
XVII. ÉV . RIM ASZOM BAT, 1937. DECEM BER 19. 51. SZÁM.

j é z u s r a ’
legszebb játék-

lerakatát

a Kercsik-féle
üzletben találják!!

i ---------------------------------- 1

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

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

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

A kisebbségi jogok érvényesülése
az állampolitika előterébe került s 
az utóbbi időben a csehszlovák ál
lamban levő kisebbségek jogáról 
sok szó esik. A szóesőben számos 
nyilatkozat csurgott le az érdekelt 
kisebbségek évek óta jogaik érvé
nyesülését váró sorai közé s a 
„hinni tesz igaznak tartani mind
azt, amit más mond" elvénél fogva 
is hinnünk kell, hogy ezzel az 
egész köztársaságra oiy fontos kér
déssel most komolyan foglalkoznak 
az erre illetékes tényezők s azok 
végre-valahára mégis oldatnak.

„Igazságot mindenkinek! “ — a 
jelszó ebben s ezzel a jelszóval 
tette meg a miniszterelnök is leg
utóbbi nyilatkozatát, amelyben a 
leghatározottabban beígéri a ki
sebbségi kérdés közmegnyugvásos, 
végleges elintézését.

Hisszük, hogy a jelentőségteljes 
nyilatkozat nemcsak amolyan már 
megszokott, kormányférfiak ajkáról 
nemegyszer elhangzott politikusi s 
éppen ezért kétkedéssel fogadható 
egyszerű kijelentés, hanem egy fe
lelősséggel tartozó, a kisebbségek 
sorsát is szivén viselő államférfiu 
bölcsességének őszinte megnyilvá
nulása, melyet igaz örömmel vesz
nek tudomásul a csehszlovákiai ki
sebbségek s ezek között mi, ma
gyarok, akik annyira óhajtjuk már 
azt az igazságot, aminek jelszavá
val most törvényes jogaink mara
déktalan érvényesülését Ígérik.

Hisszük, hogy az igazságot min
denkinek  jelszóval megindult cse
lekvések során orvosoltatni nem 
felejtetnek el mindazon sérelmek, 
amelyek eddig a kisebbségeket ér
ték s elismeréshez, érvényesüléshez 
jutnak a békeszerződéssel biztosí
tott összes emberi és politikai jo
gaink, amelyek nemcsak jobb élet
lehetőséget nyújtanak, de a más 
állampolgártársakkal egyenrangú
ságot s minden vonalon egyformán 
érvényesülő teljes szabadságot biz
tosítva, megvédenék az elnemze- 
íietlenitési törekvésekkel szemben, 
megacélozzák fajunk boldogulására, 
fejlődésére, előhaladására irányuló 
cselekvésünket istápoló akaraterőn
ket, hogy a legteljesebb állampol
gári lojalitás betartásával vallhas
suk és — az ezt talán kétségbevo- 
nóknak — emelt fővel, bátran oda 
kiálthassuk : mi is itt születtünk, 
ez a föld  a miénk is, magyarok 
vagyunk és azok is maradunk mind
halálig !

Ez a mi igazságunk! És hogy 
ez érvényesülni fog a kisebbségi 
kérdés elintézésénél, bizonyosra 
vesszük, mert közmegnyugvásos 
megoldás anélkül el sem képzel- 
hető.

A mi ügyünkbe ne igyekezzenek 
hát merő politikumból és a lólábat 
ugyancsak erősen kilógató pártkor- 
téziából beleavatkozni semmiféle 
magyarul zengedező, de máshitet 
és nemzetiséget valló és más cé
lok felé törtető aktivistapisták, akik
nek istápolására, támogatására, szi- 
rénhangu szólamaira sem az ügy 
elintézésére hivatott és azt komo
lyan mégis Ígérő kormányférfiak 
nem szorulhatnak rá, sem pedig 
mi nem kérünk és nem is várunk 
ilyet tőlük.

A béke müvének megerősítésére 
szolgál a kisebbségi jogok kérdé
sének a békeszerződések szellemé
ben való maradéktalan megoldása 
és vájjon — főleg a mostani vi
szonyok között — ki ne akarná a 
békét!? A

Há zb éra dóvallomások 
beadása.

A házbéradónak az 1938. adóévre való 
kivetéséhez az adókötelesek házbérval- 
lomásaikat 1937. évi december hó 31-ig 
terjedő idő alatt tartoznak beadni 
(egyenes adótörvény 307. §. 1. bekez
dés 2. pontja: a törv. és rend. gyűjt.
1936. év 227. szám alatt megjelent hir
detmény szövegezésében). Az adó az 
adóévre azon naptári évben elért nyers
jövedelem, illetve hozadék után vetendő 
ki, amely az adóévet közvetlenül meg
előzi. Azért az 1938. adóévre az elmúlt
1937. naptári év hozadékát (nyers jöve
delmét) kell bevallani.

Az olyan helyeken, amelyek eddig is 
egészen házbéradó alá tartoztak, a val
lomások az összes épületekre nézve : 
a többi helyeken csupán az egészben 
vagy részben bérbeadott épületekre 
nézve adandók be, kivéve (minden eset
ben) azon épületeket, amelyek az adó 
alól teljesen ki vannak véve és egész
ben állandó adómentességet élveznek.

Az egész ideiglenes adómentességet 
élvező épületeket illetőleg az adóvallo
mások csak akkor adandók be, ha azo
kat az adókivető bizottság bekéri.

Az adóvaliomást személyesen vagy 
posta utján azon adókivető hatóságnál 
(adóigazgatóság) kell beadni, amelynek 
kerületében az épület fekszik. Ha az 
adóköteles az adóvallomást a meghatá
rozott vagy a neki kivételesen engedé
lyezett határidőn belül nem adja be, 
akkor az adót terhére hivatalból a ha
tóságnak rendelkezésére álló adatok alap
ján az ő további közreműködése és az

adóvaliomás beadására való felhívás 
nélkül lehet kivetni (A törv. 309. §-a, 
1. bek.). Azonkivül a jogerősen kivetett 
adó 10%-ának megfelelő pótlék vethető 
ki (309. §.). Az adóvallomás beadásá
nak elmulasztása, esetleg adóeltitkolás 
cimén jövedéki büntető eljárás megin
dítását vonhatja maga után (185. §. és 
a következő §§-ok.).

A vallomást tevő köteles az adóval- 
lomási nyomtatvány összes hasábjait, 
igy különösen az utolsó oldalon levő 
helyszíni leirást pontosan, határozottan 
és világosan kitölteni.

A több mint 11 objektumból álló há
zak részére a betétnyomtatvány is al
kalmazandó.

Úgy a vallomásnyomtatványok, mint 
azok betétei a feladónyugtával együtt 
darabonként 10 fillér áron a dohány
tőzsdékben kaphatók.

Más, mint a hivatalos nyomtatványok 
használata, nincs megengedve.

Az adókötelesek kifejezetten figyel
meztetnek, hogy a vallomás nyomtatvá
nyai részükre nem lesznek hivatalból 
kikézbesitve és hogy az 1938. adóévre 
uj módosított nyomtatványok adattak ki 
és ezért az adóvallomások az 1938. 
adóévre kizárólag csak ezen nyomtat
ványokon adhatók be.

Amennyiben valakinek az 1936. és 
ezt megelőző évekre szóló vallomások 
beadásához való nyomtatványokra szük
sége lenne, ezeket közvetlenül a vezér- 
pénzügyigazgatóság gazdasági hivatalá
nál (Bratislava, RaSin ut 2. sz. alatt), 
az eladási ár és a szállítási kiadások 
megtérítése ellenében beszerezheti. Be 
kell vallani a megállapodás szerinti 
összes béreket mindennemű pótlékokkal 
együtt.

Hogy mit kell érteni házbér alatt, 
mely különös teljesítmények tekinten
dők házbérnek, a házbérekkel együtt 
eszközölt, mely fizetések nem esnek 
házbéradó alá, mely összegek hagyan- 
dók ki az adóalapból, mint levonható 
tételek, mindezek bennfoglaltatnak az 
uj, egyenesadó, törvények hatálya óta 
az 1927—29. évekre szóló házbéradó- 
vallomások leadására vonatkozó hirdet
ményekben és kioktatásokban (lásd az 
egyenesadó törv. 149—152. szakaszo
kat) ; az ott foglalt rendelkezések van
nak hatályban továbbra is. Amennyiben 
valamelyik háznál a lakóvédelmi törvé
nyek által engedélyezett levonások még 
tekintetbe jönnének, utalunk az 1936. 
március 25-én kelt a törv. és rendeletek 
gyűjt. 66. sz. alatt megjelent törvény 2. 
§. rendelkezéseire. Ami azon házbéradó 
engedélyeket illeti, amelyek a régi há
zak 1936. január 1.—1936. december 31. 
terjedő idő alatt végzett javításaira let
tek engedélyezve, utalunk az 1935. dec. 
20 án kelt a törv. és rend. gyűjt. 1936. 
évben 1. szám alatt megjelent kormány- 
rendelet és az 1937. január 9-én kelt, 
a törv. és rend. gyűjt. 1937. évben 1. 
sz. alatt megjelent kormányrendelet 11. 
fejezetének előírásaira. Ezen előírások 
által engedélyezett levonások és ked
vezmények az 1938. adóévre szóló ház
béradó vallomással egyidejűleg érvé- 
nyesitendők.

A házkimutatások és a ház lakóinak 
jegyzéke nem pótolják a házbéradóval- 
lomást azért ezt külön kell beadni. Ha

az adóköteles vagy annak törvényes 
meghatalmazott helyettese a házbéradó- 
vallomásba helytelen bejegyzéseket tesz, 
vagy pedig a házbért teljesen vagy 
részben eltitkolja, vagy a meghatározott 
idő alatt a vallomást be nem adja, bün
tetendő adójövedéki kihágást követ el, 
ha az ilyen cselekmény vagy mulasztás 
alkalmas lenne arra, hogy az az egész 
kivetést meghiúsítsa, vagy a törvényes
nél kisebb adó megállapítását idézze 
elő (egyenesadótörvény 185. §. első be
kezdése).

Ugyanezen büntetendő cselekményt 
követi el az a bérlő, (ennek helyettese, 
vagy meghatalmazottja), ki a vallomás
ba vezetett helytelen adatokat aláírásá
val megerősíti (az idézett törvény 185. 
§-ának 2-ik bekezdése).

Az 1938. év folyamán beállott lak- és 
egyéb helyiségek megüresedése (nem 
használása), valamint az újra bérbe
adása (újból használatba vétele), továb
bá az eredetileg behajthatatlanság cimén 
adózatlanul maradt bérösszegek későbbi 
fizetése az adóköteles által az adókivető 
hatóságnak tizenöt nap alatt bejelen
tendő, ellenkező esetben az adózó rend
bírsággal sújtható, amennyiben mulasz
tása más büntetendő cselekmény tényállá
sát nem alkotná. Itt különösen figyel
meztetik arra a közönséget, hogy az 
egyenesadókról szóló törvény 309. §-a 
4. bekezd, azon korábbi rendelkezése, 
amely szerint az adóvallomás a törvé
nyes vagy az adófizetőnek külön en
gedélyezett határidő letelte után még 
5 napig beadható, már nincs érvényben.

Városi közgyűlés.
Rimaszombat kataszteri felmérését 
megkezdik 1938-ban. — A kataszteri 
munkálatokat telekkönyvi rendezés
sel egybekötik. — Városszabályozási 

tervek is készülnek.
A rimaszombati képviselőtestület hétfőn 

d. u. megtartott decemberi közgyűlésén 
névszerinti szavazással egyhangúlag meg
szavazták a jövő év elején kezdődő 
kataszteri munkálatok költségeit, ame
lyek körülbelül 120 ezer koronára fog
nak rúgni. A kataszteri felmérési mun
kálatokkal egy régóta észlelt hiányt 
pótol a város vezetősége, különösen a 
belterületek beépítése körül számtalan 
esetben munka és költségtöbbletet idé
zett elő az a körülmény, hogy az 1863/- 
64-ben végzett legutóbbi kataszteri mun
kálatok alkalmával készített térkép ada
tai, valamint a tényleges és telekkönyvi 
állapot között eltérések mutatkoztak s 
emiatt egy rendes városszabályozási 
terv sem tudott elkészülni. A jövő év 
elején megkezdődő és telekkönyvi ren
dezéssel egybekötött kataszteri munká
latok a tervek szerint mintegy három 
esztendőt fognak igénybe venni s a te
lekkönyvi rendezés költségeit az igaz
ságügyi kormány, a kataszteri felmérés 
költségeit pedig a város ingatlantulajdo
nos közönsége fogja viselni. A költsé
gek a belterületeken négyszögölenként 
24 fillérre fognak rúgni, a külterülete
ken pedig az érték és hozam szerint 
5 fillértől 24 fillérig fog terjedni a 
négyszögölenkénti költség aszerint, hogy

Karácsony második napján „Kis madaram" népszínmű az Iparoskörben.
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erdő, szántó vagy gyümölcsösnek hasz
nált területről van szó.

A kataszteri munkálatokkal egyidejű
leg elkészül Rimaszombat város uj sza
bályozási terve is.

A városi parlament egyébként egy 
csomó illetőségi üggyel kezdette meg 
tanácskozását s ezek kedvező elintézése 
után Sajbán Pálnak a községi képviselő
testületi-, pénzügyi bizottsági- és könyv
tártanácsi tagságról való lemondását a 
járási hivatalhoz felterjeszteni határoz
ták el a város képviselői.

A napirendre tűzött adminisztrativ 
jellegű ügyek a stereotip „tudomásul 
vétetik" elintézést nyerték, a helybeli 
állami elemi iskolákhoz a gondnokság
ba Tóth Jánost és Vaskó Károlyt, illet
ve a szlovák iskolához Kocsovszki és 
Szklenár tagokat küldték ki. A Heksch 
Bertalan cég kérelmére a volt pénzügy
igazgatósági épületben levő üzlethelyi
ség bérletét 10°/o-al leszállították, Csizy 
Kálmán volt városi dijnok, iekenyei la
kos kegydij iránti kérelmét egyszer-min- 
denkorra 500 Kö. adomány-kiutalással 
intézték el, mert nevezett 1924-ben már 
ötezer (5000) kor. végkielégítést kapott.

Az elég nagy érdeklődéstelenség mel
lett lefolyt közgyűléssel a városi kép
viselőtestület lezárta ezévi munkáját és 
ezen tudatban a képviselők látható fel
lélegzéssel távoztak.

Az államvédelmi illeték. Az állam- 
védelmi illeték alapját a jövedelmi adó 
képezi, ami azt jelenti, hogy a jövedelmi 
adó ezzel emelkedni fog. Kalfus dr. 
pénzügyminiszter nyilatkozata szerint 
ennél azt a szempontot vették figyelem
be, hogy a fixfizetéses adófizetőket ke
vésbé terheljék meg, mint a fundált jö
vedelemmel rendelkezőket.

A 23.556 koronás évi jövedelemmel 
rendelkező fixfizetéseseknél az államvé
delmi adó az eddigi jövedelmi adó hat
van százalékát fogja kitenni.

23,556 koronától 60.000 koronáig pe
dig az adóköteles jövedelem 1.5 száza
lékát.

H ogy a  csirke ?
Künn őgyelegtem a hetivásáron. Sze

membe ötlött egy uriasszony, aki a ba
romfipiacon járkált már hosszabb idő 
óta. Kiváncsi voltam, hogy miért nem 
vesz már valamit: utána mentem s 
megfigyeltem egypár csirke vásárlásá
nak bonyodalmas menetét. Mondhatom, 
sokat tanultam belőle.

A nagyságos asszony odalépett az 
egyik asszonyhoz és behatóan tanulmá
nyozni kezdte a kirakott baromfiakat. 
Úgy látszik, az egyik pár csirke meg
tetszett neki, mert kezébe vette. El
kezdte nyomogatni, tapogatni, tollaz- 
gatni. Már azt hittem, hogy megdöglik 
szegény csirke a nagy vizsgálattól.

„Azután mennyiért adja ezt a hitvány 
csibét?" — kérdezte.

„15 korona párja. Igen finom, kövér 
a csirke, nagysága" — mondta az asz- 
szony.

„Mi-i-i-t, 15 korona!? Nem szégyeli 
kimondani, hisz ez borzasztó drága. 
Tudja mit, tizet adok érte. Sovány a 
csibe, nem is nehéz."

„Nem lehet. 15 korona annak az ára, 
de a naccságának, mint régi jó vevőm
nek, odaadom 14-ért."

Nagyságos asszonynak nem tetszett az 
ajánlat. Sértődötten visszatette a csibé
ket s elviharzott.

Nem sikerült a vétel gondoltam s már 
majdnem elmaradtam. Ám nem igy tör
tént, mert a nagyságos asszony pár té
továzó lépés után visszafordul.

„Hát tudja mit, adja vagy nem adja a 
csibét 12 koronáért?"

Közbe odajön egy másik asszony is 
és szintén alkudni kezd a csibére. Im
már ketten alkudoznak, igyekezve egy
mást tulkiabálni.

„Adja 13 koronáért?" — kérdi az 
ujonnanjött.

„Adok érte 14-et“ — licitál rá az én 
asszonyom.

„Nem létezik, nem adom magának, itt 
a 15 s adja a csibét" — feleli rá el
szántan az ujonnanjött.

„Fogja a 16 koronáját" — nyomja az 
asszony kezébe a pénzt és kiragadja a 
csibét a kosárból és a másik asszonyra 
diadalmas tekintetet vetve, megelégedet
ten távozott. - y L -  I

Annyit írnak a nőkről,
sok írói toll — vagy csak irótoll — ko
pik el mostanában e divatos témával való 
foglalkozásban. E ragadós divat ragadós
sága reám sem közömbös és arra ragad, 
hogy tollat ragadva elragadtatással fog
lalkozzam én is e divatos, de ugyancsak 
ragadós témával.

A kövér nők arca bizonyára szélesre 
húzódik a boldog mosolytól és hirtelen 
abbanhagyják a nagytitokban folytatott 
citrom- és savanyúuborka-evést, derék- és 
hasfüzést, ecetivdst, nagyhangon hirdetett 
csodapasztilla-szopogatdst s egyéb sová
ny itó kúrát, mig a sovdnynök hirtelen ne
kikezdenek a cukrosételek fogyasztásának, 
sokfolyadék- ivásnak, heverésnek és más
fajta hizlaló gyógymódnak ama hir hal 
latára, hogy a sovány helyett a kövér nő 
lett a divat. Az egyenes t  a gö r b e  
vonal  váltotta fel, az eliil d e s z k a 
há t u l  d e s z k a  helyébe az elül  déz sa
hát u l  dé z sa  divatja lépett s a mázsá- 
nyi monstrumok egyszerre divatszépsé
gekké avanzsáltak testalkatukkal. Bolon
dos párisi divatkreáló találta ki mindezt, 
aminek a nők bedőlhetnek, a mell-, cipő-, 
boka- és más pótlékok is újra használat
ba jöhetnek, szét is ejthetik a füzőpáncél 
alól kiszabadított bájos idomaikat és va
lóban divattá kiálthatják ki a molettséget, 
kövérséget, de a férfiak — és úgy e, Höl
gyeim, mégis csak ez a fontos — nem a 
divat szerint igazodnak, a női testalkatban. 
Egynek a kövér, másnak a sovány tetszik 
ezentúl is, itt-ott, ebben-abban kicsiségekre 
nem néznek.

A h o l  a n ő k  p a r a n c s o l n a k  cí
men sok soros közleményt hoznak a la
pok Angolország Essex grófságának 
Lawjord városáról, ahol a közigazgatás
tól kezdve mindenben a nők p a r anc s o l 
nak.  A magánhivatalokat, vállalatok ve
zető állásait nők töltik be, minden az ö 
h a t a l m u k b a n  van. Egy kicsit furcsa 
ugyan nekünk ez a lawfordi eset, de 
azért, kérem szeretettel, nem kell ebből 
olyan nagy lármát csapni, róla hasáb
számra Írni, mert ha p a r a n c s o l á s r ó l  
és h a t a l o m r ó l  van szó, ugyan legyen 
szabad (Bocsánat 1) kérdeznem: hol is 
van az a paradicsomi hely, ahol nem a 
nők parancsolnak és nem az övék a ha
talom? Uraim, nos: hol?

^ ( r g u s .

Társadalmi naptár.
December 18. Izr. nőegylet teaestélye. 
December 25. A „Mirjam" izr. leány

egylet műsoros teaestje a „Tátra" 
szálló nagytermében.

December 26. Karácsony másodnapján 
„Kis madaram" népszínmű, utána 
tánc az Iparoskörben.

December 31. Műsoros Szilveszter-estély 
a Polgárikörben.

December 31-én programos Szilveszter 
est az Iparoskörben.

December 31. Szilveszter-est a Katolikus 
Olvasóegyletben.

1938. január 8. Az Iparoskör kulturális 
bizottságának rendezésében Gy ó n i  
G é za-emlékest.

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

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

Műkedvelő Társaság" előadásai a 
Polgárikörben.

1938. Február 5. Az Iparoskör repre
zentációs bálja.

1938. február 6. Az evang. biblia kör 
teaestélye az iparoskörben.

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

1938. április 9. és 10. Reformátusok ren
dezése.

Változtatás a vasárnapi ujságki- 
adásban a rimaszombati postán. A
lapunkban erre vonatkozólag megjelent 
felszólalásra a rimaszombati posta- és 
távirdahivatal vezetősége által történt 
megértő és előzékeny közbenjárás kö
vetkeztében a kassai posta- és távirdahi
vatal igazgatósága elrendelte, hogy f. hó
19-től kezdődőlegvasárnapdélutánonként 
az újságok kiadása ne 17 ó. 45 és 18 ó. 
15 perc közötti időben, mint eddig, ha
nem 12 óra 40 perc és 13 óra között

történjék. A közönség érdekében való 
felszólatásunk' és a postaigazgatóság 
előzékeny intézkedésének eredményét 
örömmel közöljük.

Posta, távirda és telefonszolgálat 
karácsony és újév alatt. 1937. decem
ber 19 én és 1938. január 6 án a posta, 
távirda és telefon-szolgálat mint ünnep
nap. Pénzfelvételi osztálynál a szolgálat
8—11-ig, levél- és csomagfeladásnál 
8—12-ig, távirda és telefonnál 8—19 
óráig tart. — 1937. december 24 én 
szolgálat a postán 13 órakor végződik. 
A csomagok kikézbesítése és a távirda, 
telefonszolgálat normális. — 1937. de
cember 25 én és 1938. január 1-én a 
posta-, távirda- és telefonszolgálat mint 
vasárnap.

Egyházmegyei kinevezés. Maján Já
nos szentszéki jegyzőt a rozsnyói egy
házmegye főpásztora püspöki titkárrá 
nevezte ki.

Rabbi-választás. A rozsnyói izr. hit
község közgyűlése rabbivá Singer Leó 
rimaszombati rabbit választotta meg 
nagy lelkesedéssel egyhangúlag.

Kát. Olvasókör alakult Várgedén 
Lóska Béla szentszéki elnök, várgedei 
plébános buzgólkodása folytán. Az uj 
egyesületbe számos tag iratkozott be.

Telek A. Sándor szerzői estje nagy 
sikerrel tartatott meg csütörtökön este 
a Polgárikör színháztermében. A lap
zárta után lefolyt est előadója Holéczyné- 
Jaczkó Ilona, az ékestollu Írónő volt, aki 
találó színekkel pompásan festette meg 
a sorslátogatta tehetséges költő, Telek 
A. Sándor portréját. A nagysikerű elő
adás illusztrálásául Gláser Vali, Gross 
Erzsébet, Szabó Sári és Hullay József 
ügyesen szavaltak el több Telek-verset, 
mig a szünet után Marosi Mihály ha
tásosan olvasta föl Teleknek „A végren
delet" című, szépen megirt novelláját. 
Az est összes szereplőit zúgó tapssal 
honorálta a nagyszámú közönség s fő
leg akkor zúgott fel életesen a taps, 
mikor az illusztris Írónő Telek A. Sán
dort a színpadra bevezette. — A taps
orkánban ott állott Telek A. Sándor s 
a tehetséges, de magyar költősorsu poéta 
láttára lélekgyöngyök csillantak meg a 
szemekben.

Ady-emlékest Rimaszombatban. A
tragikus magyar sors tragikusan ma
gyar sorsú költőjének, Ady Endrének 
hatvanadik szütetésnapját magas szín
vonalú irodalmi estéllyel ünnepelte meg 
a rimaszombati magyar társadalom. Az 
emlékestet a közművelődési bizottság 
rendezte meg a Rimaszombati Társas
kör uj klubhelyiségében s ezen a város 
magyar társadalmának minden rétegé
ből, főképen pedig az ifjúság soraiból 
igen számosán vettek részt. Áz emlék
estélyen előbb Havas Vilmos tanár, a 
rendező közművelődési bizottság elnöke 
méltatta az évforduló jelentőségét, majd 
Szántó Andor tartott „Ifjú szivekben 
élek..." címmel felolvasást Ady-ról, fej
tegetve és bizonyítva Ady-nak a magyar 
irodalmi, társadalmi és politikai életre 
gyakorolt sorsdöntő és jövőtformáló ha
tását. Az Ady-irodalom alapos ismere
téről tanúskodó, komoly és helytálló 
fejtegetéseket mindvégig feszült figye
lemmel kisérte az emlékest közönsége, 
sűrűn részesítve elismerő tapsokban a 
kitűnő előadót. Az estély sikerének fo
kozásához Feldmann Éva és Marosi 
Mihály, a két legjobb rimaszombati 
Ady-recitátor néhány Ady-vers elszava- 
lásával járultak hozzá, mindkettőjüket 
meleg ovációkkal tüntette ki a közönség. 
— A füleki Ady-kör nagysikerű folyó 
hó 12-iki irodalmi estjének ugyancsak 
Szántó Andor volt az előadója.

Halálozások. Kreisler Hermán ma
gánzó tevékeny életének 85 ik évében 
folyó hó 12-én városunkban elhalálozott. 
Őszinte részvétmegnyilvánulás mellett 
folyó hó 13 án helyezték porrészeit 
örök nyugalomra. Halálát gyermekei: 
Steiner Félixné szül. Kreisler Emma, 
Horovitz Béláné szül. Kreisler Etel, 
Komlós Artúr pozsonyi mérnök, Dr. 
Komlós Gyula helybeli orvos, unokái 
és rokonai gyászolják.

Exhumált halottak temetése. Id. 
Dapsy Viktornak és dr. Dapsy Viktor
nak ideiglenesen a budapesti kerepesi 
temetőben nyugvó földi maradványait a 
családtagok exhumáltatták, Rimaszom
batba szállíttatták s az itteni családi sír
boltban f. hó 16-án délután örök nyu
galomra helyeztették, amikor is a szer
tartást Bodon Aladár itteni ref. segéd 
lelkész végezte.

Makovits Jenő festőművész képki-
állitása a járási magyar közművelődési 
testület égisze alatt f. hó 19-én, vasár
nap délelőtt 11 órakor a Rimaszombati 
Társaskör főtéri helyiségének nagyter
mében nyílik meg. Az ünnepélyes kere
tekben történő verniszázst Havas Vilmos, 
a helyi magyar közművelődési bizottság 
elnöke nyitja meg és Szántó Andor elő
adásban ismerteti Makovits művészetét, 
aki ez alkalommal legszebb képeit tárja 
a közönség elé, amelynek módjában lesz 
a kiállítás anyagából vásárlási igényeit 
kielégítenie.

Karácsonyi vásár. A ref. egyház asz- 
szony és leánykörének karácsonyi vá
sárát a múlt vasárnap tartották meg. A 
jótékony vásár összes áruit a nemes- 
szivü vásárlók pár óra alatt valósággal 
szétkapkodták s ezzel a szegények ka
rácsonyának örömössé tételét mozdítot
ták elő.

* Műsoros Szilveszter-estély a Pol
gárikörben. Ez az öreg otthon, ez a 
vén kulturház az utóbbi időben kezd 
valahogy ismét megélénkülni, s a „ne
mes versenyben" erőteljesebb ütemben 
fejlődni. Lassan-lassan kezdjük megta
nulni, hogy a „leányzó nem halt meg", 
sőt erősen serénykedik a szellemiség és 
egyéb lélekemelő szórakozások mezején. 
Kicsit elszegényedett, kicsit megfogyat
kozott ugyan, de a zászlót nem ejtette 
el, lobogtatja és az erények szépségé
ben élve, őrzi és szeretettel ápolja azt 
a kicsi földet, amelyet apái és nagyapái 
szereztek, szerettek és benépesítettek, 
ahol egykor éltek és bolyongtak, olvas
gattak és borozgattak, kártyáztak és da- 
lolgattak. S most: kutyahűséggel őrzik 
emléküket... Közben ebben a nem túl
ságosan derűs korban keserű csatákat 
viv s vad iramban tartja a tempót, ki
csi városunk pont 15 (tizenöt) külömb- 
és különféle célú, irányú és szellemi
ségű testvér m a g y a r  egyesületeivel, 
és egymást túllicitálva, öntik és szórják, 
hintik és osztják a kultúra messzesu- 
gárzó áldásait — a (kétségbeesetten) 
szomjazó emberiségnek. Ez a szárnyaló 
lendület, ez a félelmetes és mindent 
elsodró tempó nehogy diszkreditálja a 
kultúrát, az egeket ostromló nagy erő
feszítés nehogy kesernyés csömört okoz
zon, a csillagok szférájából a Polgárikör 
vigalmi és kulturbizottsága oiykor-oly- 
visszatér a hepehupás földre, az illú
zióktól elbúcsúzik és itt a parkatten tö
rekszik feledtetni embertársaival az élet 
tökéletlenségeit, és egy-egy jól kiválasz
tott programszámmal a kedves, mosoly
gó élmények egész sorozatával igyek
szik szórakoztatni tagjait és vendégeit. 
Ilyen bensőséges élményre, táncra, ze
nére és sok-sok mókás tréfára van ki
látás most, az idei Szilveszter éjjelen is. 
A Polgárikör vigalmi bizottsága ez utón 
is hivja közönségét a hangulatosnak, 
forrónak Ígérkező Szilveszter-éjjelre, vá
rosunknak erre az egyetlen helyére, 
ahol nemcsak olcsón és jól, de helyi
ségének nagysága és berendezése miatt 
kényelmesen is lehet táncolni és szóra
kozni. Kitűnő és olcsó vacsora, pompás 
jó bor lesz szervírozva. Figyelő.

Az iskolák szünideje. Az iskolaügyi 
miniszter rendeletet bocsátott ki novem
ber 30 i keltezéssel, amelyben az 1937 
—38. évi félévi szünidőt kivételesen és 
próbaképpen meghosszabbítja olymódon, 
hogy a félévi szünidő összesen nyolc 
napig fog tartani. A szünet január 29 én 
legkésőbb déli 12 órával kezdődik, ma
gában foglalja február 4. és 5-ét s feb
ruár 6 ával ér véget. A tanítás tehát 
február 7-én, hétfőn kezdődik a nép-, 
közép- és szakiskolákban. — Ennek kö
vetkeztében a húsvéti szünidő megrövi
dül. A húsvéti szünet ugyanis csak a 
Virágvasárnapot követő szerdán délelőtt 
kezdődik, legkésőbb 12 órakor és bezá
rólag husvét hétfőig tart. Azaz kedden 
reggel már megkezdődik a tanítás. Pün
kösdkor pedig úgy alakul a szünidő, 
hogy a pünkösd előtti szombaton délben 
12 órakor kezdődik és pünkösd vasár
napját követő keddig bezárólag tart, 
azaz szerdán reggel kezdődik a tanítás.

Elmaradt a rimaszombati gimna
zisták hangversenye. Lackner László 
zenetanár rendezésében december 19-én 
nagyszabású hangversenyre készült a ri- 
szombati gimnázium ének- és zeneköre, 
azonban az intézetben uralkodó influen
za járvány miatt most a rendezőbizott
ság bizonytalan időre elhalasztani volt 
kénytelen a nagy érdeklődéssel várt 
hangversenyt.
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Rimavská Sobota,

MASARYK TÉR 8
Ezévben tizedszer fenyegeti árviz- 

veszedelem Gömört. A pár napja tartó 
esőzés következtében a Sajó, Balog és 
Rima alsó szakaszain újból árvizvesze- 
delem fenyegeti Gömör községeit, ezév
ben immár tizedszer. A Sajó vízállása 
Bejétől - Sajólénártfaláig szemlátomást 
emelkedik s a mélyebbfekvésü szántók 
és rétek már viz alatt vannak, mérhe
tetlen károkat okozva a vetésekben és 
a kaszálókban. Uzapanyittól a Balog vize 
is tengerré változtatta újból a vidéket s 
az árvizveszedelem ezen a szakaszon is 
egyre fenyegetőbb méreteket ölt. A Ri
ma-meder is telítve van s a talajvíz is 
oly magas szintű, hogy a partmenti uc- 
cák épületeinek pincéit már elöntötte. 
Felediő! az egész Rima-szakaszon állan
dóan emelkedik a vízállás. Az adókkal 
túlontúl megterhelt gömöri iakosság tel
jes íönkrejutását jelenti az állandó ár
vizveszedelem, évenként tiz árvíz mér
hetetlen kárait a gömöri gazdaságok 
képtelenek kiheverni, ezért a legsürgő
sebb állami intézkedésekre van szükség 
a Sajó, Balog és Rima medreinek sza
bályozása körül. — A pusztító elem csü
törtökön kilépve medréből elöntötte vá
rosunk árterületes utcáit és ismét sok 
szenvedésnek és kárnak lett okozója.

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

felvilágosítással az intézet szívesen szolgál.

Sérelmek az adóhirdetmények kö
rül. Az adóvallomások benyújtására vo
natkozó hirdetményeket Rimaszombat
ban évről-évre a karácsonyi ünnepek 
előtti hetekben függesztik ki a hirdető- 
táblákra, igy történt ez meg a jelen al
kalommal is, azzal a feltünéstkelíő és 
sajnálatos változattal, hogy a vezér- 
pénzügyigazgatóság ezúttal a tizenkilenc 
évi gyakorlattal ellentétben egyáltalán 
nem függesztetett ki magyar nyelvű 
plakátokat, hanem kizárólag szlovák- 
nyelvűt, amelyen természetesen a ma
gyar nyelvű rimaszombati adófizető kö
zönség nem tud eligazodni. — A városi 
elöljáróság interveniált a rimaszombati 
adóigazgatóságnál a magyar nyelvű hir
detmények utólagos kifüggesztése érde
kében, azonban közbenjárása eredmény
telen maradt s igy nincs más hátra, 
mint a pozsonyi vezérpénzügyigazgató- 
ségtól kérni a sürgős korrekciót. Tekin
tettel a prágai kormánynak a kisebbsé
gek felé hangoztatott jogkiterjesztő Ígé
reteire, a rimaszombati magyar adófize
tők megvannak arról győződve, hogy a 
pozsonyi vezérpénzügyigazgatóság még 
a hozzá befutó Írásbeli panaszok és a 
parlamenti interpellációk előtt sürgősen 
intézkedni fog, hogy a nyomtatványok 
szétküldése alkalmával felületesség foly
tán előállott mulasztás azonnal helyre- 
áiliitassék.

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

Kedvezményes vasúti tértijegyek
karácsonykor és újévkor. A vasutigaz- 
gatás ez évben a következő karácsony; 
és újévi vasúti kedvezményeket állapí
totta meg: A kedvezményes vasárnapi 
tértijegyeket odautazásra karácsonykor 
szerdától, december 22-től vasárnapig, 
december 26-ig, — újévkor az odauta
zásra péntektől, december 31-től vasár
napig, január 2-áig adják ki. A tértije
gyek visszautazásra érvényesek szom
battól, december 25 tői egészen hétfőig, 
január 3-ig. A visszautazást ezen a na
pon legkésőbb déli 12 órakor lehet 
megkezdeni és éjjel 24 órakor be kell 
fejezni.

Vád alá helyezték a gázoló feledi
gazdát. Verkin János feledi szlovák te
lepes beborozott állapotban, erős tem
póban hajtotta kétfogatu szekerét a fe
ledi nagyállomás felé, miközben a jár
dára kanyarodott s az ott haladó Ben- 
cze Pál 70 éves feledi vasutast elgá
zolta. A szerencsétlen ember jobblábát 
törte a gázolás következtében és Verkin,

mintha semmi sem történt volna, a leg
nagyobb lelkinyugalommal kocsizott to
vább a szerencsétlenség színhelyéről. 
Gondatlanságból okozott súlyos testi 
sértés címén a rimaszombati kerületi 
bíróság vádlanácsa most vád alá he
lyezte a gázoló szlovák gazdát, mert 
beigazolást nyert, hogy nemcsak be volt 
borozva s meg nem engedett sebesség
gel hajtott, hanem szabálytalan oldalon 
hajtotta kocsiját s az, dacára az előírá
soknak, nem volt ellátva lámpával.
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Az EUGEN PRAGER könyvkiadó vál
lalat, Bratislava-Pozsony, kiadásában 
most jelent meg Max Knepper „Szodo
ma és Gomorrha“ (A meztelen Holly
wood) cimü könyve. Az előszót irta : 
Upton Sinclair. — Hová rohan Holly
wood? Mi hajtja a gigantikus üzem ke
rekeit? Kik őrlődnek fel a kerekek kö
zött és kiknek ontják az aranyat? — 
Sinclair legjobb müveivel vetélkedő 
könyv. Kíméletlen leleplezés minden so
ra. A sztárok élethű képe, a hatalmas 
„producerek" kasszatitkai, a Hollywood 
felé áramló szépségkirálynők ezreinek 
ismeretlen, sötét sorsa, az elherdált dol
lármilliók, a világhírű hollywoodi film- 
szinésznők és filmszínészek botrányok
ban gazdag magánélete, az erkölcsi pos- 
vány, amelynek főszereplői a világ fél
revezetett közönségéből oly nagy bámu
latot és rajongást váltanak ki — Holly
wood a maga teljes, kendőzetlen való
ságában áll itt az olvasó előtt.— Meg
rázó kép. A film álomvilágának szülő
helye, amely a maga valóságában színe
sebb, széditőbb, fantasztikusabb mint 
amaz. — Mindenki tud Hollywoodról, 
mindenki ismeri fel- és letűnő, állandó 
reflektorfényben élő főszereplőit, ismerni 
véli Hollywoodot, de senki sem ismeri, 
aki nem látta a helyszínen. „Szodoma 
és Gomorrha" ezer titkot leplez le és 
megfelel a nagy kérdésre is : hová ro
han Hollywood? Az összeomlás felé.

HÖLCSÖNKÖNYVTÁR I Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a L1TERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

A lengyel Köztársaság hivatalos lap
jában a Monitor Polskiban, annak 259. 
számában közlik azoknak a névsorát, 
akik most a Krzyz Niepodlegloscitval 
(Függetlenségi kereszt) lettek dekorálva. 
Ezek között a következő volt lengyel 
légionista magyarok kapták meg ezt a 
kitüntetést: Bácsy Lajos, Balarsy Lajos, 
Csernek György, Ferenc József, Fodor 
György, Kiss Sándor, Kiszela Antal, 
Krausz Mihály Imre, Laurics Lajos, Ra- 
dil Róbert, Schunitz Gyula, Takács Béla, 
Takács Sándor, Tompos Mihály, Varga 
Gyula, Varga József, Zubak Ferenc, Kis- 
moki Károly, László M. Ferenc, Poputh 
Árpád, Sierminski János, Varga Gyula és 
dr. Marczinek J. Felkérik azokat akik a 
világháború alatt a lengyel légiókban 
vagy 1919—1921 között a lengyel had
seregben szolgáltak és eddig még nem 
adtak jelt magukról, adják le cimeiket 
Miklósi Ferdinánd Leóhoz (Budapest, X. 
Szabóky-u. 58. sz.). Ugyanide Írjanak 
azok, akiknek hozzátartozója a lengyel 
légióknál hősi halált szenvedtek.

Betörők jártak a esetnek! evang. 
papiakban. Vasárnapra virradó éjjel 
ismeretlen tettesek az ablakon át be
törtek Chován Sándor csetneki evangé
likus lelkésznek a templomudvarban 
levő lakására és az egyik szekrényben 
őrzött 1500 korona készpénzét elemelve, 
nyomtalanul távoztak. A csendőrség ke
resi a helyi viszonyokkal ismerős be
törőket.

Vigyázatlanságból bírói eljárás.
Valentik András gyári munkás a likéri 
dr. Blasberg-gyár alkalmazottja a hasáb
fával megrakott teherautóról menet köz
ben néhány hasábot lehajitott rimabré- 
zói lakása előtt és pedig olyan vigyázat
lanul, hogy az utszélén kerékpáron 
munkába igyekvő Major László rimazsa- 
luzsányi munkást találta el az egyik fa
hasáb, minek következtében a biciklista 
tizenegy napon át nyomta az ágyat. A 
gondatlan fadobáló ellen az ügyészség 
megindította az eljárást.

A dúsai vadorzók a biróság előtt. 
Még 1935. telén történt, hogy Szabó 
László várgedei földbirtokos erdőőrei 
tiltott vadászás közben tetten értek öt 
vadorzót a kisgömöri erdőben. Az erdő
őrök felszólítására három vadorzó azon
nal letette a fegyvert, egyik közülök 
azonban puskát emelt, mire valóságos 
harc fejlődött az erdőőrök és lesipuská- 
sok között s puskaropogás közben a 
vadorzóknak sikerült elmenekülniük. A 
fegyveres támadás után a csendőrök 
Szvoreny János krivángyetvai születésű 
dúsai szlovák telepes személyében el
fogták az egyik lövöldözőt, akit a rima- 
szombati kerületi biróság öthónapi fog
házra el ítélt. Szvoreny azt állította, 
hogy nem ő, hanem Szekeres József dú
sai gazda volt a támadó, aki rendkívül 
hasonlít reá s aki a vadorzókaland után 
le is borotváltatta bajuszát, hogy a nyo
mozó csendőröket tévedésbe ejtse. A 
megindított perújítás során Szvoreny ál
lításai nem igazolódtak, úgy hogy az el
sőfokú Ítélet jogerőre emelkedett s a te
lepesnek büntetését meg kell kezdenie.

H ölgyeim  és  Uraim!
Miután annyi édes gyermeknek 

kell ajándékot vinnem, sajnos, az 
idén felnőttekkel nem tudok fog
lalkozni, — de örömmel jelentem, 
hogy jóelőre megállapodtam
RIMASZOMBATBAN

a GROSINGER-céggel,
ahol az urak részére mindenki 
beszerezhet karácsonyi ajándékot: 
nyakkendőt, sálat, inget és sok 
szép mást.

Éveken át hamis vasúti igazolvány
nyal utazgatott. Bécs Sándor 20 éves 
ungvári fiatalember egyik este a tiszol- 
ci Centrál-kávéházban szórakozott és 
vita közben a szlovákságot mélyen sér
tő, rendtörvénybe ütköző kijelentéseket 
tett. Feljelentés folytán eljárás indult el
lene s másnap Rimaszombatban, az 
egyik szállodában a detektívek őrizetbe 
is vették. Me g mo t o z á s a k o r  Dilong 
György vasúti alkalmazott nevére kiál
lított kedvezményes vasúti igazolványt 
találtak nála, amelynek felhasználásával 
évek óta rezsiáron utazgatott a csehszlo
vák vonatokon. Átadták az államügyész
ségnek.

Kassai teherautó karambolja Hárs- 
kutnál. Múlt szombaton reggel egy kas
sai S 54.403 rendszámú teherautó, ame
lyet Kovaniczky János soffőr vezetett, 
fékhiba következtében a hárskúti szer
pentinen befordult az árokba. A karam
bol láttára Nitro János munkás kiugrott 
a kocsiból, azonban olyan szerencsét
lenül, hogy a kerekek alá került s láb
törést, valamint súlyos belső sérüléseket 
szenvedett. Az árokbaforduló teherautó 
összetört, vezetőjének azonban csodála
tosképpen semmi baja nem történt. — 
Nitrot eszméletlen állapotban szállítot
ták a rozsnyói kórházba. — Az eljárás 
megindult.

Hamis eskü miatt vád alá helyez
ték a mentőtanut. A verekedéseiről 
hires Hisucca községben lakó Srnjak 
Károly és társai ellen folyó bünperben 
megtartott légutóbbi főtárgyaláson Hart-
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elárulja egy finom karácsonyi 
kalács elkészítési módját:
3 dkg élesztőt föloldunk '/8 liter langyos 
tejben, amiből 1/ i  kg liszttel kovászt 
csinálunk és m eg k ele tjü k . Ezalatt a 
deszkán tésztát gyúrunk össze, melyhez 
kell 25 dkg liszt, 10 dkg Vitello, 10 dkg 
cukor, 2 tojás, */, dkg só és egy kevés 
szerecsendióvirág. Ehhez a tésztához 
hozzá gyúrjuk a kovászt és az egészet 

szép simára kidolgozzuk. Csak most 
teszünk bele 5 dkg mazsolát, 1 dkg 
keserű m an d u lá t és 2 dkg vagdalt, 
cukrozott citromhéjat. Miután a tészta 

megkelt, kalácsokat formálunk belőle, 
újból megkeletjük és megsütjük.

VITELLO
MARGARI NÉ

a  |ó konyh a  
Ism ertetőjegye

wig Gusztáv forgácsfalai földmives men
tőtanuként szerepelt és a bizonyított 
tényállással ellenkező vallomására esküt 
is tett. Miután a bizonyitáskiegészitési 
eljárás során a tanuk egész serege rá
cáfolt a mentőtanura, a vádhatóság in
tézkedésére eljárás indult a hamis tanú 
ellen, akit a rimaszombati kerületi bi
róság vádtanácsa most jogerősen vád 
alá is helyezett hamis eskü cimén.

Nincsen rózsa tövis nélkül, tartja a 
régi közmondás — nincsen öreg rádió 
hiba nélkül. — Pedig egy recsegő-ropo- 
gó készülék nem csak nem nyújt semmi 
élvezetet, de megutáltatja velünk a rá
diózást. 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.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, december 18-án 

19-én gyönyörű nagyfilm :
A ngyal

Marleine Dietrich, H Marschal, F. Barker.

Szerdán, december 22-én szenzációs ér- 
dekfeszitő kalandor film :

Az utolsó  pillanat
Harry Piel, Lissi Arna, Edna Greyf.

Csütörtökön, december 23-án elsőrendű 
amerikai nagyfilm :

Vér az arénában

Halálos kőrobbantás a korfáti bá
nyában. Csütörtök délután 3 és 4 óra 
között a korláti bazaltbányában robban
táshoz készültek a munkások. A megfúrt 
sziklába Nincz Lajos 33 éves munkás 
rakta a dinamittöltényeket, Nagy József 
40 éves munkás pedig előirásos farud- 
dal gyömöszölte befelé a robbanóanya
got. Munkaközben a farud eltörött, mire 
Nagy József vasdarabbal folytatta a gyö- 
möszölést. Az előállott súrlódás követ
keztében a dinamit szörnyű detonáció
val explodált, Nagy Józsefet darabokra 
tépte, azonnal meghalt, Rák János 33, 
Talai Pál 29, Kubinecz Mihály 31, Nincz 
Lajos 33, Kunik Mihály 31 éves mun
kások súlyosan, Molnár Béla 38, Molnár 
György 54 éves munkások pedig köny- 
nyebben megsérültek. Valamennyit azon
nal a rimaszombati kórházba szállítot
ták, ahol Rák János még este, Talai Pál 
pedig reggelre meghaltak, a többiek ál
lapota is nagyon súlyos.

Halálos vonatelgázolás. Csütörtökön 
éjfélkor a horkai vasúti őrháznál Pel- 
sőc felé haladó motorosvonat elgázolta 
Ármándi Mária horkai asszonyt, hathó
napos másállapotban volt, azonnal meg
halt, bizonyára öngyilkosság esete fo
rog fenn.
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Filmszínház. Folyó hó 18—19-én az 
„Angyal" cimü angol nyelvű parádés 
film kerül bemutatásra Lubits Ernő ren
dezésében Marleine Dietirich főszereplé
sével, mely Lengyel Menyhért regénye 
nyomán készült. Anna volt orosz nagy
hercegnő párisi divatszalónjába betér 
egy elegáns asszony, kit az ugyanakkor 
érkező Halton félreismer. Ezen találko
zásból idillikus regény szövődik, dacára 
annak, hogy a nő nem fedte fel kilétét. 
Férje kezdi sejteni, hogy itt valami nincs 
rendben s kutatni kezd s a családi há
romszög minden varázsa veszélyeztetve 
van. Szerepelnek még H. Marshal és 
Fred Barker.

F. hó 22-én érdekfeszitő film kerül 
színre Harry Piellel a főszerepben „Az 
utolsó pillanat" cim alatt. Harryt foglal
koztatják érdekes és titokzatos bűnügyek 
s a nyomozásban illetve a tettes üldö
zésében felbecsülhetetlen szolgálatokat 
tesz neki a rendőrkutyává kitanitott far
kas kutya. A vad hajsza folyamán Harry 
többször nagy veszélybe jut, de furfan
gosan kiszabadul s nem nyugszik, még 
el nem éri célját.

Folyó hó 23-án a „Vér az arénában" 
cimü amerikai nagyfilm kerül előadásra. 
Pancho Montez szabadon jár Mexikóban 
s csak sejtik, hogy ezen álarc alatt a 
hírhedt bandita rejlik. Pancho nagyon 
szerette Manuel öccsét s szerelmes volt 
Chulita táncosnőben, kivel Manuel is 
megismerkedett s ő is rajong Chulitáért, 
de megtudván bátyja érzelmeit, félreáll. 
Paucho eleinte gyanakodik öccsére, de 
rájön, ennek tiszta szándékaira, sőt sa
ját biztonságát is feláldozza öccse ked
véért, amikor ez bajba jut. Főszereplők 
Adolphe Menjou, Fr. Drake stb.

Négyezer korona perköltség száz 
koronás perből. Mistárka Gyula brez- 
nói lakos két évvel ezelőtt egy lovat vá
sárolt Srok István rimaráhói gazdától a 
rimaszombati országos vásáron. A vé
telár körül 100 koronás eltérés támadt 
a felek között, mire mindketten bíróság 
elé terelték az ügyet. A per váltakozó 
szerencsével folyt mostanáig, amikor 
Vancsik Pál cserencsényi lakos szemé
lyében tanú jelentkezett, aki eskü alatt 
vallotta, hogy 2100 korona vételárban 
jelenlétében egyeztek meg annakidején 
a felek. Srok hamis tanuzásra rábírás 
és hamis eskü címén büntető útra terelte 
a polgári pert, a kerületi bíróság azon
ban a most megtartott főtárgyaláson 
Mistarkát és Vancsikot felmentette s ez
zel a 100 korona miatt kétéve folyó per, 
amelynek során nemkevesebb, mint 4000 
korona perköltség állott elő, jogerősen 
befejeződött.

Bünperrel végződött a hatósági
tejakció. A járási hivatal által irányí
tott hatósági tejakciót Rimakokova köz
ségben Kirain Dániel községi pénztár
nok kezelte 1934-ben, akinek az elszá
molások körül differenciái támadtak az 
akcióban résztvett Pollák Márkusz ne
vű kereskedővel. Két éven keresztül 
nem sikerült a differenciákat eloszlatni, 
mire Pollák örökösei perre terelték az 
ügyet s miután annak során Kirain 
nyugtával igazolta a Pollák-féle köve
telés rendezését, az örökösök hamisít
ványnak minősítették a felmutatott 
nyugtát és büntető feljelentést tettek el
lene. A most megtartott főtárgyaláson 
nem nyert beigazolást, hogy Pollák alá
írása más kéztől származott volna, mire 
a kerületi bíróság felmentő Ítéletet ho
zott. A vádhatóság képviselője felebbe- 
zéssel élt az Ítélet ellen.

Újra elfogták a jolsvai vásáron 
garázdálkodó zsebmetszőt. A jolsvai 
vásáron elcsípett Teadas Vronsky nevű 
nemzetközi zsebmetszőt, aki mint isme
retes, a nagyrőcei járásbíróság fogházá
ból megszökött, Turóczszentmárton mel
lett Próhán kézrekeritette a csendőrség. 
Vronsky ezen a vidéken Baranek György 
álnéven működött és mint az Ameriká
ban élő szlovákok megbízottja, sorba- 
látogatta az amerikások itteni család
jait és azoktól lehetetlenebbnél-lehetet- 
lenebb trükkökkel kisebb nagyobb ösz- 
szegeket csalt ki. A köztársaság terüle
téről örökidőre kitiltott nemzetközi zseb
metszőt átadták az ügyészségnek.

Hurokrakerüit kerékpártolvaj. Ful
lajtár János kövi gazdálkodónak ezév 
januárjában egy magát Pribilovics Jenő 
kassai születésű munkanélküli ácsle
gényként igazoló fiatalember 100 koro-

Rádióvétel előtt, tekintse meg ezen készüléket, melyet
felismer hangtáréi.

Ne vesződjék régi Rádiöjával! 
Használja ki most nagyszabású

CSEREAKCZIÓNKAT.

RÁDIÓ
ELEKTRO

Részt vesz a Rádió-Tombolában:
Több mint 10.000 Ke. jutalom .

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

náért megvett egy 46358. számú kerék
párt, mert nevezett nyomorával indokolta 
az eladás szükségességét, de különben 
is a jogszerű birtoklást egész paksamé- 
ta-irással igazolta. Hónapok múlva ki
derült, hogy a gazda egy közönséges 
kerékpártolvaj áldozata lett, aki hivatás
szerűen foglalkozik törvénybeütköző 
kézalatti kerékpárüzletekkel s fiatal kora 
dacára már tízszer volt büntetve kerék- 
pártolvajlásokért. Pribilovicsot az elren 
delt körözés során Pozsonyban fogta el 
a rendőrség s már át is adta az ügyész
ségnek, ahol már több hasonló ügyben 
is folyik ellene eljárás.

Ungváron elfogták a tehén árával 
megszökött béreslegényt. Győry Lajos 
ungvári illetőségű gazd. munkás legutóbb 
Tóth Kálmán csizi gazdálkodónál volt 
alkalmazva béreslegényként és szolgá
latát azzal kezdte, hogy a gazdája meg
bízásából Rimaszombatba hajtott tehén 
2125 korona vételárát felvéve, az egyik 
rimaszombati vendéglőben alaposan ki
mulatta magát, majd autót fogadott és 
Kassára utazott, közben azonban a mu
latságot Pelsőcön is megismételte, hogy 
a kassai áldomásról ne is beszéljünk. 
A tehén árával kereket oldó béresle
gényt a károsult gazda feljelentésére 
országszerte körözték s most sikerült 
az ungvári országos kórházban, ahol 
kezelés alatt állott, kézrekeriteni. Ki
hallgatása alkalmával egy szóval sem 
tagadta a sikkasztást, mentségül azon
ban azt hozta fel, hogy Kassán tökré
szegen ült vonatra s amikor Csap állo
máson magához tért, zsákmányát utolsó 
krajcárig elszedte tőle valami ügyes 
vasúti zsebmetsző. Az enyveskézzel és 
fantáziával egyaránt megáldott béresle
gényt átadták az ügyészségnek.

ítélet a rimaszécsi vasúti szeren
csétlenség ügyében. Ezév május tizen
negyedikén, mint ismeretes, súlyos ter
mészetű vasúti karambol történt a ri
maszécsi állomáson, amelynek következ
tében a Tornaija felé induló motoros
vonat kisiklott s négy utas súlyosan, ti
zenhárom pedig könnyebben megsebe
sült. A szerencsétlenséggel kapcsolatban 
Bittner Károly szolgálattevő forgalmi 
tiszt, valamint Hupka István és Bráz Já
nos altisztek ellen büntető eljárás indult, 
gondatlanságból okozott forgalmi bal
eset cimén, amelynek során Bittnert 
2000 korona pénzbüntetésre, vagy be
hajthatatlanság esetén 20 napi fogházra, 
Hupkát pedig öt havi fogházra Ítélte a 
rimaszombati kerületi bíróság. Bittner 
büntetését kétévi, Hupkáét pedig három 
évi próbaidőre felfüggesztették. A har
madik vádlottat bizonyitékok hiányában 
a vád és következményei alól felmen
tették.

Munkában a gömöri oláhcigányok.
Pár nappal előbb adtunk hírt a Serkén 
történt ékszerlopásról, amelynek tettesét 
Grulyo Teréz közismert gömöri oláhci- 
gánynő személyében a csendőröknek si 
került lakatalá juttatniok s nevezettre a 
bíróság már ki is mért hathetes fogház- 
büntetést. Most Lekenye községből ér
kezik hir a kóborló oláhcigányok garáz
dálkodásáról, ahol Koto János gazdának 
bezárt lakásáról egy női aranyórát, 
aranykarperecet, gyűrűt és aranyláncot, 
Jánosdeák János gazdának ugyancsak

bezárt lakásáról pedig pénzt és ruha
neműt emeltek el ismeretlen tettesek. 
Miután aznap oláhcigányok látogatták 
meg a falut, a csendőrök azonnal a 
Rozsnyó felé haladó karavánt motozták 
meg és sikerült náluk a lopott tárgyakat 
megtalálni. A lekenyei betörések a Sár
közi család számláját terhelik, akik el
len az eljárás már is megindult.

Tizenhároméves iskolásleány — mint 
vadházastárs. Nem mindennapi szerel
mi üggyel foglalkozott a napokban a ri
maszombati kerületi bíróság vádtanácsa. 
Berky Ferenc 24 éves zsaluzsányi ci
gányprímás ellen feljelentés érkezett, 
hogy egy tizenhároméves iskolás leány
gyermeket, szüleinek hozzájárulása és 
beleegyezése nélkül vadházastárssá tett 
és vele házastársi közösségben él, a két
ségbeesett szülők minden tiltakozása el
lenére. A szerelmes cigányprimást a vád
tanács a Btk 236 és 320 szakaszaiba 
ütköző bűntett elkövetése cimén jog
erősen vád alá helyezte.

S P O R T .
A CsAF-MLSz Középkerületének

XXIX. számú hivatalos közleményei.
1937. december havában :
Hegedűs József: Kassai SC—Losonci 

AFC jelentett be átlépést.
Több felszólításunk dacára, a Pelsőci 

SC nem küldötte be a Repka Lajos: 
Rozsnyói SC (Ké 200— ellenében !) át
igazolása után az igazolványt, a Köz
ponti IB Kő 30'— rendbírsággal sújtotta 
az egyesületet, azonkívül további fölfüg- 
gesztés terhe mellett küldje be.

EGYESÜLETEK 1 A megküldött játé
koskimutatásokra vigyázni, a kitűzött 
időpontot betartani, nehogy a rendbírsá
gok által fölösleges költségeket okozza
nak saját maguknak 1! Fontos ! 1

Rimaszombat, 1937. december 16.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

A T örekvés Sport E gylet
évzáró vacsorája a múlt hét szombatján 
folyt le lelkes hangulatban, az Ipartársu
lati Székház nagytermében. A vacsorán 
elsőnek Kovács Sándor társelnök szólalt 
fel, kedves szavakkal köszöntve a meg
jelenteket, majd Brünner Sándor, a Kö
zépkerület előadója átadta a Törekvés 
játékosainak a Középkerület 1936/37. 
évi bajnokság megszerzéséért járó ezüst 
érmeket A vacsora toasztjainak sorát 
Dr. Eszenyi Gyula városbiró zárta le, 
aki Ígéretet tett, hogy az egyletet és az 
egész rimaszombati sportéletet úgy a 
város, mint ő maga is, mindig a legtel
jesebb mértékben fogja támogatni. A 
vacsora után a társaság a kora reggeli 
órákig, a legjobb hangulat mellett együtt 
maradt.

A Törekvés Sport Egylet a folyó hó 
12-re hirdetett évi rendes közgyűlését 
egyhangúlag a jövő év január hó 9-re 
halasztotta el.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

F I G Y E L E M  1
Az elkövetkező karácsonyi ünnepekhez 
jó minőségű tiszta szőlő bort vásároljon 

Bozóky György-nél 1 liter Kő 7 —, 
bor-kóstoló vétel-kötelezettség nélkül. 

Rimaszombat, Pokorágyi ucca 1. sz.

Karácsonyra
ajándéktárgyak legnagyobb 
választékban és legolcsóbb 

árban kaphatók

a BOKOR-drogeriában.
g j ® ? * * *  F I  A n  á  egy kifogásta- 

JL L  A  U U lan-karban le
vő töigyfa könyv-szekrény, — mely 
mütőszekrénynek, vitrinnek is al
kalmas — ugyanott egy hét-fiókos 
kisebb fajta íróasztal és egy igen 
jő vadászlátcső, 4 drb. vadászkép 
faragott rámában (acél metszet). 

Cim megtudható a kiadóhivatalban.

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 ársán ál
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

Kitűnő szőlőbor
5 Ke

1 literen k én t házhoz hordva.

TEPPER-vendéplö Rimaszombat
Karácsonyra!

Bőrdiszműárúk, násseserek mani
kűr , fésű- és illatszer-kazetták, 
toilette- és fotócikkek nagy válasz

tékban legolcsóbban :

G LASE R -nál.

E m eleti lakás
január 1-töl k iadó: 
Gömöri-u. 24. sz. alatt. 

Bővebbet a tulajdonosnál ugyanott.

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

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

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


