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RIM ASZOM BAT, 1938. J A N U Á R 30.

Sífelszerelés, ródli
és egyéb

téli sportcikkek
legnagyobb választékban

Kercsiknél
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. K éziratokat vissza nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ:

M ÁRKUS LÁSZLÓ

ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor.
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.
A hlrlapbélyeg használatát a kassal postaigazgatóság Rimaszombat feladó
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

(Külföldi daraboknál ez sokszor nehéz
A szindarab rendezéssel kapcsolatos
ségekbe ütközik és ezért külföldi ki összes egyéb kérdésekben minden t.
adásban megjelent daraboknál elég egy érdeklődőnek készséggel nyújtok — vá
szövegkönyv megvétele).
laszbélyeg ellenében — további felvilá
I r t a: M Á R K U S L Á S Z L Ó .
b)
Minden egyes előadás után meggosítást.
A csehszlovák állam területén a gyarság minél tömegesebben sora kell fizetni a szerzői jogdijat. A szerzői
JUDr. Mihola Gyula (Komárom).
gyermekvédelem ügye nem mosto kozik az egyesület zászlaja köré jogdij behajtását Csehszlovákiában a
háit el. Csaknem minden nemzeti és az egyesület helyi fiókjait az magyar nyelvű műkedvelő előadások
után a szlovenszkói műkedvelő színhá
ség gondoskodott Csehszlovákiában ország területén minél sűrűbben zak
turóczszentmártoni központja, az
a jövő generáció plántáinak meg megszervezi.
U. S. O. D. (Ustredie slovensk^ch ochotA törvények és rendeletek gyűjtemé
Az itteni fiók megszervezésére a nicky'ch divadiel) kebelében működő nyében a napokban jelent meg a szlo
védéséről, erőssé válásának szük
ségszerű biztosításáról. Evégett az közel jövőben sor kerül Rimaszom szerzői jogvédő iroda (autorská kancel venszkói országos elnöknek 1937. év
állam ierületén élő nemzetiségek batban is. Kellő taglétszám mellett lária) végzi. Ez az iroda hajtja be a december 20-án kiadott rendelete, amely
szerzők jogdijait is éppen a Szlovenszkón érvényes uj felmondási
felállították és megszervezték a ma felemelően eredményes munkát pro magyarországi
úgy, mint a szlovenszkói és kárpátaljai és kiköltözködési rendet tartalmazza. A
guk gyermekvédő és szünidei nya dukálhat a helyi egyesület, mely a szerzők jogdijait is. (Ezen szerzők után rendelet a többi között a következőket
raltató egyesületeit, melyek az ál pozsonyi központ mellett teljesen a F, Á. J. nevű prágai iroda is inkasszál foglalja magában :
szerzői jogdijakat, azonban a számukra
lam, a tartomány, járások és köz önálló munkát fejthet ki majd.
A rendelkezések akkor érvényesek,
Az egyesületben évi 24 Ké tag- való jogdij befizetést meg lehet tagadni, amennyiben a felek szóbelileg vagy
ségek részéről megfelelő támoga
mert a magyar színpadi szerzők egye
tásban részesülvén, cél- és hivatás ságidij fizetése mellett a magyar düli megbízottja 1937. évi április hó másként nem állapodtak meg és az
összes bérbeadott ingatlanokra vonat
gyermekvédelem ügyét szivén viselő 15-től fogva az U. S. 0. D.)
szerű működést fejthetnek ki.
kozik, kivéve a mezőgazdasági célokra
A múlt évi április 4-én Érsek minden magyar helyet foglalhat
4 A turóczszentmártoni szerzői irodá bérbeadott földbirtokot. Nemcsak a la
újváron, a magyar társadalom sze bár, főleg nemes, szép és nagy hi val (USOD) és a magyarországi szín kásokra van érvényben, hanem műhe
retetteljes, élénk érdeklődése mel vatás vár abban a szivjóságban, padi kiadókkal, szerzői egyesületekkel lyekre, ipari és kereskedelmi helyisé
raktárakra, pincékre, padláshe
lett a Csehszlovákiai Magyar Gyer érzésben és kifinomult lelkületben való megegyezés alapján a háromfelvo- gekre,
násos szindarab jogdija előadásonként lyiségekre stb.
mekvédő és Szünidei Gondozó mindig példaadóan elöljáró magyar 43 Ke. Az egyfelvonásos szindarab elő
A bérleti időszak a következő: A ja
Egyesület is megalakult, amely hölgyekre.
adásonként! jogdija 17 Ke. Ezt a jogdij- nuári negyed január elsejétől március
A kisebbségvédelmi magyar átalányt kivétel nélkül minden előadás 31-ig, az áprilisi negyed április elsejétől
már az első évben százhúsz városi
magyar gyermeket küldött falura! munka terrénumán a nemzetmentő, után be kell fizetni, mert enélkül a da junius 30-áig, a júliusi negyed julius
nyaralni, hathatósan előmozdítván gyermekvédő akcióban részvétel rab előadása engedély nélküli előadás elsejétől szeptember 30-ig, és az októ
nak számit és a törvényszabta súlyos beri negyed október hó elsejétől decem
ezzel a gyengébb testalkatú, cse- nemzeti kötelesség.
ber 31-ig tart.
következményeket vonja maga után.
Egyelőre csak beharangozóul
nevészebb városi gyerekek testi
A bért legkésőbb minden lakbérne
5. Zené6 (énekes) szindarab után kü
állapotának, fizikai erejének felja szolgáló ebben az Írásunkban már lön zeneszerzői illeték nincs! Külön gyed 5-én délután 17 óráig negyed
is kifejezést adunk annak, hogy ezt zenedijat — a zeneszerzők védegyleté évenként előre kell fizetni. Amennyiben
vítását, lelki felfrissülését.
Bizonyos, hogy a kisebbségvé a nemzeti kötelességét minden ma nek (0. S. A. Ochranné odruienie autor- a fenti nap vasárnapra esik, vagy ün
— csak különálló zenei műsorszá nepre, avagy emlékünnepre esik, úgy a
delmi munka során eddig — bár gyar vérünk vállalni és teljesíteni ské)
mok vagy énekszámok után kell fizetni. bérfizetési határidő érvénye a következő
milyen fontosnak tetszett is az — fogja s tőle telhető minden áldo (Tehát operettek, zenés vígjátékok vagy munkanap délután 17 óráig tart.
nem fordítottunk kellő gondot a zatot meghoz a magyarfa gyümöl népszínművek után zenei jogdij nincs,
A lakbérleti szerződést szóbelileg,
vagy
írásban lehet felmondani minden
mert
a
zene
az
ilyen
darabokban
a
csecsemő-, a gyermekvédelemre, a csössé tételére, magáért a legszebb
évnegyedben
1-től 14-ig. Amennyiben a
szöveghez
tartozik.
szépséges magyar jövő virágos gyümölcsért: a magyar gyermekért.
Viszont, ha péld. egy kabaréelőadáson felmondás Írásban történik, annak a
kertje gyenge dugványainak az élet
énekes színdarabon kivfll még külön személynek kell kézbesíteni, aki annak
viharától megóvására, minden élet
álló zeneszámok vagy énekszámok is átvételére illetékes.
bajjal szemben ellentállóvá tételére,
szerepelnek, akkor meg kell fizetni a
A bérleti helyiségeket úgy kell kiürí
szindarab utáni jogdijat az USOD-nak teni és átadni, hogy az uj bérlő már
a nem megfelelő, sőt talán egyene
és a külön zeneszámok után a jogdijat minden évnegyed 9-ik napjának déli 12
sen egészségileg káros lakásokban
az OSA-nak).
órájáig megfelelő helyiséget kapjon in
tartózkodó, felnevelkedő, rosszul
6. A szerzői jogdij befizetése a turóc- góságainak elhelyezésére. A lakbérne
Az
utóbbi
időben
erősen
fellendült
táplált, mindenféle betegségre haj műkedvelő színjátszás érdekében közöl szentmártoni szerzői irodától küldött pos gyed 9-ik napjától kezdve az előző
lamos gyermekek testi és lelki jük a következő tudnivalókat a szerzői tai befizetési lapon történik, az előadás bérlő az uj bérlőnek köteles egy helyi
után azonnal. A csekk elismervényét séget átengedni, és 2—3 szobás lakás
megedzésére, mert nem volt meg jogvédelemről:
az erre hivatott szervezetünk s en1. A színdarab a szerző szellemi tu meg kell őrizni esetleges későbbi iga után két helyiséget, 4—5 szobás lakás
céljából.
után három és amennyiben nagyobb
nek hiányában a gyermekvédelem lajdona. Ezt a tulajdonjogot az 1926. évi zolás
7. A műkedvelői előadások bejelen lakásról van szó, a lakhelyiségek felét.
218
as
számú
törvény
védi.
Ennek
a
terén nem fejthettük ki egyik leg
törvénynek 25-ik szakasza kimondja, tésére magyar nyelvű bejelentő blan A bérelt helyiséget az évnegyed 14-ik
fontosabb nemzetmentő munkánkat. hogy a színdarabbal egyedül a szerző ketta kapható a komáromi Unió köny napjának déli 12 órájáig teljesen ki kell
A Csehszlovákiai Magyar Gyer rendelkezik, illetőleg az, akire a szerző vesboltban (Masaryk-tér 9. sz. ára 50 üríteni. A mennyiben az utolsó nap va
fillér és a postabélyeg),
sárnapra, általános ünnepre, vagy em
mekvédő és Szünidei Gondozó jogainak védelmét átruházta.
lékünnepre esik, a kiköltözködési határ
Aki
ezeket
az
utasításokat
betartja,
2.
A
szerző
engedélye
nélkül
a
szín
Egyesület megalakulásával azonban
idő a következő köznap déli 12 órájáig
egyrészt
sok
kellemetlenségtől
óvja
meg
darab előadása büntetendő cselekményt
ez a védelmi és gondozó szervezet képez,
amelyet az említett törvény 14 magát, másrészt segíti a szlovenszkói és meghosszabbitódik.
adva van és a nehéz szociális hely naptól 6 hónapig terjedhető szabadság- kárpátaljai magyar szinműirodalom ki
A felmondás eszközlése, vagy a bér
zetbe került magyar szülők sege vesztéssel, illetve 200 Ke—50000 Kő-ig fejlődését.
szerződésnek a bíróság által való meg
Minden szindarabrendezőnek rendkí semmisítése után a bérlő köteles meg
delmére siethet gyermekeiknek a terjedhető pénzbírsággal büntet.
3. A szerző engedélyét Szlovenszkón vül fontos és nélkülözhetetlen a „Mű engedni, hogy az, aki a lakást kibérelni
magyar nemzeti érdek megkívánta
és Kárpátalján a kialakult joggyakorlat kedvelők tanácsadója" cimű kézikönyv, szándékozik, azt megtekinthesse, azon
módon történő ellátásában.
szerint a következő módon lehet meg amely a rendezés minden kérdéséről ban csak hétköznapokon 15 és 17 óra
A M GY SZ G E hathatós cél szerezni :
részletes felvilágosítást tartalmaz, (Kap között. Más időpontban való megtekin
irányos működést azonban csak
a)
A szövegkönyvből megveszünk any-ható az Unió könyvesboltban Komárom, tésre nézve a bérlővel meg kell egyez
ni. Ama személy, aki a felmondás tárakkor és úgy fejthet ki, ha a ma nyi példányt, amennyit a kiadó kikötött. á r a : 5 K5.)

A magyar gyermekekért.
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Szombaton és vasárnap (január 29-én és 30-án) a Polgárikörben

„EGY K IS SENKI"
a Blaha Lujza Műkedvelő Társaság előadásában.
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gyát képező lakhelyiségeket bérbe akar
ja venni, azoknak megtekintését a bér
beadóval, vagy annak helyettesével
együtt eszközölheti és az előző bérlő
nek nem szabad a megtekintést fölös
legesen zavarni. Amennyiben a bérlő
a lakás megtekintésénél nem lehet je
len, ugyanabban a házban, vagy a szom
szédban lakó megbízottat jelölhet meg,
aki gondoskodik arról, hogy a bérlet
tárgyát képező helyiségeket megtekint
hessék.
A rendelet 1938. április hő elsején lép
életbe, amely napon az eddigi Szlovenszkóra vonatkozó rendelkezések ér
vényüket vesztik.
______

Az Izraelita Nöegylet
műsoros estje.
A Rimaszombati Izraelita Nőegylet
évenként szokásos jótékonycélu műsoros
estje folyó hó 22-én a tradicionális si
ker jegyében zajlott le a Tátra-szálló
nagytermében, a nőegylet karitatív, ál
dásos munkáját értékelő, felekezeti kü
lönbség nélkül összegyűlt, előkelő kö
zönség részvételével.
A műsornak külön érdekességet köl
csönzött Fuchs Ellának, a pozsonyi
nemzeti színház illusztris prímaballeri
nájának első rimaszombati vendégfel
lépte. A jónevü, ünnepelt táncmüvésznő
megérdemelt sikert aratott és a saját
készítette koreográfiával feldolgozott
táncszámok mindegyikében alapos felkészültségről, szines fantáziájáról és elismerésreméltó sokoldalúságáról tett bi
zonyságot.
Nem kisebb sikereket aratott a már
megjelenésekor is pompás képet nyújtó
16-tagu gyermekzenekar sem, amely egy
indulóval és Strauss János Kék-Duna
keringöjével szerepelt a műsoron. A
gyermekzenekar tagjai — Braun Vera,
Gross Lili, Herz Ibolya, Kardos Lili, Kosiner Hédiké, Lusztig Judit, Schreiber
Jutka, Weinberger Anikó, Sándor Mili,
Berger Dénes, Enyedi Dénes, Fenyő Ti
bor, Grauner Ottó, Hoffmann Iván, Neu
mann Győző és Seidner Jóska — egy
től egyig vérbeli, fegyelmezett muzsi
kusoknak minősültek és valamennyinket
egyenlő rész illeti meg a hatalmas si
kerből, de mégis külön ki kell emel
nünk a zenekar kisdobosát, az ügyes
kis Berger Dénest, aki professzionista
zenészeket megszégyenítő biztonsággal
és bátorsággal kezelte hangszerét. A
gyermekzenekar nagy sikeréért azonban
elsősorban és mindenek előtt a fárad
ságot és a gyermekekkel való foglalko
zással járó idegmunkát dicséretes türe
lemmel végigálló Enyedi Artúr karigaz
gatót illeti elismerés, aki ezúttal már
másodízben végezte el ezt a hatalmas
munkát és aki ezzel újból kitűnő ze
nésznek és még jobb pedagógusnak bi
zonyult. A közönség lelkesen ünnepelte.
Az est legértékesebb részét azonban
ezúttal is Feldmann .Éva szavalatai ké
pezték. Ez a városunkban csak rövid
ideje tartózkodó kislány máris legszí
vesebben hallgatott előadónkká vált és
egészen rendkivüli tehetsége révén bát
ran művésznőnek nevezhetjük. Ezúttal
öt különböző költő verseit adta elő és
bámulatba ejtette a közönséget azzal a
sokoldalúságával, hangjának azzal a pil
lanatok alatt változni tudó zengésével,
amely a legkülönbözö felépítésű és han
gulatú költeményekben is mindig meg
találja a legtalálóbb tónust. Mécs László
lágy zengésű versét ugyanoly könnyed
séggel dolgozta ki, mint amily drámai
erővel mutatta be Jirí Wolker egyik erő
teljes versét, vagy mint amily lehelet
szerű finomsággal mondta el Kosztolányi
Dezső „Ilona" cimü pompás szerelmi
dalát, amely utóbbiban a költő a címben
szereplő leánynév szótagjainak és betűi
nek csilingelősét adja. A közönség alig
engedte le a kitűnő szavaiét a szín
padról.
Az egyes műsorszámokat Bokor Éva
és Kosiner Imréné konferálták be ked
vesen és szellemesen.
A hajnalig tartó tánccal követett mű
soros est újabb babérokat hozott az ál
dásos jótékonyságot gyakorló izraelita
nőegyletnek, amelynek agilis vezetősége,
élén Szalvendy Gyulánéval, az egylet
köztiszteletben álló elnöknőjével, min
den alkalmat megragad arra, hogy az
arra reászorulók támogatására és meg
segítésére szánt fillérek minél nagyobb

Gömör
mértékben gyüjtessenek össze. Ebben a
nemes, szép munkában, továbbra is meg
érdemlik a közönség legteljesebb párt
fogását és elismerését.
—§—

Indiai levelek.
Üzletek.
Az indiai üzletek teljesen másfélék,
mint a mieink. Amikor első bevásárlá
saimat akartam megtenni, ismerőseim a
közeli város egyik üzletébe küldtek. —
Mikor az üzletet a bazárnegyedben
megtaláltam, bizony nem sok bizalmam
volt hozzá. Rozoga, kopott kirakatok,
keskeny ajtók, egyenlőtlen kopott lép
csőfokok, a kirakatban nagy összeviszszaságban üvegáruk, fazekak, alumí
nium edények. A kirakat egyik oldalára
egy reklámpiakát volt szögezve, hogy
fényérzékeny lemez is kapható. Bizal
matlanul léptem át az üzlet küszöbét,
— itt én úgysem kapok kalapot, de
legalább megmondják, hol kaphatok. És
csodálkoztam, mikor a sötét, szűk üzlethelyiségen át hátra vezettek, és ott dur
ván összerótt deszkapolcokon több száz
tropikus kalap (itt „topi“-nak nevezik)
várta a vevőt. Azóta jól ismerem ezt az
üzletet. Gyógyszert, cipőt, ágyneműt,
kész ruhát, játékszert, mindenféle konzervet és még sok-sok mindent lehet
itt kapni, amire az embernek csak
szüksége lehet.
Indiában ezek a vegyeskereskedések
nagyon jellemzők. Talán újabb irányzat,
vagy a kereslet növekedése okozza, ma
az egyes üzletágak elkülönülését. így
van már sok rőfösüzlet, kerékpár, gra
mofon, rézedény, ékszer stb. kereskekedés is.
Nyitott üzlethelyiségben dolgozik a
fogorvos is. Alacsony, öblös karosszék
ben ül a paciens, száját kitátva, hogy
metszőfogaiba az ékes aranypontokat,
vagy az arany sziveket belekalapálják.
Az üzlet előtt nagy tömeg bámulja a
plombálást. És mikor egy autó elrobog
az utcán, hatalmas porfelhő repül be a
fogorvosi rendelőbe és a páciens szá
jába.
Kisebb városokban csak egy utcában
vannak az üzletek — ez a bazár. Az
üzletek mögött van a piac, ahol a földre
kirakva mindenféle áru, — főleg azon
ban élelmiszer kapható. Falvaknak a
főútvonala a bazár, ahol minden ház
üzlethelyiségnek épül. Ugyanis a ház
utcafelőli falát elhagyják, ahol aztán a
tulajdonos igényeinek megfelelő, helye
sebben kasztja szerint kötelező keres
kedést nyithat. Ha azonban nem kíván
üzlettel foglalkozni, ide köti be éjjelre
teheneit. Falvakban a piaci árusítás hetenkint csak egyszer van. Ekkor szerzik
be heti rizsszükségletüket és ekkor ré
szegszik le az alacsony kasztbeli kulik
egy kis része. A hetivásár után estefelé
pedig nemes sportban gyönyörködik a
falu népe: megkezdődik a kakasviadal.
A jámbor, csendes hinduk olykor úgy
belemelegszenek, hogy még hangos ki
áltásokkal is biztatják a nekik szimpa
tikus kakast a győzelemre.
Gedeon Tihamér.

Né z É l szb é sz íb Ií leli.
A Lévai Újságban olvastuk
ugyan, de a jó vidéken máshol
sincs másként.

A közelmúlt napokban annyi külön
féle sértődés, neheztelés, félreértés szár
mazott egyes írásaim nyomán, hogy va
lósággal megutáltam a mesterségemet.
Mindenkit meghallgatni, mindenkit ki
elégíteni, kedvében járni gazdagnak,
szegénynek, fiatalnak, öregnek, jókedvű
nek és szomorúnak. Eltűrni minden
kritikát, lenyelni minden mérget, pana
szos levelekre válaszolni, mindenkivel
törődni, akit az élet nyomorúsága bánt
és nap-nap után róni a betűket — ez
a szerkesztő sorsa,
Mit is csinál a szerkesztő? Vállalja a
sorsát, akármilyen nehéz is az. A so
vány műkedvelőnőről azt Írja, hogy jól
domboritott, a kövérről meg, hogy a
testalkata előnyére válik. A törtetőről
azt mondja, hogy önzetlen, az önzetlen
ről, hogy jól képviseli a maga érdekeit.
A hiúnak a szerénységét dicséri, a sze
rényről úgy ir, hogy ragyog, mint nap
fény. Nála mindenki, aki helyi politikus,
bölcs, minden itteni ügyvéd csodálato
san ékesszólásu jogász, minden műked

velő nagy művész és minden vénaszszony elragadó szépség. Még a betörő
is kedves embere a szerkesztőnek, mert
kitűnő riportanyag, elsőrendű sajtó
csemege. A gyilkosság a szerkesztő ét
lapján a libamájpástétom, az öngyilkos
marólúgja a lap tokaji aszúja.
Meglátogatja egyes műkedvelő elő
adások női főszereplőit, akik mindig
elbájolóak és ifjúk. Élnéz a kávéházak
ba, ahol a város nagyjai ülnek. Meg
kérdezi a gazdasági helyzetről a bankigazgatókat. Beszélget az orvossal, aki
az emberiség megváltója. A szerkesztő
számára a csirkefogók is kifogástalan
dzsentlmének, mert hálás cikkanyagot
szolgáltatnak neki.
Az uzsorás, a gyepmester, a kasszafúró, a végrehajtó, a lókupec, a csirke
fogó, a hencegő ficsur, az utcai lány, a
tisztességes, megőszült családanya, a
szende szűz és a kitanult démon, a
rokkant aggok és a feszülő izmu ifjak
vonulnak el előtte, sorakoznak az általa
leirt betűk között. És ő ir mindenkiről
szépet és kedveset. — Ellát mindenkit
ésszel, szívvel, tudással, ravaszságaikat
a jóság köntösébe öltözteti és mind
ezért a hála? — Ostoba fráter, higeszü
firkász, kotnyeles riporter, tolakodó mitugrász — hacsak egyszer is ir valami
olyat, ami valakinek nem tetszik.

Ipartársulati közlemények.
Az Ipartársulat vezetősége az esedé
kes adóügyekben felhívja a tagok figyel
mét néhány fontosabb terminus betar
tására.
Az 1938. február 14. utolsó terminus
a jövedelmi adóvallomások benyújtására.
Ugyaneddig kell befizetni az általános
kereseti adót is. Február 15. utolsó nap
az egyenes adók első negyedére eső
részlet befizetésére.
Ugyan eddig kell befizetni a múlt év
IV. negyedére eső forgalmi és fényüzési
adót.
Textil adó a kész árunál 6% %-ról
11 %-ra emelkedik. A konfekció árusok
azonban az eddigi 61/* % helyett csak
8 %-kot, nem pedig 11 % fognak fi
zetni.
Az 1937. december 31-iki leltári kész
let a régi és uj % közötti külömbségre
nem lesz megadóztatva, csak U/2 %-ra.
A leltári készletet folyó év január hó
végéig kell bejelenteni és U/2 % adót
3-szor két hónapi időnközönként, tehát
február 28-án, április 30-án és junius
30-án kell befizetni.
A textil adóra vonatkozólag megnyug
tathatjuk tagjainkat, hogy a pénzügy
igazgatóság ígéretet tett arra nézve, mi
szerint az esetleges raktár becslések a
legjobb indulattal lesznek kezelve.

Budapesti nemzetközi vásár hírei,
1938, április 29 tői—május hó 9-ig
lesz a Budapesti Nemzetközi Vásár.
A legközelebbi Budapest Nemzetközi
Vásárt 1938 április 29-től május hó 9 ig
rendezi a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara és a Magyar Gyáriparosok
Országos Egyesülete, Budapest székes
főváros közreműködésével és az összes
illetékes hatóságok és érdekeltségek tá
mogatásával.
10%-os heiydijkedvezmény a Buda
pesti Nemzetközi Vásáron. Az 1938.
április 29. és május hó 9-ike között
tartandó vásár kiállítói, amennyiben je
lentkezésük 1938. január 25-ig beérkezett
a vásárirodába (V. Alkotmányutca 8.),
10% heiydij-kedvezményben részesülnek.

A „Gömör" panaszkönyve.
Városunk fő- és piacterének belső
része, igy télviz idején, vagy az azt be
borító jégpáncél, vagy pedig a ríömlő
víztömeg és sár miatt úgyszólván jár
hatatlan. Mindezt elsősorban és főleg a
piactéren álló róm. kát. templom tetőze
te okozza, amely érthetetlen módon víz
levezető csatornával ellátva nem lévén,
a hatalmas templomtetőről lecsurgó vizáradat elönti az egész piacot, vizpocsolyát,feneketlen sarat vagy jeget előidézve
azon. E tűrhetetlen állapot megszüntetése
és a piactéri rendezés keresztülvezethetése végett is a templomnak vízleve
zető csatornával való ellátása iránt, köz
érdekből is, sürgős intézkedést kérünk.
Több polgár.

1938. január hó 30.

Társadalmi naptár.
1938. január 29-30. A „Biaha^ Lujza
Műkedvelő Társaság" előadásai a
Polgárikörben.
Február 1. Előadás a Rimaszombati Tár
saskörben este 8 órai kezdettel.
1938. Február 5. Az Iparoskör repre
zentációs bálja.
1938. február 6. Az evang. biblia kör
teaestélye az iparoskörben.
Február 10. A Gömöri Zenebarátok egye
sületének első hangversenye a Tátra
nagytermében. Kezdete este fél 9 kor.
Február 12-én: Az asztalos segédek szak
csoportjának szinielőadással egybekö
tött táncmulatsága az Iparoskörben.
Február 12. A Kát. Olvasóegylet tánc
estélye a városi népkonyha javára.
1938. Február 12 én. A „Mirjam" izr.
leányegylet bálja.
Február 12. A gazdasági iskola növen
dékeinek szinielőadása táncmulatság
gal. Kezdete este fél 8 órakor.
1938. február 19-én, szombaton a Pol
gárikör batyubálja.
Február 19. A Zsivina szlovák nőegylet
jelmezestélye a Tátrában. Kezdete
este 9 óra.

H ÍR E K
Két érdemes férfiú,
két lelkes magyar ember, a kisebbségi
életre szorult szlovákiai magyarság ér
dekvédelmében, sorsának megjavításában,
a humánum szolgálatában fáradság nél
kül folyó, verejtékes emberi és magyar
munka országos viszonylatban is jól is
mert két derék dolgosa, Dr. TÖRKÖLY
JÓ ZSEF és S1CHERT KÁRO LY az újesztendő fordultával e hónapban töltötték
be érdemekben gazdag életüknek hatva
nadik évét.
A feltartóztathatatlanul haladó, folyton
előre jutó Idő utján hosszan együtt me
netelni az évekkel egyszerű fizikai munka
csak, ha az egyébként magas évszámok
mellett az ember szellemi képességeinek,
tudásának felhasználása nélkül művelet
lenül hagyja az élelmező kiszikkadt par
iagát s a saját és embertársai javára
végzett eredményes munkával nem igyek
szik megnemesiteni életéi.
Az Életországban hatévtizedes stáció
hoz érkezett dr. Törköly József és Sichert
Károly nyugodt lelkiismerettel tekinthet
nek vissza a mögöttük maradt útra s az
oly göröngyös, sokakadályos, simának
egyáltalán nem mondható, nehéz terepen
végzett, sikerdús munkásságukra: életet
nemesítő, becsületes emberi és magyar
munka az, a lejárt út pedig kitérők nél
kül célbafutöan egyenes. Nem lehet és
hálátlanság vádja nélkül nem szabad hát
az emberi életben nem mindenkinek kijutó,
tekintélyes terminus megélésének ténye
mellett észrevétlenül egyszerűen csak el
haladnunk, nem pedig különösen nekünk
rimaszombatiaknak, akik mig egyrészt
itt élünk velük, másrészt közvetlenül ta
núi lehetünk évtizedeken át áldásos em
beri-, közéleti munkásságuknak. Örömös
mindez nekünk és megnyugvásos büszkélkedésre is indító, de a két közbecsiilésben álló, nemeséletü magyar ember
munkásságának, tevékenykedésének, igaz
emberi cselekedeteinek ismertetése és rész
letezése alól is felmentő, hiszen mindket
tőjük élete előttünk aranycsattos, ékes nyi
tottkönyv, amelybe valamennyiünk által
jólismert munkásságukat és annak nagy
szerű eredményeit ragyogó betűkkel irta
föl a végeszakadatlan Idő.
Egyikük éppen úgy, mint másikuk —
ha más más terepen is — de közéleti,
társadalmi s egyéb téren bátorszavu hir
detője a magyarság minden igazságának
s dolgosa minden igaz ügyének, megsegiiője a rászorultaknak és bajbajutottak
nak, gerincesen állva a harcot mindenütt,
ahol és amikor magyar érdekről van szó.
A télből már kifelé futó januárvégi va
sárnapon a deresfejü, idötépázta, de mun
kában még nem rokkant sőt fáradhatat
lanul dolgozó, két hatvanéves, élenjáró
magyar testvérünk előtt teljes megbecsü
léssel, szives szeretettel mélyen hajtjuk
meg az őszinte elismerés és ünnepi iisztességtétel hófehér lobogóját, s lélekfütötte melegséggel erősen kezetszoriiva Ve
lük, kívánunk Nekik egészséges, hosszúéletet s majdan reményeik teljesülésének
meg érésében telő, öröm derűs, nemv énem
beres, tiszta, szép öregséget.

Márkus László.
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Szeretetvendégség. Az Evang. Biblia
Egyházmegyei hírek. A rozsnyói násabb része bekövetkező nagyobb vi
kör
február 6-án délután 5 órai kezdet
tgyházmegyei főhatóság Dr. Bodor Sán lágeseményt jósol a nemmindennapi égi
tel az Ipartársulat székházában szeretetdor szemináriumi tanárt, prefektusi kon- tüneményből.
zisztóriumi egyházbirósági jegyzővé ne
A Blaha Lujza Műkedvelő Társaság vendégséget tart, amelyen minden ér
velte ki. Ambrúzs Józsefet felmentették folyó hó 29-én és 30 án, szombaton és deklődőt szívesen lát. Belépődíj nincs,
a püspöki hivatali tisztségétől és a rozs vasárnap este 8 órai kezdettel a Polgá önkéntes adományokat a költségek fede
aiéi papnevelő intézet tanár-prefektu rikör nagytermében rendezi meg követ zésére és jótékony célra köszönettel
sává nevezték ki. Dr. Szvejkovszky Já- kező előadásait, amikor is a műkedvelő fogad a rendezőség. A programot jövő
j."os szemináriumi vicerektort a missiók gárda Bónyi Adorján „Egy kis senki" számunkban közöljük.
ec, házmegye igazgatójává, Dr. Bodor cimü, kitűnő 3-felvonásos vigjátékát hoz
Magyar hangjáték sikere a prágai
Sándort titkárrá és Horák Sándort jegy za színre. — A szombati premier-elő rádióban. A prágai rádió január 11-én
zővé nevezték ki. A politikai kerületi adásra a jegyek elővételben már telje adta le Szombathy Viktor „Ötödik alag
hatóságok szerinti moderátorokat a kö sen elfogytak, a megmaradt jegyek, va út" cimű hangjátékát, melyet legelőször
vetkezőkép nevezték k i: Szlovák rész lamint a vasárnapi előadásra szóló je a pozsonyi magyar rádió mutatott be.
iéi : Peírovszky Bélát a rimaszombati, gyek, korlátolt számban még kaphatók A hangdráma szerepeit a legjobb prágai
Páva Jánost a breznói, Pitko Józsefet a Remenyik Kálmán főtéri órásüzletében, csehszlovák színészek — a főszerepet
oölnici és iglói, Kapuszta Sándort a lo szombaton egész napon át és vasárnap Prucha — alakították. — A csehszlovák
sonci és kékkői, Horák Sándort a rozs- délelőtt 10 óráig. Az esti pénztárt a sajtó még az előadás előtt üdvözölte a
nvói és nagyrőcei, Hrubos Lajost a fe Polgárikörben mindkét napon pontban prágai rádió kezdeményezését, hogy
led1 járások részére. — Magyar részről: 7 órakor nyitják. A Műkedvelő Társa csehszlovákiai magyar szerzők darabjait
Mázik Lászlót a feledi, Hlavács Józsefet ság elnöksége ezúton is közli, hogy a tűzi műsorára. Most a Csesko Slovö, a
a losonci, Stefán Lajost a rozsnyói, Ke terminusok elfoglalt volta miatt harma hangjáték közlése után, kiemeli Szom
mény Dezsőt a tornaijai és Bencsik dik előadásra semmi körülmények kö bathy hangjátékának drámai tempóját
Sándort a szepsii kerület részére.
zött sem kerülhet sor, miért is ajánlatos, és lendületét s az esemény feszültségét.
Esküvő. Tóth Ernő és Szabó Margit hogy a t. érdeklődők jegyeiket mielőbb
KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen
folyó január hó 30-án tartják esküvőjü beszerezzék.
gős regényeket olcsón olvashat a L1TÉRAket a ref. templomban,
A „Gömöri zenebarátok egyesülete" TURA könyv- és papirkereskedésben.
Birósági kinevezések. Az igazságügy- programjához hiven megkezdte a Rima
„Mézeskalács-sziv." Érdekes premiminiszter előterjesztésére Groisl György szombatban rendezendő nivós hangver érje volt a pozsonyi magyar rádiónak
itteni járásbirót birósági tanácsossá, senyek előkészítő munkáját. Az első ilyen szombaton, január 22-én. Ekkor került
Sechovics Vilmost pedig járásbiróvá ne hangverseny február hó 10-én este fél 9 mikrofon elé 18 órai kezdettel Telek A.
órai kezdettel fog megtartatni. Ezen Sándor, a csehszlovákiai magyar iroda
vezték ki.
Az egyesült magyar pártok köré hangversenyre sikerült egy másik zene lom egyik legérdekesebb tehetségének
ből. Az egyesült orsz. keresztényszocia- barátok egyesületével karöltve Krásza első hangjátéka, a „Mézeskalács-sziv",
lista és magyar nemzeti párt pozsonyi Márta prágai operaénekesnőt megnyerni, melyben gyors ütemben peregnek a fa
központi igazgatója, Dr. Aixinger László akit egyik művész kollegája kisér zon lusi búcsú, szüreti mulatság, korcsmái
folyó hó 25-én meglátogatta a rima- gorán s aki önálló hangversenyszámmal hetvenkedés színes, ízes képei. Telek A.
szombati, tornaijai és feledi titkárságo is szerepelni fog. Krásza Márta csoda Sándor, aki pihenése óráiban, a napi
kat, ahol pártszervezeti ügyeket inté tiszta hangjával legutóbb a bécsi ope robot után verseket ir, fajtája ünnep
rában szerepelt, ahol is a napi sajtó lel napját mutatta be hangjátékában, a s z ív
zett el.
kes
kritikája folytán több évi vendég- legtisztább szólamaival. — Az előadás,
Kulturális megbeszélés. A kassai
szereplésre
meghívást nyert. A kritika melyre a Rádiójournal prózai együttese
rádió magyar referense, Juhász Árpád,
az ismert költő és hirlapiró, f. hó 24-én szerint benne egy érett művészi egyé nagy kedvvel és szorgalommal készült,
városunkban tartózkodott s este 6 órai niség lépett a színre, mely minden eseménye volt a csehszlovákiai magyar
kezdettel a városháza tanácstermében a igényt kielégít s akinek herotikus hangja rádió-hangjáték irodalomnak.
rádió és az itteni kulturtényezők közötti bűvkörébe ejti minden hallgatóját. Akit
Értesítés. A Polgárikor folyó évi feb
kapcsolatok megteremtése és a magyar a bécsi kritika igy aposztrofál, annak ruár hó 6-án délután 3 órakor tartja meg
kulturmunka ilymódon történő kiszéle nagy művésznőnek kell lenni, ezért vá
rendes évi közgyűlését.
sítése végett megbeszélést folytatott az rakozással nézünk szereplése elé s hisz- Felkéri az elnökség ezúttal is az igen
e célból összegyülekezett helybeli kul- szük, hogy mezzo szoprán (alt felé haj tisztelt tagokat, hogy ezen közgyűlésen
ló) hangjával nekünk is zenei örömet
turtényezőkkel.
fog okozni. Ha ezen hangverseny elő minél nagyobb számban megjelenni szí
Előadás a rimaszombati Társaskör nyeit élvezni akarja, lépjen be a zene veskedjenek. — Ugyanezen napon este
ben. Singer Leó február 1-én este 8 barátok egyesületébe. Az egész évi tag 7 órakor a kör helyiségében társas va
órai kezdettel a Rimaszombati Társas díj (4—5) hangversenyt kontempiálva csora is lesz. — Akik a vacsorán részt
körben „Einstein relativitás elmélete" I. hely 60'—, II. hely 50'—, III. hely 40'— óhajtanak venni, azok Remenyik Kálmán
cimen előadást tart. — Belépődíj nin korona, melyet részletekben is lehet fi háznagynál kitett aláírási ivén magukat
csen. Önkéntes adományokat a költsé zetni.
előjegyezhetik. Egy teríték ára 6 korona.
gek fedezésére köszönettel fogadnak.
Felhívjuk
a tagoknak figyelmét arra is,
A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom
Feleden a SzMKÉ-t megalakították bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb hogy ezen vacsorán meggyőződést sze
s elnökké Virók Gyulát, ügyvezető al- pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato rezhetnek a kör jóminőségü és kellemes
Az elnökség.
elnökké Bellágh Barna ref. lelkészt, tit zásra fogad e! és azokból visszafizetéseket zamatu borairól is.
kárrá dr. Boross Zoltán ügyvédet, jegy mindenkor azonnal teljesit.
Gyermek-kitétel. Folyó hó 22-én este
A vasúti főnökség közleménye: % 11 órakor Rimaszombatban, a Szijzővé Bartha Ferencet, pénztárnokká Ja1. Vasár- és ünnepnapi tértijegyek jártó-utcai egyik ház kapualjában egy
kubovits Jenőt választották meg.
minden
állomásra minden korlátozás nél kéthetes leánygyermeket találtak gondo
A kereskedősegédek gyülekezete
kül
adatnak
ki.
alakuló ülésén elnökké Fodor Józsefet,
san bepólyázva, akit valamelyik elkese
2. Vasár- és ünnepnapi tértijegyek redett, valószinüleg leányasszony-anya
aielnökké Füleki Sándort, titkárrá pedig
Havas Györgyöt választotta meg Rima megkezdésének érvényessége szombaton tett ki a jószívűségükről ismeretes ház
vagy ünnepnap előtti napokon az állo beliek kapuja s illetve ajtaja elé. A ki
szombatban.
Halálozások. Sóláos Elemér runyai másról déli 12 óra után induló vonathoz tett ártatlan csecsemőt a helybeli gyermekmenhelyen helyezték el s az anya
: !dbirtokos életének 60 ik évében folyó van kötve.
3. Vasárnapi vagy ünnepnapi tértijegyek felderítése iránt a rendőrség a nyomo
hó 20-án, hosszas betegeskedés után
elhunyt. A megboldogult temetése őszin- befejezésének érvényessége úgy marad zást folyamatba tette. — A kisgyermek
ingecskéjén IH S betűk láthatók kihii- részvét megnyilvánulás mellett folyó mint eddigelé.
4. Az eddigelé érvényes 33% helyett mezve; akik az anyáról netalán tudnak
i 22-én ment végbe a runyai családi
sírboltba. Halálát testvérei: runyai Sól- 25% fesz engedélyezve, gyermekek 10 valamit, jelentsék a rendőrségen.
dos Béla dr. a magyar Nógrádvármegye éves korig ennek felét fizetik.
Fellépett a sertésvész Rimaszombat
Figyelmeztetnek az utasok, kik másfél
-parija, Sóldos Árpád runyai földbirban
s ezért minden sertéstulajdonos
ckos családjaikkal és kiterjedt előkelő jeggyel utaznak, hogy jegyüket ne adják igyekezzék állatait mielőbb beoltatni.
le a végállomáson, hanem csak majd a
rokonság gyászolja.
Erről jövő számunkban bővebb ismer
kiinduló állomáson.
tetést
adunk.
özv. Antony Lajosné szül. Zsufovszky
Ne félj,
Julianna magánzónő, 53 éves korában ezentúl már nem kell attól tartanod,
A postatisztviselőnők m egszólítása:
folyó hó 23-án városunkban elhalálozott. hogy megbüntetnek, ha ennek az ál „asszonyom." A postaügyi minisztérium
Holttestét igaz részvét mellett folyó hó dott, kedves rimaparti városnak eddigi elrendelte, hogy az összes postai női
25-én temették. Halálát egyetlen gyer ősrégi, igazi magyar nevét, Rimaszom alkalmazottakat a szolgálatban „asszomeke gyászolja családjával.
batot kiejted a szádon, vagy éppen a nyom“-nak szólítsák, tekintet nélkül
Városi közgyűlés. Rimaszombat vá postán rendeltetési helyként Rima arra, hogy férjezettek, avagy hajadonok-e.
ros képviselőtestülete február hó 1 én szombatot írsz leveledre. Ne félj, mert
Öngyilkos könyvelő. Fercsek Emil, a
délután fél 4 órai kezdettel közgyűlést a jobb belátás végre ebben már győze Gabonatársaság nagymegyeri raktárának
ar*. Az 52 pontból álló tárgysorozaton delmeskedett és az Országos Hivatal könyvelője, aki hasonló minőségben a
:5bb fontos ügy is szerepel.
utasította az ország összes közigazga Tátra bank rimaszombati fiókjánál is
Különös égi tünemény voit látható tási hatóságát, hogy minden magyar működött, folyó hó 18-án agyonlőtte ma
folyó hó 25-én este 9—10 óra tájban az nyelvű iratban a hatóságoknak a ma gát. — Az öngyilkosságot csak másnap
égboltozat északnyugati részén. A bi- gyar jellegű városokat magyar néven vették észre, amikor hulláját vérrel bo
bor-szinü,
hatalmas korongnagyságu kell írni, megnevezni. Ne kapkodd hát ntottan lakásán megtalálták. A lapok
fényfolt (északifény) tűzfény-reflexhez félelemben többé a fejedet és most már közlése szerint a 28 éves fiatal ember
hasonló kisugározással ritka természeti bátran használd szóban és Írásban Rima végzetes tettét valószinüleg szerelmi bá
tünemény látványosságával hatott a szombatot épp úgy, mint Rozsnyót, Lé natában követte volna el, mig tisztviselő
szemlélőkre, akik számos csoportban vát, Érsekújvárt, Komáromot stb. ma társainak hátrahagyott búcsúlevelében
figyelték városunkban is a különös és gyar jellegű helységek magyar neveit, bocsánatot kér azoktól s azt Írja, hogy
félelmetesen szép természeti ritkaságot. jogod ez s ezzel a joggal élned is kell, tettét azért követte el, mert egész éle
tében szerencsétlen volt. Az egyébként
Mi sem természetesebb : a nézők babo- | ha magyarul beszélsz.
B M — W BM —
B M BBlIBBiga

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, január 29-30-án
kitűnő bécsi nagyfilm. A filmművészet
csúcspontja.Óriási siker az egész világon:

Első ballépés
Paula Wessely, R. Forster, Egon Jordán,
Kedden, február 1-én amerikai kacagtató
film a közkedvelt Laurel és Hardy-val :

Cigány becsület
Szerdán, február 2-án elragadtató ameri
kai bűnügyi dráma :

Villamos szék
Csütörtökön, február 3-án izgalmas ame
rikai bűnügyi dráma :

50. számú luxuskabin
Fred Mac Murray, Carola Lombard.

rokonszenves modorú fiatal ember tra
gikus halálának hire itteni ismerősei és
barátai körében is őszinte részvétet
keltett.
Jelmezestély. A helybeli Zsivena szlo
vák nőegylet február 19-én a „Tátra"
szálló összes helyiségeiben nagyszabású
jelmezestélyt rendez, este 9 órai kez
dettel. Meghivó-reklamációk a könyv
nyomda r. t.-nál (Tompatér). Jelmez
információk: a Kaef-üzletben (Gömöri-u.)
A rimaszombati korcsolyázó egye
sület elnöksége közli a jégsport hívei
vel, rendes és pártoló tagjaival, hogy
egyrészt a jégsportnak uj híveket sze
rezzen, másrészt hogy tagjait szórakoz
tassa és a jégsportot fejlessze, kapcso
latot létesített a rimaszombati Törekvés
sportklub jégkorong osztályával és be
vezette a jégkorong-csapat mérkőzése
ket. Ezen mérkőzéseket a korcsolyázó
egyesület rendes tagjai, akik tagsági
jegyük birtokában vannak, díjmentesen
nézhetik, fontos tehát, hogy ilyen mér
kőzéseknél a tagsági jegyet magukkal
hozzák. Önkéntes fizetést azonban a
jégkorong-osztály költségeinek fedezé
sére tetjesithetnek. Az elnökség ez al
kalommal is figyelmezteti a nagyérdemű
közönséget, hogy a jégpályára csak
korcsolyával léphetnek, s hogy a ren
dezőség utasításait egyrészt a házirend,
másrészt a rendezőség előírásainak meg
felelően betartani kötelesek. Rend és
fegyelem nélkül ilyen mérkőzések nem
teljesíthetik feladatukat, sőt a nézők
testi épsége is veszélyeztetve van.
Bővül az Illaváról megszökött be
törő bünlisztája. A csendőrkézre ke
rült Bozsek János osztravacsicei illető
ségű 34 éves hivatásos betörő bünlisztájának összeállításával a nyomozó
csendőrállomások már elkészültek. Mint
ismeretes, Bozsek az illavai fegyházból,
ahoi büntetését töltötte, megszökött és
az ősz elejét Gömörben sorozatos betö
rések végrehajtására használta föl. Az
Illaváról történt szökés utáni napokban
elkövetett bűncselekményeire csak most
kezd világosság derülni. A jeles betörő
Illaváról jövet először is Laukó Antónia
zólyomi trafikjának falát bontotta ki
éjnek idején és onnan 700 korona ér
tékben dohánynemüt és pénzt hará
csolva, áttette működésének színhelyét
a kékkői járásba, ahol a lesty-i szövet
kezetnél ugyancsak falat bontott és
1267 korona értékű áruval megrakodva,
nyomtalanul távozott, majd Bartos Pál
felsőtiszovniki, Gál Jolán Turje-Polo-i és
Penicska János plieiovcei lakos kárára
ugyancsak kisebb-nagyobb betöréseket
követett el. A teljes beismerésben levő
betörőt összbüntetésül 4 évi fegyházra
Ítélték.
Filmszínház. Folyó hó 29. és 30-án
„Az első ballépés" c. bécsi film kerül
bemutatásra Paula Weselyvel a fősze
repben. Teréz a bécsi sziniakadémiába
véteti föl magát, de előbb vidám estét
rendez magának egy kis vendéglőben,
hol megismerkedik Dahlen sziniakadémiai igazgatóval. Egyik sem árulja el
kilétét. Terézt nagy meglepetés éri Dah
len láttára az akadémiában, ki úgy tesz,
mintha nem ismerné s kétségbe esik,
de Hoyer grófnő, szállásadója, rendbe
hozza a dolgait.

Február hó 5-én az Iparoskor reprezentációs bálja.
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Február hó 1-én lepergésre kerül a
„Cigányleány" cimü film, melyben Stan
Laurel és Olivér Hardy kimeríthetetlen
hu mórja minden fázisával elejétől végig
derültségben tartja a nézőt, illetve hall
gatót. Az események központjában egy
bosszúból elrabolt királyleány élete áll,
ki a cigányok közt fölnevelkedik s min
denki kedvencévé válik.
Február 2-án színre kerül a „Villa
mos szék" cimü amerikai kriminálfilm,
mely a new-yorki gangster-alvilág leg
pregnánsabb epizódjait tárja elénk s
mely a sajtónak a gangsterek elleni
éles küzdelmét ecseteli, melynek folya
mán a titokzatos „Fehér hatalom" lesz
leleplezve. Főszereplők : Madge Evans,
Trauchot Tone.
Február 3-án a „Luxuskabin B. 50."
cimü amerikai bűnügyi filmdráma kerül
előadásra. Az izgalmas események a
Havreból Newyorkba tartó luxusyachton peregnek le, melyen Olga nevű nő
utazik, kit svéd hercegnőnek tartanak.
A hajón titokzatos gyilkosság történik,
melynek elkövetésével egy hegedűmű
vészt gyanúsítanak. A főszerepeket Carola Lombard és Fred Mac Murray játszák.

A gazdasági válság Mai.

gol, francia és amerikai páncélszekrényekből és amikor minden
vállalkozás megállóit s a földmű
ves, birtokos, gyáros és a munkás
egyforma reménytelenséggel bá
mult a levegőbe. A gazdasági el
méletek fejük tetejére látszottak
állani és senki sem tudta megér
teni ennek okait.
De a válság borzasztó fojtogató
szorítása mégis véget ért és Ame
rika, Anglia, Franciaország munkanélküli millióinak állapota javult. A
munkások is keresethez jutottak.
Miért ?
Ki tudná ezt megérteni ebben a
nagyon fölfordult világban ? A mi
kor az egymástól elzárkózott, ma
guknak termelő országoknak sike
rült az, ami minden gazdasági el
mélettel ellentétben áll. Mert az
elmélet szerint csak akkor állhat
be általános javulás, ha az ember
megnyitja határait és mindent a
szabad forgalom útjára terel. De
hát hol vagyunk a szabad forga
lomtól és mégis javult a helyzet,
mert a tőke nem bujt el olyan hisz
térikus félelemmel kötelességei elől.
A közelmúltban a javulást annak
a számlájára Írták, hogy a fegy
verkezési ipar általános föllendülése
adott munkát mindenfelé és milliók
kezébe kenyér került. íme, még a
háborús elvek diadala: a nagy
fegyverkezés is képes volna javí
tani a nagy depressziókon, ahova
a gazdasági életet a pénz elbuvása
juttatta.
ügy látszik, van itt valami a tu
dományos kutatásban, az emelkedő
és süllyedő grafikonok méretei kö
zött, amit ma sem ért a tudós ku
tató, ami olyan megmagyarázha
tatlan, mint az időjóslás meteoro
lógiai adatai. Jósolnak, de az idő
járás mégis másként üt ki, mint
ahogy az adatok mutatnák.
Itt is jósolnak konjukturát, de
pressziókat: a világgazdaság javu
lását, rosszabbodását, de azért a
jóslat a jelek szerint nem mindig
válik be.
Mert a grafikonok csak a külső
tényeket vizsgálják, de a javulás
attól is függ, hogy a tömegek lel
kében nem kerekedik-e fölül lehangoltság, pánik, oktalan félelem vagy
oktalan remény. Ezekkel is szá
molni kellene, de ehhez nem ért
ma sem a tudomány.
X.

A közönséges emberi halandó
hajlandó azt hinni, hogy a kon
junktúrák meg-megujulását nem
nagy dolog megérteni. És aztán
meg lehet érteni a gazdasági élet
mélységeit: a félelmes depresszió
kat is, amelyek milliók kezéből
csavarják ki pár év alatt a meg
élhetés lehetőségeit.
Sok a termelés bizonyos téren,
nem tudnak eladni, lesüllyednek
az árak: nem érdemes termelni.
Nincs értéke a munkának, nagyon
olcsó lett az emberi élet értéke,
ez lett a legolcsóbb a világon.
Ezért a depresszió, ezért állott be
a süllyedés, ezért nincsen konjunk
túra, ami olyan becses és remény
gerjesztő dolog a világgazdasági
életben.
De hát vannak konjunktúra-ku
tatók és közgazdasági tudósok,
akik mindenféle alapos összeveté
sekkel számitgatják az eredménye
ket, akik az emelkedést és a sülyedést olyan görbe vonalakban
fejezik ki, amit grafikonnak szok
tak nevezni. Ezek a grafikonok
mutatják hegynek emelkedő irá
nyokkal a javulásokat és mélysé
gekbe süllyedésükkel a rosszabbo
dásokat.
Ezek a tudós kutatók figyelnek,
összevetnek, hasonlitgatnak évrőlévre és igy adnak jóslásokat a Hodía Milán dr.
jövőre nézve. Most is azt jósol
gatják, hogy vége közeledik a pár
éve tartó konjunktúrának és de Összeállította és előszóval ellátta : Rudinsky József dr. — Fordította : Donner
presszió várható utána.
Pál. — Kiadta: E U G E N P R A G E R
Nem túlságosan érti a közönsé könyvkiadó vállalata, Bratislava-Pozsony,
két kötetben.
ges ember, hogy hol volt az a
jobb világ, aminek a vége várha
Eugen Prager könyvkiadó vállalata
tó? Mert igaz ugyan, hogy tán egyik magas célkitűzését valósítja meg,
valamivel kevesebb ember halt amidőn a csehszlovák államférfiak, a
legjobb csehszlovák kép
éhen a munkanélküliségben, mint demokrácia
viselőinek reprezentatív híveit sorra
azelőtt és talán valamivel több ju megjelenteti és a széleskörű magyar
tott keresethez, mint előbb. De hol olvasóközönség rendelkezésére bocsátja.
van ez a jobb világ, amit konjunk Az ötkötetes „Magyar Masaryk" és Betúrának neveznek, amiben megnyíl nes dr. köztársasági elnök „Nemzetek
forradalma" cimü háromkötetes memoár
nak az arany elzárt árjai és öm műve mellé most Hodía Milán dr. mi
lik a gazdasági életre a pénz, mint niszterelnök „Középeurőpa országutján"
televény termő öntöző ?
cimü kétkötetes munkáját sorakoztat
Hát biz ez nem látszott meg va ja fel.
E munka, mely Hodía miniszterelnök
lami nagyon.
válogatott Írásait, beszédeit, tanulmá
Igaz, hogy voltak nemrég olyan nyait, megnyilatkozásait foglalja magá
esztendők, amikor elsorvadni lát ban, Rudinszky József dr. Hodza dr.
szott minden emberi és gazdasági életműve egyik legjobb és legavatottabb
kapcsolat, ami nemzeteket és álla ismerőjének összeállításában kerül a
mokat egymáshoz csatolt és ami a magyar olvasó elé. A terjedelmes elő
szó, mely szintén Rudinsky József drt.
fölvirágzást elősegíti.
vallja szerzőjéül, valójában egy remek
Volt olyan időszak is, amikor az be szabott, tömör monográfia lebilincse
arany valósággal menekült az an lő formában rajzolja meg Hodía dr.

Kfizépeurópa országútin.

magasbaivelő útját a diákpolitikustól és
fulminans tollú fiatal újságírótól az
európai formátumú államférfiuig.
Az első kötetnek ma is izgalmas ol
vasmányt jelentő lapjain a háboruelőtti
magyarországi politikai élet leglényege
tárul elénk. A világháborúval lezárult
korszak minden alapvető problémája
egész élő valóságában lobog fel ezeken
a lapokon, a demokrácia fókuszába sű
rítve. Földkérdés és kultúrpolitika, pa
rasztkérdés és munkáskérdés, országos
politika és nemzetiségi politika, a ma
gyar parasztpárt problémája, Achim
András tragédiája, a magyarországi
nemzetiségi kérdés egész komplexuma,
a szlovákság valamint a szerbek és ro
mánok küzdelmei, közös törekvései és
megannyi más háboruelőtti magyaror
szági korjelenség lüktet egy markáns
politikai egyéniség, egy ragyogótollu
publicista, egy pallérozott, tudós fő és
fiatalon is érett, európai látókörű, kép
zett elme szenvedélyes és fölényes,
harcoskedvü állásfoglalásában.
A Hodía-mű második kötete pedig
mélyrehatoló betekintést nyújt abba a
szélesen megalapozott koncepcióba, a
mely Középeurópa harmonikus meg
szervezésére, az értékes középeurópai
erők tömörítésére irányul. A Hodía-terv,
ahogy a csehszlovák miniszterelnök
szakavatott elgondolása alapján a közép
európai probléma megoldás-tervezetét
elnevezték, minden részletében, a meg
dönthetetlen érvek teljes fegyverzetében
s a gazdasági, politikai és kulturális
indokokra támaszkodó logika pompás
ragyogásában bontakozik ki előttünk. A
középeurópai földmives-demokrácia min
den történeti elhivatottsága a balti álla
moktól a Balkán nyúlványáig eleven
erővel követeli helyét az európai poli
tika szintjén, hogy — Hodía dr. meg
győző bizonyítása szerint — az általá
nos béke szolgálatában betölthesse nagy
feladatát: közvetítőnek lenni nyugat és
kelet között.
Az olvasó megismerkedik továbbá
azokkal a felbecsülhetetlen jelentőségű
gazdaságpolitikai irányelvekkel is, ame
lyek a demokratikus jelenbe ágyazva
egy uj gazdasági és társadalmi korszak
alapját hivatottak megvetni. És végül:
behatóan tájékozódhatik egy koncepció
zus, gazdag elméleti és gyakorlati fel
készültségű, a tradíció kontinuitására
támaszkodó és építő, de azért friss és
bátor szellemű, providenciális államférfiunak szinte a politikai műhelyben.
Szeme előtt formálódik egy-egy államférfiúi tett, a „műhelymunka" minden
stúdiumában.
Hodía Milán dr. e kétkötetes mun
kája, amely szélesre alapozott formában
ismerteti meg a magyar olvasót a cseh
szlovák miniszterelnök politikai irói
couvre-jével és bemutatja Hodía kima
gasló egyéniségének egész fejlődését a
háboruelőtti nemzetiségi politikustól
Európa egyik legmarkánsabb államférférfiáig, — aktuális és lekötő olvas
mány. — Donner Pál fordítása szaba
tos, plasztikus, magyaros. A PRAGERkönyvkiadót külön dicséret illeti meg a
mű Ízléses, díszes kiállításáért.
(Beküldetett.)

nek határozatára, ú j ó l a g o s á n felhív
juk mindazon egyesületeket, amelyek az
1937/38. évi bajnokság őszi fordulójára
kisorsolt I. vagy II. oszt. bajnoki mér
kőzésüket bármely okból kifolyólag nem
tudták lejátszani, hogy azokat a tavaszi
forduló előtt feltétlenül játszák le.
Miheztartás végett alább közöljük az
elmaradt mérkőzéseket.
/. oszt. Apátfalusi SC—Tamásfalvai
MSC, Füleki TC XI.—Losonci AFC XI.,
Tornaijai SC—L. Vasas SC, Füleki TC
XI.—L. Vasas SC, Losonci AFC XI.—L.
Vasas SC.
II.
oszt. Losonci AFC Ib—Rim. Törek
vés SE XI., LAFC Ib—Panidaróci ITE.
Ajánljuk az egyesületeknek, hogy a
mérkőzések terminusaiban már most ál
lapodjanak meg, s azt jelentsék a Kerü
letnek !
Rimaszombat, 1938. január 26.
Bokor Dezső s. k. Briinner Sándor s. k.
társelnök.

előadó.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.
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 á m o ssy G. és T á rsá n á l
kapható.

Masaryk-tér 2. sz.

É R T E S ÍT É S .
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 mellé
helyeztem át, ahol naponta frissen vágott
húsok és hentesáruk a legjobb minőség
ben kaphatók.

KOSKO LA JO S
mészáros és hentes.

M A N D E L E.
vizsgázott fogtechnikus.
Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.

Dolgozik a LIECEBNy FOND
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

Bor eladás.
Értesítem a közönséget, hogy

sa já t term ésű boraim
elárusitását Gömöri-ucca 8.
szám alatti lakásomról

Ferenczi-u. 6.sz. házam emeleti részébe
helyeztem át. — Kérem nagy
becsű vevő közönségem to
vábbi jóakaratu támogatását.
Tisztelettel:
Özv. BENYO GÉZÁNÉ.

SPORT.
J É GHOKKI .
Besztercebányai SK—Törekvés 11:2
(1:0, 3:1, 7:1). — Biró : Cséman.
A nagyszerű besztercebányai diviziós
csapat iskolajátékkal, könnyűszerrel győ
zött a Törekvés csapata ellen, annak
dacára, hogy csak egy cserejátékosuk
volt. A mérkőzésen a Törekvés játéko
sok igen sokat tanulhattak s a szerzett
tapasztalatok remélhetőleg gyümölcsözőleg fognak hatni a további fejlődés
szempontjából. A Törekvésből csupán
Szabó, Horváth és Tromka mutattak el
fogadható játékot. A gólokat Kovács és
Horváth lőtték.
Vasárnap újból jéghokki mérkőzés
lesz városunkban. Ezúttal a losonci Ta
nítóképző intézet csapata lesz a Törek
vés vendége. A mérkőzés délután fél
3 órakor kezdődik.
A CsAF-MLSz Középkerületének 1938.
évi I. számú hivatalos közleménye.
Hivatkozással a Direktórium 1937. év
november hó 15-én megtartott gyűlésé

Rimaszombat, 1938. Nyomatott R á b e ly K á ro ly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)

