak
tárával áll a közönség rendelkezésére, 
hanem a maga nemében páratlanul álló 
modern rádió javító műhelyt rendezett 
be. Ez úgyszólván az öreg rádiók sza
natóriuma. Az a rádió, melyik onnan át
vizsgálva és kijavítva kikerül, az újra 
örömet és derűt sugároz ki hangjával.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR 1 Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsóit olvashat a L1TERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

A választásokat az 1939. évre ha
lasztják? Politikai körökben erősen la
tolgatják, hogy mikor volnának megtart
hatók a most elhalasztott községi vá
lasztások. 1938. ünnepi év, ennek han
gulatát nem volna érdemes választási 
agitációkkal megzavarni. Emellett szól 
az is, hogy a jövő évben tartják a 10-ik 
Sokol-kongresszust. 1938 október végéig 
nem kerülne tehát sor választásokra, 
de akkor meg 1939. tavaszán volna 
csak megtartható a választás. Minthogy 
pedig akkorra a nemzetgyűlés betölti 
negyedik évét, mindezek latolgatása 
nyomán az az eszme született meg, 
hogy ily körülmények között legcélsze
rűbb volna a választásokat 1939. őszére 
elhalasztani, amikor azután a községi 
képviselőtestületekkel egyidejűleg, egy 
agitációs munkával megválaszthatók vol
nának a járási, az országos képvisele
tek, sőt a nemzetgyűlés két házának 
tagjsi is. így latolgatják a választások 
ügyét a koalíciós körökben, ami azt 
igazolja, hogy a kormánypártban sincs 
nagy kedv a választásokhoz.

Munkában a sorsjegyirodák szél
hámosai. Kubosi Béla kassai mészáros
segéd Matula Miklós nevű társával 
együtt nemrégiben a gömörmegyei köz
ségekben dolgozott a Kánya B. nevű 
uhorské-ostroch-i sorsjegyiroda képvi
seletében. Mindenekelőtt kidoboltatták 
a községekben, hogy akinek bármiféle 
értékpapírja, kötvénye, sorsjegye van, 
az jelentkezzék náluk, mert nemcsak a 
nyereményeknek utánanéznek, hanem 
kölcsönöket is kieszközölnek a felek
nek. A jelentkezőktől Kubosiék átvették 
az értékpapírokat és beiratkozási blan
kettát írattak velük alá, amelynek elle
nében mindenkitől 20—40 Ké-ig terjedő 
összegeket vasaltak be. — A megígért 
kölcsönökből természetesen semmi sem 
lett s a reklamáló felek csak most utó
lag vettek tudomást arról, hogy csak 
egy sorsjegyellenőrző vállalatnak lettek 
akaratuk ellenére is előfizetői. A csalók 
ellen, akik hasonló üzelmekért már 
többször voltak büntetve, megindult az 
eljárás.

Garázdálkodó áltanitó. Pastirák An
tal 27 éves nagykaposi illetőségű, több
szörösen büntetett előéletű csavargó a 
múlt napokban megjelent a krasznahor- 
kaváraljai elemi iskola udvarán s az ott 
játszadozó gyermekeket berendelve az 
egyik tanterembe, kijelentette hogy ő az 
uj tanító s most énekórát fog tartani. 
A „tanító ur“ azonnal helyet is foglalt 
a harmonium mellett és vallásos éne
keket kezdett játszani, kényszerítve a 
gyerekeket, hogy énekeljenek. A furcsa 
hangversenyre előkerült az iskola igaz
gatója is, aki felelősségre vonta az ön-
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kéntes énektanárt s miután nem kapott 
elfogadható magyarázatot, csendőrt hi
vatott s leigazoltatta Pastirákot. A csap
dába került áltanitó erőszakoskodni kez
dett a csendőrrel, mire az őrizetbe vette 
és átadta a rozsnyói járásbíróságnak. 
Az engedélynélküli zeneórának büntető 
eljárás lett a folytatása.

Filmszínház. Folyó hó 27-28-án be
mutatásra kerül Konrad Veidttal a fő
szerepben az „Az elveszettek királya" c. 
angol filmdráma. — A santa-mariai fe- 
gyenctelepen lázadás tört ki az elvisel
hetetlen bánásmód miatt s a lázongó 
fegyencek harcában a 83. számú fegyenc 
viszi a vezető s közvetítő szerepet, mely
ben a volt parancsnok leánya segítő
társa volt. A fegyencek szomorú élet
módjának borzalmas képeit tárja elénk 
e film.

F. hó 30-án az „A császár kémnője" 
c. német nyelvű film kerül színre^ mely 
Orczy bárónő regénye nyomán készült. 
Volinszkynak igen fontos levelet kell 
vinnie Oroszországba s kapóra jött ne
ki, hogy a nagyherceg gyertyatartókat 
akar küldeni ajándékba, melyek egyi
kébe a levelet elrejti. A sors azonban 
máskép fordult s megindult az izgalmas 
hajsza a titkos üzeneteket tartalmazó 
gyertyatartók után.

December 1-én a „Nem mindig a nő 
az oka" c. amerikai film kerül előadásra. 
Marcia nagyanyja tilalma ellenére férj
hez megy Sherryhez, kinek több gáláns 
kalandja volt már, de Marcia csalódik s 
ezért, hogy férjét alaposan kijózanítsa 
flirteléseiből oly jeleneteket vált ki, me
lyekre férje kénytelen felfigyelni, sőt ed
digi magatartását is megváltoztatni. Fő
szereplők : Joan Crawford és Rober 
Montgomerry.

December 2-án az „A négylevelü ló
here" c. csehnyelvü film vígjáték kerül 
lepergésre, melyben a hazai film művé
szek markáns együttese alakítja a fő
szerepeket s az események váltakozó 
fordulataival a legjobb szórakozást nyújt
ják. Főszereplők: Vera Ferbasová, F. 
Kristóf Veseiy stb.

Megkerült az ellopott aranyóra. 
Még a nyár folyamán történt, hogy Ko
vács Júlia serkei lakos szekrényéből 
rejtélyes körülmények között eltűnt egy 
aranyóra. A károsult feljelentésére meg
indult nyomozás során többek gyanúba 
keveredtek, az igazi tettest azonban an
nak dacára sem sikerült kézrekeriteni. 
A tett elkövetése idején oláhcigányok 
jártak a községben s a csendőrök ilyen 
irányban is nyomoztak, azonban szintén 
eredmény nélkül, mig most sikerült az 
egyik rimaszombati bankban megtalál- 
niok az eltűnt aranyórát, amelyet tény
leg oláhcigányok csaptak be zálogba. 
Az eljárás során az óra már vissza is 
került jogos tulajdonosához. A cigányok 
ugyanakkor egy férfi aranygyűrűt is el
zálogosítottak , annak azonban eddig 
még nem jelentkezett gazdája. A betörő 
oláhcigányok ellen a büntető eljárás 
megindult.

4____________________

Milyen i l s i l á s i t ó t ó z l t  élű az 
al i t a i t ö m f ?

Ismeretes, hogy 1924-ben kiadott 259 
számú ipartörvény módosításán már 
régóta tanácskoznak az illetékes körök. 
Ez a törvény ugyanis nem elégítette ki 
teljesen az érdekelteket és alapos mó
dosításra szorul. A módosítást most 
fogják beterjeszteni a nemzetgyűlés elé.

Az uj ipartörvénymódositás sok lé
nyeges változást tartalmaz. így elsősor
ban megszaporitja az engedélyhez (kon
cesszióhoz) kötött foglalkozások számát 
és határozottabban különbözteti meg 
egymástól a kereskedő és iparos mű
ködésének hatáskörét. A módositás 
négy főcsoportra osztja az iparágakat: 
1. szabad ipar, 2. szakképesítéshez kö
tött ipar, 3. engedélyhez (koncesszió
hoz) kötött ipar és 4. házi ipar.

A régi ipartörvény ezt az utóbbi ipar
ágat nem ismerte.

Szabad ipar a vásári árusítás, a 
szárnyas állatokkal való kereskedés, a 
szén, koksz, tűzifa eladása kicsinyben, 
a belföldi gyümölcs, zöldség és cukor
ka árusítása elmozdítható helyen. A 
gyümölcs és a cukorkák árásitásához 
üzlethelyiségben már szakképzettség 
kell. Az uj ipartörvény már jelzi, hogy

I Felismeri hangjáról.
Ne vesződjék régi Rádiójával! 
Használja ki most nagyszabású

C S E R E  A K  C Z I  Ó N K  AT.
Részt vesz a Rádió-Tombolában: Több mint 10.000 Ke. jutalom.

RÁDIÓ
ELEKTRO

M U R A  &  R E IG H E R  Rimaszombat Stefanik u. 18. sz.
Modern javító Rádió-műhely.

S P O R T .külön rendeletet fognak még kiadni, 
amelyben föl lesznek sorolva azok az 
áruk, amelyeket vásári árusok árulhat
nak. Aki szabad ipart akar űzni, annak 
nem kell szakképesítést igazolnia. Ez a 
legfőbb ismertető jele a szabad iparnak. 
Az uj ipartörvénytervezet kimondja, 
hogy kisebb helyeken, ahol a lakosság 
száma nem több 500-nál, szabad ipar
ként kezelhet az iparhatóság olyan 
iparágakat is, amelyek nagyobb helyen 
képesítéshez vannak kötve. Szakképe
sítéshez kötött ipar üzéséhez az általá
nos követelményeken kívül a képesítés 
igazolása is szükséges. A kérvényező
nek 3 évi inasidőt és 2 évi segédidőt 
kell igazolnia. A magasabb iskolai kép
zettséggel rendelkezők számára az uj 
törvény is enyhíti ezt a követelményt. 
Azok a csehszlovák állampolgárok, akik 
külföldön szerezték meg a képesítésü
ket, fölmentést kérhetnek, illetve kap
hatnak a csehszlovákiai szakképesítés 
alól. Az ipart azonban addig nem kezd
hetik meg, mig a fölmentés nincs a 
kezükben. A törvény kötelezi az illeté
kes hatóságokat, hogy minden kérvényt 
3 (három) hét alatt intézzenek el, illet
ve véleményt nyilvánítsanak róla a 
kérvényezőnek.

Az engedélyhez kötött iparok számát 
fölemelték. Többek között ide sorozták 
a drogériákat, a régiségkereskedőket, a 
szállítókat, ingatlanforgalmi irodákat, 
gázmaszkkészitőket és javítókat. Ima
könyvek, szentképek és naptárak ela
dása szintén engedélyhez van kötve.

Ha az iparigazolvány tulajdonosa 
meghal, akkor az iparágat az özvegy 
vagy az öröklésre jogosult kiskorúak 
számlájára addig lehet űzni, mig az 
özvegység tart, illetve a kiskorúak nagy
korúak lesznek. Ez az özvegy nőre és 
az özvegy férfira egyformán vonatkozik. 
A különbség csak az, hogy az özvegy 
nő joga önmagától lép életbe, mig az 
özvegy férfinak igazolnia kell, hogy 
más megélhetése nincs. Uj házasság- 
kötéssel az öröklött ipari jog meg
szűnik.

Az uj törvény a tisztességtelen ver
senyt is igyekszik a lehetőség szerint 
megakadályozni. Ha valaki egy bizonyos 
cikk árusítására kér engedélyt, akkor 
csak azt árulhatja és működését nem 
terjesztheti ki más, rokonszakmáju cikk
re. A kereskedőnek nincs jogában az 
üzletébe került árut átdolgozni vagy 
lényegesen megjavítani. Ezt csak a 
vevő határozott kívánságára teheti meg. 
Ha mérték szerint kiván a vevő árut, 
akkor a mértékvételt és az áru elkészí
tését önálló iparossal köteles a keres
kedő elvégeztetni. De ruháról, cipőről 
tilos a kereskedőnek mértéket vennie, 
mert e munkát még önálló iparossal 
sem csináltathatja meg. A törvény ál
talánosan megtiltja, hogy fűszer- és 
élelmiszerkereskedők vagy megbízott
jaik magánlakásokban rendeléseket 
gyűjtsenek.

A cimtábla szövegét a törvény ponto
san szabályozza. Minden szöveg első
sorban az állami nyelven legyen meg
írva, de ne kisebb betűkkel, mint ami
nőkkel a kisebbségi nyelvű szöveg kö
vetkezik utána. Ha a foglalkozást bérlő 
által űzik, akkor a cimtáblán ezt is föl 
kell tüntetni. Ha több hasonló nevű 
kereskedő vagy iparos van egy község
ben, akkor az iparhatóság elrendelheti, 
hogy az egyik vagy másik kereskedő 
vagy iparos megkülönböztető megjelö
lést alkalmazzon.

Sportközgyülés,
A Törekvés Sport Egyesület 1937. 

évi december hó 12 én délután 2 órai 
kezdettel az Ipartársulati Székház nagy
termében rendes évi közgyűlést tart a 
következő tárgysorozattal: I. Elnöki meg
nyitó. — II. Titkári jelentés. — III. Pénz
tári beszámoló. — IV. Pénztári ellenőrök 
jelentése. — V. Alapszabály módositás 
az Országos Hivatal 1937. X. 27-én kelt 
292.478/8—1937. leirata alapján. — VI. 
A régi tisztikar lemondása, felmentvé
nyek megadása. — VII. Uj tisztikar vá
lasztása. — VIII. Indítványok. — Ameny- 
nyiben a kitűzött időre nem lenne jelen 
a szükséges taglétszám, a közgyűlés a 
kitűzött időtől számított fél óra után a 
tagok számára való tekintet nélkül meg 
lesz tartva.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Em eleti lakás
január 1-töl kiadó: 
Gömöri-u. 24. sz. alatt. 

Bővebbet a tulajdonosnál ugyanott.

M ik u lá s ra
ajándéktárgyak legnagyobb 
választékban és legolcsóbb 

árban kaphatók

a BOKOR-drogeriában.
Rimavskásobotai járási Kereskedelmi 

Grémium Elnöksége:

Pályázati hirdetmény.
A Rimavskasobotai járási kereskedel

mi grémium pályázatot hirdet a betöl
tésre kerülő

t itk á r i á llá sra
az alábbi feltételekkel:

Az ipartörvény 197. §-ában megkívánt 
általános feltételek mellett szükséges, 
hogy a pályázó önjogu, büntetlen és cse
lekvő képes csehszlovák állampolgár le
gyen. Előképzettségként szükséges kö
zépiskolai végzettség. Feltétlen követel
mény, hogy a pályázó az államnyelvet 
és a magyar nyelvet szóban, Írásban és 
fogalmazásban teljesen és tökéletesen 
bírja: német nyelvet birók előnyben.

Az állás hat hónapig terjedő időtar
tamig ideiglenes s a véglegesítés iránt 
ezután fog intézkedés történni. A rész
letes feltételek a véglegesítés után köl
csönös szerződéssel lesznek megálla
pítva.

Születési, állampolgársági, erkölcsi, is
kolai és az eddigi prakszist igazoló bi
zonyítványokkal felszerelt és önéletrajz
zal (curriculum vitae) ellátott, szlovák 
és magyar nyelven sajátkezüleg Írott 
pályázati kérvények a grémium elnökének 
(Dickmann Dezső, Rimavská Sobota) 
címezve 1937. dec. hó 29-ig adandók 
be, akinél minden egyéb felvilágosítás 
megtudható.

DICKMANN DEZSŐ
a kereskedelmi grémium elnöke.

Tisztelt Hölgjközflnség!
Ismételten felhívom becses figyelmüket, hogy 

Rózsa-utca 28. sz. a la tt Dr. Reinitz Vilmos 
ur házában levő FŰ ZŐ -SZ A L O N O M B A N  
minden igényeknek megfelelő: különféle kül
földi modern minták szerint, mérték után

gyógy- és divat-fűzőket
stb. elismerten jól, olcsón és gyorsan készülnek. 
Lelkiismeretes szép munkámról mindenki meg
győződhet és arról is, hogy teljesen fölösleges 
másvárosbeli fűzőst pártolni, mivel nálam is 
megkaphatja azt, ami igényeinek mindenben 
megfelel. — Szives pártfogást k é r :

Thurzóné D. Mária.

Mikulásra!
Bőrdiszműárúk, nasseserek mani
kűr-, fésű- és illatszer-kazetták, 
toilette- és fotócikkek nagy válasz

tékban legolcsóbban :

G L A  SER-n ál

Nagy választék világmárkás rádiókban. 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. — A JENA-i DURAX tűz
álló üvegedények kizárólágos lerakata. 
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek 
—■ Sokszorosító gépek. — Kedvező al

kalmi vételek, olcsó árak,
V ám ossy  G. és T ársánál
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

Rimaszombatban, a Forgách-utcából nyí
ló Telep-utca 2/a szám alatt, egy újon

nan épült 3 szobás teljes komfortos

ház eladó.
Bővebbet a helyszínen, esetleg Majoros 
épitőmesternél (Menhely-u.) lehet tudni.

M A N D E I E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.
Dolgozik a LIECEBNV FOND 
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

Kerekgede község Elöljáróságától.
3459,/37. sz.

Hirdetmény.
Kerekgede község Elöljárósága 

(Feledi járás) a képviselő testület
1937. augusztus 26-án hozott hatá
rozata alapján nyilvános árverésen 
bérbeadja a

vad á sza ti jo g á t
1938. év augusztus 1-től 1944. év 
julius hó 31-ig. Az árverés Kerek- 
gedén a községi biró házánál lesz 
megtartva folyó 1937. december 
hó 9-én d. e. 9 órakor. — Ki
kiáltási ár 1000 — Ké. Bánatpénz: 
200'— Ké. — Az árverési feltéte
lek megtekinthetők a községi hiva
talnál Kerekgedén és Várgedén a 
körjegyzői hivatalban.

Kerekgede, 1937. november 17.
Községi Tanács.

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


