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Sífelszerelés, ródli
és egyéb

té li 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 v issza  nem adunk.

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

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

Á legnemesebb kegyeleti munka.
Adakozzunk a hősök emlékművére. — A még be nem jelentett 
hősök nevei 1938. márczius 1-ig közlendők. — Az emlékmű 

kilencvenötezer koronába kerül.
Rég elhallgattak az ágyuk, el

ült a csatazaj, elestek a hősök, 
1914—1918 óta 20—24 év telt el, 
de még emlékezünk reá, amidőn 
sapkájuk mellé tűzött zöld cser
lombbal, dalolva szálltak fel a vas
úti kocsikba és mentek-mentek 
messzire, oly messzire, hogy oda 
élő ember nem követhette őket! 
Korhadt fakeresztek jelezték egy 
ideig magános vagy tömegsírok 
felett messze a szülőföldtől pihenő 
helyüket, de vájjon állnak-e még 
a keresztek, ki tudja ?

Összeírás szerint 113 itteni hős 
nevét ismerjük. Ezek közül a csata
mezőn elhaltak táborából négy hő
sünk tetemét haza tudtuk hozni, 
ők itt nyugszanak Rimaszombat 
temetőjében, a város által adomá
nyozott diszsirhelyeken.

A kegyelet Rimaszombat város
hoz méltó, lehet mondani monu
mentális emlékművet kiván felállí
tani. A terv régen készen van és 
már előkészítő munkák is folytak, 
de az országos műemlékeket védő 
hivatal hosszadalmas eljárása miatt 
ezek folytatása szünetelt.

A műemlékeket védő hivatal ál
tal városunkba küldött szakértő 
műépítész javaslata folytán az ere
deti terv némi változtatást szenve
dett. Ezen újabb terv elfogadtatott, 
ennek alapján az illetékes járási 
hivatal az épitési tervet kiadta s 
most már teljes erővel hozzá lehet 
látni az emlékmű építéséhez, ha a 
város közönsége a hősökkel szem
ben mindenkor tanusitott áldozat- 
készségét újra megnyilvánitja.

A terv hivatalos kívánságra való 
átdolgozása a költségeket emeli, 
— igaz mai formájában a terv ha
tározottan nagyobbszabásu s igy ez 
a tervezés előnye, — de mert 
ezen uj terv mellett a két figurális 
szobor feltétlenül egyszerre állítan
dó fel s nem az elgondolás sze
rinti két részletben, a nagyközön
séghez fordulunk, hogy segítse 
meg az emlékműbizottságot mun
kájában, áldozzon a hősök emlék
művére, hiszen ők életüket adták 
oda, mi akármennyit adunk, min
dig csak adósaik maradunk.

Külön elszámolási kimutatást köz
lünk alább az emiékműbizottság 
vagyoni helyzetéről. — Eszerint 
készpénzben rendelkezésre áll 1937.

december 31-én . . Ke 63854'00 
ha ehhez hozzászámítjuk 
a tervező művésznek már 
kifizetett...................... Ke 7000'00
úgy összesen . . .  Kő 70854 00 
felett rendelkezik a bi
zottság.

Egyik nagylelkű ado
mányozó még . . . .  500000 
koronával járul ehez s igy mindent 
összevéve 7585400 korona összeg 
fog rövidesen rendelkezésre állani. 
Ámde a kivitelhez 95000 korona 
szükséges. Ezen összeg is csak 
azért elég, mert mindent házilag 
készíttetnek el, az egyes kőfaragó, 
szobor-öntési stb. munkákat nem 
egy vállalkozónak, de külön-külön 
adják ki, ami lényeges megtakarí
tást jelent.

Ezen hiányzó 20000 koronát kell 
előteremteni. Megkéri tehát a bi
zottság az illetékes hatóságot a 
gyűjtési engedély kiadására, s 
külön is felkérik az összes rima- 
szombati e g y h á z i - ,  kultúr- és 
társadalmi szervezeteket, egylete
ket, hogy ezen kegyeletes célt 
szem előtt tartani szíveskedjenek, s 
ha mától kezdve bármit is ren
deznek, a bevétel egy hányadát 
bocsássák az emlékműbizottság 
rendelkezésére.

Az összes vallásfelekezetek itteni 
hőseiről van szó, nevük együtt lesz 
a travertin kőtáblán megörökítve, 
egy cél és egy gondolat legyen 
hát most úrrá a lelkeken : „min
dent a hősökért!"

Az emlékműbizottság minden 
legkisebb adományt köszönettel fo
gad és nyilvánosan nyugtáz.

Adományok a Rimaszombati 
Bankhoz, a hősök emlékműbizott
ságának számlájára fizetendők.

„Aludtál régen a föld alatt, hagy
tad zöldülni a füvet, pihent az em
ber sirod fölött, ki ébreszt fel új
ra ?“ Felébreszt a kegyelet, az ál
dozatkészség, a hűség, mert Rima
szombat város nemes közönsége 
tudja mivel tartozik régen porladó 
hőseinek !

*
A Rimaszombati Hősök Emlékműbi
zottsága félévi vagyonállag kimuta

tása 1937. december hó 31-én:
1937. julius 1-én készpénz bankfolyó

számlán .......................... Ké 70533'—
1937. aug. 13. Névtelen adomá-

mányból.......................... Ke 100‘—
1937. aug. 13. Csapó Sámuel

adománya .....................K5 100'—
1937. aug. 16. Tóth Béla ado

mánya .............................KS 40'—
1937. dec. 31. Váry János-féle 

adomány egy részlete ... Ke 46'50
1937. dec. 31. Nettó bankkama

tok folyószámlán és betéti
könyvön ..........................  Ke 1039 50

Összesen Kö 71859 00
Kiadások:
1937. jul. 7. Tervező művész

nek ..................  Ki 4000 00
1937. julius 10. Költsé

gekre ........... Ke 25000
1937. aug. 5. Tervező 

művésznek ... Kó 3000'—
1937. szept. 11. Műem

lékek orsz. referátusa 
által kiküldött műépí
tész utazási költsége 
és tiszteletdija KS 755'— 8005'—

Készpénz Kő 63854'—
Az emlékmű táblájára vésendő 

hősök névsora:
Ambrózy Márton, Árvay György. 
Bábonyi Tóth László, Bangó Gyula, 

Bedécs Béla, Benyo Gyula dr., Bemáth 
Ármin, Blaskovics Vilmos, Boros Ist
ván, Brandt Rezső, Bródy József.

Czakó László, Czeber János, Csank 
István, Csapó Gyula, Csapó Kálmán, 
Csapó Pál, Csonka József.

Deák Andor, Delics István, Deutsch 
Dávid, Drencsik János id., Drencsik Já
nos ifj., Dusza József.

Gyikó Ferencz dr., Górász István, 
Görbe Gyula dr., Grébecz János.

Hagetter Lajos, Herényi István, Hizs- 
nyan József, Homonnay István, Hotyák 
István, Huszanyicza János.

Istók László.
Jurasko Jenő dr.
Kálosi János, Kamarás János, Klochan 

István, Konszky István, Kontratovich 
Elemér, Kótay Lajos, Kovács Gusztáv, 
Kovács István I., Kovács István II., Ko
vács János, Kovács József I., Kovács Jó
zsef II., Kovács Kálmán, Krisko Pál, 
Kriston Kálmán ifj., Kulcsár János, Kur- 
csik István.

László István, Leeső Aladár, Leeső 
Ferencz, Loffay János, Lőkös István, 
Lőkös János.

Mács István, Magyar Imre, Márton 
József, Márton Miklós, Mézes József, 
Misurák György, Molnár Géza, Molnár 
Sándor, Mura Szilveszter.

Nagy Imre, Nagy József, Nagy Pál. 
Ofcsárik Pál.
Palkovics Ferencz, Pásztory Gyula, 

Pecsők János, Poprócsi Béla, Poránszki 
József, Putra Ede.

Rácz Gyula, Reisz Géza, Roszjár Já
nos, Rózsa József, Réthy József.

Sáfrány János, Sáfrány Ödön, Schmid 
Arthur dr„ Seres László, Simko István, 
Simon János, Sós Aladár, Sós Miksa, 
Szeleczky József, Széplaky Pál, Szilassy 
István, Sziics István.

Takács László, Tarjányi Lajos, Tatai 
István, Teleki János, Tengely Ferencz, 
Tóth András, Tóth-Koháry János,

Uhrin János, Uliczky Gyula.
Varga Ferencz, Varga János, Varga 

Lajos ifj. Vasas József, Venczel Lajos, 
Viszlai János, Vondra István, Vörös 
László, Vrestyák Márton.

Azokat, akik hozzátartozóikat ezideig 
még be nem jelentették, ezennel fel
hívja az emlékműbizottság, hogy a 
bejelentést 1938. évi március hó 1-éig

a városi anyakönyvi hivatalban (Város
háza, emelet 10. számú szoba) okvetle
nül tegyék meg, mert akkor a nevek 
fölvésése munkába vétetvén, azontúl 
érkező bejelentések figyelembe nem ve
hetők s ezért minden esetleges késle
kedő csak önmagát okolhatja majd.

Tíz uj állásra hirdet pályázatot Ri- 
szombat városa.

Kedden délután tartotta meg a rima- 
szombati képviselőtestület idei első köz
gyűlését, amelynek legfontosabb napi
rendi pontja volt a múlt évben módo
sított szisztemizációs-szervezési szabály- 
rendeletnek felsőbbhatósági jóváhagyá
sáról szóló városbirói jelentés. A járási 
választmány jóváhagyó végzésének egy
hangú tudomásvételével kapcsolatosan 
a közgyűlés ugyancsak egyhangúlag 
megszavazta a tanács előterjesztését a 
szervezési szabályrendeletben rendsze
resített

városi mérnöki, állatorvosi, pénz
tárnoki, helypénztiszti, adótiszti, 
három irodai segédi, vizőri és 

tűzoltói állások
betöltésére vonatkozólag és az elöljáró
ságot felhatalmazta a pályázati hirdet
mények közzétételére. A másodszámve
vői és erdőlegényi állások betöltését il
letőleg a közgyűlés egyelőre nem hozott 
határozatot.

A betöltendő tiz uj állásra vonatkozó 
pályázat megszavazása teljesen simán 
ment végbe, csupán a szerződéses állat
orvosi állás pályázati feltételeinek meg
állapítása robbantott ki vihart. A városi 
állatorvosi állást a hivatalos tényezők 
és a közönség legteljesebb megelégedé- 
re Révész Hugó tölti be Rimaszombat
ban és szerződése húsz évi szolgálat 
után e hó végével jár le. Sichert Károly 
képviselőtestületi tag éppen e két év
tizedes, elismerésreméltó közszolgálatra 
való tekintettel azt indítványozta a köz
gyűlésnek, hogy a pályázati feltételek
ben kösse ki a város a pályázóktól a 
félévi vágóhídi praxis igazolását, amely- 
lyel ha nem rendelkezik a pályázó, úgy 
köteleztessék annak megszerzésére a 
jelenlegi városi állatorvos irányítása 
mellett és Révész főállatorvos csak ezen 
félév leteltével legyen felmentve állá
sából.

Harsányi Aurél főjegyző élénken til
takozott Sichert Károly indítványának 
elfogadása ellen, Dr. Bartos Gyula, 
Steiner Félix, Réthy István és Vozáry 
Sámuel azonban Sichert indítványa mel
lett szólaltak föl s a főjegyző állás
pontját a városatyák közül egyesegyedül 
Kosko Lajos mészáros pártolta. A köz
gyűlés végül is Dr. Eszenyi Gyula vá- 
rosbiró közvetítő inditványát tette ma
gáévá, elhatározva, hogy az állatorvosi 
állás elfoglalására julius 1-ét tűzi ki 
határidőül s addig Révész főállatorvos 
tartozik szolgálatát ellátni. Harsányi fő
jegyző vétót emelt a határozat ellen, 
mire Dr. Bartos városbiróhelyettes pa
naszt jelentett be a jogosulatlan vétózás 
miatt. — Amennyiben a főjegyző nem 
vonja vissza a vétót s a panasz beadá
sára valóban sor kerül, az állatorvosi 
állás betöltésére vonatkozó pályázat 
meghirdetése is bizonytalan időre el
tolódik, mert a vétó és panasz elintézé
séig a közgyűlés határozata nem emel-
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kedhetik jogerőre. A politikamentesség 
látszatával biró kisded intermezzo a 
városházi pártok állatorvos-jelöltjeinek 
érdekében megindult sakkjáték játszma
nyitó lépéseit jelenti.

A közgyűlés egész sereg illetőségi, 
segélyezési, személyzeti és adminisztrá
ciós ügy letárgyalása után megszavazta 
a vásárrendtartási szabályrendelet mó
dosítását és egyhangúlag hozzájárult 
Szőllősy János, Vladár Ilona és Papp 
Lajos alkalmazottak fizetési előlépteté
séhez, Szabó Károly, mérnöki diplomá
val biró főszámvevőt pedig kiváló szol
gálatai elismeréséül a 7-ik fizetési osz
tály b) fokozatába való előléptetés he
lyett egyenesen a 6-ik osztály a) foko
zatába léptette elő.

Nagy megütközést keltett, hogy a 
belügyminiszter többszöri Ígéret ellenére 
ismételten megtagadta a városi kövezet
vám-szabályrendelet jóváhagyását, vi
szont örvendetes tudomásul szolgált a 
rimaszombati magyar és szlovák körzeti 
polgári iskolák engedélyezéséről szóló 
iskolaügyi miniszteri leirat bejelentése 
s a közgyűlés ezen két iskola tanács
tagjait nyomban meg is választotta.

Megszavazta még a közgyűlés az 
évek óta húzódó közbirtokossági ügyre 
vonatkozó egyezséget is, végül pedig a 
kommunista pártnak a munkanélküliség 
leküzdése tárgyában benyújtott inter
pellációra adott városbirói választ hall
gatták meg és vették tudomásul s ezzel 
a több illetőségi és adminisztrációs 
ügyet is elintéző közgyűlés befejezést 
nyert.

„Egy kis senki/4
Kitűnően sikerült a Blaha Lujza-tár- 

saság újabb előadása is.
A felejthetetlen „Érettségi" után a 

Biaha Lujza Műkedvelő Társaság gár
dája január 29. és 30-án Bónyi Adorján 
„Egy kis senki" cimü 3 felvonásos víg- 
játékát mutatta be a Polgárikör szín
padán és ezek az előadások újabb bi
zonyságát adták e városunk összes mű
kedvelőit egybekapcsoló intézmény élet
revalóságának. — A vezetők törekvése 
ezúttal oda irányult, hogy lehetőleg tel
jesen uj szereplőket állítsanak frontba s 
ezáltal alkalmat adhassanak a tehetsé
gek minél gyakoribb felbukkanására. Ez 
a dicséretes törekvés teljes sikerrel járt, 
mert a most lefolyt előadások során 
egész sereg uj tehetséget sikerült fel
fedezni s ezáltal a komoly hivatottság- 
gal rendelkező műkedvelők száma je
lentősen gyarapodott.

A címszerepet Bodnár Géza játszotta 
meg igen sikerültén. Annak ellenére, 
hogy ezúttal első Ízben szerepeit szín
padon, kitünően megállta a helyét és 
kellemes hangjával, elegáns megjelené
sével méltán kiérdemelte a töméntelen 
nyiltszini tapsot.

Bájos partnere volt Tokár Juliska, 
aki a gazdag bankigazgató reális életre 
vágyó leányát alakította nagyon jól. 
Természetes bája és bátor fellépése 
predesztinálja a műkedvelő-színpadra.

Igen sikerült, jól felfogott munkát 
végzett Durda Dezső, a hatalmas bank
vezér nehéz szerepében. Kellemes orgá
numa, fegyelmezett egyéniség jellemez
ték játékát.

A „még csak egyszer" férjhez menni 
óhajtó nagynéni kedves szerepében Le
eső Ida ismét bebizonyította, hogy igen 
tehetséges komika, akit szeretnénk mi
nél gyakrabban a színpadon látni.

A három — különböző típust megtes
tesítő — bankhivatalnoknő szerepe szin
tén hivatott kezekbe került. A kotnye
les, állandóan zsörtölődő Kádár kisasz- 
szony szerepében az ügyes Kosko Sári 
aratott egészen különleges sikert, a fér
fias fellépésű, állandóan szellemességtől 
sziporkázó Major kisasszony szerepé
ben Székely Imréné brillírozott, a csen
des, finomlelkü Schatz kisasszony sze
repét pedig Szkaliczky Margit dolgozta 
ki figyelemreméltó tehetséggel.

A humorról is jól megválasztott erők 
gondoskodtak. Az öreg, flegmatikus lakáj 
szerepében Haas István dr. nyújtott 
pompás alakítást, a kegyelmes ur mu
latságos figuráját Csabay Gyula játszot
ta meg igen jól, a szigorú direktor, a 
női nem nagy barátja szerepét pedig 
Reinitz László játszotta, akiben egy uj, 
kitűnő műkedvelőt ismertünk meg.

A főszereplők mellett az epizódsze
replők is egytől-egyig kiválóan játszot
tak : Kovács Manyi, Thurzó Ildikó, Bod

nár Ili, Füleky Sándor, Remenyik Kál
mán, Kalocsay Gyula, Altmann Ferencz, 
Durda Elemér, Oskó József, Gaál Lajos, 
Vladár Matyi és Koszka Lajos, — vala
mennyien mintaszerű precizitással, di- 
cséretreméltó lelkesedéssel oldották meg 
feladatukat és éppen az volt a legérté
kesebb tulajdonsága az előadásoknak, 
hogy a szereplők sorában egyetlen 
gyenge pont sem volt.

A darab példás rendezésével és a 
színpad Ízléses konstruálásával járó ha
talmas munkát Makovits Jenő festőmű
vész, a társaság művészlelkü, kitűnő 
főrendezője végezte el a tőle megszo
kott, tökéletes hozzáértéssel. Lelkes 
munkatársai voltak Hlozek Jánosné és 
Marosi Mihály. A súgó nehéz szerepét 
Szabó Sári látta el kitünően, a színpadi 
maszkok pedig Osko József szakértel
mét dicsérték.

A mindkét este zsúfolt házat vonzó, 
kedélyes táncolást követelt előadások 
újabb sikereket hoztak az egyre fejlődő 
műkedvelő társaságnak, amelynek to
vábbi, eredményekben gazdag munkája 
elé bizakodással tekintünk. Mert mű
kedvelőinkben van tehetség, van lelke
sedés, kötelességérzet és ezek a tulaj
donságok önként kiváltják az eredmé
nyes, értékes, becsületes teljesítmé
nyeket.

Csütörtökön este a műkedvelők 70 
terítékes társasvacsorát rendeztek, me
lyen a műkedvelő társaság tagjai és 
hozzátartozóik csaknem teljes számban 
megjelentek s melynek során tartalmas 
pohárköszöntők is voltak. —§—

Pályázati hirdetmény.
A „Barázda Magyar Néplap" hetilap, 

Bratislava-Pozsony, Ventur-u. 15. I. em., 
az Egyesült Orsz. Keresztényszocialista 
és Magyar Nemzeti Párt hivatalos lapja, 
pályázatot hirdet egy falusi aratóünne
pély leírására. Leirandók az ünnepség 
cselekményei, egész lefolyása, az abban 
szereplő személyek és az elmondott 
versek és beszédek.

I. d ij : 400— Kő. — II. d ij: 200 — K5.
III. d ij: 100 Kő. A pályázathoz jeligével 
ellátott zárt boríték melléklendő, mely 
a szerző nevét és cimét tartalmazza. A 
beküldési határidő 1938. május hó 1.

A munka célja az, hogy olyan leírás 
birtokába jussunk, melynek segítségé
vel az aratőünnepélyek kiveszőiéiben 
levő szokása felújítható lenne. Ép ezért 
fontosnak tartjuk, hogy a kis munka 
megírásánál figyelem fordittassék az ősi 
magyar aratási emlékek és momentu
mok felelevenítésére és annak egész 
szellemét áthassa a magyar földszere- 
tete, nemzeti hűsége, sorsközösségének 
és az összetartás szükségének átérzése 
és abban a magyarság demokratikus 
egyenlőségérzete kifejezésre jusson. Ép 
ezért nem elegendő a régi verseknek 
stb. leírása, hanem úgy ezeket, mint a 
beszédeket a leirt szellemmel kell át
szőni.

A jutalommal díjazott munkák a lap 
tulajdonába mennek át és annak joga 
van azokat eredeti mivoltukban fel
használni, vagy pedig belátása szerint, 
több munkából a megfelelőket egy fel- 
használásra alkalmasnak Ítélt formában 
egyesíteni.

A pályázat eredményét ugyanezen he
lyen, május hó végén közölni fogjuk.

A csehszlovákiai magyar kato
likusok részvétele a budapesti 
Eucharisztikus Világkongresz- 

szuson.
A csehszlovákiai magyar zarándokok 

szervezésével megbízott Dr. Pfeiffer Mik
lós, kassai székesegyházi kanonok, mint 
a szervező bizottság elnöke, továbbá a 
szervezés magyar tagozatú bizottsága 
december hó folyamán lemondott.

Azok az elvi nehézségek, amelyek 
bizottságot lemondásra kényszeritették, 
az elmúlt napokban megoldást nyertek. 
A kongresszus ügyeinek további veze
tésével a Nagyméltóságu Püspöki Kar 
és a kongresszus csehszlovákiai intéző- 
bizottsága Meggy esi Sándor rozsnyói ig. 
tanítót bizta meg.

A kongresszus tájékoztatója, ami rész
letes tájékoztatást nyújt az utazás költ
ségeiről, az elszállásolás módozatairól, a 
közeli napokban jelenik meg. Ezt a tá
jékoztatót megfelelő példányszámban a 
Plébániai Hivatalok kapják meg, ahol

az érdeklődők, vagy a már jelentkezet
tek díjtalanul kaphatják.

A kongresszusra jelentkezni lehet min
den plébániai hivatalon és közvetlenül 
Meggyesi Sándor ig. tanítónál Rozsnyón. 
Útbaigazítást és mindennemű felvilágo
sítást ugyancsak az utóbbi cim ad.

Pozsonyban a Katolikus Akció irodája 
(Prímás tér 1. II. emelet, d. e. 10—12, 
d. u. 3—6-ig) fogad el jelentkezéseket 
és ad útbaigazítást.

*
Az Eucharisztikus Világkongresszusra 

Budapestre utazó csehszlovákiai magya
rok száma nincsen korlátozva s igy meg
van a lehetőség arra, hogy minél na
gyobb számban vehessenek részt azon 
a szlovákiai magyarok is.

*
Az Eucharisztikus Világkongresszusra 

1938. február 15-ig lehet jelentkezni : 
Meggyesi Sándor ig. tanító Rozsnyó cí
men.

Téli vers.
Havazik ! 
mily örömük van 
a síelőknek.
A tavalyról eltett 
sítalpak
most előkerülnek.
Havazik ! 
ki ródlit, ki 
szánkót ragad.
Vig korcsolyázóktól 
hangzik
a befagyott patak.
Havazik ! 
a munkás seprőt 
vesz kezébe.
Lesz kenyér (s tán 
tüzelő is) 
holnap ebédre.
Havazik ! 
sűrűn hull alá 
a havas manna.
Egyiknek szórakozás 
csupán. Mig szűnik 
a másiknak gondja.
Havazik !
a v íz  is kemény
jéggé fagyott
— Ha eljön az olvadás
ideje. — Lesz
mi táplálja a patakot.

VIRÁGH LÁSZLÓ.

Társadalmi naptár.
1938. Február 5. Az Iparoskör repre

zentációs bálja.
1938. február 6. Az evang. biblia kör 

teaestélye az iparoskörben.
Február 8. A magyar közművelődési bi

zottság előadóestje a Társaskörben. 
Kezdete esti 8 órakor.

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 Zsivena szlovák nőegylet 
jelmezestélye a Tátrában. Kezdete 
este 9 óra.

Február 26. A Kát. Olvasóegylet szini
előadással egybekötött táncmulatsága.

1938. február 26. A magyar gimnazisták 
zártkörű előadása a „Tátrádban. 
Kezdete este 8 kor.

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

A pontos adófizetők megjutalma- 
zása. A pénzügyi hivatalok a múlt esz
tendőben a pontos adófizetők jutalma
zására a befizetés arányában adóleirást 
eszközöltek. Ez a rendszer tavaly igen 
jól bevált, ezért az adóhatóságok egy 
most megjelent rendelettel ezt az uj 
adókedvezményt az 1938-as évre is en
gedélyezték.

Dideregve.
Nem csoda, hogy fogvacogva 
járunk-kelünk az uccán, 
sóhajtozva vágyakozunk 
melegebb napok után.
Ilyen kemény hideg telet 
öregapánk se látott, 
magas hótakaró födi 
a mindig meleg Nápolyi.
Síkos jégpáncél takarja 
városunknak utaii, 
nem csoda ha egy két kislány 
olykor olykor elbukik.
Az sem csoda, ha itt amott 
gyerek sir a lábtörlőn, 
ajtóaljban pólyásbabát 
lelni bizony nem öröm.
Nem csoda, ha szeretettel 
ölelik a kemencét, 
mikor a szív hamvadt tüze 
éppen alig hogycsak ég.
Nem csoda, házasságdühben 
szenvednek a legények, 
tüzelőanyag híjában 
mittegyenek szegények.
Nem csoda, hogy köhögésben 
szenved az egész világ, 
hisz tüdőnkben influenza 
bőszült bacillusa rág.
Nem csoda, ha a Törekvés 
a jéghokkiban nem győz, 
tudhatnák, hogy a játékhoz 
is kell mindig egy kis gőz. 
Nem csoda, ha északifényt 
vetít le felénk az ég, 
hisz’ e tájon éjjel-nappal 
szörnyű nagy a sötétség.
Nem csoda, ha farkasszemet 
néznek is az emberek, 
olyan mindegy, hogy farkasok 
vagy mások esznek-e meg. 
Nem csoda, ha e rigmus is 
oly szörnyű módon döcög, 
dideregve jobb rímeket 
nem farag csak az ördög.

Kifelé nézek az ablakon.
A szabadon szárnyaló gondolatok egymást 

Szik agyamban, mintha fogdósdit játszaná
nak s a nagy kergetőzésben egyik sem éri 
utói a másikat: az elgondolások idejét élem.

A télikép fehérsége verődik be az ablakon 
s a nagy szintelenség egyhangúsága nyo
masztólag üli meg lelkemet.

A végtelen fehér paplan alól itt-ott kiüti 
fejét a röggé fagyott sár, mint egy-egy ki
tolt őrszeme a pocsolyákat termelő nagy ol
vadásnak.

Az Élet óriási körképének egyik kisza
kasztott része e z : szűzi fehérség takarója 
alatt a sok-sok meggyülemlett sár, szenny 
és piszok.

Mily nagy olvadásnak, áradásnak, egy uj 
özönvíznek kell elárasztania a vén Földet, 
hogy annyi salaktól, sártól, szennytől és pi
szoktól megtisztuljon az Élet s az özönviz- 
hozta friss föveny-talajból az emberiség jobb, 
szebb, ujélete fakadjon. ^

> J 7 v g u s .
Bodnár Zoltán kitüntetése.

Huszév távlatából tűnik bár elő Bodnár 
Zoltán neve, annyi esztendő, oly sok idő 
múltával is számosán emlékezünk még 
reá, a keménykötésü, barnaarcu, muzsi- 
kálószavu, ékespennáju, igazi magyar 
nótáriusra, a szives emberre és kedves 
jóbarátra, akit a nagy felfordulás viharzó 
szele szakított el tőlünk s vitt a Rima 
partjáról, Gömör bércei közül, kicsi csa
ládjával együtt, Borsod lankái felé, a 
szeszélyesen kacskaringózó Sajó füzes
birodalmába.

Bodnár Zoltán, volt alsósziklási, majd 
néhai Molnár Gusztáv halálával rimabá
nyai körjegyző, a magyar közigazgatási 
tisztviselők mintaképe, az államfordulat 
után Sajóvelezd főjegyzője, a Borsod- 
vármegyei Jegyzőegyesület elnöke több 
mint háromévtizednyi példás munkásság 
után nyugalomba vonult, mely alkalom
ból Magyarország kormányzója a ma
gyar közigazgatás kiváló dolgosát a Sig- 
num Laudis-szal tüntette ki.

A kormányzói kitüntetést Vitéz Bor- 
bély-Maczky Emil főispán saját dedikált 
fényképével együtt január 22-én fényes 
ünnepség keretében adta át Bodnár Zol
tánnak.

Az ózdi községháza ezalkalommal fel
díszített hatalmas nagytermében a vár
megye és a közélet számos kitűnősége 
jelent meg, köztük Lukács Béla, Miskolc 
törvényhatósági joggal felruházott város
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főispánja is, aki meleg szavakkal emlé
kezett meg Bodnár Zoltánról, akihez 
még a régi, szép időkből baráti köte
lékek fűzik.

Bodnár Zoltán könnyező szemmel, 
meghatottan mondott köszönetét a ki
tüntetésért és ünneplésért.

A kitüntetett férfiút, mint régi, kedves
barátunkat, a Gömör-Kishont szines- 

íoüu volt belsőmunkatársát s igy az 
lrAtoll érdemes katonáját és céhbeli 
pajtásunkat is soha kinemhülő meleg 
;z;retette l köszöntjük jól megszolgált 
nyugalomba vonulása és kitüntetése al
t im á b ó l s testvéri igaz szívvel minden 
emberi jót kívánunk Neki, a hűséggel 
emlékező régi redakcióból. ml.

A kormányelnök köszöneté. A hely- 
jen járási hivatal 127/1938. eln. számú 

értesítésére közöljük, hogy a miniszter- 
einök mindazoknak (hivatalok képvise
lj , testületek, egyletek és magánosok), 
akik a multévi államünnep alkalmából 

járási hivatalnál kitett ivek aláírásá
val üdvözletüket fejezték ki, szives kö
szönetét nyilvánította.

Áthelyezés. Kohout László törzskapi- 
tányt, a rozsnyói kerület csendőrparancs
nokát Homonnára helyezték át.

A magyar közművelődési testület 
vezetősége január hó 31-én Báthory An
dor elnöklete alatt ülést tartott, melyen 
több adminisztrációs ügyet intéztek el 
s az évi közgyűlést készítették elő.

A Rimaszombati Társaskör kultúr- 
bizottságának keddi előadóestjén Singer 
Leó rimaszombati izr. segédlelkész tar
tott nagy figyelemmel hallgatott, színvo
nalas előadást Einstein relativitás elmé
letéről. Az előadásnak, amelyet zsúfolt 
ház hallgatott végig, igen nagy sikere 
volt.

Előadás. A kereskedők és magán
alkalmazottak egységes szövetségének 
helyi csoportja február 8-án tartja har
madik előadását. Előadó : Burger László 
fogtechnikus, aki „Magánalkalmazottak 
és a szocializmus" címen tart előadást.

A járási ipartársulat választmányi 
üléséről. A járási ipartársulat múlt hó
26-án tartotta ez évi első választmányi 
ülését a tagok csaknem teljes létszáma 
mellett. A szokásos hivatalos tárgysoro
zati pontok között egy ritka esemény
számba menő pontja is volt az ülésnek. 
Hudecz Sámuel tiszolci kalaposmester 
iparos 50 éves önálló ipari működését 
ünnepelte meg a választmány illő for
mában. Valaszkay Rezső elnök átnyúj
totta ünnepeltnek a kitüntető oklevelet 
és érmet, melyet Hudecz Sámuel meg
hatóban köszönt meg és vett át. — 
Többek között tárgyalta a választmány 
a városi uj vásári szabályrendelet ter
vezetét és ahoz némi módosítást fűzött, 
majd utasította az elnökséget, hogy erre 
vonatkozólag tegyen javaslatot a városi 
tanácshoz.

A rimaszombati közművelődési bi
zottság legközelebbi előadóestjén feb- 
oár 8-án kedden este 8 órakor Oláh 

j .séf reálgimnáziumi tanár fog felol- 
mni „Népi gondolat a magyar költé
siben" címen. Az előadáson, melyet a 
saszombati Társaskör helyiségében 

•r.anak meg, a legjobb rimaszombati 
alók is közreműködnek. 

Halálozások. Elek Géza magánzó 75 
. ;s korában január hó 31-én Pende- 

pusztai lakásán jobblétre szenderült. 
egykor jobbnapokat látott férfiú ha- 

áí özvegye szül. Luce Róza gyászolja. 
Vince Pálné szül. Kósik Rozália életé

nek 46 ik évében f. hó 1-én városunk
on meghalt. Őszinte részvétmegnyilvá- 
iás mellett f. hó 3 án helyezték holt

aiét örök nyugalomra.
Beneáicty István életének 22 évében 

Lobsinán elhunyt. Kedden temették el 
iobsinai társadalom őszinte részvéte 

mellett.
Özv. Pocsubayné, Uhrincsko Zsuzsanna, 
!t dobsinai vendéglős özvegye 72 éves 
rában Dobsinán meghalt.
Süketnéma gyermekek felvétele. A 

-isvai állami süketnéme intézet a folyó 
anévre (1938—39,) még mintegy húsz 

6 -10  éves süketnéma gyermeket vesz 
lei, akik egyébként testileg- lelkileg 
egészségesek (nem hülyék). A felvétel 
csak a rimaszombati, feledi, tornaijai, 
rozsnyói, nagyrőcei, losonci, iglói, brez- 
nóbányai, korponai és kékkői járások 
területéről történik. Bővebb felvilágosí
tást az intézet igazgatósága ad.

A Blaha Lujza Társaság műked
velői jövő hét csütörtökén, folyó hó 
10-én este 8 órakor a Polgárikor 
színpadán megismétlik az „Egy kis 
senki“ előadását, az eredeti szerep- 
osztásban. A tiszta jövedelmet a 
műkedvelők a rimaszombati hősök 
emlékművére fordítják, a belépődíj 
tetszés szerinti, miért is biztosra ve
hető, hogy — a magasztos célra 
való tekintettel — a közönség a 
harmadik előadáson is teljesen meg
tölti majd a termet, hogy gyönyör
ködhessék a műkedvelők kifogás
talan teljesítményében.

A magyar gimnazisták mulatsága.
A rimaszombati magyar reálgimnázium 
ifjúsága folyó február hó 26-án este 
8 órai kezdettel tartja meg a szokásos 
farsangi mulatságát a magyar ifjúsági 
segítő egyesület javára. A diákműked
velők Csiky Gergely örökszép vígjáté
két, a „Nagymamáit adják ezúttal elő. 
Az előadást a mulatságnak diákbál jel
leget adó tánc követi. Belépődíj tetszés 
szerint. Jegyek folyó hó 21-től naponta 
17—19 óráig a „Tátra" szálló nagyter
mében válthatók előre.

A Rimaszombati Polgárikör köz
gyűlése vasárnap, február 6-án az ere
deti programtól eltérően már három 
órakor kezdődik, hogy az Iparoskörben 
ötórai kezdettel rendezett evangélikus 
szeretetvendégségre készülő polgáriköri 
tagok a megjelenésben ne legyenek aka
dályoztatva. Az elnökség erre való te- 
külön is kéri a tagok teljes számban és 
pontos időben való szives megjelenését. 
A szokásos közgyűlési vacsora, amelyre 
a háznagynál és házfelügyelőnél kitett 
aláírási iveken jelentkezni még mindig 
lehet, este 8 órakor kezdődik.

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

A rimaszombat- tamásfali Evang. 
Bibliakör — az összes belmissiói szer
vek bevonásával — 1938. február 6-án 
(vasárnap) délután 5 órakor az Ipartár
sulat székházának nagytermében szere- 
tetvendégséget tart, amelyen minden 
érdeklődőt szívesen lát. — Műsor: 1. 
Közének. Mi Atyánk, ki vagy mennyek
ben, Hozzád sietünk lélekben S miként 
magad parancsolád, Imádkozunk, mint 
egy család. Add, fohászunk ne az ajkon, 
De szivünk mélyén fakadjon.— 2. Imád
kozik és megnyitó beszédet mond Ba- 
ráth Károly lelkész.— 3. Szavalat.Test- 
vérkéz, testvérszem, testvérszív. Bélák 
Erzsébet verse, szavalja Szamajdák Em- 
mi. — 4. Karének. Jézushoz jöjj. Énekli 
a vegyeskar; Halász József karnagy ve
zetésével. — 5. Istók Lenke előadása : 
Egyháziasság, hithűség és felelősség. —
6. Szólóének. Kádár Géza: Oly sok fáj
dalom van. Énekli Oskó Józsefné; har- 
móniumon kiséri Halász József karnagy. 
— 7. Reményik versekből szaval Okoli- 
csányi Ferencné. — 8. Közének. Isten 
felséges adománya, Vallás, te vagy leg
jobb hívem; Midőn éltemet szélvész 
hányja, Mit tenne nélküled szivem ! Te 
bölcsességre tanítasz, Ha hanyatlóm, 
gyámolítasz. — Műsor után teát szol

gálnak fel. — Beléptidij nincs. Önkén
tes adományokat a kész kiadások fede
zésére és jótékony célra köszönettel fo
gadnak.

Lapelkobzás. A Sajó-Vidék — Az Új
ság rozsnyói laptársunk január 29-iki 
számát a vezércikk inkriminált 9 sora 
miatt az államügyészség elkoboztatta. 
Az elkobzott számból második kiadás 
jelent meg.

Műkedvelői előadás. A Rimatamás- 
falvai Önkéntes Tüzoltóegyesület febr. 
13 án az Iparos Olvasóegylet helyiségé
ben táncmulatsággal egybekötött szini- 
előadást rendez, mikor is a lelkes mű
kedvelőgárda a „Juhászlegény, szegény 
juhászlegény" 3 felvonásos énekes víg
játékot adja elő. Kezdete este 8 órakor. 
Helyárak : I. hely 9 Kő, II. hely 7 Kő, 
állóhely 5 Kő vigalmi adóval együtt. 
Jegyek előre Földi András pénztárosnál 
válthatók.

Részvétkőszönet.
Mindazoknak, akik felejthetetlen édes jó 

anyánk elhalálozása alkalmából részvétü
ket akár szóval, akár írásban fejezték ki 
és azoknak, kik ravatalára virágot helyez
tek és a végtisztességtételén megjelentek, 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1938. február hó.
Kalcsó Károlyné szül. Antóny Er
zsébet férjével és Antóny István.

A kereskedelmi és magánalkalma
zottak egységes szövetségének rima- 
szombati csoportja január 24-én esti 
8 órai kezdettel a Tátra szálló kister
mében tisztújító közgyűlést tartott, me
lyen a központot Bróáy Béla országos 
főtitkár képviselte. — Lejkovics Miklós 
elnök nyitotta meg a közgyűlést. Az 
elnöki beszámoló után Klein István tit
kár mondott részletes jelentést a helyi 
csoport múlt évi működéséről. A cso
portnak 176 tagja van. Tagdíj címén a 
központba a múlt év folyamán 18.455 
koronát küldöttek be, melyből munka- 
nélküli segély cimén a tagok vissza
kaptak 10.569 koronát. Füleky Sándor 
pénztárosi és Boros Ferenc ellenőri je
lentése után a számadásokat tudomásul 
vették és felmentvény megadása után 
Fülekynek jegyzőkönyvi köszönetét sza
vaztak. — Hauser Antal korelnök ve
zette le az uj választást, mivel a régi 
elnökség mandátuma lejárt. Szavazat- 
többséggel lettek megválasztva: elnök
nek : Klein István, alelnöknek: Boros 
Ferencz, titkárnak : Fodor József, helyet
tes titkárnak: Havas György, pénztár
noknak; Guttmann Zoltán, ellenőröknek: 
Jávorszky István és Burger László, jegy
zőnek : Hengler László. — Választottak 
még 15 választmányi tagot. — Méneséi 
szakszervezeti titkár (Losonc) bejelen
tette, hogy Losonc székhellyel körzeti 
titkárságot állítanak fel. Bródy Béla or
szágos főtitkár nagyhatású beszédet 
mondott, többek között szólt a kollektív 
szerződés megalkotásáról, a tanonckér- 
désről. Bejelentette, hogy ez év nyarán 
Zsolnán országos kongresszust fognak 
tartani. Szlovenszkó és Kárpátalja ré
szére Körmöczbánya környékén külön 
üdülőtelepet létesítenek. — A közgyűlés 
üdvözölte Klein Róbert képviselőt, akit 
bizalmukról biztosítottak. Üdvözölték a 
központ vezetőségét is. — Indítványok 
során Klein Lajos indítványára elhatá
rozták, hogy a munkásakadémiát szor
galmasan fogják látogatni. Ugyancsak

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton, vasárnap és hétfőn, február 
5-6-7-én magyarul beszélő nagysikerű víg

játék Csathó Kálmántól. Siker:
Az én lányom nem olyan

Rajnay Gábor, Gombaszöghy Ella, Tolnay 
Klári, Kabos, Ráday, Turay, Rózsahegyi.

Szerdán, február 9-én kitűnő csehül be
szélő nagyfilm :

Hamis macska
Vera Ferbasová, Oldrich Novy, Nedo- 

sinská, Vesely, Kohout.

Csütörtökön, február 10-én elsőrendű né
metül beszélő film :

Asszony szerelme és szenvedése
Magda Schneider, Iván Petrovics, 0 . Sima.

elfogadták Burger Lászlónak a munka- 
program megállapítására vonatkozó indít
ványát. — Éjjel 11 órakor ért véget a 
közgyűlés, mely után az uj vezetőség és 
a választmány tartott ülést.

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

A rimaszombati államrendőrség 
múlt évi statisztikája. A rimaszombati 
államrendőrség most összeállított múlt 
évi működési statisztikája az ügyforga
lom jelentékeny méretű emelkedéséről 
szolgáltat érdekes adatokat. Mindenek
előtt az idegenforgalom örvendetes ja
vulását igazolják a Rimaszombatban 
megfordult külföldiek jelentkezési ada
tai, a vezetőhelyen természetesen Ma
gyarország vezet 744 ponttal s a máso
dik helyet már csak csekély 48 ponttal 
tartják az osztrákok, bulgár 29, jugosz
láv 13, román 12, lengyel és angol 8-8, 
francia és német 7-7, dán 4, amerikai, 
holland és olasz 2-2, mig braziljai ál
lampolgár 1 kereste föl Rimaszombatot 
az elmúlt év folyamán. Rimaszombati 
csehszlovák állampolgárok részére 201 
uj útlevelet állított ki a rendőrség, 
ugyanannyit meghosszabbított s ideigle
nes útlevelet 11 darabot állított ki és 
12 darabot hosszabbított meg. A kiadott 
fegyvertartási engedélyek száma 252, 
mig vadászengedély 57, hajtási engedély 
18, autóforgalmi engedély 56, halászati 
engedély 63, személyazonossági igazol
vány 16, vizűm pedig 65 esetben lett 
kiszolgáltatva tavaly. A kulturális moz
galmakkal kapcsolatos adatok is érde
kesek. Rimaszombatban, ebben a 8000 
lakosú városban nem kevesebb mint 63 
alapszabállyal rendelkező egyesület mű
ködik. Időszaki hírlap kettő jelenik meg 
Rimaszombatban, a „Gömör" és a „Ge- 
mer-Malohont", egy csehszlovák havi fo
lyóirat megszűnt létezni a múlt évben, a- 
melynek pótlására egy szlovák nyelvű la
pot indítottak, amely azonban csak 8-szor 
jelenik meg évente. A rimaszombati kul- 
turélet fejlődéséről tanúskodnak a rende
zett előadásokról szóló adatok, mely sze
rint a múlt évben 101 szinielőadás, 8 hang
verseny, 15 tudományos előadás, 91 mu
latság (a cirkuszi előadásokat is ideso
rolta be a rendőrség) és 295 mozielő
adás volt. Hogy ezekből mennyi esik a 
magyarnyelvű rendezésekre, azzal adós 
maradt az államrendőrség statisztikája.

Uj postabélyegek. — Gyermekeknek 
1938. — 1938. március 7-én a posta 
forgalomba hoz uj jótékonycélu bélye
geket még pedig 50 filléres 50 fill. rá
fizetéssel, 1 koronás 50 fill. és 2 koro
nás ív alakban 3 Ke ráfizetéssel. — Az 
50 fill. és 1 Ke-ás bélyegeket az összes 
póstahivatalok forgalomba fogják hozni, 
mig a 2 Kc-ás bélyegeket az érdeklő
dők csakis úgy szerezhetik be ha feb
ruár 20 ig a postaminisztériumnál meg
rendelik. Az érdeklődő bianco csekket 
kitöltve 42.900 számmal, címmel „Mi- 
nisterstvo po§t a telegrafov Praha" és 
„Subskribcia ar§íku Defom" megjegy
zéssel küldi be az összeget.— A 2 Kő-ás 
ív megrendelésénél kötelező befizetni 
még 2 sorozatot 50 fill. és 1 Kő jóté
konycélu bélyegekért úgyhogy az érdek
lődő az egész sorozatért (2 drb. 50 fill., 
2 drb. 1 Kő és 1 drb. 2 Kő) 10 Kő-t 
fizet be. — A tiszta jövedelem jótékony
célokra lesz fordítva, mégpedig a sze
gény gyermekek részére. Támogassák 
ezen jótékonycélu akciót és rendelésü
ket küldjék be időben. (Hivatalos)
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Jéghokki. Losonci Tanítóképző—Tö
rekvés 6:2 (3:0, 1:1, 2:1). Biró : Csé- 
man. — A losonciak már az első har
madban bebiztosították győzelmüket. A 
Törekvés hokkizóinak még sokat kell 
tanulniok, mert korcsolyázó képességük 
sok kívánnivalót hagy maga után.

A népkonyháról. A népkonyhát va
sárnap is fölkerestük, hogy az ünnepi 
ellátásról meggyőződjünk. Vasárnap ál
talában 2 tál ételt adnak a szegény nép
nek. Most alkalmi vétel folytán malac
pörköltet adtak 40 kgr hússal és utána 
borsófőzeléket 50 kgr borsóból. Az egész
hez 10 deka fehér kenyér járt fejenként, 
mint mindennap. Jelenleg az ellátottak 
száma túl van 500-on, összesen 537. 
Ezekből 30 pusztai bejáró tanuló. — 
Február hó folyamán már 2 helyről kap 
a népkonyha segélyt. Az ipartestület 
bálja 5-én lesz, ennek fele jövedelme a 
szegények népkonyhái ellátására lesz. 
A másik a kát. olvasóegylet mulatsága, 
ahol a tiszta jövedelem a népkonyha 
ellátását célozza. Ilyen segítségek talán 
lehetővé teszik, hogy az egész téli idő
szak alatt fönnállhasson ez a jótékony 
szociális intézmény, amelynek célja az 
irgalmasság egyik nagy cselekedete: 
éhezőknek ételt adni!

Az 1938. év. A most elkövetkezett 
1938-ik közönséges év 365 napból áll 
és az uralkodó bolygó ez évben a Jupi
ter. Az idén a farsang Vízkereszt nap
jától, január 7-től március 1-ig tart, te
hát 53 napot tesz ki, majdnem nyolc 
hetet. Hamvazó szerda március 2-án lesz. 
Nagypéntek április hó hó 15-én, Husvét 
április 17-én és 18-án, Áldozó csütörtök 
május 26-án, a Pünkösd kettős ünnepe 
junius 5-én és 6 -án lesz megtartva. A 
Karácsony ebben az évben vasárnapra 
és hétfőre esik. Kettős ünneppel kezdő
dik az esztendő, mert az újév szomba
ton van s utána vasárnap következik. A 
rendes kettős ünnepeken kivül még egy- 
izben lesz egymásután két ünnep : au
gusztus 14-én, vasárnap és 15-én Nagy 
Boldogasszony napján. Két Ízben lesz 
teljes holdfogyatkozás ebben az évben. 
Május 14-én, mely 9 óra 18 perckor kez
dődik és november 7—8-án, mely kez
dődik november 7-én 21 óra 41 perckor 
és végződik november 8-án 0 óra 8 
perckor. Az első holdfogyatkozás nem 
látható Európában, a másik igen. Teljes 
napfogyatkozás lesz május 29-én, kez
dődik 14 óra 22 perckor, Európában 
nem látható. Részleges napfogyatkozás 
lesz november 21—22-én, azonban Eu
rópában ez sem látható.

Négy ujját vágta le a körfűrész.
Klein Aladár csehbrézói fürészfelügyelő 
Turcsányi János nevű alkalmazottjával 
együtt tűzifát fűrészelt a telep körfűré
szén, Turcsányi adogatta a hasábokat 
és Klein pedig a gépet kezelte. Munka
közben Turcsányi az egyik fahasábról 
igyekezett letörni a kiálló részt, Klein 
azonban nem figyelt a munkásra és a 
körfűrészt idő előtt ráeresztette a ha
sábra s a fűrész a szerencsétlen mun
kás jobbkezéről négy ujjat lemetszett. A 
baleset ügyében megindult a büntető 
eljárás.

Újabb cukordrágitás fenyeget. A
prágai, prágakörnyéki és középcsehor
szági cukornagykereskedők tanácsko
zásra gyűltek egybe, amelyen megvitat
ták a cukortermelők által, illetve a cu
korbank által diktált cukoráremelés kö
vetkeztében előállt helyzetet. A cukor 
nagykereskedelmi árát ugyanis vagónon- 
kint 850 koronával drágították. A nagy- 
kereskedők hevesen tiltakoztak az in
dokolatlan áremelés ellen és főleg azt 
kifogásolták, hogy a kereskedelemügyi 
minisztérium az áremelést állítólag jó
váhagyta. — A nagykereskedelem saját 
kalkulációja szerint vagónonkint 500— 
1500 koronát fizet rá a cukorárusitásra, 
ugyanakkor, amikor a szövetkezeteknek 
és konzumoknak különféle árengedmé
nyeket biztosítanak. A cukornagykeres
kedelem ezért elhatározta, hogy a cukor 
eladási árát a legközelebbi időben fel 
fogja emelni. A jelenlegi helyzetről tá
jékoztatni fogják a nyilvánosságot és a 
közeli napokban tiltakozó gyűléseket 
fognak rendezni.

Több bélyeget kivonnak a forga
lomból. A postaügyi minisztérium köz
lése szerint december 31-én több al
kalmi bélyeget kivontak a forgalomból 
és ezek értéküket vesztik. Kikerültek a 
forgalomból a Purkyne bélyegek 50 fil

lér, 1 Ke., a Zborov-bélyegek 50 fillér 
és 1 Ke., a kisantant-bélyegek 2 Kő. és 
2'50 Ke., a jótékonysági-bélyegek 1 Ké. 
és 2 Ke. (gyerekek javára). Ezzel szem
ben a Masaryk-gyászbélyegek 50 fillér 
és 2 Ké. továbbra is forgalomban ma
radnak.

Filmszínház. Folyó hó 5., 6. és 7-én 
szinmagyar film kerül bemutatásra „Az 
én leányom nem olyan" cim alatt, mely 
Csathó Kálmán vigjátéka és Nóti Ká
roly forgató könyve nyomán készült. 
Dr. Hubay nem ért egyet Gitta leánya 
nézeteivel, ki már lányéletét akarja élni 
s rossz szemmel nézi dr. Fekete udvar
lását s inkább dr. Kalocsayt szeretné 
vőül. Dr. Fekete betegség ürügye alatt 
lakásában fogadja Gittát, ami kenyér
törésre vezetne családjában, de a bo
nyodalmat sikerül lefékezni. Főszerep
lők : Rajnai Gábor, Gombaszögi Ella, 
Tolnay Klári, Kabos Gyula, Vizváry Ma
riska, Ráday Imre, Turay Ida, Gregus 
Zoltán, Rózsahegyi Kálmán és Gózon 
Gyula.

Folyó hó 9-én a „Hamis macska" c. 
cseh nyelvű film kerül színre Vera Fer- 
basová, Oldrech Nov^, Antonie Nedo- 
§inská stb. főszereplők mellett, kik pom
pás humorukkal viszik előre a darab 
bonyolult és vig cselekményeit.

Folyó hó 10-én az „Asszony szerelme 
és szenvedése" című német nyelvű film 
kerül előadásra. — A fényes teremben 
Cajkovsky d-moll zongora-koncertje be
fejeződött, lelkes tapssal ünnepük Mor- 
tenrood művészt, mig az utolsó szék
sorban egy egyszerű nő zokog, ki reg
gel öngyilkossági kísérletet követett el. 
E két személy közötti regény fázisait 
tárja elénk a film, melynek főszereplői 
Schneider Magda, Iván Petrovics, Oskar 
Sima és a kis Peter Bőssé.

Hathónapi fogház kerékpárlopásért. 
A lubenyiki vasúti őrház kamrájából is
meretlen tettes egy kerékpárt lopott el 
hetekkel ezelőtt s a csendőrök Kövi 
községben egy gazdánál találták meg a 
lopott gépet, aki száz koronáért vásá
rolta egy vándorló iparoslegénytől. A 
megadott személyleirás alapján a tettest 
Pribilovics Jenő hivatásos kerékpártol
vaj személyében rövidesen kézrekeri- 
tették, aki beismerte a lopást. A rima- 
szombati kerületi bíróság most Ítélte el 
jogerősen hathónapi fogházra.

Szélhámoskodó álköszöriis. Majer 
Ernő rozsnyói köszörűs és esernyőjavitó 
megbízottjaként egy fiatalember a múlt 
hó elején több rozsnyói házban össze
szedte a javítani való ollókat, esernyőket 
és késeket. Miután a javításokkal hetek 
múlva sem készült el a máskor ponto
san dolgozó Majer, az üzletfelelek rek
lamációval éltek s akkor kiderült, hogy 
nevével visszaélve ismeretlen tettes be
csapta őket. A csendőrség a megadott 
személyleirás alapján Juhász Lajos hu- 
szonkétszer büntetett pacsai illetőségű 
csavargó személyében kinyomozta a 
szélhámos álköszörüst, aki azonban ide
jében megneszelte a veszedelmet és ke
reket oldott. Elrendelték körözését.

Hét hónapi fogház hatóság elleni 
erőszakért. Sajba Miklós rimaszécsi 
ácsmester hatósági közeg elleni erő
szakkal vádolva állott e héten a rima- 
szombati kerületi bíróság büntető taná
csa előtt, mert a múlt napokban a ri
maszécsi piacon nagy botrányt rende
zett s az egyik katonát, aki lecsillapí
tani igyekezett a bottal hadonászó ipa
rost, tettlegesen inzultálta. — A vádlott 
illuminált állapotával védekezett, a bí
róság ennek dacára hét hónapi fogház
ra Ítélte.

Halálos szerencsétlenség a hideg
kúti malomban. Szombaton este hét 
órakor Koleszár Lajos hidegkúti lakos 
malmában egyedül dolgozott Simon La
jos 17 éves molnárinas, akit egy őrizet
len pillanatban elkapott a hajtókerék 
szija és néhányszor körülforgatva, holt
ra zúzta. Mikor a malomtulajdonos per
cek múlva megjelent a gépnél, már nem 
volt élet a szerencsétlen molnárinasban. A 
feledi járásbíróság vizsgálóbirája kiszállt 
a helyszínre s megállapította, hogy a 
szerencsétlenséget a moinárinas vigyá
zatlansága idézte elő.

Beleesett a forróvizes fazékba. Ple- 
sivesák Istvánná, mastinci munkásnő 
padlósuroláshoz készülődés közben a 
tűzhelyen csinált gyermekeinek helyet 
és hat éves Márton nevű fiát bizta meg 
egyéves testvérkéjének dajkálásával. A

tűzhelyen volt elhelyezve a súroláshoz 
szükséges forróvizes fazék is, amelybe 
egy őrizetlen pillanatban belepottyant 
az egyéves fiúcska,r súlyos égési sérülé
seket szenvedve. Életveszélyes állapot
ban szállították be a rimaszombati áll. 
kórházba, a gondatlan anya ellen pedig 
meginditották az eljárást.

Gyanús haláleset a rimaszombati 
gyermekmenhelyen. Az elmúlt hét pén
tekjén az esti órákban megjelent a ri
maszombati áll. gyermekmenhely gond
noki hivatalában Hlustiková Anna 24 
éves topolcsányi leány, aki házasságon 
kivül született két hónapos gyermeké
nek felvételét kérte. Felvétel után az 
anyát az előírásoknak megfelelően ott 
akarták tartani a menhelyen. Hüstiková 
Anna azonban mindenáron szabadulni 
akart és csak hosszas kapacitálás után 
volt hajlandó ottmaradni az intézetben. 
Reggelre kisgyermeke gyanús körülmé
nyek között meghalt s a megejtett or
vosi vizsgálat szerint halálát fulladás 
okozta. A nyomozás megindult a gyanús 
haláleset ügyében.

A tehénvásár bírósági fináléja. Ob-
rocsnik András rimakokovai gazda te
henet vásárolt a nagyrőcei vásáron Gibo 
András hisnyóvizi gazdálkodótól, aki az 
üzlet megkötése után azonnal átadta a 
passzust a vevőnek átírás végett s Ob- 
rocsnik át is Íratta a marhalevelet a 
saját nevére és mint ki dolgát jól vé
gezte, hazautazott, a vásárban hagyva 
az eladót tehenével együtt. Gibo a csend
őrségen tett feljelentést a vételárral 
adós maradt Obrocsnik ellen, aki a hi
vatalos eljárás következményeitől meg
ijedve, azzal kezdett védekezni, hogy a 
marhalevél átírása után sem az eladót, 
sem a tehenet többé nem találta meg a 
vásárban s ezért volt kénytelen haza
menni, a maga nevére átíratott pasz- 
szussal, azonban semmi rossz szándéka 
nem volt. Az eljárás folyik,

Inzultálta a tűzoltóparancsnokot. 
Kossuth János csizi segédjegyző tűz
oltóparancsnoki minőségben felelősségre 
vonta Csernok Gedeon csizi gazdát, 
amiért elhanyagolja a gyakorlatokon 
való megjelenését. A gazdát annyira ki
hozta sodrából a segédjegyző, hogy a 
kezében levő bottal csúfosan elverte s 
ennek következtében a hivatalos köte
lességét teljesítő Kossuth 10 napon be
lül gyógyuló sérüléseket szenvedett. — 
Hatósági közeg elleni erőszak címén 
Csernokot a csendőrök őrizetbe vették 
és átadták a feledi járásbíróságnak.

Ne hagyjuk kipusztulni
seitésállományunkat!

Három évi szünetelés után városunk
ban újból fellépett a sertésvész. A sertés
vásárokat lezárták, a nyáj kihajtását 
beszüntették. Kára van a városnak, kára 
van sok szegény embernek, akiknek 
sokszor utolsó vagyonkájuk, keservesen 
felnevelt malacuk lesz a vész áldozatává.

Működésem utolsó három évében vá
rosunkban szórványosan uralkodott a 
sertésorbánc. E betegség gyors lefolyá
sa miatt még veszedelmesebb a sertés 
vésznél, de a közönség megtudva az 
ellene való védekezést, bizalommal ke
reste fet állatorvosát és beoltatta serté
seit. Alig maradt a városban egy-két 
megrögzött sertéstartó tulajdonos, aki 
nem óitatott és ez is rendszerint meg
bánta. Kivétel nélkül csak olyan helyre 
hívtak beteg sertéshez állatorvost, ahol 
az állat nem volt beoltva.

A sertésorbánc elleni oltást népsze
rűvé tette annak olcsósága: 10 — Kő. 
darabonként, amit még a legszegényebb 
ember is áldozhatott. A most uralkodó 
sertésvész ellen az u. n. szimultán-oltás 
hatékony, amely azonban — sajnos — 
jóval drágább. A sertésvász elleni oltás 
darabonként és nagyság szerint 25—, 
30'—, 35'— koronába kerül. Sok pénz, 
különösen szegény embernek. De kér
dem : nem-e éri meg az áldozatot, hi
szen állataink védve vannak a járvány 
ellen? Hogyha azután 14—21 nap múl
va a sertésvész elleni oltás után sertés
orbánc ellen is beoltatunk, városunk
ban uralkodó két súlyos sertésbetegség 
ellen állataink védve vannak.

Ha városunk sertéstartó közönsége 
megértéssel fog viseltetni ezen uj oltás
sal szemben is és drágán beszerzett 
vagy nehezen felnevelt sertései egész-
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sége a szivén tekszik, akkor 25—30 ko
ronát nem fog sajnálni az oltásért és a 
még eddig egészséges sertéseit haladék 
nélkül bejelenti oltás végett a város
házán vagy állatorvosánál. Ha belesznek 
oltva sertéseink, sokkal hamarabb lesz 
megnyitható a sertésvásár s a sertés
nyáj kihajtása is előbb lesz engedé
lyezve.

Aki nem hisz az oltásban, 1‘50 Ke. 
ráfizetéssel be is biztosíthatja sertéseit 
azon betegséggel szemben, amely ellen 
oltva van.

Szakítsunk már végre azon régi fel
fogással, hogy ha az Isten is úgy akarja, 
nem pusztul el állatunk. — Inkább azt 
mondjuk, hogy az Isten azért adott észt, 
hogy azt javunkra fordíthassuk.

Dr. Andrik László,
állatorvos.

S P O R T .
A CsAF-MLSz Középkerületének 1933. 
évi II. számú hivatalos közleménye. 

Átigazolási rész.
1938. Január havi átlépés:
Rédeky József: Losonci AFC—Admira 

SC : azonnali hatállyal kiadva. Az egye
sület a játékos igazolványát azonnal 
küldje be !!!

Kiadatás:
Pohoczky László : Farkasdi NSC—R. 

Törekvés SE : azonnali hatállyal kiadva. 
Felfüggesztés végett igazolvány vissza
tartva.

Rimaszombat, 1938. február 2.
Bokor Dezső s. k. Briinner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

A szerkesztő üzenetei.
Városvégi. Valóban „bárdolatlan fa- 

ragvány" s nemcsakhogy nem közölhető, 
de a jövőt illetőleg sem biztató. Dehát 
nem mindenkinek életfeladata a verselés!

Lucca. Formailag egyik sem megfe
lelő. A verselésnek szabályai is vannak. 
Forgasson csak figyelmesen hosszabb 
ideig költészettant is. Egyébként jól tud
juk, hogy más, mint akinek megnevezte 
magát. E csalafintaság semmiesetre sem 
ajánló.

Érdeklődő. A nemzetvédelmi neve
lésről a 184/1937. sz. törvény intézke
dik. Ezen üggyel jövő számunkban fog
lalkozunk.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.
Dolgozik a L IE C E B N tf FO N D
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

Bor eladás.
Értesitem a közönséget, hogy 
saját 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.

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

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

Kiadó lakás. Tompa utca 34. szá
mú házban egy há
rom szobás lakás a 

hozzá tartozó mellékhelyiségekkel

április 1-től kiadó.
Bővebb felvilágosítással szolgál

özv. F ancsa lszk?  B éláné.

9. szám.)


