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Kercsiknél
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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Farsang idején.
Irta:  M Á R K U S  L Á S Z L Ó .

Farsangot élünk most is, mint 
régen. De milyen erősen kirívó a 
küiömb'ég a mai és a régi farsang 
között. Régente, mondjuk : egy em
beröltővel ezelőtt, a porhamvas, 
gyűrött frakkok kikerültek a szek
rényből s a szabó vasalója alatt 
simára meredt a selyem plasztrón.1 
A tucatszámra rendelt fehér máslik 
mindmegannyi pillangók röpültek 
fel a fényes gallérokra s a vado- j 
natuj glasszékeztyüket izgalommal 
huzgálta fel a férfinépség lány-, 
asszonyderekakat ölelő, simogató; 
kezére. A sziveket tiszta érzés ej
tette rabul, verése hangosabbá vált! 
s kedv derűje ömlött el arcunkon.! 
Mulatságból mulatságra jártunk. Az 
éjszakák egymásba folytak, három 
éjjel három vármegyében is tán- j 
coliunk, mulattunk. Farsangi vig-; 
Sággal, gondtalanul. Éltük az éle
tet. A hajnalbanyuló, reggelekbe 
szakadó báliéjszakák parfőmös illa- j 
tától nem szédült meg fejünk. I 
Erünkben az életkedv fluiduma 
pezsgett. Tudtunk vigadni. Tud-! 
tünk örülni az életnek. És mégis 
tudtuk becsülni az életet.

Farsang van most is. A frak-1 
kunk azóta megkopott bár, de si
mára vasalt, máslink és kezíyünk, 
mint régen, hófehér. De örömünk 
gondokba fulladt. — A Vigság 
madarát elhessegette a nehezebb 
megélhetés búja s az annak 
nyomán az Élet filmszínházának 
krétalapján felvetülő Bánat. Kedv
re, vigalomra nem igen dobban a 
szivünk. Lassúbb a verése, halkabb 
a dobogása. Táncra sem igen áll 
a lábunk. A hangulatkeltésre irá
nyuló minden jóakaratunk kárba 
vész. Az alkohol gőzébe ideig- 
óráig beleszédültek belébetegsze- 
nek a kijózanodásba. Erősebben, 
intenzivebben érezzük a gondter
hes Valóság, a megnehezült-életes; 
jelen szomorúságát.

Csörgőssapkás, hehehujás udva
rával, muzsikaszóval, táncos kísé
retével a Vigság fejedelme újból 
bevonult közénk bár, a táncos mu
latságok, a reggelbe nyúló, sőt 
gyakran háromnapos régi dáridók 
mámoros hangulatára szordinót ra
kott az Idő : Karnevál zajos bevo
nulása nyomán nem fakad jókedv.

A Ma szenvedések kinjában fet- 
rengő embere a fájdalmak, a bú és 
keserv osztályosa, kinek elfásult 
kedélyét nem melengeti föl a far
sangi lármás zaj, a nóta- és mu
zsikaszó, nem a táncok kurjonga-

tása, sem pedig a duhajkodók má
moros zenebonája.

Elült a régi vigság. Kedélyünk 
az Élet terhének nyomasztó súlyá
val hiába birkózik, a nagy, a ne
héz teher alól nem tudunk szaba
dulni.

A társaslény a nagy és nehéz 
életkiniódások mellett is társaság 
után kívánkozik s ha vágya igy 
emberek közé, mulatságnak hirde
tett összejövetelbe kergeti olykor, 
a színtelen, hangulatlan sokada- 
lomnál egyébben nem lehet része.

A testeket perzselő, lelkeket 
emésztő, végnélkülinek tetsző bá
nat és a szivek mélyére ereszke
dett szomorúság gyógyitó írjét hi
ába keressük a farsang mámorá
ban ma. A rövid ideig tartó má
mor minden érzésünket elzsibb'sztó 
ereje legyengül, hangulatunkat meg
festő rózsaszíne mihamar kifakul, 
bóditó gőze, kedélyt-varázsló, bűvös 
hatása gyorsan elillan s elmúlásá
val intenzivebbé válnak fájásaink, 
jobban, erősebben, élesebben lát
juk a Valóság képének rémséges 
rikitóságát, érezzük a jelen lelket 
dermesztő hidegségét, a halálos 
nyavalyában sinlődő emberélet vi
gasztalan ridegségét.

Ma a farsangi, vagy egyéb mu- 
latozási alkalom csak kényszer szü
lötte, esetleg élelmes üzleti trükk, 
bizonyos anyagierők ily utón, mó
don történő előteremtésére, ami 
végeredményben érthető és helye- 
selhető is, főleg ha a mulatság ön- 
megsegitési eszközül szolgál kultu
rális, szociális vagy társadalmi cé
lok elérésére, ilyen szervek, vagy 
intézmények létesítésére, avagy tá
mogatására. (Más kérdés, hogy 
milyen hatalmas összeget lehetne 
minden nagyobb mozgalmi előké
szület és fáradság nélkül össze
gyűjteni, ha a báli női ruhákra 
fordított összegnek csak a felét 
adományoznák is az illető célra.)

Tény, hogy a mai ember far
sangja nem az, ami apáéi volt. A 
nehezebb élet süllyesztőjén eltűnt, 
elveszett az igazi Kedv, a Ma mu
latsága dzsesszes zenebonába ful
ladó összejöveteli kényszerűség 
csupán.

Farsangi fánkunk kisütő zsirjasem 
sistereg oly hangosan, mint régen, 
nem is oly ízes s nem is oly foszlós 
fánkunk talán. Hiába: megnehezült 
az idők járása az emberiség fölött! 
Az Idő magával elősodorta bajo
kat a munka, az alkotó, a teremtő,

a jólét pilléreit építő munka gyö
nyöre orvosolhatja meg egyelőre 
csak, mert a munkában a remény
ség él s e reménységben ott zöl
déi a biztatás: virrad majd az em
beriségre vigabb farsangok hajnala 
is még.

Gydni-emlákest.
A Rimaszombati Iparoskőr kulturális 

bizottsága, a járási magyar közművelő
dési testület védnöksége alatt, a járási 
Ipartársulat székházának nagytermében 
a múlt szombaton, f. hó 8-án este ren
dezte meg Gyóni Géza, a Szibériában 
elhunyt, kiváló magyar költő emlékére 
nagysikerű kulturestjét.

A csikorgó-hideg ellenére hatalmas 
közönség gyülekezett össze az Ipartár
sulati székház nagytermében, jeléül a 
megbecsülő kegyeletnek, ami a tragikus- 
sorsu magyarköltő iránt nagy általános
ságban és osztatlanul mindenütt meg
nyilvánul, ahol csak magyarok laknak.

A nagyszámú, intelligens közönség 
részvételével lefolyt, irodalmi nívón álló 
kulturestet Bodon Aladár ref. lelkész, a 
kulturális bizottság elnökének bevezető 
beszéde nyitotta meg, amelyben bejelen
tette mindenek előtt, hogy az emlékes
tet Gyóni Géza halálának húszéves év
fordulója alkalmából már a múlt évben 
megakarták tartani, azt fix terminusra 
mégis hirdették, de közbenjött akadá
lyok és más körülmény miatt azt csak 
most valósíthatják meg.

Érzéstől fütött, lelkes és színvonalas 
beszédében Bodon Aladár elnök lélek- 
húrokat pengetett, mikor Gyóni Gézáról, 
a Krasznojarszkban 1917 junius 25-én, 
33-ik születésnapján elborult aggyal az 
élők világából eltávozott nagy magyar 
költőről, mint a világháború legnagyobb 
magyar dalosáról szólott, aki, bár „vé
res harcok verték fel hirét, csak 
a béke katonája volt" és azon remé
nyének adott kifejezést, hogy a buda
pesti Gyóni Géza társaságnak végre 
1938-ban sikerülni fog a szomorú hadi
fogságban elhunyt költő hamvait Krasz- 
nojarszkból haza, Magyarországba szál
lítani.

A frenetikus tapssal honorált, értékes 
bevezető beszéd után Marosi Mihály ha
tásosan szavalta el Virágh László Gyóni 
Géza emlékezetére még az 1930-ik év
ben megirt, „Levél Szibériából" cimü, 
következő szép költeményét:

Ott kinn az utcákon szállingózik a hó,
Az egész városra mint egy lágy takaró 
Leszállóit az este.
Ilvenkor mindég hosszabbak az órák 
És az esti szellő szivem vágyódását 
El-elviszi messze.
Révedező szemmel szomorúan nézek, 
Elémbe tűnnek a régi boldog évek, 
Boldog ifjúságom.
Elémbe tűnnek a galambducos házak, 
Ahová vágyaim mindég visszaszállnak 
Tüzes paripákon.
Odahaza ép’ most nyílnak a virágok,
Itt pedig sötét varjú csapat károg 
Gúnyosan fölöttem.
Pedig engemet csak azért sújt az átok, 
Mert szerettem igen nagyon a világot, 
Békésnek születtem.
Amig odahaza álomba ringat 
Minden boldog testvért a tavaszi illat,
Én fáradtan virrasztók.
A nagy árvaságban a hazai tájról 
És a rónaságon legelő gulyáról 
Ébren álmodozom.

. . .  de ábrándozásomból csakhamar fölver 
Az őr lépése, midőn ellépdel 
Az ablakom alatt.
A ködekbe épült hazai képekből 
És az álmodozó örökös reményből 
Mind kevesebb maradt.
És kint az uccákon szállingózik a hó,
Az egész városra, mint egy lágy takaró 
Leszállóit az este.
Ilyenkor mindég hosszabbak az órák 
És az esti szellő szivem vágyódását 
El-elviszi messze.

Majd Pecsök Lajos, Kovács Gyula 
nyug. ig. tanító finoman alkalmazkodó, 
mesteri cimbalomkiséreíe mellett hábo
rús, bús magyar katona nótákat énekelt, 
nagy tetszés mellett.

Ezt követőleg Sípos István helybeli 
gimnáziumi tanár tartotta meg „Gyóni 
Géza költészete" címen mindenben nívós, 
gondosan kidolgozott és pompásan ösz- 
szeállitott, nagy tudásra és irodalmi 
felkészültségre valló előadását, melyben 
részletes életrajz mellett hűen ismertette 
a szomorú hadifogságban életét vesztett, 
tragikusvégzetü, kitűnő magyar költő 
költészetét, a diákköri önképzőkört ver
selés idejétől a Versek, Szomorú szem
mel, Lengyel mezőkön tábortűz mellett, 
Levelek a kálváriáról és más költemé
nyek (a fogságból), Élet szeretője, Rab
ságban stb. köteteken át egészen meg- 
rázóerejü utolsó verséig, megállapítván, 
hogy Gyóni Géza valóban a világháború 
magyar költői között a legelső helyet 
foglalja el, aki elsőbben a nyugatos 
irány hívének mutatkozott, de a háború 
hatása alatt költészetének hangja és irá
nya teljesen megváltozott s bajtársainak 
harcra buzditója, lelkesítője lett bár, va
lóban mégis pacifista érzelmű volt.

Az előadás illusztrálásául Feidmann 
Évi, Gláser Vali, Szabó Sári és Hullay 
József több Gyóni költeményt szavaltak, 
figyelemreméltó előadói készséggel és 
tudással, a közönség nagy tetszése mel
lett, amely zúgó tapsorkánnal jutalmazta 
a kiváló előadó Sípos István tanárt 
őszinte elismerésre méltó munkájáért.

Ezzel a teljes sikert aratott, nagyszerű 
emlékest, melynek megrendezéséért az 
Iparoskör kulturális bizottságát, — élén 
Bodon Aladár elnökkel, — igazi elis
merés illeti, véget ért s a szibériai hi
deggel vetekedő téli éjszakában szét
oszló publikum lélekben odaszáüt a 
krasznojarszki hadifogoly temeiőben 
nyugvó Gyóni Géza sírjához, letenni a 
kegyeletes emlékezés ékes virágszáiát a 
hazai földbe pihenni vágyó, békésszivü 
magyar Tyrteusz halóporaira.

<--------->

Az iskolai szünnapokról.
Arról beszélgettünk az imént, tanitó- 

társaságban, hogy nem bölcs dolog a 
magas tanügyi hatóságtól, hogy a szün
idők megállapításánál nincsenek tekin
tettel az egyes vidékek sajátos viszo
nyaira. 8 napos lesz az iskolákban a 
félévi szünet. Lehetséges, hogy ennek a 
történelmi országokban meg van a ma
ga értelme, ha egyéb nem, mert egyik
másik tanító kartársunk eimegy síelni 
februárban a hegyek közé, de annál 
helytelenebb ez a mi vidékünkön, Kelet- 
szlovenszkó falvaiban. Ilyenkor a falusi 
parasztgyerekeknek semmi hasznát nem 
vehetik otthon, nem tesznek hát egye
bet, minthogy csatangolnak az uccán s 
nem mondok semmi újat azzal, amikor 
megismétlem azt a régi szólamot, hogy 
az ucca a legrosszabb nevelő.
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Sokkal bölcsebb volna, ha a tanügyi 
hatóságok — legalábbis mezőgazdasági 
vidékeken — inkább rövidebbre szab
nák az iskolaévet s lehetővé tennék, ha 
már junius közepén hazabocsáthatnók a 
falusi gazda-gyerekeket, akiknek a nyári 
nagy munka idején a legkülönbözőbb 
formában hasznukat vehetik. Hiszen 
köztudomású, hogy a nyári munkák ide
jén — a falusi tanitó minden igyekezete 
dacára — valósággal szétszélednek a 
gazdagyerekek s ha szigorral, erőszak
kal ott is lehet őket olykor fogni az is
kolateremben, az eszük, a lelkűk künn 
van a mezőkön s az utolsó hetek eről
tetett tanítása pedagógiailag szinte a 
nullával egyenlő.

Érdemes volna ezzel a kérdéssel a 
tanügyi szakértőknek behatóan foglal
kozni s tekintetbe venni a délkeletszlo- 
venszkói gazdatársadalom sajátos igé
nyeit. — Kiváló tisztelettel:

Egy magyar tanitó.

Társadalmi naptár.
1938. január 16. A helybeli ref. Asszony- 

és Leánykörnek műsoros szeretet- 
vendégsége a Polgárikörben délután 
5 órai kezdettel.

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.

Február 12-én: Asztalos segédek szak
csoportjának szinielőadással egybekö
tött táncmulatsága az Iparoskörben.

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

1938. február 19-én, szombaton a Pol
gárikör batyubálja.

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

Karnevál birodalmában
Muzsika szárnyán 
röpköd a jókedv, 
táncot rúg a lábunk, 
dalt kacag a szánk; 
szerelemvirág 
nyílik a szívben, 
gyönyörben fürdik 
minden éjszakánk. 
Szomjas ajakak 
csókot szürcsölnek, 
selyem derekat 
simogat a kéz, 
báli dáridök 
mámorködében 
minden bút és bajt 
elfeled az ész.

Ne féljetek,
ha zúg is a vihar s pusztító orkánt korbá
csolt is föl az elemek Ura, vagy árvizek 
mocskos hulláma tépdesi a gátakat Életor
szág határán, avagy ha a tüzes mennykövek 
fel is gyújtják lelketek féltve őrzött, szor
galmasan gyűjtögetett sok-sok drága kincsét 
az érzések kazlában.

Ne féljetek, ha meg is inog lábatok alatt 
a föld s tűzhányók lávabölcsőjét ringatja 
békés mezők hátán a nyugtalan őserő, vagy 
ha kisértő szellemek fehér lepedőjét lengeti 
előttetek a sötét éjszakák jeges szele.

Ne féljetek, ha a Rombolás karja fel is 
rázza csendes tűzhelyetek puhára ágyazott, 
párnás nyoszolyáját, vagy ha nyavalyák sze
le fújja, oltogatja is életetek szomorúan pis
lákoló mécsesét.

Ne féljetek! Ha véresre hasogatja is kér
ges tenyereteket a munka, de szentséges 
nagyakarással, szebbéletre-törekvéssel, éjt- 
napot pihenéstelenül dolgoztok az egymást- 
szerető emberek gyönyörűséges házának 
megépítésén : ne, óh, ne féljetek l

s í A r g u s .

Elkobozták lapunkat. Lapunk folyó 
hó 9-iki számát farsangi - tréfáshangu 
hiréli cikkünk általa inkriminált tiz sora 
miatt a helybeli államügyészség elko- 
boztatta. Az elkobzás, — ami ellen elvi 
szempontból sem kívánunk jogorvoslat
tal élni, — szombaton már elég későn 
történvén, második kiadásban meg
jelenni módunkban már nem állott, 
amiért t. olvasóink szives elnézését kér
jük. Az elkobzott szám aktuális anyagát 
jelen számunkban hozzuk.

Egyházmegyei hir. A dr. Rónai János 
füleksávolyi plébános elhalálozásával 
megüresedett füleksávolyi plébánia ad
minisztrálásával Szikorszky István s. lel
készt bízták meg.

Doktorráavatás. Dr. Szkaliczky Bélát 
(Rákosbánya) folyó hó 14-én avatták a 
prágai egyetemen az összes orvostudo
mányok doktorává.

Makovits Jenő karácsonyi képkiál- 
litása, melyet számos érdeklődő tekin
tett meg és teljes sikert keltett, folyó 
hó 3-án bezárult.

A magyar kultúra tennivalói Cseh
szlovákiában. A pozsonyi magyar rádió 
ezzel a címmel jelentős és közérdekű 
ciklust kezdett őszi műsorán, hogy a 
rádió hallgatóságával megismertesse az 
országos kultúrszervezeíek és intézmé
nyek működését és programját. E cik
lus negyedik előadásában Szombathy 
Viktor, a Szlovenszkói Magyar Közmű
velődési Egyesület főtitkára ismertette 
egyesülete működését pénteken, január
14-én 18 óra 10 perces kezdettel a po
zsonyi magyar rádió hullámhosszán.

Szlovenszkói dalköltők a budapesti 
rádióban. A budapesti rádió folyó hó
6-iki műsorán este 7 órai kezdettel Bo- 
dán Margit és Kubányi György, Csorba 
Gyula és cigányzenekara kísérete mel
lett Mihalik Dezső dr. rimaszombati, 
Mihola Gyuszi dr. komáromi és Simkó 
Gusztáv kassai dalköltők szebbnél-szebb 
nótái közül többet elénekeltek, a hall
gatóság igazi lelki gyönyörűségére.

Szombathy Viktor hangjátéka a 
prágai rádióban. A csehszlovák rádió 
programjára vette Szombathy Viktor 
„Ötödik alagút" című ismert hangjáté
kát, melyet Slaby Jarosláv csehnyelvü 
fordításában és Sommer Vaclav rende
zésében kedden, január 11-én 20 óra 35 
perces kezdettel közvetített, prágai állo
másának hullámhosszán. — Szombathy 
Viktor hangjátékában egy megrázó fé- 
gyenctörténetet vitt a mikrofon elé a 
rendelkezésére álló technikai eszközök 
s a hangkulissza mesteri kihasználásá
val. A csehszlovák rádió közlönye -a 
„Rádiójoumál" ebből az alkalomból áz 
elismerés hangján ir a csehszlovákiai 
magyar hangjátékirók munkásságáról, 
amelyre a külföldi rádiók is felfigyeltek 
már több esetben.

Halálozás. Heimlich Lázár volt ke
reskedő, munkás életének 73 ik évében 
f. hó 4-én városunkban meghalt. Teme
tése őszinte részvétmegnyilvánulás mel
lett f. hó 5 én ment végbe. Halála gyer
mekeit, köztük Heimlich Zsigmocd itteni 
üveg- és porcellánkereskedőt, unokáit 
és rokonságát döntötte gyászba.

Czuczor József asztalos 77 éves ko
rában Karácsony napján városunkban 
jobblétre szenderült.

Dr. Kiss Jenő földbirtokos, volt cs. és 
kir. huszárfőhadnagy, lovaglás alkalmá
val elszenvedett baleset következtében, 
életének 44-ik évében folyó hó 6 án 
Gömörsiden hirtelen meghalt. Az utóbbi 
években a Sorssal kemény harcot vívó  
férfiú halálát özvegyén, szül. Zichy Lu- 
dovikán kívül gyermekei: Irma és Ma
rietta, édesanyja és rokonai gyászolják. 
Temetése folyó hó 8-án — 44 ik szüle
tésnapján — őszinte részvétmegnyilvá- 
lás mellett ment végbe.

Molnár Mihály gazdálkodó, városunk 
egyik legidősebb lakosa 92 éves korá
ban folyó hó 12-én meghalt.

Paulik Pálné szül. Molnár Zsuzsanna 
66-ik életévében folyó hó 13-án váro
sunkban elhalálozott.

A rimaszombati közművelődési bi
zottság januári első előadásán Szántó 
György mutatta be „Impresszionizmus a 
századforduló zeneművészetében" cimü 
értékes zenetörténeti tanulmányát, ame
lyet a Rimaszombati Társaskör nagy
termét megtöltő szépszámú közönség 
osztatlan érdeklődéssel fogadott. Az elő
adó hanglemezeken illusztrálta tanul
mányának anyagát és Debussy: Faun 
délutánját, Ravel: Spanyol rapszódiáját 
és Ducas: Bűvészinasát ismertette meg 
a hallgatósággal. A rendező közművelő 
dési bizottság nevében Havas Vilmos 
elnök a klasszikus és modern zene pzi- 
chológiai összefüggéseit magyarázó rö 
vid ismertetéssel vezette be a rimaszom
bati zeneélet örvendetes fejlődését mu
tató élvezetes zeneesztétikai estét, majd 
ugyancsak ő mondott köszönetét Szántó 
Györgynek a kitűnő előadásért és Bod
nár Gézának a hanglemez céljaira kész
séggel átengedett rádióberendezésért.

Szeretetvendégség. A rimaszombati 
Ref. Egyház Asszony- és Leányköre 1938. 
január 16-án, vasárnap délután 5 órai 
kezdettel a Polgárikör nagytermében 
műsoros szeretetvendégséget rendez a 
következő műsorral: — 1. Gyülekezeti 
ének. — 2. Imádkozik Bodon Aladár s. 
lelkész. — 3, Megnyitót mond : özv. Sa- 
marjay Jánosné az Asszonykör elnöke.—
4. Hála és dicséret. Rinktől. Énekli a 
Ref. Vegyeskar. — 5. Reményik Sándor: 
Levél a györgyfalvi leánykonferenciáról 
és Vajas Klára: Megláttam c. költemé
nyét szavalja Paál Muci. — 6. Ének
duettek: Istennel. Kádár Gézától. Otthon, 
drága otthon. Gloves Istvántól. Éneklik: 
Kovács Gyula és Szűcs György. — 7. 
A csehszlovákiai magyar reformátusság 
létkérdései cimen előadást tart Varga 
Imre lelkész. — 8. Liszt Ferenc: De 
Rossignol. Zongorán előadja Koskó Sári.
— 9. László Sándor: Kálvin szobránál. 
Szavalja Tóth Mihály IV. éves theológus.
— 10. Dicsőség a magasban. Oláh K. 
után átdolgozta s férfikarra irta : Varga 
József. Énekli a Ref. Férfikar. — 11. 
Gyülekezeti ének. — Az énekkarokat ve
zényli és harmoniummal kiséri Szűcs 
György ref. kántor. — Műsor után teát 
szolgálnak fel és néhány tárgyat sor
solnak ki. — Beléptidij nincs. Kész ki
adások megtérítésére, valamint a felépí
tendő „Református Szeretetotthon" alap
ja javára önkéntes adományokat hálás 
köszönettel fogadnak.

A rimaszombati Társaskör első 
kulturestje. A rimaszombati Társaskör 
január 18-án, kedden rendezi meg első 
kulturestjét, amely alkalommal Havas 
Vilmos tanár, az egyesület kulturbizott- 
ságának elnöke fog előadást tartani: A 
tudatos és tudatlan lelki jelenségekről. 
Belépődíj nincsen, azonban önkéntes 
adományokat a költségek fedezésére kö
szönettel fogad a rendezőség.

Az Izraelita Nőegylet évenként szo
kásos jótékonycélu mulatsága január hó 
22-én este 8 órai kezdettel igen szép, 
értékes műsorral, a Tátra szálló nagy
termében zajlik le. Meghívók reklamá
lása a Gömöri-utca „KÁEF" üzletben 
eszközölhető.

A rimatamásfalai munkás-műkedve
lők előadják a „Rur“-t. A rimatamás
falai Munkás Sport Club műkedvelő 
gárdája folyó január25-én hozza színre 
Csapek „R. U. R.“ című drámáját.

A rimapálfalai ref. énekkar 80 éves 
jubileuma. A gömörmegyei Rimapálfala 
község ref. énekkara nivós kulturestély 
keretében most ünnepelte meg fennállá
sának nyolcvanadik évfordulóját. A ju
biláns ünnepélyt Konkoly-Thege István 
ref. lelkész üdvözlőbeszéde vezette be, 
majd Böszörményi András ig. tanitó, az 
énekkar 30 éve működő karnagya is
mertette az egyesület 80 éves történe
tét, amelynek elhangzásával az egybe
gyűltek meleg ünneplésben részesítet
ték érdemes vezetőjüket, művészi kivi
telű karnagyi pálcát nyújtva át az év
forduló emlékére. Az énekkar megható 
énekszámával a jubiláns ünnepség be
fejeződött f kezdetét vette a műked
velő előadás, amelynek során Borka 
Géza néhány tréfáját és Csizy Kálmán 
lekenyei ig. tanitó „Még igy is szeret
lek" című népszínművét mutatták be 
nagy sikerrel az énekkar műkedvelői, 
akik közül Bőd Vilma, Csobó Klári, 
Cscbó Eszti, Ferencz Linus, Szekeres 
Irma, Nfgy Lujza, Katona Bözsi, Nagy 
Irma, Ferencz Jolán, Ferencz Gyula, 
Finkei Sándor, Szőke Lajos, Bódi Gyula, 
ifj. Szőke István, Zoller László, Erős 
József, Szőke László, Csobó József, Per- 
jési Barna, Tóbik Árpád, Imrecze Gyula 
tűntek ki. — Az előadást Menyhárt 
Gyula konferálta ügyesen. — A minden 
tekintetben jól sikerült jubiláris estélyt 
táncmulatság követte.

A jánosi tüzolíóegyesület müked- 
velőgárdója általános erkölcsi és anyagi 
siker mellett hozta szinre újév napján 
Kersék János : Szirmaiék c. háromfelvo- 
násos énekes népszínművét, az egyesü
let szertári alapja javára. A kitűnő elő
adás főerősségei Pálkovács Eta, Samu 
Sárika, Pálkovács László és Pálkovács 
Károly voltak, akiknek játékát nyiltszi- 
nen is számtalanszor lelkesen megtap
solta a községi kulturház minden zegét- 
zugát zsúfolásig megtöltő közönség, Sa
mu Sárika és Pálkovács László hatásos 
énekkettösét pedig meg is ujráztatták. 
A sikerben méltán osztozkodtak a többi 
szereplők is. A színdarabot Kliment Ar- 
nold körjegyző, a tüzolíóegyesület pa

rancsnoka rendezte, mig a dalokat Far
kas Márton ref. igazgató-tanitó neje ta
nította be. A kitünően sikerült előadást 
táncmulatság követte.

Vöröskereszt ápolónői tanfolyam. 
A helybeli vöröskereszt-fiók február fo
lyamán magyar és szlováknyelvü tanfo
lyamot rendez az önkéntes ápolónők ré
szére. Jelentkezni lehet Golda Irén taní
tónőnél az állami fiú elemi iskolában 
(Stefanik-u.) a délelőtti órákban.

Az Iparoskör bálja. Az iparoskör 
folyó évi február hó 5-ére kitűzött 1-ső 
reprezentációs báljának előkészülése se
rényen folyik. A rendező bizottság ál
landó permanenciában van és mindent 
elkövet, hogy a bál minden tekintetben 
jól sikerüljön és nivós legyen. A siker 
már előre biztosítottnak látszik, azért is, 
mert a bizottság szociális elgondolások
tól vezéreltetve elhatározta, hogy a tiszta 
jövedelem felét a városi nélkülözők fel- 
segitésére megnyitott népkonyha fenn
tartására fordítja.

Iparosköri közlemények: 1. A Ping
pongot kedvelőkkel közöltetik, hogy a 
nagyteremben két asztal áll, úgy nap
pal mint este az ifjúság rendelkezésére. 
— A Ping-Pong játékban az Iparoskör 
és a Törekvés tagjain kívül mások is 
részt vehetnek.

2. Közöljük, hogy a szokásos kézi
munkaest minden csütörtökön este 8 
órakor kezdődik. — Munkaközben rádió 
vagy gramofonzenével szórakozunk.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik szeretett drága jó 

édesapánk elhunytakor mély bánatunkat 
részvétükkel enyhíteni igyekeztek s Őt 
utolsó útjára elkísérték, ezúton is hálás 
köszönetét mondunk :

Rimaszombat, 1938. január hó.
Mispál-testvérek.

Országos vásár volt f. hó 7-én Rima
szombatban, mely még a havivásárok 
forgalmát sem érte el.

Országos vásár Rimaszécsen. A ri-
maszécsi országos vásár január hó 24-én 
(hétfőn) lesz megtartva.

Részvétköszönet.
A felejthetetlen, szeretett jó férjem 

s illetve gondos édesapánk elhalálozá
sa alkalmából mélységes bánatunkat 
enyhíteni igyekvő szives részvétet s a 
temetésén való jóságos megjelenést 
hálás szivvel ezúton köszönjük meg.

Rimaszombat, 1938. január 4.
özv. Gulyás Gusztávné 

és gyermekei.

Iskola a városházán. Ez a különös 
eset is megesett már nálunk : a város
háza épületében iskola. Dr. Eszenyi 
Gyula városbiránk ünnepi szabadságon 
távolléte alatt a villanytelep melletti 
városi tulajdont képező épületben elhe
lyezett I. b. magyar továbbképző osz
tályt, a városi tanács tudta né ül, egy
szerűen a városháza volt tűzoltó őrszo
ba helyiségébe költöztették át. A min
den tekintetben alkalmatlan helyiségbe 
iskolát behelyezni mindenesetre lehetet
len gondolat s az ellen Wessely Lajos, 
a polgári iskola igazgatója a felsőbb 
tanügyi fórumnál s a városi hatóságnál 
azonnal orvoslást is keresett, aminek 
eredményiül, a teljesen önkényes intéz
kedés hatálytalanításával, az időközben 
szabadságáról visszaérkezett dr. Eszenyi 
Gyula városbiró rendelkezésére a régi 
otthonából kilakoltatott I. b. magyar to
vábbképző osztályt eddigi helyére visz- 
szaköitöztették, ami annál is könnyeb
ben történhetett meg, mert az átlakol- 
tatással a szlovák óvoda kibővítését 
célzók maguk is belátták a kérdéses 
városházi helyiségnek iskola céljára 
alkalmatlan voltát. Az ezen ügyben hoz
zánk forduló szülők megnyugvással ve
hetik tudomásul az ujabbi intézkedést.

A Prágai Tavaszi Mintavásár. A 
legközelebbi prágai tavaszi mintavásár 
1938. március 11-től 20 áig fog tartani; 
csatlakozik tehát közvetlenül Lipcséhez. 
A német kiállítók már eddig is nagyobb 
számban jelentkeztek, mint a múlt vá
sáron.

Bányaüzem-beszüntetés. A csucsomi 
antimonbánya a multév december hó
napjának közepén munkásait elbocsáj- 
totta s a bányaüzemet állítólag egész 
január hónapban szüneteltetni szándé
kozik a bányaigazgatóság.
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Kiolvasott napilapok másnap vagy 
harmadnap mérsékelt díjazásért átvehe- 

< a Polgárikörben. Felvilágosítást ad 
Remenyik Kálmán háznagy.

Budapesti sielők autóbalesete. Dr. 
Badinszky László, a budapesti rádió 
vízkedvelt bemondójának, Budinszky 
S : idornak testvére és dr. Nyáry Miklós 
budapesti ügyvédek családjaikkal együtt 
g Tátrában töltötték a karácsonyi va- 
• ciót a sisport örömeinek áldozva. A 
kirándulók autója, amelyet dr. Budinsz- 

vezetett, vasárnap délután a gömör- 
; jgyei Tiba és Csoltó községek közötti 

elütötte Vozári Kornélia 25 éves 
Cv Tói asszonyt. A sérültet az ügyvéd 
•.ója mögött haladó másik autóvezető, 

Balogh István solti orvos részesitet- 
/ s’ső segélyben, azután az asszonyt 
vszáílitották a rimaszombati kórházba 

s ennek elintézése után az egész ma
gyarországi társaság a csendőrségnél 
jrílentkezett, ahonnan nyomban bizott
ság szállt ki a helyszínére s megállapí
totta, hogy a balesetet a süketségben 
szenvedő Vozári Kornélia vigyázatlan
sága, illetőleg lélekjelenléthiánya okozta, 
amennyiben a messziről állandóan tül
kölő autó elől nemcsak hogy nem tért 
ki, hanem amikor a kocsi teljesen le
lassítva, már mintegy 2—3 méternyire 
volt csak tőle, ijedtében nem hogy ki
tért volna a kocsi elől, hanem éppen 
ellenkezőleg, a kocsi elé ugrott, szeren
csére a kocsit vezető ügyvéd azonnal 
iestoppolta az autót, úgy hogy az asz- 
szony csak jelentéktelen sérüléseket 
szenvedett és a kórházi lelet szerint 
kezelése legföljebb 8 napot fog igénybe 
venni. A csendőrségi eljárás befejezté
vel, melynél dr. Schalet J. helybeli ügy
véd készséggel állott a hibájukon kivül 
bajbajutottaknak jogi segedelmére, a 
budapesti társaság útleveleit a csend
őrség azonnal visszaszolgáltatta és dr. 
Budinszkyék hétfőn már folytathatták is 
útjukat hazafelé.

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

Fiatalkorú betörőket tartóztatott le 
arozsnyói rendőrség és csendőrség Ka
rácsony első napján. Már csak hárman 
képezték a banda tagjait, mert négynek 
a „vezérszellem" felmondott és bizony
talan időre „szabadságolta" őket. Hár
man a szentestét is felhasználták arra, 
hogy addigi sikerült betöréseiket és lo
pásaikat folytassák. Egymásután három 
helyre törtek be Karácsony éjszakáján. 
Gömöri papir- és elektrotechnikai ke
reskedésébe, Tornán Ferenc kórházi 
gondnok lakásába és a gimnázium igaz
gatói szobájába. Az első helyre mintegy 
2 éve járnak már be s onnan szerelték 
fel magukat tolvajlámpával és ahonnan 
spródonkint nagyobb összegű pénzt is 
:optak. A kórházi gondnok lakásából 
öbb értékes tárgyat és pénzt vittek el. 

Harmadik helyük a gimnázium volt. Már 
távozni készültek, mikor a pedelus meg- 
•.2varta őket s ők az emeletről ugráltak 

egymás után, amihez már előzőleg 
fasoriatokat tartottak a kiserdőben. A 
;?emélyleirás után még hajnalban letar- 
: rtatták a három rosszutra tévedt fiút. 
A suhancok késekkel, tőrökkel és revol- 

rekkel voltak felszerelve, amit az ösz- 
. lopott pénzekből vásároltak maguk

nak, vagy pedig ezt is rövid utón sze- 
i ’ ék meg. Vérszövetségük is volt, 
melynek tartalma szerint a haláltól sem 
Adtak volna vissza sőt leszúrták, vagy 
Jötték volna azt is, aki munkájukat le
plezi, megzavarja, vagy leatrarja őket 
rtóztatni. Ismerősök voltak már a rend 

őrségen, mert évekkel ezelőtt tagjai vol- 
A< az úgynevezett „fekete kéz" bandá-

r.ak is. A rimaszombati fiatalkorúak bi- 
Asága fog a megtévedt gyermekek fe 
tt ítélkezni, hiszen mindhárom letartóz

tatott csak a 16 év körül jár.
Rádőlt a fa. Kasper György 45 éves 

sisósajói munkásra egy kidöntésre alá
vágott fa ráesett s a szegény munkás 
?nnek következtében iábtörést szenve
dett. Súlyos sérülésével a rozsnyói kór- 
vázba szállították.

Tlszolcl vadorzók hajtóvadószatot
rendeztek. A tiszolci és murányi erdők
ben nap-nap mellett orvvadászokat tesz
nek ártalmatlanná az erdőgondnokságok 
alkalmazottai, ennek dacára mindjobban 
szaporodnak a lesipuskások és vakme
rőségükre jellemző, hogy a múlt napok
ban négy tiszolci vadorzó kutyákkal és 
hajlókkal szabályszerűen felszerelve, for

mális hajtóvadászatot rendezett a mu
rányi kincstári erdőben. A „magánvadá
szok" déltájban egy 2500—3000 korona 
értékű pompás szarvast kerítettek be, 
kétszer bele is tüzeltek, a súlyosan se
besült állat azonban elmenekült előlük. 
A nem mindennapi vadászzsákmány 
megkaparitása érdekében a vadorzó-tár
saság a vérnyomokon továbbkövette a 
megsebesített állatot, eközben azonban 
szembetalálkoztak az egyik vadőrrel, 
akinek láttára valamennyien szétszalad
tak. A vadőr nem ismerte fel a lesi- 
puskásokat, ellenben sikerült neki egyik 
kutyájukat leteriteni s a csendőrség a 
kutya gazdája után nyomozva, Dianiska 
József, Kunstár János, Dianiska János és 
Demén János tiszolci munkások szemé
lyében rövidesen kinyomozta és kézre- 
keritette a tetteseket, akik ellen a bün
tetőeljárás már meg is indult. A leteri- 
tett szarvas húsát a murányi erdőgond
nokság a szegények között osztotta szét.

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

*A fűtés nem gond többé! Ezt a
nagy problémát legideálisabban oldja 
meg, ha lakását takaréktűzhelyből köz
pontilag füti. Olvassa el e lapban a 
„Melegvíz központi fiités“ című illusztrált 
hirdetést. A fütésberendezést gyártja és 
felszereli Hlozek János vállalkozó Rima
szombat Ferenczy-utca 4. sz., ahol a 
fütésberendezés üzemben áll. Ne mu
lassza el azt személyesen megtekinteni, 
most, amikor az valóban aktuális és 
győződjön meg, hogy mit teljesít 20—24 
fokos hidegben ez a speciális tűzhely. 
Kérjen prospektust és árajánlatot a vál
lalkozótól.
Tehervonat és' teherautó karambolja.
Junius 2-án történt még a Jánosi köz
ség melletti útkereszteződésnél, hogy 
egy teherautót, amely a sorompóval 
nem védett átjárónál keresztüljutni 
igyekezett, a közeledő és erős sípjele
ket adó tehervonat mozdonya eikapta 
és hátsó részét alaposan megrongálta. 
A teherautó soffőrje a karambol után 
megkettőzött sebességgel elrobogott a 
szerencsétlenség színhelyéről, hogy a 
következményektől szabaduljon, a pálya
őr intézkedésére azonnal értesített csend
őrség azonban Gál Béla pelsőci mé
száros személyében kinyomozta és fe
lelősségre vonta, miután a karambol 
következtében a tehervonat mozdonyá
nak lámpái is megrongálódtak, A teher
autóst forgalmi baleset okozásáért a 
rimaszombati kerületi bíróság vádtaná
csa most helyezte vád alá.

N>ugdijas tanitók külföldi utazása. 
Az állami tanfelügyelőség legutóbbi kör
levele a nem állami nyugdíjas tanitók 
külföldre való utazására vonatkozólag a 
következőket tartalmazza: a nyug. tanitók 
évente kétszer engedély nélkül utazhat
nak külföldre, ha az ottartózkodásuk az 
odavissza való utazással együtt 14 nap
nál tovább nem tart. Harmadszori, avagy 
többszöri utazásnál, ha az rövidebb idő
re is történik — továbbá a 14 napnál 
hosszabb időre terjedő utazásnál min
denkor szabályszerűen felbélyegzett kér
vény adandó be a tanfelügyelőség utján 
az iskolai referátus cimére.

Két évre ítélték a tehénárával meg
szökött cstzi béreslegényt. Tóth Dá
niel csizi gazdálkodó nemrégiben egy 
teuenet szállíttatott be Rimaszombatba 
Győry Lajos nevű ungvári illetőségű 
béres legényével, aki a mészárostól fel
vette a 2525 korona vételárat, alaposan 
kimulatta magát, majd autón Kassára 
utazott, ott a megmaradt pénzből még 
alaposabb dáridót rendezett és teljesen 
elázott állapotban felült az ungvári vo
natra, hogy minél távolabb legyen gaz
dájától. — A károsult feljelentésére a 
csendőrség elrendelte országos körözé
sét s napok múlva sikerült a hűtlen 
béreslegényt az ungvári kórházban meg
találni. A rimaszombati kerületi bíróság 
most vonta felelősségre a tehén árával 
megszökött béreslegényt és két évi 
fegyházbüntetésre Ítélte. — A többszö
rösen büntetett előéletű fiatalember az 
alkoholra igyekezett a felelősséget át
hárítani, a bíróság azonban túl lirainak 
találta ezt a védekezést, mire a vádlott 
a legnagyobb flegmával belenyugodott a 
büntetésbe és azonnal megkezdte annak 
letöltését.

Emberélet egy kecskéért. Koreny 
Antal dereski cipész októberben össze
szólalkozott Bráz Ferenc községi pász
torral, a kecske legeltetési dija miatt.

Veszekedésközben Koreny a kezeügyé- 
be akadt kaptafát vágta a pásztor orrá
hoz, úgy hogy a szerencsétlen ember az 
ütés következtében hanyatvágódott és 
fejét a lakásbejárat betonlépcsőjébe ütve, 
koponyaalapi törést szenvedett és rövi
desen belehalt sérüléseibe. A hevesvérű, 
azonban tettének következményeit előre 
nem látó suszter ellen halált okozó sú
lyos testi sértés címén eljárás indult, 
amelynek során most a kerületi bíróság 
erős felindulásban elkövetett haláltokozó 
súlyos testi sértésben bűnösnek mon
dotta ki és dr. Gyurkovics rimaszombati 
ügyvéd védelme után hét hónapi bör
tönbüntetésre Ítélte. Az Ítélet jogerős.

Két sertést loptak Bátka községből.
Demeter János bátkai gazdálkodót kel
lemetlen meglepetés érte Szilveszter 
napján, ismeretlen tettesek a bezárt 
óljából éjnek idején elhajtották leölésre 
váró hízott sertését 2500 korona érték
ben. A csendőrség mindenfelé keresi a 
tolvajokat.

Február elsejétől drágábbak lesz
nek a hétvégi vasúti jegyek. A Prager 
Abendzeitung jelenti, hogy február 1-vel 
az államvasutak olyan újítást vezetnek 
be, amely valamennyi hétvégi kirándu
lást érinteni fog: az eddigi 33 százalé
kos jegykedvezményt ugyanis 25 száza
lékra csökkentik. — Az uj rendelkezés 
szerint a jegykedvezménnyel utazó ki
rándulók útjukat csupán az ünnepnapot 
megelőző napon déli 12 óra után kezd
hetik meg. E hátrányok ellenében azon
ban február 1-től kezdve valamennyi 
állomásról bármely állomásra adnak 
majd ki hétvégi kedvezményes jegyeket.

Januárban megkezdik a régi ma
gyar postatakarékpénztári betétek ki
fizetését. Megbízható helyről nyert ér
tesülés szerint a legrövidebb időn belül 
nyilvánosságra hozzák a törvények és 
rendeletek tárában azt a rendeletet, 
amely a régi magyar postatakarékpénz
tári betétek likvidálására vonatkozik. A 
betéteket 62 százalékban fogják kifizetni. 
A betétek kifizetésére már januárban 
sor kerül. Összesen 56 ezer tételről van 
szó, úgyhogy a teljes kifizetés hosszabb 
időt fog igénybe venni. Egyesek sürgető 
kérelmeire nem lesznek tekintettel és a 
betéteket a prágai postatakarékpénztár 
összeírása szerinti sorrendben fogják 
kifizetni.

Tettenért vadorzók. Ugorcsák János 
rozsnyói erdőőr nemrégiben két vad
orzót tartóztatott le a Rozsnyó melletti 
Magostető erdőségben, akik éppen egy 
elejtett szarvastehén felbontásával vol
tak elfoglalva. Az erdőőr a rendőrségre 
kisérte a két vadorzót, névszerint Szarka 
István és Balázs István krasznahorkai 
lakosokat, kik ellen az ügyészség lopás 
cimén meg is indította a bűnügyi eljá
rást. A rozsnyói vadásztársaság 2400 
korona kárt szenvedett a két vadorzó 
engedély nélküli vadászata következ
tében.

Csendőrkézre került angyalcsinálók.
Kristóf András rozsfalusi munkás 22 éves 
feleségét a napokban súlyos betegen 
szállították be a rozsnyói kórházba, ahol 
azonban már nem vették kezelés alá, 
mert minden orvosi segítség már hiába
valónak látszott s a fiatal asszony haza
szállítása után vérmérgezésben ki is 
szenvedett. A gyanús haláleset ügyében 
eljárás indult, a bíróság exhumáltatta 
és felboncoltatta a holttestet s akkor 
kiderült, hogy a szerencsétlen asszony 
angyalcsinálók áldozata lett. A csend
őrség Polomi Anna rozsfalusi hivatásos 
angyalcsináló személyében kinyomozta 
a tiltott műtét elkövetőjét és úgy őt, 
mint Kristófné édesanyját, aki a műtét 
végrehajtását kierőszakolta és elősegítet
te, letartóztatták és átadták a bíróságnak.

Egy havi fogház vasúti igazolvány 
jogtalan használatáért. Bécs Sándor 
ungvári illetőségű kereskedősegéd egy 
rimaszombati rádiós-cég tiszolci fiókjá
nál dolgozott a legutóbbi időben s az 
egyik este mulatozásközben rendtör
vénybe ütköző kijelentésekre ragadtatta 
magát, ami miatt eljárás indult ellene. 
Megmotozásakor a csendőrök egy ide
gen névre szóló vasúti igazolványt ta
láltak, amelyet Bécs Sándor utazásainál 
rendszeresen használt s amelyre azt a 
felvilágosítást adta, hogy egy alkalom
mal a vonaton találta, jogtalan igazol
vány használatáért most ítélte el jog
erősen a rimaszombati kerületi bíróság 
egy havi fogházra és nyolcszor 50 ko
rona pénzbírságra.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton, vasárnap és hétfőn, január 15- 
16-17-én egy gyöngéd leány és egy kis
lány megrázó drámája. Óriási siker min

denütt :
Kolostor rózsája

Szerdán, január 19-én angolul beszélő 
nagy kiállítású romantikus vígjáték :

Éjféli keringő

Csütörtökön, január 20-án szenzációs kém
kedési dráma a világháborúból :

Nincs kegyelem
Peter Lorre, Madeleine Caroll.

Filmszínház. Folyó hó 15—16—17-én 
a „Kolostor rózsája" cimü francia film 
kevül bemutatásra, mely azzal a mély
séges jelentőségű problémával foglal
kozik, hogy végtelen vágytól lehet-e 
megbetegedni s hogy ebből ki lehet-e 
gyógyulni ott, ahol az orvosok minden 
reményről lemondanak. Drámai erőt 
kölcsönöz a filmnek két asszony vetél
kedése a gyermek szeretete iránt folyó 
harc, mely végig lenyűgöz.

Folyó hó 19-én „Éjféli keringő" cimü 
angol nyelvű filmvigjáték kerül színre, 
mely 1820. évben lejátszódó eseménye
ket tárja elénk, amikor Jonathan Predo 
táncmester terjesztette művészetét és 
közben sok veszélyes kalandon ment 
keresztül, mert szerencsétlen véletlen 
folytán tengeri rablónak nézték. A női 
főszerepet Duna Stefi játsza.

Folyó hó 20-án „Nincs kegyelem" c. 
amerikai kémkedési film kerül leper- 
gésre a szlovenszkói származású Peter 
Lorre-val a főszerepben. E film esemé
nye a világháború egyes rendkívül iz
galmas epizódjaiból épült fel és bele
világít a mindenre képes kémek rejtel
mes világába.

A népkonyha állapota.
Városunknak jóhirü népkonyhája van 

a városkert végén fekvő volt lövölde! 
helyiségben.

Más nagyobb városokról olvassuk, 
hogy népkonyhákat tartanak fenn és ott 
nehány száz szegényt tartanak el a téli 
időben ebéddel. Nálunk 500-ig szokott 
emelkedni a szegény ellátottak száma, 
ami igen jelentékeny szám, mert váro
sunk lakossága alul van a tizezeren.

Ha tekintetbe vesszük azt is, hogy 
városunk nem tessék-lássék módjára 
látja el ezt a fontos szociális feladatot, 
hanem igazán úgy főznek, hogy azt 
megeheti a kényesebb Ízlésű ember i s : 
akkor elismeréssel kell adóznunk a vá
ros gondos ellátásáért.

A múlt héten hétfőn meglátogattuk a 
népkonyhát. Már 12 óra tájt nagyban 
özönlött a szegény nép a városkert ut
jain kosarakkal, fazekakkal, bögrékkel. 
A helyiség nagy előtermében várakoz
tak. Ott történik a kiosztás egy ajtón 
át a konyhából.

Az ellátottak jegyekkel igazolják csa
ládtagjaik számát, ezt ellenőrzi egy tűz
oltó s úgy osztanak nekik a két nagy 
tűzhelyen főtt tiszta és jóízű, egyszerű 
ételekből.

Most éppen árpakásaleves volt soron, 
de burgonyával erősen sűrítve és olyan 
sűrű lével, hogy főzeléknek is beillett. 
Mindegyik tag kapott hozzá 10 deka 
szép fehér kenyeret.

Keddre káposzta az ebéd, de szintén 
sűrítéssel. Sorra jön aztán bab, borsó, 
hurkatöltelék. Vasárnap két tál étel van, 
leves és pörkölt vagy sült hús.

Megjelent Szőllősy István a város 
megbízott ellenőre is az ebéd kiosztásán.

Megtudtuk tőle, hogy január 4-én kez
dődött az ellátás és jelenleg 444 városi 
szegénynek osztottak ebédet, azonfelül 
35—40 pusztáról bejáró iskolás kap a 
helyiségben ebédet. Tehát az ötszázat 
megközeliti a létszám.

Hogy minél tovább tarthasson a nép
konyha, gondoskodnak már gyűjtésről 
vagy a társadalmi egyesületek rendez
nek mulatságokat erre a szociális ne
mes célra.

Mert a város által erre a célra szánt 
összeg csak 6—8 hétig elég az ellátás
ra. Pedig nagy a tél, sok a munkanél
küli és más szegény, akik hálásak lesz
nek a városnak a téli népkonyhái ellá
tásért, -  hz—
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Már a lovakat is fiatalítják. Voro- 
noff professzornak, a világhírű fiatalitó- 
operatőrnek zseniális követője akadt 
Skorna József kokova-jaszeninka pusz
tai szlovák telepes személyében. A leg
utóbbi breznói vásárban sehogysem tu
dott túladni 15 éves öreg paripáján, 
mire gondolt merészet és nagyot és 
egyetlen tollvonással öt évvel megfiata
lította lovát a passzuson. A hirtelen 10 
esztendősre fiatalodott lovat egy lóke
reskedő tisztességes áron meg is vásá- 
soita, a turpisság azonban valahogy ki
sült s a kokovai ló-Voronoffot okirat- 
hamisitásért vád alá helyezte a rima- 
szombati kerületi bíróság vádtanácsa.

Forgalmi és fényűzés! adók 
bevallása és befizetése.

A vezérpénzügyigazgatóság az 1937. 
évi forgalmi és fényüzési adó bevallá
sáról s az adórészletek befizetéséről a 
következőket teszi közzé :

I. A bevallás.
A forgalmi, valamint a fényüzési adó 

fizetésére kötelezett vállalkozók kötele
sek a forgalmi és fényüzési adótörvény 
15, 17, 33 és 35 §§. (az 1926. évi 246. 
sz., továbbá az 1930. évi 188. sz., vala
mint 1932. évi 56. sz. és az 1935. évi 
265. számú törvényekkel módosított: 
1923. évi 268. sz. törvény) értelmében, 
úgy a forgalmi, mint az arról szóló 
adóvallomást az 1938. év január hó vé
géig benyújtani.

Azon vállalkozók, akik úgy forgalmi 
mint fényüzési adót is kötelesek fizetni, 
a forgalmi adóvallomáson kívül még 
külön fényüzési adóvallomást is kötele
sek beadni és pedig elvileg még akkor 
is, ha olyan tárgyak szállításáról van 
szó, melyek adómentesek, vagy ame
lyeknél az adó átalányozva van.

Vallomást kötelesek beadni természe
tesen azon vállalkozók is, akik az áta- 
lányozási hirdetmény szerint átalányo- 
zott adót kötelesek fizetni, hacsak ama 
hirdetmény értelmében ezen kötelezett
ségük alól nincsenek kimondottan fel
mentve. Valamint köteles beadni az is, 
aki külföldi, t. i. olyan vállalkozó he
lyett kötött, közvetített vagy teljesített 
belföldön található árukra nézve adó
köteles szállítást, — akinek belföldön 
sem lakó, sem tartózkodási helye, sem 
üzemtelepe nincs, — továbbá az, aki 
külföldi vállalkozó helyett annak nevé
ben és számlájára belföldön adóköteles 
szállításokat köt olyan árukra vonatko
zólag, amelyek külföldön vannak.

Külön vallomásba köteles foglalni a 
vállalkozó azon áruk árait, mely áruk 
szállítása részére eszközöltetett és ame
lyektől (nevezetesen a nem vállalkozó
tól vett áruért) az adót a szállító he
lyett köteles fizetni (a forgalmi adótör
vény 5. §. 1. bekezdés 5. szám, máso
dik mondat, 7. szám második mondat, 
8. szám második mondat, 29. §. 5. sz. 
második mondat). Vállalkozók, akik oly 
fényüzési tárgyakat szállítanak, melyek 
nem tartoznak az ő szakmájukba (a 
törv. 31. §. 2. bekezdés második mon
data szerinti alkalmi szállítás), kötele
sek ilyennemü bevételükről is külön 
fényüzési adóvallomást beadni, esetleg, 
ha más bevételükről nyújtanak be fény
üzési adóvallomást, az ilyen bevételi 
vallomásuknak egy külön mellékletébe 
kell foglalni.

Az adóvallomás a dohánytőzsdékben 
10 fillérért kapható hivatalos nyomtat
ványon nyújtandó b e ; más nyomtat
vány használata nincs megengedve.

A vallomás azon adóigazgatóságnál 
adandó be, meiynek kerületében a vál
lalkozó lakhelye van, illetve ahol leg
többet tartózkodik. Ha azonban külön 
üzemtelepe vagy több üzemtelepe van, 
úgy minden egyes üzemtel^pre vonat
kozólag külön vallomást tauozik bead
ni annál az adóigazgatóságnál, melynek 
kerületében az illető üzemtelep fekszik, 
amennyiben a vállalkozónak nincsen 
külön megengedve az egységes adózta
tás az összes üzemtelepekre vonatkozó
lag. A vándor- és házalóipar vállalatai 
a vallomást mindig annál a hivatalnál 
adják be, amely illetékes a kereseti adó 
kivetésére. Külföldi vállalkozók a vallo
mást annál az adóigazgatóságnál adják 
be, amelynek keretében mindenkori mű
ködésüket kifejtették.

Azon vállalkozókra vonatkozólag, akik 
átalányozott adót kötelesek fizetni, a 
hivatali illetékességet az átalányozási 
hirdetmény állapítja meg. Ha a vállal
kozó a fenti törvényes határidő letelte 
után 14 napon belül sem nyújtja be 
adóvallomását, akkor kivetett adója 5%- 
kal lesz felemelve : s ezenkívül az adó
alap az ő közreműködése nélkül a hi
vatalnak rendelkezésére álló adatok 
alapján állapítható meg (17. §. 6. be- 
kezdzs, 19. §. 1. bek.) A vallomás be 
nem adása még rendbírsággal is bün
tetendő s a körülmények szerint a tör
vény 42. §-ban meghatározott bünteté
sekkel is.

II. Az adórészletek fizetése.
Úgy a forgalmi, mint a fényüzési adó 

fizetésére kötelezett belföldi vállalkozók 
kötelesek a forgalmi és a fényüzési 
adót rendesen befizetni még annak ki
vetése előtt részletekben, minden hivata
los felhívás bevárása nélkül, és pedig:

a) a rendes adót (a leszállitottat is) 
negyedévenkint az illető negyedévre eső 
adóalap után és legkésőbben május hó
15-éig az első negyedév után, auguszt. 
15-ig a második negyedév után, no
vember 15-ig a harmadik negyedév 
után és február 15-ig a negyedik ne
gyedév után ;

b) az átalányozott adót havonta az 
elmúlt hónapra eső adóalap után, leg
később március 15-ig a januári, április 
15-ig a februári, május 15 ig a márciusi, 
junius 15-ig az áprilisi, julius 15-ig a 
májusi, augusztus 15 ig a júniusi, szep
tember 15-ig a júliusi, október 15 ig az 
augusztusi, november 15-ig a szeptem
beri, december 15 ig az októberi, január 
15-ig a novemberi és február 15-ig a 
decemberi adóalap után.

Külföldi vállalkozók kötelesek az adót 
befizetni minden hónap eltelte után 3 
napon belül, esetleg a rövidebb idő el
telte után, ha tevékenységük nem tar
tott egy egész naptári hónapon át. Fi
gyelembe veendő, hogy idején be nem 
fizetett adórészlet 5%‘kal felemeltetik, 
ha az évi adóelőírás meghaladja a 200 
koronát, továbbá, hogy az igy kiszámí
tott egész adóösszeghez még 67o kése
delmi kamat (illeték) is hozzászámitta- 
tik, és hogy a hátralékban maradt adó
részlet végrehajtás utján hajtatik be, s 
végül, hogy a részletek be nem fizetése 
vagy nem helyes befizetése 5000 koro
náig terjedhető rendbírsággal is sújt
ható.

Az adórészleteket maguk az adózók 
kötelesek kiszámítani és a postai taka
rékpénztári befizetési lapon befizetni az 
illetékes adóhivatalba, ha a hirdetmény 
(különösen az átalányadónál) máskép
pen nem rendelkezik. Ha a rendes és 
az átalányadót egyidöben fizetik, akkor 
két külön postai befizetési lap haszná
landó és pedig egyik külön a rendes 
adó s a másik külön az átalányadó le 
fizetésére.

S P O R T .
A rimaszombati Törekvés közgyűlése
a múlt vasárnap délután folyt le. Ko
vács Sándor ügyvezető elnöki s Neu
mann László statisztikai adatokat felso
roló titkári jelentése után a tisztujitásra 
került a sor. A jelölő bizottság ajánlá
sát a közgyűlés egyhangúlag elfogadta s 
igy megválasztattak :

Diszelnökök: dr. Eszenyi Gyula vá- 
rosbiró, Márkus László, dr. Hudiczius 
István és Schreiber József. — Elnök: 
Badinyi György.— Társelnökök: Kovács 
Sándor, Runyay László és Éliás István.
— Alelnökök: Gyulay István, Füzy Ru
dolf, Vaskó Károly, dr. Lusztig Samu, 
Makovits Jenő, Tóth János, Lóska Gyula, 
Wirtschafter Adolf, Bokor Manó, Bokor 
Dezső, Róth László és Sommerling Jó
zsef. — Ügyvezető elnök: Cséman István.
— Intéző: Szlovencsák János. — Főtit
kár: Neumann László.— Titkár: Schloss 
László. — Pénztárnok: Lefkovits György.
— Jegyző: Nagy József. — Ellenőrök: 
Keresik László, Széplaky Pál, Klein 
Miklós. — Szakosztályvezetők: Birkózó: 
Runyay László. — Jégkorong: Cséman 
István. — Asztaltenisz: Keresik Lászlóné.
— Kerékpár: Kövér Pál. — Atlétika: 
Makovits Jenő.— Választott még a gyű
lés egy 11-tagu intézőbizottságot és 18- 
tagu választmányt.

Badinyi György uj elnök az érte ment 
küldöttség élén a közgyűlésen megjelen

vén, hatásos programmbeszédében ki
jelentette, hogy minden igyekezettel és 
legjobb tudással az egyesület felvirá
goztatásán munkálkodik elnöki tisztében

J ÉGHOKKI .
Városunkban az utóbbi hetekben szor

gos munkát fejtettek ki a téli sportolók 
s jégpályánk a jéghokkizók küzdelmé
nek zajától volt hangos. A Törekvés 
hokkizói annak dacára, hogy nemrégiben 
kezdték meg ennek a szép sportágnak 
az üzését, már eddig is értékes sikere
ket könyvelhetnek el. Alább közöljük a 
csapat eddigi elért eredményeit:

január 2. Törekvés—Főiskolások 8:1 
(4:1, 2:0, 2:0).

január 6. Törekvés—SK Slovan 6:2 
(2:2, 1:0, 3:0).

január 9. Törekvés—RSK Utekács 2:1 
(0:1, 1:0, 1:0). Utóbbi eredmény főleg 
azért értékes, mivel azt Utekácson, ne
héz körülmények között érték el.

Vasárnap az RSK Utekács jéghokki 
csapata látogat városunkban s revans 
mérkőzést fog vívni a Törekvéssel. Mi

vel ez lesz városunkban úgyszólván azelső 
komoly hokkimérkőzés, bizonyára igen 
sokan lesznek kiváncsiak az érdekesnek 
Ígérkező sporteseményre. A mérkőzés 
délután fél 3 órakor kezdődik.

A szerkesztő üzenetei.
Aggódó anyák. Aggódásuk jogos volt. 

Az ügy, — amint ezt lapunk hírrovatá
ban olvashatják — már közmegnyug
vásra elintéztetett.

Lucca. Alkalomadtán hozunk belőlük. 
Dolgozgasson tovább s ha már igy adó
dott : önképzés utján fejlessze tudását 
és szerezzen megfelelő műveltséget. Fi
gyelemmel kisérjük munkásságát. Ha 
ideje engedi, a személyes találkozásra is 
sor kerülhet, amikor jobban megismer
hetjük életkörülményeit is. A fő, hogy 
mielőbb iparának megfelelő munkához 
s igy megélhetéshez jusson. Elsősorban 
ennek lásson utána hát.

P. P. Kérdéses kézirata nem jutott 
hozzánk, feltevése igy nem helytálló. 
Szívesen köszöntjük.

Felelős s z e rk e s z t i :  Rábely Károly.

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

kalmi vételek, olcsó árak,
V ám ossy 6 .  és T ársánál
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

Rimaszombatban, a Forgách-uícából nyí
ló Telep-utca 2/a szánt alatt, egy újon 

nan épült 3 szobás teljes komfortos

ház eladó.
Bővebbet Majoros építőmesternél (Men- 

hely-u.) lehet tudni.

13721/1937.

Hirdetmény.
Nyilvános szóbeli és Írásbeli ár

verezés utján bérbeadja Tamás
falva községe (rimavská soboíai 
járás) mintegy 527 k. holdnyi

vadászati jogát
1938 évi február hó 26-án d. e. 
10 órakor a községházán tar
tandó árverésen 400'— Ké kikiál
tási ár és 100 Ké vádium mellett, 
1938 évi február hó 26-án d. u. 
3 órakor pedig bérbeadja szóbeli 
és írásbeli árverezés utján Bakti 
községe (rimavská sobotai járás) 
mintegy 1116 k. holdnyi vadászati 
jogát a községházán tartandó ár
verésen 1000'— Ké kikiáltási ár és 
100'— Ké vádium mellett, 1938 
évi augusztus hó 1-től 1944 évi 
december hó 31-ig terjedő érvény
nyel.

A részletes árverési s szerződési 
feltételek Tamásfalván és Baktin a 
községházán, avagy Rimaszombat
ban a jegyzői hivatalnál megtekint
hetők.

Rimaszombat, 1938. január hó 9.
Jegyzői hivatal.

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű kö
zönséget, hogy a postával szemben levő

mészáros és hentes üzletemet
1938 január 17-től a Masaryk tér 12. sz. 
alá a VERESS-féle vaskereskedés rr éllé 
helyeztem át, ahol naponta frissen vágott 
húsok és hentesáruk a legjobb miniség
ben kaphatók.

KOSKO LAJOS
mészáros és hentes.

Legújabb fűtési rendszer!
Uj «  régi épületekben, kis és nagy tálcások részére. Pa. szén. ] 
koks Tűtésrc — • 70% tüzelőanyag megtakarítás! — Egész j 

. lakás egy helyről a főzési tüzeléssel fülve.
| Felszerelt: „Cenfro" közp.* fú'lcs vállalat HLOZEK 

Rím. Sóból

Kiadó
4 szobás lakás április hó 
1-től, Vasút ucca 1. sz. 
alatt az emeleten.

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

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

Rádióvétel előtt, tekintse meg ezen készüléket, melyet

felismer hangjáról.
Ne vesződjék régi rádiójával!! 
Használja ki most nagyszabású

csere- akciónkat.
Részt vesz a Rádió-tombolában : 
Több mint 10 000 K5. jutalom.

B Á D I Ó - E L E K T R O :

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

Rimaszombat, 1938 Nyomatott R&boly K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


