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Sífelszerelés, ródli
és egyéb

té li sportcikkek

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 : ELŐ FIZETÉS! DIJAK: 
Negyedévre 12 korona.

Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
— Egyes szám ára 1 korona.

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

„A fiatalság szava.“
E cim alatt a Csehszlovákiai | 

Magyar Akadémikusok Szövetsége! 
röpiratot adott ki. A tetszetős ki
állítású, soksajtóhibás, borítólappal 
együtt 24 oldalas röpirat e héten 
került kezünkbe s azzal — az ügy 
fontosságánál fogva — vezetőhe
lyen foglalkozunk.

A fiatalságnak a közéletbe való be
kapcsolódásáról sok szó esik mos
tanában a szlovenszkói magyarság 
sajtó- és egyéb fórumain. A prob
léma valóban olyan horderejű, hogy 
megérdemli a feszültté és izgatottá 
fokozódó figyelmet.

A CSMASZ a közvéleménnyel 
való kapcsolatok fenntartása vé
gett határozta el magát ezen és 
időszakonként a jövőben megjelenő 
röpiratának kiadására.

Első röpiratában „Uj fiatalság a 
dévényi kapunál," „Az aiföldszéli 
fiatalság szellemi alapjai," „Gene
rációs munkafrontot!" „A vihnyei 
szellemi tábor," „Nemzeti vagy 
szociális kérdés?" „A magyar fő
iskolásokat is támogassa az állam!" 
„Magyar főiskolás internátust!“ 
„Mit követel a Ma a magyar ifjú
ságtól?" stb. cimű fejezetek alatt, 
mig egyrészt feleletet ad a CsMASz 
Vihnyén elindított szellemi mozgal
mának céljáról, másrészt a magyar 
ifjúság problémáiról tár elénk tiszta 
képet és e fontos ifjúsági problé- 
mák mikénti megoldására vonatko-' 
zólag nyújt tájékoztatást.

Megállapítja röpiratában a CsM
ASz, hogy „a magyar fiatalság út
mutatója nem Marx, Lenin és jászi 
Oszkár, hanem : Szent István, Szé
chenyi István, Szekfű Gyula, Pro- 
hászka Ottokár, Ravasz László és, 
Makkai Sándor," célja pedig a 
mozgalommal: „Uj szellemiséget
vinni a fiatalságba, hogy az ma
gyar, jellemes, testben és lélekben 
szilárd legyen."

A népszolgálat mellett fontos 
programja a magyar értelmi fiatal
ságnak : „felkészülni a nemzedék 
ieváltására."

Ez a felkészülés hosszabb idő 
munkája és egy minden tekintetben 
helyét megállni tudó olyan fia
talság felnevelése, amelynek kezei
be nyugodtan adhassa át a mai 
generáció a közéleti munkásságot 
és vezetést, mert a mai fiatalság 
erre még egyáltalán nincs felké
szülve, hiszen maga a röpirat is 
megállapítja, hogy „vannak ugyan 
fiatalok, de nincs fiatalság."

A nemzedék leváltására irányuló 
felkészülődést a magyar fiatalság

egyik legfontosabb és legkomo
lyabb munkájának tartjuk, mert a 
természet örök törvényei szerint a 
magyarság életére itt is, ebben is 
érvényesek a lét, a fenntartás, a 
folytonosság és a harmónia törvé
nyei. Az élő organizmus kifejlése 
legfelső fokán sem szüntetheti be 
az életfunkciók legfontosabbikát: 
az állandó sejt épitését, a táplál
kozást, az egyre apadó energiák
nak friss energiákkal való pótlását.

Amelyik fa nem gondoskodik 
levelei és friss rügyei részére élet- 
lehetőségről, egyideig vegetálhat 
ugyan, de az egyre jelentkező és 
megújuló levéltömeg nélkül előbb- 
ufóbb elsorvadásra Ítélt.

Bizonyos, hogy mennél nehezebb 
a helyzetünk, annál jobban van 
megnehezítve a fiatalságnak élete is. 
Kétszeres szeretettel és gonddal 
nyúljunk problémáikhoz s azokat, 
akik a magyar utánpótlással való 
foglalatoskodással a magyar jövő
ért dolgoznak, fokozottan támogas
suk és őrizzük meg a magyar 
munka számára teljes erejükben. A 
nehéz helyzet erőmegfeszitéseket 
kiván. Csak egy szeretettel kezelt, 
okosan vezetett és törekvéseiben 
magyar segitő kezekre találó fiatal
ság lehet képes teljes erőmegfeszi- 
téssel és sikerrel folytatni a ma
gyar munkát, a mi munkánkat.

A fiatalság szavát megértve, igy 
fogadjuk a CsMASz első röpiratát, 
figyelemmel kisérésünkben várako
zóan tekintve munkájukra s beigért 
további röpiraiaik elé. (— —)

V  éderő -nevelés.
Régi igazság, hogy akit megtámadnak 

és nem védekezik, azt bizony megverik. 
Igaz az is, hogy a támadással szembeni 
védekezés az embernél szinte ösztönös 
cselekedet és mindenki tőle telhetőleg 
igyekszik megvédeni elsősorban a maga 
személyét, esetleg keserves munkával 
megszerzett vagyonkáját, családját, köz
ségét stb. s igy a saját országát is.

A véderő nevelésről nálunk az 1937. 
évi 184. számú törvény intézkedik.

A bajba, veszélybe jutott ország vé 
delmében tartozik minden polgár részt- 
venni,

Egyesek a hadsereg kötelékében, má
sok viszont segédszolgálatban a front 
mögött, vagy otthon, azonban mindnyá
jukat kell hogy áthassák azok az er
kölcsi tulajdonságok, testi felkészültség, 
képesség és összetartás, melyek szük
ségesek az állam védelméhez. Ha az 
országra ellenség tör, a mi életünkre, 
házainkra, vagyonúnkra, falvainkra tör, 
a mi vidékünket akarja elpusztítani s 
mindent ami az országhoz tartozik. 
Ezért gondoskodott a törvényhozás a

fentemlitett véderő nevelésről szóló tör
vénnyel is az állam védelméről.

A véderő nevelés egyes részei a kö
vetkezők :

a) erkölcsi, szellemi és testi véderő 
előkészület,

b) kiképzés a segéd- és védszolgála- 
tok kereteben, nevezetesen kiképzés a 
polgári repülőtámadás elleni védelem 
szolgálatában.

c) véderő kiképzés.
Véderő kiképzés alá tartoznak az ál

lampolgárok nyelvre és nemre való te
kintet nélkül azon naptól kezdődőleg, 
amely nappal iskolalátogatási kötelezett
ségük kezdődik, azon év végéig, amely
ben 30 ik életévüket elérik.

A polgári repülőtámadás elleni véde
lem szolgálatában való kiképzés alá 
idősebb egyének is tartoznak, egészen 
az 50 ik életévig. Amennyiben az állam 
érdeke megkívánja, ezen kiképzést a 
60 ik életévig is ki lehet terjeszteni.

A jelzett törvény értelmében a véd
erő kiképzésben való részvétel állam- 
polgári kötelesség, s annak teljesítéséért 
nem jár semmiféle dij vagy egyéb té
rítés.

A mindennemű és mindenfoku nyil
vános iskolákon tanulmányokat végző 
ifjúság véderő kiképzéséről az iskolák 
gondoskodnak. A lakosság többi részé
nél egyesületekben, intézetekben, alaku
latokban stb. és a véderő nevelés köz
pontjában. Az iskolákon való véderő 
kiképzés ügyei az iskolaügyi és nemzet
művelődési, vagy földművelésügyi mi
nisztérium hatáskörébe tartoznak. Az 
iskolán kívüli véderő kiképzés ügyei a 
nemzetvédelmi minisztérium hatásköré
be tartoznak, amely az erkölcsi és szel
lemi véderő kiképzésnél az iskolaügyi 
és nemzetművelődési minisztériummal 
a testi véderő kiképzésnél, az egészség- 
ügyi testnevelési minisztériummal, s a 
segéd- és védszolgálatoknál való kikép
zésnél a belügy- és a többi érdekelt 
minisztériumokkal egyetértőleg jár el.

A szak- és érdekrétegeknek a véd- 
eröneveiésnél való közreműködése biz
tosításánál együttműködnek:

a) a központi véderő bizottság,
b) az országos véderő bizottságok,
c) a járási véderő bizottságok.
Utóbb említetteket a járási hivatalok

mellett szervezik s a katonai igazgatás, 
járási hivatalok, járási iskolai hatósá 
gok, gazdasági iskolák, községek, járási 
és városi közművelődési testületek, 
egyesületek stb. megbizottaiból állnak.

A községek, valamint a területi ön- 
kormányzat magasabb testületéi a véd
erő nevelésről szóló törvény végrehaj
tásában tevékenyen tartoznak résztvenni.

A véderő-nevelés fontos munkájának 
elvégzésére hivatottaknak gondoskodtok 
kell arról, hogy ez a nevelési munkásság 
semmi kívánni valót ne hagyjon maga 
után s az erre vonatkozolag megtartan
dó előkészületi cselekmények és elő
adások mindenben a célnak megfele
lőek, szívesen végzettek és kedvvel láto
gatottak legyenek, hogy a védelem is 
ezután teljesen kifogástalan lehessen.

A városi közgyűlésről szóló múlt 
heti referádánkra vonatkozólag eziránti 
kérésre közöljük, hogy Kosko Lajos kép
viselőtestületi tag az állatorvosi állás 
betöltése ügyében Sichert Károly indít
ványa mellett szólalt föl s a főjegyzőnek 
csupán a hathónapos vágóhidi praxis 
elleni indítványát támogatta.

A Rimaszombati Polgárikor 
közgyűlése.

A fennállásának 92-ik esztendejét élő 
Rimaszombati Polgárikör a múlt vasár
nap délután tartotta meg rendes évi 
közgyűlését, ifj. Rábely Miklós elnöklete 
alatt, a szépszámban megjelent tagok 
élénk érdeklődése mellett.

Elnök a szokásos üdvözlés elhang
zása után, lelkes hangú megnyitója ke
retében kegyeletes szavakkal parentálta 
el az évközben elhalt Zawadzky Edéné, 
Gulyás Gusztáv tagokat és Mispál Ist
ván ellenőrt, akiknek emlékét a köz
gyűlés jegyzőkönyvileg örökítette meg. 
Á múlt évi működésről szóló elnöki je
lentést örömmel vette tudomásul a köz
gyűlés.

A multévi közgyűlésnek Koszka Lajos 
jegyző által felolvasott jegyzőkönyvét 
észrevétel nélkül hitelesítették, majd 
Maríincsok Samu pénztárnok előterjesz
tette a múlt évi zárszámadást és va
gyonmérleget, amelyeket az elnöki fel
világosító megjegyzések után egyhangú
lag elfogadott a közgyűlés, nemkülön
ben elfogadta az 1938. évi költségve
tést is.

A tárgysorozat 5-ik pontjaként elnök 
indítványára e l l e n ő r r é  egyhangúlag 
Szőllösy János városi adóellenőr, gazdá
vá pedig Gyulai István szabóiparos vá
lasztatott meg. Ezen pontnál elismerőleg 
emlékezett meg Remenyik Kálmán ház
nagy ügybuzgó és eredményes munkás
ságáról, aminek tulajdonítható a nagy
sikerű kugliverseny kiváló eredménye 
is. Ugyanitt emlékezett meg az elnök 
Remenyik Dezső eltávozott jegyző érde
meiről s vett jókivánó szavakkal tőle 
ezúttal is búcsút, bejelentvén egyidejű
leg két házépítési részjegynek Dr. F.sze- 
nyi Gyula tag által történt jóságos visz- 
szaajándékozását.

A 10 házépítési részjegy kisorsolása 
alkalmával a következő számok húzat- 
tak k i : 19, 133, 207, 245, 276, 337, 404, 
426, 460 és 472.

A kihúzott házépítési részjegyek egy 
év alatt beváltás végett a kör pénz
tárnokának átadandók, mert az addig 
be nem váltott részjegyek a Polgárikör 
tulajdonába mennek át, minden ellen
szolgáltatás nélkül.

írásbeli indítvány nem adatott be, 
Sichert Károly választmányi tag szóbeli 
indítványára a kör ügyeit a lendületes 
haladás és eredményes fejlődés útjára 
terelően, lelkiismeretesen végző elnök
nek, akinek jövő működése elé meg
nyugvással tekinthetnek a kör tagjai, 
lelkes taps kíséretében bizalmat szava
zott a közgyűlés.

Elnök végül a székbevásárlási akció
ra hivta fel a tagok figyelmét s a meg
jelenésért és ezzel tanúsított érdeklő
désért köszönetét mondva, a közgyűlést 
berekesztette.

A közgyűlés alkalmából este 8 órakor 
társasvacsorát rendeztek, melyen kedé
lyes hangulatban számosán vettek részt.

Anyák és gyermekek orvosi tanács
adója városunkban folyó február hó 
16-ától megváltoztatja rendelőóráit. Az 
eddigi csütörtök helyett a rendelőórák 
mindig szerdán délután 4—6 óráig 
lesznek a városháza földszintjén levő 
rendelő helyiségben.
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Kis irka-firka.
Iszákosok tábora.

Mindenféle internálásokról hallottunk 
már s legkellemetlenebbek a politikai 
internáló táborok, ahol az embereket 
azért csukják le, mert a szellemük 
nem egészen egyezik az uralkodó pla
néta szellemével. — Egyszóval a szel
lemmel van baj. A legujabbfajta inter
nálás is a szellem miatt történik, de, 
hogy ez milyen szellem, azt talán a la
tin szóval magyaráznánk meg: spiri
tusz... Mert igaz, hogy az egyik magya
rul „szellem", a másik latinul „szellem", 
de, nekünk magyaroknak a „spiritusz" 
mást is jelent még... Borocskát, pálin
kát, egyéb földtől eltávolító, mámoros 
italokat. Nos, akinek a spirituszával 
volt baj, az német ember ezúttal, Am- 
berg faluban s éppen a korcsmáros. 
Megrögzött iszákos vala és nagy adós
ságokba keveredők vala. A falubeli 
gazdavezér feljelentette vala s korcsmá
ros uramat erősen internálótáborba szál- 
liták vala. Egyelőre félévet kell a tábor
ban eltölteni s majd meglátják, tud-e 
dolgozni is, vagy csak iddogálni? Ha a 
példa beválik, egyszerre elfognak vinni 
vagy kétezer német honpolgárt az ilyen 
táborokba. Reszkess borivó, kortyolgató 
torok, ha ez Németországban beválik, 
átveszik mások is... Hozd be a mu
lasztottakat gyorsan s igyál mig ket
recbe nem kerülsz, mert ott csak spe
nótot eszel.

Kenyérbélyeg.
A kenyeret még nem adóztatták meg: 

a kenyér szent, utolsó menedék, kenyér 
a szegény ember kalácsa és a gazdag 
ember emlékeztetője. Hol adóztatják 
meg a kenyeret? Persze Romániában. 
Ott is Nagyvárad városában s annak is 
a városházáján. Az uj városi vezetőség 
igen rossz helyzetbe került, — nem 
csoda, hiszen valamennyi villamosa van 
például annyi szinre festették, s uj gö
rögkeleti templomot kellett építeni a 
Peceparton, — s a költségvetési hiá
nyok „eldolgozására" minden ötletet 
megpróbáltak. Összedugta fejét a bölcs 
városi tanács, Biharban vagyunk, s adó
kat, pótlékokat rótt ki, mert könnyű 
dolog a gazdálkodás hibáját a gyanút
lan lakosság nyakára róni. Addig tű
nődtek, amig kiagyalták a legragyogóbb 
pénzügyi ötletet s elrendelték, hogy 
minden megsütött kenyérre bélyeget kell 
ragasztani. A pék anélkül nem adhatja 
ki a kenyeret. Mert jövedelmi adót le
het eltitkolni, autót le lehet állítani, a 
fényűzést csökkenteni lehet s két ruha 
helyett egyet sem csináltat az ember. 
Takarékoskodni mindenütt lehet s ügyes 
ember adóját le is tagadhatja. De ke
nyeret mindenki eszik. A kenyér a leg
szentebb, Iegmagasztosabb tartozéka az 
ember mindennapi életének, a kenyér 
legenda s valóság, élet és álom, akinek 
foszlós nem jut, az szárazai eszik, leg
alább, de mindenképen eszik.

Ebbe a szent kenyérbe nyúlt bele a 
peceparti Athén ötletes vezetősége.

El ne tanuljátok véletlenül !
A derék főnök.

Az egész világ fele van sztrájkkal. 
Van ülősztrájk, állósztrájk, evősztrájk s 
olyan is, hogy a nagy áruházban elad
ták ugyan az árut, csak pénzt nem fo
gadtak el érte... Sztrájkban az emberek 
meglehetősen ötletesek. Legföljebb az 
a baj, hogy a közvetlen munkaadóval 
szemben sztrájkolnak, pedig a Világ 
Mágnásaival, a rossz világszellemmel, a 
háborúval s a válsággal kellene sztráj
kolni. Dehát kicsinyes az ember s nem 
lát tovább, mint a hangya.

De most ne elmélkedjünk.
Egy amerikai autógyáros, Indiana ál

lamban, szintén bekapja a sztrájkot. 
Munkásai, — ezúttal elég jelentéktelen 
okból, — ülősztrájkba kezdtek. Leültek 
a műhelyben s elbeszélgettek.

— Rendben van, — felelte a főnök, 
— majd én is segítek sztrájkolni.

Azzal párnát, takarót hozatott, hideg 
húst, pálinkát, jó italokat a műhelybe.

— Miért ne érezzétek magatokat jól, 
fiuk ! — kiáltott s megvendégelte a társa
ságot. És hogy még jobban érezzék ma
gukat, hatvan csinos fiatal hölgyet rendelt 
a sztrájkolóknak mulattatására. Mulat
tak is kegyetlenül. Ilyen szamár főnök.

Amikor a hangulat tetőfokra hágott 
s a vezérek már a főnököt kezdték él
tetni, a főnök ur eltűnt. Eltűnt s egy 
félóra múlva visszatért. De nem egye

dül. Hozta a sztrájkolók feleségeit.
— így sztrájkolnak a férjeitek ! — 

küldte be az asszonyokat a mulató tár
saság közepébe.

Öt perc múlva nyoma se maradt a 
sztrájknak.

Indiai levelek.
Falusi élet.

Talán egyszer pár szót arról is, ho
gyan él a falu népe Indiában. A legfon
tosabb a lehető legnagyobb kényelem, 
— már az ő szempontjukból Ítélve — 
ami az elképzelhető legkevesebb mun
kában és a hosszuranyujtott beszélge
tésben nyilvánul meg.

A falu házai kivétel nélkül sárból 
épülnek szalmatetővel. Egy ház: egy 
szoba csupán. Ablaka nincs, ajtajának 
is csak a helye van meg, azt belülről 
deszkával vagy ágfonattal támasztják 
be. Újabb építkezésnél már deszkaajtót 
is találni, de olyan uj építményt, ame
lyen ablak is lenne, eddig még nem 
láttam. A házban kis földtüzhelyen főz
nek. Ennek főcélja, hogy a füst a szú
nyogokat, legyeket kizavarja. Éjjel nem
csak a család alszik benn, hanem a 
tehén, a kecskék és tyúkok mind.

Reggel és este van a főétkezés ideje. 
Úgy 9 óra után aztán megkezdődik a 
napi munka. A férfiak és ifjak kimennek 
az erdőbe ágat vágni, vagy a ház körül 
tesznek-vesznek.az asszonyok a falu szé
lén levő tóhoz mennek mosni, fürödni.

A falu minden vízszükségletét a mes
terséges tóból fedezik. Ez egy négy- 
szögletes nagy medence, néhány fával 
körülültetve és benne az esővizet gyűj
tik össze. Ezen tavak az indiai élet leg- 
fontosebb területei, mert itt zajlik le a 
napi élet igen sok fontos mozzanata. 
Reggel ide jönnek a tehenek és biva
lyok inni, és itt hevernek benne a me
legebb időszakban naphosszat. Ugyan
ebben a tóban fürdik meg naponta a 
falu összes lakossága, amint azt val
lásuk előírja. De fürdésközben szájat 
és fogat is mosnak benne. Fogkeféjük 
a mutatóújjak, vagy egy faágdarabka,, 
melynek végét rostosra rágják használat 
előtt. És fogmosás közben az ember a 
vallását is megtudja a fürdőzőnek. Hin
du a faágat dörzsöli fogához, mig a 
mohamedán az ágat egyhelyben tartja 
és száját kitátva, fejét rázva dörzsöli 
fogát a faághoz. Hinduk reggeli fürdés 
után a tóban két tenyerükbe vizet me
rítve a nap felé fordulnak, a vizet fejük 
fölött maguk mögé loccsantják, majd 
karjukat a nap felé nyújtva, ujjaik he
gyét összetéve, rövid imát mormolnak.

A tóhoz jönnek a falu asszonyai nagy 
cserép korsókkal (kolsi-val) vizet me
ríteni. Legalább térdig begázolnak a 
vízbe, a korsót a viz felszínén megló- 
bálva a békanyálat széjjelüzik és a 
korsót a „tiszta !“ vízben megmeritik. 
Ebből isznak és főznek odahaza egész 
nap. És délután a munkából hazatért 
gazda szintén ebben a tóban csutakolja 
tisztára állatait.

Fürdésre és hajmosásra csak igen 
kevesen használnak szappant (mert ez 
állati zsírból készült és igy hinduknak 
tilos megérinteni), testüket, hajukat sár 
ga agyaggal kenik be, melyet a part 
iszapjából vagy a szomszédos rizsföld
ről vettek. Férfiak, nők kivétel nélkül 
ruhában fürdenek, fürdő után nem tö
rülköznek szárazra, hanem hajukat és 
testüket bedörzsölik kókuszolajjal és 
hazamennek. Útközben a ruha a meleg 
napon teljesen megszárad rajtuk.

A mosás is érdekes. Az asszonyok 
benne állnak a vízben és a ruhát meg
mártva, a parton elkészített nagy sima 
kőhöz csapkodják. Nem dörzsölik, mint 
nálunk. így mosnak egész Indiában. 
Még a hivatásos mosóemberek (dhóbi-k) 
is igy teszik tönkre az európaiak ruháit 
egy éven belül, nem szólva arról, hogy 
a gombokat mindig leverik a ruháról.

Az esős évszak elején a férfiak fel
szántják a rizsföldeket, de a rizs palán- 
tálást, valamint az aratást már az asz- 
szonyok végzik. A férfiak szívesebben 
ülnek a ház patkáin és vizipipájukbó! 
pöfékelve átbeszélgetik a napot.

Terhet a nők viszik fejükön, férjük 
egy bambuszbottal vagy esernyővel sé
tál utánuk.

Este a nők összejönnek, énekelnek, a 
férfiak tovább pipáznak és beszélget
nek. Késő éjjel térnek csak nyugovóra, 
hogy másnap folytassák az édes semmi
tevést. Gedeon Tihamér.

A Rimaszombat-tamásfali evangélikus 
bibliakör, az összes belmissziói szervek 
bevonásával, a múlt vasárnap délután, 
5 órai kezdettel a járási ipartársulati 
székház nagytermében szeretetvendégsé- 
get tartott.

A hívők élénk érdeklődése mellett 
lefolyt szeretetvendégséget közének ve 
zette be, majd Baráth Károly lelkész 
imádkozott s mondott mély gondolatok
ban bővelkedő megnyitó beszédet.

Bélák Erzsébetnek „Testvérkéz, test
vérszem, testvérsziv" cimü versét sza
valta el ezután Szamajdák Emmi ügye
sen, amit a vegyeskar összhangzatos 
szép éneke követett, Halász József kar
nagy vezetésével.

Majd Istók Lenke polgári iskolai ta
nárnő előadása következett. „Egyházias- 
ság, hithüség és felelősség" cimű, igen 
értékes és nagy figyelemmel hallgatott 
előadása megérdemelt hatást és tetszést 
váltott ki a hívők lelkében.

Osko Józsefné szül. Durda Irén Kádár 
Gézának „Oly sok fájdalmam van" ci
mű énekét adta elő kifogástalanul, Ha
lász József karnagy harmónium kísére
tével.

Okolicsányi Ferencné szül. Kálmán 
Gizi a tőle megszokott előadói készség
gel több Reményik-verset szavalt, mig 
ifj. Bálint Pál „Harangszó" cimü saját 
költeményét adta elő.

Közének zárta be a kitünően sikerült 
szeretetvendégségnek műsoros részét, 
ami után a bibliakör lelkes tagjai teát 
szolgáltak fel.

A nagy érdeklődés mellett lefolyt 
szeretetvendégség kifogástalan megren
dezése a bibliakör s a belmissziói szer
vek vezetőségének érdeme.

Az uj adókról.
Az 1937. év, tehát az elmúlt esztendő 

fordulópontot jelentett az adókivetés 
tekintetében. Ebben az esztendőben tér
tek át az utólagos kivetésekről az elő
zetes kivetésre, aminek következményeit 
az adófizető abban érezte, hogy a jöve
delmi és kereseti adót 1937-ben két 
esztendőre egyszerre vetették ki, 1936- 
ra visszamenőleg és 1937-re előre.

Az 1938-as esztendő újabb meglepe
téseket hozott. Az 1937. évi 247-ik tör
vény két uj adót vezetett be, az állam- 
védelmi hozzájárulást és a rendkívüli 
nyereségek adóját. Az adófizető közön
ség majd csak akkor tudja meg prakti
kusan, hogy milyen uj terheket ró reá 
a két uj adó, ha majd a fizetési meg
hagyásokat megkapja. Jó lesz azonban 
tudni mindenkinek, hogy ki és mennyit 
fizet az uj két adónem befizetése foly
tán ezen a címen.

Államvédelmi hozzájárulást tartozik 
fizetni mindenki, aki jövedelmi adót 
fizet. A tisztviselőknél az adót a munka
adó vonja le, az önálló keresetűeknél 
az adóigazgatóság veti ki. Tehát ha va
lakinek 30.000 korona összegű adóköte
les jövedelme van, akkor a járulék ösz- 
szege 1200 korona. Amennyiben ezen 
összeg meghaladná a rendes jövedelmi 
adó és az átmeneti pótlék összegének 
80%-át, úgy mérséklendő, mert ezen 
80%-nál többet a hozzájárulás ki nem 
tehet.

Rendkívüli nyereség utáni adót azok 
fizetnek, akiknek kereseti adóalapja meg
haladja az 50.000 Kc-t. Ezeknél 100.000 
Ke ig az adó 2'5°/o, 100.000 Kc-n felül 
4%, ill. 140.000 Kc-n felül 6%. Ameny- 
nyiben lehát valakinek 70.000 Ke jöve
delme van, az önálló vállalkozásokból, 
az 1750 Ke rendkívüli nyereség utáni 
adót tartozik az általános kereseti adón 
és annak pótadóin (községi, járási és 
országos) kívül fizetni.

Mindezekből látható, hogy a két uj 
adó meglehetősen súlyos, szerencsére 
azonban csak három adóéven keresztül 
marad érvényben.

Budapesti nemzetközi vásár hírei,
Eddig már több mint 1200 kiállító 

jelentkezett. Az 1938. április 29. és 
május 9 ike között tartandó budapesti 
nemzetközi vásárra eddig több mint 
1200 kiállító jelentette be részvételét. 
A legerősebben képviselt szakmák a 
vas-, gép- és villamossági ipar, az épí
tőipar, a bútor- és az élelmszeripar. Az

utolsó jelentkezési terminus február 15. 
Az ezen az időponton túl beérkezett 
jelentkezések már csak az esetleg fenn
maradó helyekre és csupán felár fizeté
se mellett jöhetnek tekintetbe.

A Dunaállamok gazdasági közele
dése. Ebben az évben először folynak 
komoly és eredményesnek Ígérkező tár
gyalások Csehszlovákiának a budapesti 
nemzetközi vásáron való részvételéről. 
Természetesen elsősorban olyan áruk 
kiállításáról van szó, amelyekben az uj 
kereskedelmi megállapodás keretén be
lül kilátás nyílik kompenzációs eladá
sokra. Miután Ausztria és Jugoszlávia 
már be is jelentették részvételüket, 
Csehszlovákia részvétele esetén a Duna- 
vöigy három állama fog a budapesti 
nemzetközi vásáron résztvenni. Ameny- 
nyiben a Romániával még függőben 
levő tárgyalások is eredményre vezet
nek, a Dunavölgy összes államait meg 
fogjuk találni a vásáron.

Kilátás nagyarányú szőnyegexport
üzletekre. Rendkívül nagyarányú lesz a 
magyar szőnyegipar részvétele. A kül
föld nagyon érdeklődik a kézzel csomó
zott magyar perzsa és torontáli gyapjú- 
szőnyegek iránt, igy Amerikába máris 
indulnak próbaszállitások. A vásáron 
nagy exportkollekciók lesznek láthatók 
ezekből a cikkekből.

India a vásáron. Az előző évi buda
pesti nemzetközi vásár gyönyörű indiai 
pavilonjának nagy sikere arra indította 
a brit-indiai kormányt, hogy még na
gyobb méretekben és gazdagabb anyag
gal vegyen részt a vásáron.

Haliga csak, h a llga !
Egyesületek és tiszteletjegy

cim alatt a Komáromi Lapok
ban olvastuk e feljajdulást, amit 
Rimaszombatra vonatkoztatva 

feljajdulásként leközliink mi is, 
mert hát nálunk is ugyanez a 
helyzet s igy jogos a közönség 
erre vonatkozó panasza.

Alig van egyesület Rimaszombatban 
s vidékén, amely ne rendezne farsangi 
mulatságot, előadást, részint, hogy tag
jainak szórakozást szerezzen, részint pe
dig, hogy egy kis jövedelemmel gazda
gítsa egyébként nem tágas kasszáját.

Ez a kasszakérdés azonban kezd egy
re nagyobb üzemmé válni nemcsak Ri
maszombatban, hanem a többi városok
ban is, ahol szintén hallunk panaszos 
megjegyzéseket a kasszakérdésre vonat
kozólag. Még pedig a tiszteletjegyek 
rendszeréről.

Újabban az a szokás, hogy minden 
egyesület tiszteletjegyeket nyomat s 
szétküldi a városban arra a bizonyos 
néhány száz állandó címre, mint valami 
kötelező adófelszólitást. A megnevezett 
címek olyan egyesületektől kapnak tisz
teletjegyet s ezzel kapcsolatosan gyen
géd figyelmeztetést a fizetésre vonatko
zólag, amely egyesületekkel a leghalvá
nyabb kapcsolatban sincsenek. Nálunk, 
Rimaszombatban is, legalább száz em
ber érzi magát állandóan megtisztelve 
minden oldalról, egyesületi, vallási, po
litikai s társadalmi téren.

A tiszteletek s a megtiszteltetések kis 
fehér kartonjegyek alakjában folytono
san röpködnek, akár kér a megtisztel
tetésből, akár nem, akár készül a szó- 
banforgó rendezésre, akár nem s bizony 
sokszor előfordul az az eset, hogy a 
tiszteletjegy árán felül még egyszer meg 
kell váltani a belépőjegyet a mulatság 
küszöbén, mert a tiszteletjegyet sok 
esetben úgy értelmezik, hogy megvál
tása kötelező, a bemenetel azonban nem 
jogos... A tiszteletjegyeknek ebben az 
áradásában ijedten kapkodja a fejét a 
megtisztelt néhány száz ember, mert 
valljuk be, ez a tiszteletteljes adóztatás 
meglehetősen sok kiadással jár a téli 
évadban.

Hálával gondolunk azokra az egye
sületekre s azokra a rendezésekre, 
amelyek tiszteletjegyek osztogatása nél
kül is megrendezik a maguk estjét.

De az hagyján, hogy magánszemé
lyeknek küldenek tiszteletjegyet! Na
gyobb baj az, hogy nemrégen az jött 
divatba, hogy az egyesületek egymás
nak is küldözik a tiszteletüket, de nem 
egyszerű névjegyes üdvözlet, hanem 
őszinte pénzkérő tiszteletjegy alakjában. 
A tiszteletnek ezt a formáját üdvös vol
na hamar megszüntetni, még addig, 
amig a dolog el nem fajul s amig sor 
nem kerül arra, hogy az egyesületek 
egymás zsebéből szedjék ki a nehezen
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megszerzett garasokat. Szép az egyesü
leti összetartás, de nem olyan formá
ban, amint ezt mostanában nálunk gya
korolják : kölcsönös tiszteletjegy cseré
vel s háromszori golyóváltással.......

Társadalmi naptár.
február 12-én: Az asztalos segédek szak

csoportjának szinielőadással egybekö
tött táncmulatsága az Iparoskörben.

Fíbruár 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.

Február 15. Irodalmi estély a Rimaszom
bati Társaskörben, este 8 órakor.

1938. február 19 én, szombaton a Pol
gárikor batyubálja.

Február 19. A Zsivena szlovák nőegylet 
jelmezestélye a Tátrában. Kezdete 
este 9 óra.

Február 20. este 5 órai kezdettel a Pol
gárikörben Ferenczy István iparos 
cserkészcsapat műsoros táncmulat
sága.

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

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

Március 5-6 a Polgárikörben a Luther
kor helyi szerzőjének Pókayné cimü 
előadása.

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

Egyházmegyei hir. Hegedűs János 
baracai plébánost szentszéki tanácsossá 
nevezték ki.

Papi értekezletek. E hónapban a 
papi értekezletek a rozsnyói egyházme
gyében a következő sorrendben tartattak 
meg. Február 7-én Rozsnyón, 8-án Fü
leken, 9 én Losoncon, 10 én Helpáti és 
11-én Korompán.

Dr. Bernát István kitüntetése. Ma
gyarország kormányzója elrendelte, hogy 
dr. Bernát István magyar királyi taná
csosnak, a Magyar Nemzeti Bank alel- 
nökének teljes elismerése tudtul adas
sák. Városunk neves szülöttje és volt 
országgyűlési képviselőnk legfelsőbb 
helyről jött kitüntetésének hire városunk 
őslakossága körében őszinte örömet kel
tett.

Asztalosmesterek nagygyűlése. A
rozsnyói asztalosmesterek által január 
30 án Rozsnyón megrendezett nagygyű
lés, melyen Rimaszombat, Tornaija és a 
környékbeli kisebb községek, valamint 
Ungvár, Poprád és Késmárk asztalosai 
is képviselve voltak, az asztalos iparo
sok érdekvédelmében több fontos hatá
rozatot hozott ezek között a minimális 
árak bevezetése és a szakmarendszabá- 
lyozás ügyében való miniszteri intézkedés 
kikérését s a mozgalomnak az ország 
egész területén való megindítását is.

A Rimaszombati Társaskör 1938. 
évi február hó 15-én kedden este 8 
órakor, saját helyiségeinek nagytermé
ben, irodalmi estélyt rendez. Előadó : Ré
vész Hugó állatorvos. Tárgy: Tudatos 
és tudat alatti jelenség, természettudo
mányi aiapon. — Belépődíj nincsen: 
Önkéntes adományokat a költség fede
zésére köszönettel fogadnak.

Kötelező lesz a házasság.
Hölgyeim, semmi ioporzékoló öröm. 

Uraim, semmi hajzatot égnek meresztő 
beijedés: nem rólunk van szó. A házas
ság — egyelőre — csak Görögország
ban, a hűségben felülmúlhatatlan Péne
lopé és a szirének csábítása elleni felvér- 
tezettségben példátlan Odysseus klasszi
kus, szép hazájában lesz — eddig elkép
zelhetetlen — valósággá. Lesz, — mon
dom, mert még csak tervezésben a tör
vény, amely a maga teljes szigorúságá
val megparancsolja, hogy mindazon görög 
férfiú, aki a huszonötödik életévét betol 
tötte, minden vonakodás, tiltakozás, húzás
halasztás és kertelés nélkül, egyszerűen, 
de végérvényesen köteles megnősülni, mert 
ellenkező esetben, igy, meg úgy, - -  szó
val szigorú megtorlásban részesül, melyek 
közül nem utolsó azon büntető rendelke
zés, hogy az az állami tisztviselő, aki a 
negyedszázados életkor betöltése ellenére 
rr.eg nem nősül, állásából standepilyere 

jocsájtátik, általában pedig a házasság 
r zsabilincsei elöl szabadulni igyekvő, 
megrögzött l e g é n y t  olyan horribilis 
odóval sújtják, hogy abból három-négy 
nagy igény ti feleséget is bátran eltarthat
na. Van egy, egyetlenegy kivétel is, ha

■ aki annyira beteg, hogy családalapi-
■ -ra alkalmatlan, képtelen.

Nagyszerű gondolat, — mondják 
■. :ves hölgyeim, — miféle hülyeség ! — 

’ianak föl Önök, Uraim, mindez azon- 
b 7 mitsem változtat a dolgon: a köte
le 'házasság közeleg. Feltartózhatatla- 

/ jön, már már itt jár a kertek... izé...
. Olymposz alatt és egykettőre beállíthat 
ezzánk is. , >
— Furcsa lenne, — gondolják Önök 
bármint vélekedjenek is, kitérni előle

7 77 igen tudnak majd s egy két család- 
pitásra képtelen betegen kívül alig lesz 
zonötesztendősön felüli nőtlen férfiú. 

Brrrrrr, — ne lubickoljanak azonban 
mhullámban, hölgyeim, mégsem, mert... 

!;os, igen, mert hátha lesznek n y o m o 
rul t ,  férfiak, akik inkább a szörnyű 
agyadót, sőt talán az álldstalanságot 

választják inkább, mint Hymen gyönyö
rűséges rózsaláncál.

— Abcug, le velük! — kiáltják Joggal 
•5 a nagyobb zaj kedvéért — merő udva
riasságból — én is Önökkel tartok bár, 
' emmiesetre sem vélem e tüntető felhá
borodás eredményeképpen a n y o m o 
r u l t  had megrettenését, jobb útra térését.

Egyelőre maradjanak hát, hölgyeim, 
uraim, várakozó állásponton és farsan
goljanak nyugodtan tovább.

s iT ^ rg u s .

A hősök emlékműve. A „Gömör“ f. 
hó 6 diki számában a hősök emlék
műve javára közzétett felhívás élénk 
visszhangot keltett. Máris több polgár
társunk önkéntes befizetést teljesített és 
a Blaha Lujza műkedvelő társaság az 
„Egy kis senki" vígjátékot kizárólag e 
célra rendezte meg folyó hó 10-én este 
a Polgárikor színháztermében. Ha to
vábbra is ily lelkes pártolással karolja 
fel közönségünk és a különféle egyesü
letek és szervezetek e kegyeletes ügyet, 
úgy a siker biztosítva van. Mindenkit 
kérünk, hogy önkéntes adományokkal 
pártolja a hősök emlékművét építő bi
zottságot.

A rimaszombati kath. Olvasóegylet
február 12-én, szombaton este tánces
télyt rendez a városi népkonyha alapja 
javára. A jótékonycélu mulatság kezdete 
este fél 9 órakor. Felülfizetéseket a ne
mes célra köszönettel fogad a rende
zőség.

A gönröri zenebarátok egyesülete
tolyó hó 17-én pontosan este 8 órakor 
tartja I. hangversenyét a volt megye
háza dísztermében. Ezen első hangver
senyre sikerült Krásza Márta opera
énekesnőt szerződtetni, aki Mandée R. 
zongorakisérete mellett szerepel. Krásza 
Márta csodaszép mezzo-szoprán hang
jával a közelmúltban a bécsi, zeneileg 
nagyon kulturált közönséget hódította 
meg s igy a legnagyobb várakozással 
nézhetünk itteni szereplése elé. A zene
barátok egyesületének tagjai tagsági je
gyük alapján vesznek részt a hangver
senyen, nem tagok a rendes napijegyet 
váltják meg, melyek elővételben dr. 
Werner Gyulánál is előjegyezhetők. — A 
nagyszabású műsor a következő : 1. 
Dvorák A.: Oly sok sz ív  halott, Mikor 
nagyanyám énekel: Krásza Márta. — 
2. Rachmaninov: Prelude, Chopin : Etű
dé, előadja : Mandée R. — 3. Bizet : 
Ária a Carmen operából, Saint-Saens: 
ária a Sámson és Delila operából, Ver
di : ária a Don Carlos operából, énekel: 
Krásza Márta. — Szünet. — 4. Suk J.: 
Szerelmi dal. zongorán előadja: Mandée 
R. — 5. Kricka : Albatros, Novák V .: 
Régi melódia, Jirák K. B .: a) Bölcsődal, 
b) Isten veled, Szlovák népdalok, éne
kel : Krásza Márta. — A hangverseny 
napján Tornaijáról és vissza, valamint 
Tiszolcra autóbusz fog a közönség ren
delkezésére áilani.

A kereskedő és magánalkalmazot
tak egységes szövetségének rimaszom
bati helyi csoportja folyó hó 8 án ren
dezte meg előadás sorozatának harma
dik előadását. — Előadó Burger László 
fogtechnikus volt, aki „Magánalkalma
zott és a szociálizmus" cimü értékesés 
főleg az ifjúságra nevelő hatású, szépen 
felépített előadását a tagokkal teljesen

megtelt terem érdeklődéssel hallgatta 
és utána komoly vita fejlődött ki.

Halálozás. Páricska Mária magánzó
nő 69 éves korábau, f. hó 9 én hosszas 
betegeskedés után városunkban meghalt. 
A megboldogultban Páricska Péter hely
beli szabóiparos szeretett testvérét vesz
tette el.

Diákbál. A rimaszombati áll. magyar 
reálgimnázium ifjúsága, mint már kö
zöltük is, folyó február hó 26-án tartja 
szokásos farsangi mulatságát a rima- 
szombati reálg. magyar ifjúsági segítő 
egyesületének javára. — Az előadás este 
8 órakor kezdődik. Színre kerül Csiky 
Gergely „Nagymama" cimü vigjátéka. A 
betanítás nehéz munkáját Opmann Ilona 
és Sipos István tanárok végzik nagy 
gonddal és hozzáértéssel. A színdarab 
sikerét nagyszerű szereplőgárda bizto
sítja. — A rendezők egész csoportja 
gondoskodik a közönség kényelméről 
és a nagynak Ígérkező tömeg zavartalan 
elhelyezéséről. — A zenét Gömörmegye 
egyik legjobb zenekara szolgáltatja. — 
Jegyek előre válthatók folyó hó 21-étől 
naponta 17—19 óráig a Tátra szálló 
nagytermében. — Meghívó-reklamációk 
ugyanott. — A rendezőség kéri a t. kö
zönséget, hogy az előadáson a lehető 
legpontosabban jelenjen meg.
Jönnek a színészek!

Sereghy Andor, a keleíszlovenszkói 
magyar színházak igazgatója a kárpát
aljai szezon befejezésével, közbenjött 
akadályok miatt, Kassára csak már
cius végén vonulhatván be társulatá
val, a helyzet kényszerítése folytán 
február 22 én Seribe világhírű vígjá
tékénak, az „Egy pohár viz“-nek elő
adásával megkezdi városunkba öthe
tes pótszezonját. Ez idő alatt a ked
ves gárdából álló, e város közönségé
nek szivéhez nőtt színtársulat operett
ben és prózában a legújabb terméke
ket mutatja be és gondoskodik arról, 
hogy kedves közönségének kellemes 
estéket, nemes szórakozást szerezzen. 
Meggyőződésünk, hogy városunk kö
zönsége most is legmesszebbmenő 
pártfogásába veszi az erre érdemes 
társulatot, amely közben tőlünk Fü
lekre is kirándul. Helyárak, mint ed
dig. Szelvénybérleíek 15 előadásra 
Dudinszky Pál titkárnál kaphatók.
Az Iparoskor bálja nagy érdeklődés 

mellett folyt le folyó hó 5-én a járási 
ipartársulat nagyfermében. Az ügyesen 
megrendezett kedélyes mulatság közön
sége csak a reggeli órákban oszlott szét, 
a legkellemesebb hangulatban.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a L1TERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Az állatorvosi állás ügyében be
adott vétó kérdésében döntött a já
rási hivatal. Jelentettük, hogy a rima- 
szombati városi képviselőtestület leg
utóbbi közgyűlésén nagy vihart váltott 
ki az állatorvosi állásra vonatkozó pá
lyázat tárgyalása, amennyiben Eszenyi 
Gyula dr. városbiró közvetítő indítvá
nyának egyhangúlag történt határozattá 
emelése ellen Harsányi Aurél jegyzői 
főtitkár vétót jelentett be. — A jegyzői 
vétóbejelentést különösen a Micsura- 
párt vezetője, dr. Bartos Gyula kerületi 
bírósági tanácselnök fogadta nagy fel
háborodással és azonnal bejelentette a 
közgyűlésen, hogy a vétózás ellen pa
nasszal és felebbezéssel él s miután 
véleménye szerint a panasz és felebbe- 
zés elintézéséig a pályázat nem irható 
ki, szerinte a jegyzői főtitkár tulajdon
képen célját tévesztette, mert december
nél előbb a döntés nem történhetik 
meg s igy a volt állatorvos még tovább 
hivatalban maradhat, mint ahogy azt az 
egyhangú közgyűlési határozat kontemp- 
lálta. A panasz és a feiebbezés be is 
érkezett kellő időben a városi iktatóba, 
annak elintézésére azonban már nem 
kerülhetett sor, amennyiben a fennálló 
törvényes rendelkezések értelmében a 
jegyzői vétó ellen sem panasznak, sem 
felebbezésnek helye nincsen, csupán a 
vétózást elbíráló járási hivatal határo
zata ellen. A vétóval megtámadott köz
gyűlési határozatot a városi jegyzői hi
vatal azonnal fel is terjesztette a rima- 
szombati járási hivatalhoz, ahonnan vil
lámgyorsan meg is érkezett rá a válasz. 
A járási hivatal helyesnek ismerte el a 
jegyzői főtitkár vétózását és miután a 
közgyűlés jóváhagyott szabályrendelettől 
eltérő határozatot produkált, ezen hatá
rozatot megsemmisítette és megtiltotta 
annak végrehajtását s nehogy a Mi-

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, február 12-13-án 

kitűnő amerikai film :
Az elveszett lelkek hajója

Gary Cooper, Frances Deea, G. Raft.

Kedden, február 15-én nagykiállitásu ame
rikai zenés komédia :

Víg elválás
Fred Astaire, Ginger Rogers.

Szerdán, február 16-án kitűnő bécsi film 
telve humorral:

Legboldogabb házasság
M. Andergast, Wolf Albach Retty, Hans 

Moser, Leó Slezák.

Csütörtökön, február 17-én amerikai zenés 
és éneklő nagyfilm :

Csak egy éjszakára
Jan Kiepura, Gladys Svarthouth.

csura-párt fenyegetésének gyakorlati ér
telme legyen s decemberig tényleg el
húzódhassák a panaszosdijáték, a vég
zés arra is figyelmeztet, hogy bár a 
járási hivatal ezen határozata ellen 15 
napon belül feiebbezés nyújtható be az 
országos hivatalhoz, ennek a felebbe
zésnek azonban a 8/928. sz. kormány- 
rendelet 77. §-ának 2. bekezdése értel
mében halasztó hatálya nincsen. Az ál
latorvosi állásra is a pályázat igy ki
iratot s Révész állatorvos szerződésé
nek lejártától ideiglenes kisegítő végzi 
az állatorvosi teendőket.

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

Batyubál a Polgárikörben. A ha
gyományos régi, híres batyubálok min
tájára a Polgárikör vigalmi bizottsága 
19-én este 9 órai kezdettel ismét meg
rendezi batyubálját, — amely az előké
születekből Ítélve — látogatottnak és 
kedélyesnek Ígérkezik. A tánczenét jazz 
és cigányzene szolgáltatja s a belépődíj 
tetszésszerinti lesz. — Áz éjféli terítés
kor ki-ki a saját küldeményét fogyasztja 
el, de gondoskodás történik azokról is, 
akik nem küldenek batyuvacsorát.

A rimaszombati korcsolyázó egye
sület tartós jég esetén folyó hó 13-án, 
vasárnap délután 2 órától zenés délu
tánt rendez, 3 órakor jéghokki mérkő
zés a Kassai SC—Törekvés csapatai 
között és utána fényes tűzijáték. — A 
tiszta bevétel a rimaszombati hősök em
lékműve javára szolgál. Ezen kegyeletes 
ügy és a szép sportbaráti szolidaritásra 
való tekintettel legyünk ott minél töb
ben. Rendes tagsági jeggyel biró tagja
ink ez alkalommal csak T— korona, 
nem tagok és kísérők 3‘— korona kü
lön beléptidijat fizetnek, mely a bejá
ratnál külön napijegy ellen fizetendő. A 
fent feltüntetett árak a jéghokki mérkő
zésre is érvényesek. — Nem tagok ré
szére korcsolyázás esetén a rendes pá
lyajegy külön megváltandó. Felüifizeté- 
sek a kegyeletes célra való tekintettel 
köszönettel fogadtatnak, de ilyen össze
gek is kizárólag jegy ellenében fizeten
dők. Az elnökség.

A rimaszombati közművelődési bi
zottság kedden este a Rimaszombati 
Társaskör helyiségében szépszámú kö
zönség jelenlétében tartotta meg februári 
előadóestjét, amelyen Oláh József reál
gimnáziumi tanár, a kassai rádió nép
szerű előadója olvasta föl „Népi gondo
lat a magyar költészetben" cimü, kitü
nően megkonstruált és poézissel meg- 
irott tanulmányát. A nagy tetszéssel fo
gadott irodalomtörténeti tanulmányban 
az előadó a népi gondolat fejlődését 
mutatta ki Balassától egészen a socio- 
lógus magyar lírai költők jelentkezéséig 
bezárólag, rámutatva a népieskedő ál
irodalom és a népi mozgalmak félreité- 
lésében oly nagy szerephez jutott nép
színmű irodalom káros behatásaira. A 
kitűnő előadás befejeztével Feldmann 
Éva és Szabó Sári, Jávorszky Tibor és 
Demkovics István szavaltak néhány Pe
tőfi, Ady és Kiss verset, a lelkes kö
zönség tapsai között. Az előadást a bi
zottság elnökének, Havas Vilmos tanár
nak rövid bevezető beszéde nyitotta meg 
s ugyanő köszönte meg a bizottság 
nevében a kitűnő előadást Oláh tanár
nak és szavalógárdájának.
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Az „Egy kis senki" hősök emlékmű
ve javára megismételt előadása csütör
tökön a szereplők osztatlan nagy sike
rét hozta meg. Az előadás kezdete előtt 
Sichert Károly, az emlékműbizottság 
ügyvezető elnöke intézett köszönő és 
kérő szavakat a közönséghez.

Filmszinház. F. hó 12. és 13-án be
mutatásra kerül „Az elveszelt lelkek 
hajója cimü amerikai film. Az 1842. év
ben nagy port vert föl Taylor, a fiatal 
hajóskapitány monstre-pöre, kit azzal 
vádoltak, hogy hajótörés alkalmáyal tö
meggyilkosságot követtek el. — Fősze
replők : Gary Cooper, Frances Dee stb.

Folyó hó 15-én színre kerül a „Vig 
elválás" cimü amerikai zenés komédia. 
Holdén hires táncos és Egbert fiatal 
ügyvéd Európába utaznak szabadságra. 
Párisban való vig mulatozás után Lon
donba kerülnek, hol a Iegválogatottabb 
s igen bonyolult kalandokba kevered
nek, melyekből csak ravaszság és nagy 
ügyességgel tudnak kilábalni.

Folyó hó 16 án a „Legboldogabb há
zasság" cimü bécsi film kerül előadás
ra, melyben M. Andergast, Wolf Albach 
Retty, Hans Moser stb. alakítják a fő
szerepeket.

Folyó hó 17-én „Csak egy éjszakára" 
cimü amerikai zenés és éneklő nagyfilm 
kerül sorra Jan Kiepurával a főszerep
ben, partnernője Gladys Swarthouth, a 
newyorki Metropolita opera művésznője. 
A film eseményei az olasz Sorrento ne
vű halásztelepen játszódnak le.

Ne hozzunk idegenből cigányzene- 
kart. Megütközéssel arról értesülünk, 
hogy habár városunkban jó cigányzene- 
kar működik, egy s más alkalommal 
idegenből hoznak ilyeneket Rimaszom
batba. E város közönségének érdeke, 
sőt kötelessége, hogy az itt élő cigány
zenészeket támogassa, elsősorban ezek 
megélhetését biztosítsa, ezért nem szabad, 
hogy a jövőben idegen cigányzenekart 
hozasson be bárki is Rimaszombatba.

Felhívás. Akiknek az államfordulat
kor Magyarországon bankbetétje, folyó
számlakövetelése vagy a magyar királyi 
postatakarékpénztárnál vagy a MÁV-val 
szemben jogerős követelése volt és a 
mai napig nem tudott pénzéhez jutni, 
jelentkezzék az egyesült magyar párt 
rimaszombati titkárságán, mert végre 
lehetővé válik, hogy ezeket az ügyeket 
rendezzük, vagy legalább is kifizetésre 
előkészítsük. — A hozzánk fordulóknak 
minden ellenszolgáltatás nélkül felül
vizsgáljuk az okmányaikat, díjtalanul 
felvilágosítást adunk és az okmányokat 
azután visszaszármaztatjuk. — Jól fel
fogott saját érdekében cselekszik az, 
aki hozzánk fordul. — Az országos ke

resztényszocialista és magyar nem
zeti párt titkársága Rimaszombat.

Szlovenszkó lakosságának nemzeti
sége és vallása. A statisztikai hivatal 
legutóbb kiadott kimutatása a követ
kező adatokat közli Szlovenszkó népe
sedési és nemzetiségi viszonyairól: A 
Szlovenszkón élő 3.254,189 csehszlovák 
állampolgár közül 2.345,909 csehszlovák 
nemzetiségű, 571.988 magyar nemzeti
ségű, 147.501 német nemzetiségű, 65.385 
zsidó nemzetiségű, 91.079 ruszin nem
zetiségű és 32327 ismeretlen nemzeti
ségű. — A lakosság vallási megosz
lása a következő : 2,384.255 római kato
likus, 213.721 görögkatolikus, 400.258 
evangélikus, 145.829 református, 136.737 
zsidó, 16.896 felekezetnélküli, 22.190 
ismeretlen felekezetű.

Gyanús korcsmái betörés történt 
Meleghegyen. Fischer Izsák meleghegyi 
korcsmáros raktárát ismeretlen tettesek 
keddre virradó éjjel feltörték és on
nan mintegy hétezer korona értékű kü
lönféle szeszesitalt elemelve, nyomtaia- 
nult távoztak. A károsult feljelentésére 
a csendőrség azonnal széleskörű nyo 
mozást vezetett be és már is megálla
pította, hogy a nagymennyiségű italt 
csakis kocsin szállíthatták el a tettesek, 
egyelőre azonban a kocsi nyomait sem 
találták meg. Az italkészlet múlt év de 
cemberétől betörés ellen volt biztosítva.

Halálos erdei szerencsétlenség. Pod- 
stavek György rimakokovai munkást a 
községi erdőben folyó kitermelési mun
kálatok közben maga alá temette az 
egyik döntésre elkészített szálfa s a 
szerencsétlen munkás életveszélyesen 
megsérült. Beszállították a rimaszombati 
országos kórházba, ahol másnapra bele
halt sérüléseibe. A felelősség megállapí
tására megindult az eljárás.

Köszönetnyilvánítás. Az Iparoskör 
bálrendező bizottsága és az Iparoskor 
elnöksége mindazoknak,akik az Iparos
kör reprezentációs báljának erkölcsi és 
anyagi sikeréhez bármilyen formában is 
hozzájárulni szívesek voltak, ezúttal fe
jezi ki legőszintébb háláját és meleg 
köszönetét. — Jelentjük egyben, hogy 
az anyagi támogatást hírlap utján kí
vánjuk megköszönni, ami most azért 
nem történhetik meg, mert pénzkülde
mények még eddig nap nap után foly
nak be s igy a végleges elszámolást 
csak későbbi időpontban tudjuk nyilvá
nosságra hozni. Az elnökség.

Csalásért és sikkasztásért elitéit 
biztositó ügynök. Dokupil Ernő több
szörösen büntetett előéletű losonci ille
tőségű biztosítási ügynök a múlt év 
folyamán 110 koronát vett föl előlegül 
Tóth Sándor jólészi földmivestöl, az ál
tala kötött életbiztosítási kötvényre, 
amely ügylet azzal a feltélellel jött létre, 
hogy Dokupil tízezer korona kölcsönt 
folyósittat a gazdának a Légió biztositó 
intézet központjánál. — A kölcsönből 
semmi sem lett és Dokupil többszöri 
felszólítás dacára sem téritette vissza 
Tóthnak az előleget, sőt a Légié bizto
sitó még pert is indított ellene, úgy 
hogy a becsapott gazda végül is bün
tető útra terelte az ügyet. A rimaszom
bati kerületi bíróság most vonta fele
lősségre a csaló és sikkasztó vigécet 
és két évi és egyhavi fegyházra Ítélte.

Leégett egy csőr Jánosiban. Pén
tekre virradó éjjel eddig ki nem derített 
körülmények között kigyulladt ifj. Pál- 
kovács István jánosi gazdálkodónak a 
Fő-uccán lévő csűrje s mire a tűzoltó
ság a helyszínére érkezett, az épület már 
teljesen lángokban állott, úgy hogy a 
mentési munkálatok már csak a szom
széd épületekre terjedhettek ki s a csűr 
a benne felhalmozott takarmánnyal, 
gazdasági felszereléssel és egyéb ingó
sággal együtt porigégett. A kár, amely
nek egy része biztosítás révén megtérül, 
meghaladja a húszezer koronát. A tűz 
keletkezésének kiderítése céljából szi
gorú vizsgálat indult.

S P O R T .
A CsAF-MLSz Középkerületének 1938. 
évi III. számú hivatalos közleményei.

1938. év február havában történt 
átlépési bejelentések:

Horváth János és Singlár István (mind
ketten) Rim. Törekvés SE—Osgyáni SE.

Kovács Béla : Füleki TC—Panidaróci 
ITE.

Eszter Ernő : Apátfalusi SC—Losonci 
AFC. Azonnalra kiadva.

Futó Béla: Ragyolci TC—Losonci 
AFC. Azonnalra kiadva.

Közöljük tagegyesületeinkkel, hogy 
nyomtatványokat csakis a nyomtatvá
nyokért járó összeg előzetes beküldése 
(Brünner Sándor, Rimaszombat, Masaryk 
tér 8 címre) mellett küldhetünk!!!

A Direktórium folyó év február hó 
14-én hétfőn este 8 órai kezdettel ülést 
tart Rimaszombatban, az Ipartársulati 
Székház emeleti tanácstermében. — A 
tárgysorozat legfőbb pontja az 1937/38. 
évi bajnokság tavaszi fordulójának a sor
solása. (Külön meghívókat is küldtünk!)

Rimaszombat, 1938. február 9.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

P I N G P O N G .
Törekvés—LAFC 6:4.
A Törekvés ping-pong gárdája, mely 

túlnyomórészt fiatalokból áll először ver
te meg nagyhírű ellenfelét fennállása 
óta. A mérkőzés szenzációi közé tartozik 
Gaál győzelme Gerő Lafc és Fuchs 
győzelme a Rimaszombat bajnok Schmiedl 
Gy. ellen.

Részletes eredmények a következők :
Férfi egyes: Gaál—Gerő 2:1, Fuchs— 

Schmiedl 2:1, Futó II.—Lőwy I. 2:1, Mar
kos—Lőwy II. 2:0, Nemes—Demeter 1:2.

Férfi páros: Fuchs, Gaál—Schmiedl, 
Lőwy II. 2:1, Futó II., Markos—Gerő, 
Demeter 2:1, Nemes, Gaál—Gerő, Lőwy
I. 1:2.

Női egyes: Benyo Kató—Grossmann 
Lili 0:2.

Vegyes páros: Benyo K., Fuchs — 
Grossmann L., Gerő 1 2.

Előlállók a Törekvés játékosai. F. M.

J ÉGHOKKI .
Törekvés—Losonci Tanítóképző 2:2.

A Törekvés jéghokki csapatának játéka 
idegenben úgy látszik mindig jobban 
szokott sikerülni. A losonci Tanítóképző 
csapatától, múlt héten magas gólarányu 
vereséget szenvedett, Losoncon majdnem 
győzelmet csikart ki.

Vasárnap délután 3 órai kezdettel a 
Kassai SC jóképességü csapatával mér
kőzik a Törekvés jéghokki csapata a 
helybeli jégpályán.

S A K K .
FLOHR csehszlovák nagymester 

városunkban.
Az a lelkes tevékenység, amelyet a 

helybeli sakklub vezetősége a sakk mű
velése, megkedveltetése és terjesztése 
körül kifejt, megtermetté gyümölcsét.

Tavaly már úgyszólván fejlődésünk 
csúcsáig jutottunk el, mikor is az or
szágos bajnokságért lefolyt küzdelmek
ben Pozsony csapatával kerültünk 
össze s mint arról annak idején hírt ad
tunk, csapatunk e mérkőzését elveszít
vén, az országos bajnokság — épenség 
gél nem lebecsülendő — II. helyezését 
biztosítottuk. így is csak kévésén múlt, 
hogy az értékes első helyezés nem si
került.

Azóta egyesületünket az a megbecsü
lés érte, hogy Steiner Lajos magyar mes
ter ajánlotta fel egy szimultán verseny 
megtartására működését, ma pedig nagy 
örömünkre a csehszlovák nagymester, 
Flohr ajánlkozott ugyanilyen szimultán 
verseny megtartására.

Mondanunk sem kell, hogy készség
gel teszünk eleget e tiszteletreméltó és 
klubunknak hízelgő ajánlatnak.

Flohr nagymester neve világviszony
latban márkás, hiszen szó van arról, 
hogy az 1940 ben megrendezendő világ- 
bajnoki címért Aijechinnel, — a mosta
ni világbajnokkal — megmérkőzzék. 
Eredményei alapján a szóbajöhetők kö
zött minden esetre erősen számításba 
is jöhet.

A szimultán verseny terminusa folyó 
hó 27-e s már most felhívjuk tagjainkat, 
valamint versenyen résztvenni óhajtókat, 
hogy nevezéseiket f. hó 20 ig Ph. Mr. 
Bálint urnái megtenni szíveskedjenek. 
A nevezés dijá személyenként K5 10'—, 
mely egyben a versenyen való feltét
len részvételre kötelez. Minden bene
vezett gondoskodni tartozik sakkról, te
kintve, hogy 50 tagú keretet állítunk ki 
a nagymester ellen.

A simultán verseny előreláthatólag a 
Tátra sakktermében délután 3 órai kez
dettel lesz megtartva s ennek zavartalan 
biztosítása végett fontos, hogy játéko
saink fél 3 órára jelen legyenek.

Belépődíj címén az érdeklődő közön
ség Ke 2'— fizet. Sakkor.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Kettő egymásbanyiló ulcai

bútorozott szoba
Masaryk-tér 13. szám alatt 
az emeleten b é r b e a d ó .

Keresek szlovák nyelvet 
k i f o g á s t a l a n u l  tudó

irodai a l k a l m a z o t t a t .
Cim: a kiadóhivatalban.

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

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

Eladó cséplő-garnitúra.
Egy 900-as cséplő-garnitura trak
torral, teljes felszereléssel, haláleset 
miatt, eladó. — Értekezni lehet;

Özv. V ojtko Józsefné  
Dobóca 22. házszám. U. p. Rimaszécs.

1557/1938. sz.

Pályázati hirdetmény.
Rimaszombat városa pályázatot ir ki 

a következő állásokra:
1. az I. b. osztály, 6 —5 illetmény fo

kozatában rendszeresiteit — belföldi 
főiskola építészeti fakultásának második 
államvizsgájáról szóló építészmérnöki 
oklevélhez kötött —

városi mérnöki,
egyúttal vízvezetéki igazgatói állásra,

2. a II. szolgálati osztály 7—6 illet
mény fokozatában rendszeresített — bel
földi teljes középiskolai végzettséghez 
kötött —

városi pénztárnoki állásra.
3. a II. szolgálati osztály 7 illetmény 

fokozatában rendszeresített — belföldi 
teljes középiskolai végzettséghez kötött

városi helypénztiszti,
egyúttal közigazgatási végrehajtói állásra.

4. a II. szolgálati osztály 7 illetmény 
fokozatában rendszeresített — belföldi 
teljes középiskolai végzettséghez kötött

városi adótiszti,
egyúttal városi nyomozói és városi adók- 
illetékek ellenőri állására,

5. az 1926. évi 113 sz. korm. rend. III. 
illetmény fokozatában rendszeresített — 
belföldi középiskolának legalább 4 alsó 
osztályának elvégzéséhez kötött — há
rom városi

irodai segéd állásokra,
6. az 1926. évi 103. sz. törv. 25. §. 

szerint eltöltött 7 évi szolgálat után a 
III. illetményfokozatában rendszeresített 
— az elemi iskola teljes elvégzéséhez 
kötött — egy

városi tűzoltói,
egyúttal kézbesítői állásra,

7. a szerződéses viszonyban alkalma
zandó, az I. b. szolgálati osztály 6 illet
mény fokozatában rendszeresített

városi állatorvosi,
egyúttal városi vágóhídi igazgatói állás
ra. Tekintet nélkül városunk alkalma
zását megelőző esetleges gyakorlatra be 
lesz sorozva a gyakorlati idő eltöltése 
után az a.) fokba, előmenetele pedig az 
a-b-c fokba korlátoztatik. Korpótlékra 
igénye nincsen. Az állás belföldi állat
orvosi, főiskolai állatorvosi oklevélhez 
és tiszti vizsgához van kötve.— A szol
gálati kötelezettségeket a szolgálati szer
ződés tartalmazza,

8. a szerződéses viszonyban alkalma
zandó

városi vízmüőri
állásra. Illetményei a városi tanácsnak 
1935. évi julius hó 9 én 8649/1935. szá
mú határozata szerint.

A megválasztottak — kivéve azokat, 
akik már most tagjai a városi nyugdíj
intézetnek — nem lesznek tagjai a vá
rosi nyugdíjalapnak, hanem nyugdíja
zásra az Általános Nyugdijintézetnél 
(1929. évi 26. sz. törv.) és az 1925. évi 
221. sz. törv. értelmében a közalkalma
zottak betegség esetére biztosítva lesz
nek és kötelesek életjáradék biztosítást 
kötni. — Az alkalmazottak ellenben a 
Kerületi Betegsegélyző Biztosítónál lesz
nek biztosítva.

A sajátkezűiig megirt kérvényeket a 
városi képviselőtestülethez 1938. évi 
március hó 10 napjáig kell beadni. —
A kérvényhez a következő okiratok mel
léklendők :

1. születési bizonyítvány (esetleg há
zassági) anyakönyvi kivonat s a gyer
mekek születési bizonyítványai, — 2. a 
csehszlovák állampolgárságot igazoló bi
zonyítvány, — 3. erkölcsi bizonyítvány,

4. bizonyítványok az eddigi alkalma
zásairól,— 5. iskolai bizonyítványok,—
6. katonai szolgálatról szóló okiratok,—
7. curiculum vitae.

Pályázóknak a város tárgyalási nyel
vét — vagyis a magyar nyelvet — szó
ban és Írásban valamint munkabeosztá
suknak megfelelően az államnyelvet is 
birniok kell.

Rimaszombat, 1938. évi február hó 8.
Harsányi s. k.
v. jegyző jzői főtitkár.

Dr. Eszenyi s. k.
városbiró.

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


