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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: 
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

ELŐ FIZETÉSI DIJA K: Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

Aktuális városi ügyek.
Amint megelőzőleg már hírül 

adtuk, a Rimaszabályozás munká
lataiból a vállalkozó Leimdörfer-cé- 
get az országos hivatal kibocsáj- 
íotta s vele a szerződést felbon
totta. A szerződés felbontásának 
legfőbb oka az volt, hogy a Leim- 
dörfer-cég cementtel óhajtotta vol
na a parterőditési munkálatokat 
folytatni, holott az országos hivatal 
— nézetünk szerint is nagyon he
lyesen — a vulkánikus eredetű 
terméskövekhez kötötte a munká
latok tovább folytatását.

Amint illetékes helyről értesü
lünk, az uj pályázatok kiirása a 
hivatalos lapban még május hó
napban megjelenik és junius havá
ban pedig remélhetőleg eldől az 
uj pályázók megbízatásának kér
dése is. Ilyképen reményünk van 
legalább arra, hogy julius, esetleg 
legkésőbb augusztusban a munká
latok újból megkezdődhetnek. Ör
vendetes volna, ha legalább a folyó 
évben a poltári vasúti hídig elvé
geztetnének a szabályozási mun
kálatok.

A már kiépitett Rima-szakasz a 
szemlélőnek máris impozáns, szép 
képet nyújt, mintegy Ízelítőül an
nak az Ígéretnek, hogy milyen 
szép, rendes és tisztának kellene 
lenni a ma csupán patkányfész
kekkel megrakott kancskaringós 
Rima-medernek.

Jellemző Rimaszombat város kö
zönségére, hogy nagyon kevesen 
vannak azok, akik fáradságot vet
tek maguknak és kisétáltak a sza
bályozási munkálatok megtekinté
sére. Ezek semmiesetre sem nyi
latkoznak lekicsinylőleg a vizsza- 
bályozási munkálatokról, amely kü
lönben még csak a kezdet-kezdete 
az egész nagy Rimaszabályozási 
munkaprogramnak, mert hiszen ab
ban az esetben is, hogyha az u. n. 
nagy Rima, vagy másképen tamás- 
falvi Rimaszakasz szabályozva is 
lesz a jövőben, még a városra 
azután is nagy vizszabályozási 
munkálatok hárulnak, hiszen ezen 
Rima-szakasz szabályozása után 
kell, hogy fokozatosan szabályoz- 
tassék az u. n. Malom-árok, vagy 
rimaszombati-szakasz is, amellyel 
viszont párhuzamosan kell majd 
haladnia a Sodoma-patak eltünte
tésének.

A Sodoma-patak eltüntetésének 
kérdése ily módon szerves függe
léke a Rimaszabályozásnak és a 
Sodoma-patak eltüntetése kell, hogy 
a volt Temető-patakhoz hasonlóan 
történjen, vagyis földalatti zárt csa-

örömmel értesíti a közönséget, hogy a 
síremlék, az adakozó szivek jótékony
ságából elkészült s az ünnepélyes sirkő- 
avatás 1938. május hó 29-én, vasárnap 
délelőtt pontosan 1/2 12 órakor folyik le 
a Rimaszombat határában levő régi 
zsidó-temetőben a következő módon :

1. Kiss József: „Egy sir" cimü versét 
előadja Szabó Sári.

3. Ünnepi beszédet mond s a sirkö
vet felavatja : Singer S. Leó rabbi, rima- 
szombati izr. segédlelkész.

3. Győry Dezső alkalmi költeményét 
előadja Feldmann Éva.

4. A sirkövet a temető tulajdonosá
nak gondozásába átadja : Márkus László 
főszerkesztő, a siremlékbizottság elnöke.

A sirkőavatásra szeretettel meghívjuk 
Kiss József minden tisztelőjét s az iro

torna vezetékben, amely természet
szerűleg csak akkor lesz megvaló
sítható, hogyha biztosítva lesz az 
Újvárosnak teljes árvizmentessége, 
amely viszont akkor lesz megvalósít
ható, hogyha a Pokorágyi-patak 
gátja a szabadkai uj híddal kap
csolatosan kiépül és ily módon 
megakadályoztatik a Rimának a 
felső rétekre való kiöntése s az 
árvíznek az Újvárosra zudulása.

De a Rimaszabályozással kap
csolatosan még nagyobb távlatok 
is nyílnak a város fejlődésére és 
egészséges módon való fejlesztésé
re, mert a Rimaszabályozási mun
kálatokkal kapcsolatosan meg keli 
oldani a városnak a sporttelep mellé 
tervezett strandfürdő megépítését 
is, valamint a két Rima között el
terülő g y ü mö l c s ö s  kertek terüle
tén egy egységes városrendezési 
program megvalósítását, amelyre 
nézve — úgy tudjuk — városi ve
zetőségünk máris megtette a szük
séges előkészitő munkálatokat.

Közben folyik, illetve e hó ele
jén megkezdődött városunk katasz
teri fölmérésének és határrendezé
sének ügye is úgy, hogy ezzel 
kapcsolatosan városrendészetünk is 
nagy lépésben halad majd előre.

Kívánatos volna, hogy azon idő
szakot, amig a Rimaszabályozási 
munkálatok újból megkezdődhet
nek, felhasználja Rimaszombat vá
ros vezetősége arra, hogy ne csak 
az eddig kikövezésre tervbe vett 
uccáknak a kövezési munkálatok
hoz való segély kérését szorgal
mazza az országos hivatalnál, — 
mint a Stefanik-ucca és Jánosi-ucca 
esetében tette, amely munkálatok 
remélhetőleg még ez évben végre 
is hajtatnak — de fölötte kivána-

Figyelmeztetjük az érdeklődő közön* 
séget, hogy az avató ünnepséget közve
títeni fogja a kassai rádió, miért is 
az ünnepség pontosan fél 12 órakor 
kezdetét veszi.

A Masaryk-tér és a Tamásfalvi-ucca 
sarkáról már délelőtt 10 órától állandó 
autójáratról gondoskodik a rendezőség, 
csekély viteldij mellett.

Miután a síremléken koszorúk el nem 
helyezhetők, kérjük mindazon testülete
ket és egyleteket, amelyek a síremlékre 
koszorúkat vagy virágot szándékoztak 
helyezni, hogy azoknak pénzbeli ellen
értékét fordítsák a rimaszombati hősök 
felállítandó emlékművére.

Rimaszombat, 1938. május 16.

tos volna, hogy mellék-uccáinknak 
kikövezéséhez is segélykéréssel for
duljon Rimaszombat város vezető
sége az országos hivatalhoz.

Amint örömmel halljuk, a Jánosi- 
uccából a Kispást-tér felé vezető 
útszakasz kikövezése is a közel 
jövő terve, ami szintén a haladás 
egyik lépését képezi.

A magángazdaság előrehaladá
sát csakis úgy tudjuk városunkban 
előmozdítani, ipar és kereske
delmünket mai stagnáló állapotából 
kiragadni és nagyobb lendületbe 
hozni, hogyha állami munkákkal 
igyekszünk tőkét illetve pénzfor
galmat biztosítani városunk lakos
ságának, amellyel egyrészt enyhí
tünk a mai nagy munkanélkülisé
gen, másrészt egészséges ipari és 
kereskedelmi vérkeringést biztosí
tunk. Városunk haladó szellemű 
vezetőségének — értesülésünk sze
rint — mindez gondját és megva
lósítandó tervét képezi.

Sajnálattal értesülünk arról, hogy 
a Jánosi-uccában, a Sebő-féle ház 
lebontása után nem egyemeletes ház 
épül, hanem csak földszintes ház 
építését tervezik. Meggondolás tár
gyát képezhetné, hogy nem volna-e 
célszerű jelen esetben is odahatni, 
hogy két emeletes ház között ne 
építtessék újra egy földszintes ház, 
mert ha a városi építkezési terv, 
városfejlesztési és szépitési tenden
cia igy halad, akkor jövőben egy
általán nem kecsegtetők az épít
kezési kilátások arra nézve, hogy 
haladás is mutatkozzék városunk 
kiépítésében, mert bár egy régi 
földszintes háznak a lebontása 
mindenesetre munkaalkalmat jelent 
s ebből a szempontból örvendetes 
jelenség, hol lennénk, hogyha min

den 25 évnél idősebb földszintes 
házat lebontanának és az adómen
tesség elérése szempontjából egy 
uj, esetleg gyengébb alkotásu és 
terjedelmű uj házzal helyettesíte
nének. Ez tulajdonképen semmi más 
nem volna, mint az adózás alól 
való megkönnyebbedés, de ezzel 
városunk lakásainak a száma 
egyetlen uj lakással sem bővülne. 
Ebből a szempontból határozottan 
károsnak kell mondanunk minden 
olyan építkezést, amely nem fej
leszti, illetve nem szaporítja meg a 
város lakásainak a számát. Kívá
natos volna, hogyha a város veze
tősége — erre figyelemmel — kép
viselőtestületünk utján olyan hatá
rozatot hozatna, hogy a jövőben 
egyes uccákban, mint a Jáncsi-uc- 
ca is, legalább is annak belső ré
szén, ahol már eddig is emeletes 
házak állnak java részt, ezentúl 
csak emeletes házak építhetők, 
mint uj házak, ahogy az már ki is 
mondatott a Gömöri-uccára.

Amikor mindezen kérdéssel a 
város jobb jövőjét szivükön vise
lők előrelátó gondosságával és sze- 
retetével foglalkozunk, a város fej
lesztési, haladási, építkezési prog
ram gondos megvalósítását — de 
a rendszeres és állandó uccaseprés 
és locsolás közegészségi szempont
ból annyira fontos ügyét nemkülön
ben — kifejezetten is városunk ve
zetőségének figyelmébe ajánljuk.

Főgondnoki beiktatás és lia- 
rangszentelés Mezőtelkesen.

A mezőtelkesi ref. egyház, amely 
1530-tól testvéri közösségben él a ri
maszombati ref. anyaegyházzal, vasár
nap lélekemelőén szép ünnepség kere
tében iktatta be újonnan megválasztott 
főgondnokát, Perecz Sámuel ny. rima- 
szombati városi tanácsost s ezen ünne
pélyt egybekötötte most beszerzett uj 
harangjának felszentelésével. A szinma- 
gyar református község kettős ünnepe 
tulajdonképpen már szombaton délután 
vette kezdetét, amikor az egyház elöl
járósága felvirágozott fogaton, küldötí- 
ségileg szállította el az uj harangot Ri
maszombatból.

Vasárnap délelőtt a község bejáratá
nál felállított diadalkapunál ment végbe 
a kettős ünnepre megérkezett egyházi 
és világi vendégek fogadtatása. Dr. Ze- 
hery István egyházmegyei főgondnokot, 
Lenkey Lajos helyettes-esperest és Pe
recz Sámuelt, az uj mezőtelkesi fögond- 
nokot Korcsolyás István kurátor fogadta 
rövid beszéddel, majd Petik Lenke ked
veskedett nekik virággal.

Az ünnepi gyülekezet ezután a refor
mátus iskola udvarán menetté alakult 
és a lelkészi kar vezetésével a templom
kertbe vonult át, ahol a virággal borí
tott uj harang várta fölszentelését.

A templomajtónál lefolyt ünnepélyt

dalom minden barátját.

A siremlékbizottság nevében :
Dr, Weinberger Tibor, Márkus László,

titkár. elnök.
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Lenkey Lajos runyai lelkész, a gyengél
kedése miatt távolmaradni kényszerült 
esperes helyettese nyitotta meg rövid 
imával, majd közének következett, amely
nek elhangzásával három elemista kis
leány : Demeter Ica, Korcsolyds Aranka 
és Szőke Ida szavaltak alkalmi verse
ket. Közének után az ünneplő közön
ség a templomban foglalt helyet, ahol 
a harangavató beszédet Lenkey Lajos 
h. esperes mondotta el a szószékről, 
Varga Imre lelkész pedig az urasztalá- 
nál iktatta be méltóságába Perecz Sá
muel főgondnokot, aki a hivatalos eskü 
letétele és a hivatalos üdvözlések után 
a következő magasszárnyalásu és érzés
sel telt székfoglalóval vette át tisztét:

„Most elhangzott hivatalos esküm le
tételével, immár a mezőtelkesi ref. gyü
lekezet belső családtagja lettem.

Mikor ez a gyülekezet az egyház-tagok 
egyhangú Írásbeli közkívánatát küldött
ség utján tolmácsolva, engem főgond
nokának meghívott, gondolkoznom kel
lett azon: vájjon elfogadjam-e a nekem 
szánt egyházi tisztséget, előre haladott 
koromra tekintettel, amikor már a testi 
és szellemi erők hanyatlása erősen be
folyásolja az egyén munkaképességét.

Hogy a meghívást elfogadtam, — an
nak azonkívül, hogy ennek az Egyház
nak ügyeit minden vonatkozásban rend
ben levőknek ismerem, — az elfogadás
nak egyedüli lelki oka az volt, hogy az 
alatt a rövid idő alatt, amit hátralévő 
életemből a Gondviselés még számomra 
tartogat, — örömöm legyen ennek az 
egyháznak élni-akarásában ; mert az a 
körülmény, hogy az egyház tagjai egyházi 
életük irányítására világi vezetőt is vá
lasztanak, — élni akarásuk kétségtelen 
bizonyítéka.

Örömömet akarom találni továbbá: 
a hivek református öntudatának teljes 
kifejlesztésében, ami a jövendő reformá
tus élet erőteljességének reményt nyújtó 
biztositéka az által, hogy minden refor
mátus egyén önmagában érzi, tudja, 
hogy neki, aki reformátusnak született, 
református kötelességei vannak; büszkén 
és egyenes lélekkel vallja őseinek hitét 
s tudatosan követi az elődöket, becses 
hagyományaik tiszteletével és megőrzé
sével.

A református lélek ilyen megnyilvá
nulása biztosíték a másik általánosabb 
öntudat: a magyar nemzeti öntudat 
kifejlesztésére és ébren tartására is, mert 
a kettő elválaszthatatlan s annak ébren 
tartása nekünk : magyar reformátusok
nak nemzeti kötelességünk, mert aki jó 
magyar református, az egyszersmind jó 
magyar is.

Hogy megtudok-e felelni a reám bí
zottaknak?— mérlegre kell tennem sa
ját lelkiismeretemet és értékelnem kell 
magamat: vájjon a kötelességek teljesí
tésénél az a bibliai mondás nem illik-e 
majd reám :] „megmérettél a fontban és 
hijjával találtattál."

Ennek a kis egyháznak gazdasági 
ügyei nem követelnek különösebb be
avatkozást, mert azokat az egyház pres
bitériuma redben intézi. A templomát, 
iskoláját karban tartja; belső emberei 
illetményeit pontosan kiszolgáltatja.

A vezetőkre — s igy reám nézve is 
— tehát inkább csak az egyház hivek 
lelkiségének irányítása, a hitélet erősí
tése, legfőbbképen pedig az ifjúság val
lásos és nemzeti nevelése, az iskola 
életbevágóan fontos ügye képez teljesí
tésre váró feladatot.

És e tekintetben a cél nem lehet 
egyéb, mint iskolánk felekezeti magyar 
jellegének fentartása mellett teljes és 
szigorú ellenőrzése az ifjúság vallás-, 
erkölcsi- és magyar nemzeti öntudatát 
ébresztő és fejlesztő nevelésének, mert 
jövőnk és fennmaradásunk attól függ, 
hogy milyen szellemben női fel ifjúsá
gunk, milyen mértékben van belenevel
ve az ősi hagyományok tisztelete, kö
vetése és megbecsülése....

Innen, az ifjúság nevelésétől kiindulva, 
saját kötelességem mérlegelésénél a 
mérleg másik serpenyőjébe helyezem 
az egyház hívek lelkiségét is, hogy ve
lem egyensúlyban, a fontban ők se ta
láltassanak hiányosaknak.

Az egyház lelkipásztorának, mint val

lási vezetőnek segítő társa kívánok lenni 
abban, hogy evangéliumi ige hirdetése 
és tanítása a hivek lelkében termő ta
lajra találjon, hogy az egyháznak erős 
hitű, Istenben bizó, emberies érzésű és 
magyar nemzetiségükhöz hű tagjai le
gyenek, hogy itt a családi élet tisztasá
gát, békéjét erkölcsi törvénynek tekint
sék ; hogy itt a sziveket Krisztus urunk 
szeretet vallása töltse be, hogy itt em
ber embernek ellensége ne legyen ; ne 
legyen egymás ellen gyűlölködés, irigy
ség, rossz akarat, harag, bosszú vagy 
bántási szándék ; hogy itt a házastárs 
szülők a gyermekeket Isten áldásának 
tekintsék s azokat, mint egyházunk és 
nemzetünk jövendő fenntartóit, egyházuk 
és nemzetük szeretetére, az ősök hagyo
mányainak tiszteletben tartására és kö
vetésére s ember társaik megbecsülésére 
neveljék.

Mindezek a lelki tulajdonságok a ke
resztény ember tulajdonságai és erényei.

Mindezeket összesítve tehát, az egy
ház tagjaitól azt várom; hogy jó reformá
tusok és jó magyarok legyenek.

Ilyen lelki élet megnyilvánulását óhajt
va, egyházunkra és az egyház-tagok 
nagyjaira és kicsinyeire a gondviselő 
Isten áldásos kegyelmét kérem.

Hallgassa meg Isten kérésemet! Úgy 
legyen ! Ámen!“

A beiktatott uj főgondnokot a rima- 
szombati anyaegyház nevében Dr. Esze- 
nyi Gyula főgondnok, a mezőtelkesi 
leányegyház nevében Szerző András B. 
presbiter, a gömöri ref. egyházmegye 
nevében Dr. Zehery István főgondnok s 
a ref. ifjúság nevében Korcsolyds Piros
ka üdvözölték.

A kettős szertartás a harang beszer
zés történetének ismertetésével és az 
adakozók neveinek felolvasásával, majd 
közénekkel fejeződött be.

Délben az iskola udvarán százterité- 
kes bankett, este pedig műkedvelői elő
adás volt, mikor is Mezőtelkes lelkes 
műkedvelői, teljesen súgó alkalmazása 
nélkül, pompás rendezésben, dicséretes 
igyekezettel és nagy sikerrel az „Ágnes 
asszony" 3 felvonásos népszínművet és 
a „Holnap úgyis meghalok", valamint a 
„Rajta, rajta" 2 illetve 1 felvonásos víg
játékokat mutatták be. A közönség zúgó 
tapsokkal és virágcsokrokkal jutalmazta 
a kiváló műkedvelők nagyszerű előadá
sát, egytől-egyig kifogástalan játékát. Az 
előadást reggelig tartó táncmulatság kö
vette.

A mezőtelkesi református magyarság 
lélekemelőén szép ünnepén Rimaszom
batból és a környék községeiből szá
mosán vettek részt s megjelent azon a 
rimaszombati „Ferenczy István" iparos
cserkész-raj is parancsnoka Mako-
vics Jenő festőművész vezetésével, disz- 
őrséget szolgáltatva az egyházi ünnepély 
ideje alatt. — A mindvégig maradandó 
emlékű ünnepség megrendezésének nagy 
munkájáért Varga Imre lelkészt és Tóth 
Tibor tanítót, valamint a mezőtelkesi 
egyházi és községi elöljáróságot illeti 
teljes elismerés.

A községi választási rendtartás 
uj előírásai.

A községi választásoknál nemcsak 
pártokra, hanem az egyes pártok lisz- 
táján egyes jelöltekre is lehet szavazni. 
Erre vonatkoznak az alábbi törvényes 
előírások :

„A választó a nyomtatott szavazóla
pot változatlanul adhatja le, avagy csak 
egyetlen jelöltre szavazhat azáltal, hogy 
a jelölt sorszámát megkampózza. A le
adott szavazólap mindkét esetben azon 
választási csoport javára leadott szava
zatok számához számittatik hozzá, amely
nek nevével a szavazólap meg van je
lölve. Ha a szavazat megjelölése hiá
nyosan is eszközöltetett, a szavazat a 
jelölt javára érvényesen van leadva. 
Ha a választó több jelölt sorszámát 
kampózza meg, úgy ezzel a jelöltliszta 
szerint elülsőbb sorrenddel biró jelöltre 
szavaz."

„Azon jelöltek, akik a jelöltlisztán 
távolabbi helyen vannak feltüntetve,

mint amennyi a választási csoport ré
szére a 45. és 48. §-ok szerint kiutalt 
jelöltek száma és a választási számmal 
(45. §.) egyenlő számú szavazatot nyer
tek, ha számuk a pártnak kiutalt man
dátumok számánál kevesebbet tesz ki, 
sorrendben az utolsó és a következő 
további jelölt helyébe lépnek, aki a 
jelölőliszta sorrendje szerint különben 
megválasztatott volna és maga legalább 
a választási számmal egyező számú 
szavazatot kapott. As első jelölt sor
rendjét ezen rendelkezés nem érinti. 
Amennyiben számuk egyenlő, vagy na
gyobb a választási csoport részére ki 
utalt mandátumok számánál, úgy a vá
lasztás által az első jelölt utáni sorren
det szerzik meg azon jelöltek helyett, 
akik a választási számot el nem érték. 
Sorrendjük az elnyert szavazatok szá
mához igazodik ; ha a szavazatok szá
ma egyenlő, úgy a jelölőliszta szerinti 
sorrend a mérvadó."

Az uj előírás annyit jelent, hogy 
olyan jelöltetet is meg lehet választani, 
aki különben a lisztán egészen hátul 
szerepel. Pl. valamelyik párt 40 jelöltet 
állít, de a választásnál nem kap csak 
8 mandátumot. Ha a párt lisztáján 40- 
nek felvett személy jelölési sorszámát 
többen kampózzák meg — húzzák alá — 
mint amennyi a választási szám, akkor 
ez a negyvenedik jelölt közvetlenül a 
lisztavezető után megválasztottnak szá
mit.

Ezzel az uj rendelkezéssel áttörték a 
kötött liszták rendszerét és a szavazó
közönség válogathat a jelöltek között. 
Megelőzőleg a választás szempontjából 
teljesen jelentéktelen volt azoknak a 
jelölése, akik valamelyik lisztán hátul 
szerepeltek, most azonban bármelyik 
jelöltet meg lehet választani.

Az uj választási rend lehetővé teszi, 
hogy olyan lisztánál, amelyiken— mond
juk — különféle foglalkozási ágazatu 
jelöltek vannak, a saját jelöltjükre kü
lön szavazhassanak azok, akik a párton 
belül jelölték a hozzájuk tartozó jelöltet.

la t  nyelven tartanak előadást 
a f l t a e i i  nyári egyetemen.

Nagy kedvezményeket élveznek a 
nyári egyetem hallgatói.

A debreceni nyári egyetemet az idén 
is augusztus 1—18-ig rendezik a Tisza 
István tudományegyetemen. A 12. tan
folyamon hat európai nyelven folynak 
az előadások, melyek a modern irodal
mat, történettudományt, pedagógia, filo
zófia, természettudomány legújabb ered
ményeit és problémáit ismertetik. — A 
nyelvleckék francia, angol, lengyel, né
met, olasz és eszperantó nyelvek elsa
játítását teszik lehetővé. Ezek mellett 
a külföldiekkel való állandó érintkezés, 
együttlét kitűnő alkalom a modern nyel
vek gyakorlására és tanulására.

Az előadások a nyári életrend szem
pontjait figyelembe véve, a kora dél
előtti és késő délutáni órákban vannak. 
Közben elég alkalom nyilik a hallgató
ságnak üdülésre és szórakozásra, a vá
rosi gyógy- és strandfürdőben. Ezen
kívül hangversenyek, táncbemutatók, ki
rándulások teszik változatossá a tanfo
lyam programját.

A nyári egyetem beiratkozott hallga
tói nagy kedvezményeket élveznek. A 
külföldi hallgatók 50%-os vasutt ked
vezményben részesülnek, a magyar kon
zulátusok és követségek olcsó vízumot 
adnak a debreceni nyári egyetem hall
gatóinak. Debrecenben olcsó viliamos- 
és fürdőbérletet kaphatnak. Végül egy 
hetet tölthetnek Budapesten augusztus 
18—25-ig a lehető legkedvezőbb felté
telek mellett, a beiratkozás előképzett
séghez nincs kötve.

Mindezek akkora népszerűséget biz
tosítottak a debreceni nyári egyetem
nek, hogy ma már egyike Európa egyik 
legnépszerűbb tanfolyamainak. A múlt 
évi tanfolyamon 733 hallgatója volt a 
debreceni nyári egyetemnek, az idén ez 
a szám az eddigi jelek szerint még nö
vekedni fog.
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A részvételre vonatkozólag bővebb 
felvilágosítást nyújt a debreceni nyári 
egyetem titkársága. Debrecen 10. Köz
ponti Egyetem.

Sertés-pestis Rimaszombatban.
A közhirtokosság elnöke közös érte

kezletre hivta folyó hó 17-én az összes 
rimaszombati és rimatamásfali sertés
tartó tulajdonosokat.

Vozdry Sámuel elnök bejelenti, hogy 
ismét fellépett városunkban a sertés- 
pestis, Ismertette a betegség felismeré
sét, lefolyását, annak veszélyét a vá
rosra, járásra és az országra vonatko
zólag és végül kiemelte az egyedüli 
védekező lehetőséget, az ugynevezeti 
szimultán-oltást.

Sajnos — mondotta, — hogy éppen a 
város legszegényebb rétegét sújtja a 
legnagyobb veszedelem, akiknek úgy
szólván legnagyobb reménységük az az 
egy kis malacka, amely felett sirva áll 
az egész család és szemük láttára pusz
tul el az egész évi élelmük azért, mert 
a kisegzisztenciák nem bírják megfizet
ni a hihetetlen drága szérumot.

Az elnök javaslatára egyhangúlag el
határozták, hogy a Közbirtokosság ke
resse meg az Országos Hivatalt, amely 
sürgősen intézkedjék az illetékeseknél, 
hogy rendeljék el az egész ország terü
letére a kötelező szimultán-oltást és te
gyék lehetővé addig is állami hozzájáru
lással az olcsó szérum beszerzését.

Továbbá megbízta az értekezlet Vo- 
záry Sámuel elnököt, mint városi ta
nácstagot azzal, hogy járjon el a város
nál és sürgősen eszközöljön ki addig 
is, mig az Országos hivatal döntése, 
vagy a járási hivatal hozzájárulása meg
érkezik, — a vásár-alapból némi hozzá
járulást és tegye lehetővé a város, hogy 
a legszegényebbeknek is megmenthető 
legyen a sertése.

*
Mint értasülünk, a városi tanács dr. 

Andrik László városi állatorvos szakvé
leményének meghallgatása után magáé
vá tette a közbirtokosság elnökének, 
— Vozáry Sámuelnek, mint tanácstag
nak — a városi tanács elé e tárgyban 
előterjesztett javaslatát és már meg is 
rendelt 2500 korona árban szérumot.

Egyidejűleg megbízta a városi tanács 
dr. Eszenyi Gyula városbirót azzal, hogy 
sürgősen keresse meg a járási hivatalt 
és a földmivelésügyi minisztériumot, hogy 
szüntesse meg végre ezt az állandó ve
szedelmet a kötelező oltás elrendelése 
és az olcsó szérumok közrebocsájtása 
által.

A rozsnyói járási ipartársulat most 
tartotta évi rendes közgyűlését, melynek 
során elnökké Gömöri Zoltán könyv
nyomdatulajdonost választották meg.

Közérdekű kérelem. Úgy látszik, a 
légvédelmi gyakorlatok jelzésére más, 
eddig ismeretlen értesítési módot hasz
nálnak. Eddig a sziréna nem igen be
vált, de mégis búgó hangja figyelmezte
tett erre, de szerdán, május 18-án este 
a kertben és udvaron járván, semmiféle 
jelzést nem hallottam. A szobába men
ve, úgy 8 óra után lámpát gyújtottam 
és vacsorázni készültem. A szomszéd 
zörgése figyelmeztetett az ablakomon, 
hogy légvédelmi gyakorlat van. Én erről 
semmit se tudtam, mert semmi jelzést 
nem hallottam, pedig elég jók a füleim. 
Voltak, akik azt mondották az utcán 
később, hogy félre verték a harangot. 
Nagyon csendes lehetett az a harangszó 
és igen rövid ideig tarthatott, mert én 
semmit sem hallottam belőle a kertem
ben és az udvaromon. Vagy talán a 
leányiskolái épület fogta el a hangot, 
mert attól nem látható tőlünk a torony 
sem. — Miután közérdekű ügyről van 
szó és büntető szankciók is nyomósit- 
ják a légvédelmi jelzés ellen kihágókat: 
azért igen kérjük tisztelt hatóságunkat, 
legyen szives tudatni velünk, hogy mi
lyen jelzésre kell figyelni és olyan han
gosan jelezni, hogy ne csak a város

° i v - o z - t n  t i u n ,  u l  n i c g t i a i i u a o a a t v

város végén lakók is. Lojális polgár,

M O N T E -C A R L O  kerthelyisége (a jégpálya mellett) május hó 26-án, áldozó-csütörtökön nyilik meg.
i atrakciúk! Pazar világítás 1 Szigorúan családias szórakozú hely. Cukrászda! Tejcsarnok! Vendéglő! Minden délután 4 érátúl tánc-zene!

MONTÉ CARLO -tánciokál, renoválás m iatt, b izonytalan  időre zárva lesz.
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h í r e k
N.Jaczkó Olga:

Csak asszony vagyok.
Magamban 
mit sem érek.
Cifra táncom 
botlás,
minden ajándékom 
meddő pazarlás.
Széthulló dongákból 
szennybe csurdogál 
éltemből a v é r.. .  
Meglazult 
csuklóimra 
abroncs k e ll: 
férfikéz 1

*

Márkus László:
Csak férfi vagyok.

Küzdelmes 
sorsban élek.
S bár a harcom 
hajrás,
minden kitörésem 
csak erőpazarlás. 
Oröm-kaptárakból 
sosem csuroghat 
édesítő m éz ...
Kardmarta 
csuklóimra 
balzsam k e ll : 
asszonykéz 1

Amerikai párbaj
áldozata lett egy hetvenkétéves ember, ki 
a harmincöt évvel ezelőtt kihúzott fekete 
golyóhoz kötött feltétel szerint most régi 
ideálja sírjánál felakasztotta magát. Ro
mantikus história, amelyről ábrándozó 
bakfisok színes képeket festegetnek a kép
zelet végnélkiili, hatalmas vásznára s a 
táncórás szerelmek lázán átesett diákgye
rekek hajbakapásig menő vitatkozást rög
tönöznek a savanyuszagu, füstös kama
rákban. A józanul gondolkodó ember 
megütközik a szomorú eseten s abban a 
magát fára akasztó hetvenkétéves ember
ben nem lát mást szerencsétlen sorsos- 
társnál, kit a harmincöt évvel ezelőtt tett 
halálos fogadalom kergetett öngyilkos
ságba. A lovagias elégtételadásnak nem 
hőse de sajnálatra méltó áldozata ez az 
önmagát felhurkoló öregur.

rous.
Lelkészbeiktatás. A feledi református 

egyház uj lelkészét, Káposztás Lászlót 
folyó hó 22-én, vasárnap délelőtt iktat
ják be ünnepélyesen hivatalába. A be
iktatási aktust az ifjú lelkész tiszteletére 
adott közebéd követi. A beiktatási ün
nepségen városunkból is többen vesz
nek részt.

Az Anyáknapja Rimaszombatban
a múlt számunkban közölt program 
szerint ment végbe és jól sikerült. A 
szombatesti előadáson szépszámú kö
zönség jelent meg, amely előtt Lupac 
Emilné Takács Olga tanítónő szlovák és 
Holéczyné J. Ilona Írónő pedig magyar 
nyelven, szépen fölépített, hatásos be
szédben ismertették a nap jelentőségét 
és az anyaszeretet mindennél magaszto
sain érzését. Kiválóan sikerültek a hely
beli és a rimatamásfalvi elemi iskolák 
növendékeinek szinjátékai is s a vasár
napi felvonulás is színes képet muta
tott. A gimnázium udvarán tartott torna
gyakorlatok Hanesz Emil járásfőnök 
megnyitó beszédével vették kezdetüket 
s bennük nagyszámú közönség találta 
meg szórakozását.

A rimaszombati Körzeti Iskolata-
íanács ezúton is figyelmezteti az érde
kelt szülőket, hogy a körzeti polgári 
iskola i d e g e n  körzetből a szülők által 
beadott kérvény alapján csak abban az 
esetben vesz fel tanulókat, ha elég hely 
'esz a tanteremben. — A kérvényeket a 
„Körzeti Iskolatanács Rimaszombat pol
gári iskola" címre kell beadni 1938. 
június 15-ig. K.l.T. elnöksége.

Tornaünnepély. A helybeli áll. ma
gyar reálgimnázium május 22 én nyilvá
nos tornaünnepélyt rendez. Műsor a 
következő: délelőtt könnyű atlétikai 
versenyek az iskolaudvaron, 14 órakor 
ünnepi felvonulás a városkerttől a gim- 
nözium udvarára, ahol bemutatásra ke
rülnek az országos tornaversenyre elő
irt szabadgyakorlatok stb. Tiszta jöve
delem az országos tornaversenyre induló 
tanulók költségeinek fedezésére van 
szánva.

Halálozás. Mély gyász, súlyos vesz
teség érte Fenyő Adolf tornaijai ügyvé
det és családját, hűséges hitvese, a gon
dos családanya, szül. Halász Jolán éle
tének 46-ik évében folyó hó 13-án rö
vid szenvedés után elhunyt. A közbe- 
csülésben és szeretetben állott megbol
dogult halála őszinte részvétet váltott 
ki s ez a részvét impozáns módon nyert 
kifejezést folyó hó 15-én végbement te
metésén. Halála férjén kívül gyerme
keit : Fenyő Endrét és Tibort s rokon
ságát döntötte mélységes gyászba.

Sterba Bohumilné szül. Lengyel Vilma 
folyó hó 17-én a morvaországi Hrotovi- 
cén 29-ik életévében elhunyt. A váro
sunkból származó elhunyt nő holttestét 
folyó hó 20 án nagy részvét mellett te
mették. Halálával férje, édes anyja, özv. 
Lengyel Lajosné, gyermekei és kiterjedt 
rokonsága borultak gyászba.

Érettségi találkozó. A helybeli áll. 
magyar reálgimnázium 1928 bán érett
ségizett növendékei folyó évi julius hó 
5-én tartják tízéves találkozójukat Ri
maszombatban. Mindennemű felvilágosí
tással szolgál s az esetleges elszálláso 
lási igényeket elintézi Dr. Weinberger 
Tibor, Rimaszombat, Stefanik-u. 3.

A rimaszombati magyar reálgim 
názium segítő egyesülete folyó május 
hó 22 én, (vasárnap) délelőtt fél 12 óra
kor a szülői bizottság közgyűlése után, 
tartja meg rendes évi és egyúttal tiszt
újító közgyűlését, melyre az egyesület 
tagjait tisztelettel meghívjuk.

Az elnökség.
Református gyülekezeti kirándulás.

A rimaszombati református egyház folyó 
hó 26-án (áldozócsütörtökön) délután 
két órakor a Világos pusztára kirándu
lást rendez, melyre a konfirmandusok 
hozzátartozóit, a gyülekezet tagjait és a 
más vallásu testvéreinket is szeretettel 
meghívjuk. Jelentkezni Szőllősy István 
kálvinköri titkárnál és Keresik László 
üzletében lehet. A kirándulók szállítá
sáról s megfelelő programról gondos
kodik a rendezőség.

Oláh Kálmán és cigányzenekara a 
pesti rádióban. Kedvelt cigányprímá
sunk, a Rimaszombatból Kassára, majd 
Budapestre költözött Oláh Kálmán zene
karával, mely a gömöriek kedvenc talál
kozó és szórakozási helyén, az Üllői-ut 
36. sz. alatti „Valéria" kávéházban ját
szik állandóan s a fővárosi publikum
nak is egycsapásra megnyerte tetszését 
pompás játékával, folyó hő 22-én d. u. 
6.30 perctől 7'30 percig a budapesti 
rádióban játszik. Kálmánék vasárnapi 
rádió-szereplése elé nagy érdeklődéssel 
tekint városunk és egész Gömörország 
magyarsága.

A rimaszombati Kárpátegyesület 
kirándulásai. A Kárpátegyesület ezév- 
ben Murányvárban junius 19-én ren
dezi meg évenként szokásos vándorgyű
lését, amelyen az összes osztályok meg
jelennek. Ezévben a vándorgyűlés ren
dezését az iglói osztály végzi. — Junius 
29 én a poprádi szepesi dalosünnepély 
alkalmából társaskirándulás lesz Pop- 
rádra, julius 5. és 6-án pedig a Király
hegyen adnak találkozót egymásnak a 
gölnici, késmárki, iglói, dobsinai és 
rimavölgyi osztályok, szeptember 25 én 
pedig a Kárpátegyesület csuntavai me
nedékházában jönnek össze a gölniczi, 
iglói, dobsinai, késmárki és rimavölgyi 
osztályok tagjai. Közelebbi felvilágosítá
sokkal szolgál Benkovits Gyula (Rima
szombat, Ferenczy-u. 2.)

Iparosköri közlemények. Junius hó 
5. és 6-án a Trsztyére készítenek elő tár 
sas kirándulást. Bővebb felvilágosítás
sal szolgál Szőllősy István titkár. — 
Junius hó 19 én a sziklási Vivieracska 
forráshoz és julius hó 17-én a domiciai 
cseppkőbarlanghoz lesz társas kirándu
lás. Előjegyzéseket fentnevezettnél lehet 
eszközölni, úgyszintén felvilágosítást is 
kapni. — Az iparoskör ezidei nagy er 
dei majálisa julius hó 3-án (vasánap) 
lesz megtartva.

Szélhámoskodó varrógép-ügynök. 
Zsidek Alajos 39 éves stary-hámri (Mór 
vaország) illetőségű, csalásokért több
szörösen büntetett varrógépügynök há
rom évvel ezelőtt eladott egy varrógé
pet Hruska Mátyás uzapanyiti szlovák 
telepesnek, a vételárra 95 korona előle

get azonnal készpénzben felvett, sőt a 
telepes 150 koronára becsült régi gépét 
is elszállittatta, s mint ki dolgát jólvé
gezte, pénzzel, géppel együtt kereket- 
oldott. Mikor a varrógépkereskedő-cég 
a rendelés elismerését megtagadta, a 
szlovák gazda feljelentést tett a csaló 
ügynök ellen, akit azonban az országo
san elrendelt körözés dacára is csak 
most három év elteltével sikerült kézre- 
keriteni. A csalót a napokban vonja fe
lelősségre a rimaszombati kerületi bíró
ság büntető tanácsa.

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

A Polgárikör újabb tiszteletreméltó 
törekvéséről Írhatunk. Az elnökség — 
karöltve a lelkes és tevékeny vigalmi 
bizottsággal — a nyári aktualitás problé
máját : a szabadtéri táncparkettet és 
ezzel együtt a nyári színpad felépíté
sét kívánja megoldani. Az elgondolás 
nagyszerű : a hárs-, gesztenye- és fenyő
fák ózondús légkörében egy elragadóan 
bájos terepen és keretben kívánja fel
építeni a tánchelyet és e körül egy 
poétikus, természetes, üde lombsátor 
alatt elhelyezni a szórakozni vágyó kö 
zönséget, hogy egy-egy hangulatos este 
szépségeivel felpezsdítsék az életet 
feledtessék izgalmas életük zűrzavaros 
küzdelmeit. — Ezzel egyidejűleg egy 
másik elhatározása is figyelmet érdé 
mel: egyelőre szombat és vasárnap es 
ténkint, felváltva pörkölt, gulyás, roston- 
sült vagy zsiványpecsenyés olcsó vacso
rákkal kiván kedveskedni tagjainak és 
e mellé jégbehütött, paszterizált sört és 
tisztán kezelt, zamatos, eredeti, jó boro
kat fognak felszolgálni. — A Polgárikör 
életerejének legbiztosabb jelét látjuk ez 
elhatározásban s bizalommal nézünk 
fejlődésének ez újabb megnyilatkozása 
elé. — Ezúttal azt is tudatják tagjaik
kal, hogy a szokásos szombatesti csa
ládi összejövetel május 21-én kivételesen 
elmarad.

Kinő APOLLO mozgó
Esti előadások 1/iQ ó. kezdődnek!
Szombaton és vasárnap, május 21-22-én 
francia kolosszális alkotás, amelyről az 

egész világ beszél :
A hallgatás erődje

Annabella, Bernhard Lancret. Rendezte : 
M. Herbier.

Szerdán, május 25-én a híres magyarul 
beszélő filmnek reprize :
Az aranyember

Csütörtökön, május 26-án gyönyörű ame
rikai színes filmkolosz:

Vissza nem térhetünk

* Bodnár István: „Az én falum ár
nyékában." A felfedezésre váró magyar 
falu képe ez. Egykéznek, szektáznak, 
hajszolják a vagyont, csempésznek, be
súgnak, véres verekedéseket rendeznek, 
divatolnak, hol tiszta, mély szerelemmel, 
hol családi életet szétdúló vad hévvel 
szeretnek ennek a bodrogközi magyar 
fajúnak zsellérei, gazdái és vezetői. — 
Mondák, babonák és fonók titokzatos 
világában kavarognak a falu nagy ese
ményei. Anarchikus lelkek lázadoznak, 
égi jelekből jósolnak, öregek és ifjak, 
szegények és jógazdák, parasztok és 
urak tusakodnak s ott folyik a fiataloké
val együtt a városban kitanult, hazave
tődött szerző élete is. Rejtelmes, isme
retlen és drámai küzdelmekben vergődő 
magyar falu rajzolódik elénk Bodnár 
István könyvéből.

Filmszinház. Folyó hó 21. és 22-én 
bemutatásra kerül „A hallgatás csődje" 
(Néma citadella) c. francia film, mely a 
világháború előtti Lengyelország sza
badság mozgalmainak legmegdöbbentőbb 
eseményeit tárja elénk, mély hatást 
keltő izgalomteljes epizódokkal. — A 
„Hallgatás csődje" azért viseli e nevet, 
mert a falai között lévő mártíroknak 
nem szabad szavukat hallatni. A fősze
repet Annabella játsza.

Folyó hó 25-én Jókai halhatatlan re
gényének „Az aranyember" filmváltoza
tának reprize lesz, mely előbbi előadá
sai révén a legteljesebb tetszést aratta 
s méltán, mert a magyar filmgyártás e 
remekét sokan szívesen többször is 
megnézik. Kiss Ferenc, Uray Tivadar 
Básthy Lajos, Kormos Méta, Egry Mária 
stb. gyönyörködtetnek e filmben művé
szetükkel.

Foiyó hó 26-án „Vissza nem térhe
tünk" cimü amerikai színes film kerül 
lepergésre. A déli tenger egyik szigetén 
három tengerész szeretne szabadulni 
helyzetéből, de félnek a közeledő fran
cia hajótól, mert bűnösöknek érzik ma
gukat. Egyik társukat, Thorbecket felfo
gadják kapitánynak s ennek sikerül má
sik két társát magával vinni s innen 
kezdve a kalandok és szenvedések 
egész kálváriáját kell végig élniök, mely 
nem mentes tragikus fordulatoktól sem. 
Főszereplő Oszkár Homolka.

Közművelődési kerületi beosztás. A
közoktatásügyi minisztérium hivatalos 
lapja közli a köztársaságnak közműve
lődési kerületekre történt felosztását. 
Szlovenszkónak hét kerülete van. A IV. 
kerület Léva—Zólyom elnevezést kapta, 
s élére referensül a miniszter PabySka 
Ferencet, a lévai tanítóképző gyakorló- 
iskolájának tanárát nevezte ki Léva 
székhellyel. Ebbe a kerületbe a követ
kező járások tartoznak : Uj-Bánya, Brez- 
nó, Besztercebánya, Feled, Kékkő, Pár
kány, Rimaszombat, Ipolyság, Selmecz- 
bánya, Nagyrőcze, Rozsnyó, Zólyom, 
Zseliz és Léva. A magyar közművelő
dési testületek referenseiről a közokt. 
min. legközelebb fog dönteni.

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

A növendékek előtt verte el a ta
nítót. Sebes János dernői asztalosmester 
afölötti felháborodásában, mert az elemi 
iskola tanítója Csunderlik Vladimír rosz- 
szul bánt gyermekeivel, berontott az is
kolaterembe és a növendékek előtt fele
lősségre vonta a tanítót, aki erre erélye
sen kiutasította a tanteremből. Sebes 
nem sokat teketóriázott, hanem gallérjá
nál fogva megragadta az iskolamestert, 
tettlegesen inzultálta, majd nagy lármá
val elhagyta az épületet, közben pedig 
állítólag rendtörvénybe ütköző kijelen
téseket is megengedett magának. A ta
nító feljelentésére a csendőrség hatósági 
közeg elleni erőszak, magánlaksértés és 
rendtörvényes bűncselekmény elkövetése 
címén letartóztatta az asztalosmestert és 
beszállította a rozsnyói járásbíróságra. 
Az eljárás folyik.

Felakasztotta magát. Zsák Zsuzsan
na Uonhalma pusztai lakos az elmúlt 
napokban kamrájának egyik gerendájá
ra felakasztotta magát s mire a házbe
liek az öngyilkosságot felfedezték, már 
nem volt élet benne. Tettének oka is
meretlen.

S P O R T .
C S E R K É S Z E T .

A Szentpétery József magyar iparos 
cserkészraj junius hó 5. és 6-án, pün
kösd első és második napján a Trsztyére 
kirándulást rendez. A raj tagjai felhivat
nak, hogy szándékukat folyó hó 31-ig 
jelentsék be, amikor közelebbi felvilá
gosítást is kaphatnak.

Itt hívják fel a közönség figyelmét 
arra is, hogy a kiránduláshoz való csat
lakozásokat szívesen fogadnak és ezért 
a rajparancsnoknál lehet jelentkezni.

Az első csoport 5-én, a második 6-án 
indul, visszaérkezés 6 án este.

Aki ezen gyönyörű kirándulóhely 
szépségét élvezni akarja, feltétlenül ve
gyen részt.

Folyó hó 22-én a „Barátok kutjához" 
rándul ki a raj.

Május 24-én, kedden rajgyölés lesz.

Magyarok! Lépjetek be az Egyesült Pártba!

F O O T B A L L .
Slovan—Korponai TK 5 :0  (2:0).
A Slovan ezen a sorsdöntő mérkőzé

sen fölényes játék után értékes győzel
met aratott, ami biztosította részére az 
I. osztályban való maradását. A Slovan 
minden részében lelkesen küzdött s el
lenfele minden ellenállását megtörte. A 
gólokat Palkó (3) és Zapletal rúgták.
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TMSC—Tornaijai SC 6:2  (3:2). —
A TMSC utolsó bajnoki mérkőzésén 
biztos győzelmet aratott a vendégcsapat 
fölött s ezzel a harmadik helyet bizto
sította magának.

FTC XI.—LAFC XI. 2:1.
A bajnokság állása:
Törekvés 10 8 1 1 32:8 17
FTC XI. 10 7 0 3 40:12 14
TMSC 10 5 1 4 17:18 11
LAFC XI. 10 3 2 5 15:18 8
ASC 10 2 2 6 11:41 6
TSC 10 2 0 8 19:37 4
A Slovan vasárnap játsza utolsó baj

noki mérkőzését a vezető Utekácsi SK 
csapata ellen. A Slovan szempontjából 
már nem bir a mérkőzés különös jelen
tőséggel, ellenben a vendégcsapat bizo
nyára győzelemre fog törekedni, hogy 
a vezetést megtarthassa. Érdekes küz
delemre van kilátás. A mérkőzés a vá
roskerti pályán délután 5 órakor kez
dődik s azt Bízik János játékvezető ve
zeti.

A Törekvés S. E. vasárnap Füleken 
játszik barátságos mérkőzést az F T C  
d i v i z i ó s  csapata ellen. — A mérkő

zés már előkészületnek van szánva az 
Országos bajnokságért vívandó küzdel
mekre.

Áldozócsütörtökön a Törekvés ba
rátságos mérkőzést játszik a kassai Ba~ 
ráki Sportklub csapata ellen. Fontos a 
mérkőzés a Törekvés számára, mert be- 
melegitőül szolgál az elkövetkezendő 
nagy és nehéz mérkőzésekre. Kezdődik 
délután 5 órakor. Előtte 3 órakor elő- 
mérkőzés.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Nagy választék világtnárkás 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.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Látogasson meg vételkényszer nélkül!

t©
a

t©a

É rtesítés.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy 

Rimaszombatban, Gömöri-ucca 6. szám alatt levő Engel-féle

C IP Ő Ü ZLE T E T
átvettem. — Raktáron tartok úgy női-, mint férfi- és gyermekcipőket 
nagy választékban. — A nagyérdemű vevőközönség további támoga
tását kérve, maradok teljes tisztelettel _ _ _ _ _ _ _ _  _F R A N K I  I.
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Olcsó áraim beszélnek! Győződjön m eg!

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Rimaszombat vá

ros és vidéke n. é. közönségét, hogy 
hosszú segédi gyakorlatom után önálló
sítottam magamat s Rimaszombatban
SZOBAFESTŐ é s  MÁZOLÓ
ipart folytatok. — Minden e szakmába 
vágó munkát a Iegjutányosabb áron vál
lalok. — A n. é. közönség szives párt
fogását kérve. tisztelettel:

ÖRSI  J ÓZS EF
szobafestő és mázoló. 

Rimaszombat Pokorágyi-utca 28. sz.

a Masaryk-tér 25. szám 
_____________ . alatt lévő

emeletes ház.
Felvilágosítással szolgál: Fényes Ele

mér, Rimaszombat.

A Jánosi utca 23. szám alatt egy
K Ő H Á Z  E L A D Ó .

— Esetleg műhelynek bérbe kiadó. — 
Érdeklődni lehet ugyanott.

M E G H Í V Ó .
A  Rimaszombati Bank (előbb: Rimaszombati Takarékpénztár)

1938. évi junius hó 15-én délelőtt 10 órakor az intézet saját helyiségében tartja

LXXVI. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. Részvényeseket tisztelettel meghívja az IGAZGATÓ-TANÁCS.

A közgyűlés tárgysorozata:
1. Az igazgató-tanács évi jelentése és az 1937. évi mérleg-, nyereség- és vesz

teség-számla előterjesztése.
2. A felügyelő-tanács jelentése és a felülvizsgált zárszámadások jóváhagyása.
3. Az igazgató-tanácsnak és felügyelő-tanácsnak megadandó felmentvény.
4. A tiszta nyereség mikénti felhasználása.
5. Öt igazgató-tanácsi és négy felügyelő-tanácsi tag megválasztása.
6. Az alapszabályok 14. §-a szerint esetleg beadott indítványok.

Alapszabályaink szerint szavazati joggal csak azon részvényes bir, aki a 
nevére irt részvényt legalább 3 nappal a közgyűlés megtartása előtt az intézet 
pénztáránál, vagy a Bratislavai I. Takarékbank r.-t.-nál Bratislava, vagy a Tor
naijai Hitelintézet r.-t.-nál Tornaija letétbe helyezi.

A kereskedelmi törvény 198. §-a értelmében a felügyelő-tanács által meg
vizsgált mérleg-, nyereség- és veszteség-számla, az igazgató-tanács jelentése az 
intézet helyiségében megtekinthető.

V a g y o n  M érlegszám la 1937. december 31. T e h e r .

I. Készpénz és azonnal esedékes követelések: — 701666 50 I. Részvénytőke:
II. Váltók 5588323 — 6000 drb. 200 — Ke névértékre szóló, teljesen

Visszleszámitolásban — — — — — — — 4259852 — 1328471 — befizetett részvény — — — — — — — 1200000 —
III. Értékpapírok: 11 T a r t a l é k a l a p — — — — — — — 225000 —

Belföldiek : III. Leírási tartalékalap-folyószámlákra : — — 126803 70
A Csl. Nemzeti Banknál elzálogosithatók — — 623776 70 IV. N y u g d i j p ó t l ó a l a p — — — — — _ 360000 —
Egyebek — — — — — — — — — — 800 — 624576 70 V. Betétek:
Külföldiek _ _ _ _ _ _ _ _ _ 159555 — Betétkönyvecskékre — — — — — — — 3833948 75

784131 70 Betétek folyószámlán — — — — — — 940614 55Esedékes szelvények — — _ _ _ _ _ 2129 85 786261 55 Pénzintézetek — — — — — — — — 1318270 40
IV. Részesedés: _ _ _ _ _ _ _ _ 2937 — Egyebek — — — — — — — — — 244482 95 2503367 90
V. Adósok:

Értékpapírral fedezett követelések — — — — 31696 65 VII. Kifizetetlen szelvények: — — — _  —
VIII. Átmeneti passzívák: — — — — — —

8124
53510 85Egyéb adósok — _ _ _ _ _ _ _ 2123848 45 2155545 10 IX. Átfutó té te lek : Kő 1000

VI. Jelzálogkölcsönök: — — — — — — — 221272 10 X. Tiszta nyereség:
VII. Kézizálogkölcsönök:— — — — — — — 31653 — Áthozat 1936. évről — — — — — — — 64309 40

Vili. Ingatlanok és le ltár:
2669812 25

Folyó 1937. évi nyereség— — — — — — 16642 95 80952 35
Ingatlanok —
Leltár — — — _ _ _ _ _  — — 35000 — 2704812 25

IX. Átmeneti aktívák : — — — — — — — 125711 10
X. Egyéb aktívák: — — — — — — — — 333377 95

XI. Átfutó tételek: -  — — — -  Ké 1000 _

8391707 55 8391707 55

V e s z t e s é g e k  N yereség- és veszteség'

I. Kamatok :
Könyv és folyószámla betétek u t á n ...................
Egyebek .................................................................

149293
350288

60
40 499582

II. Kiadások :
Dologi k ia d á s o k ...................................................
Személyi k ia d á s o k ...............................................

57538
187775

40
30 245313 70

III. Adók, illetékek: ...................................................
A „Külön alap“-hoz való törvényes hozzájárulás

73956
2400

10
76356 10

IV. Különféle veszteségek:
a) Leírás :

Folyószámláknál jelzálog- és kézizálogkölcsönökőn
b) Tartalékolás :
Folyószámláknál...................................................

135214

16110

15

60 151324 75
V. Tiszta nyereség:

Áthozat 1936. é v r ő l ...............................................
A folyó 1937. évi n y e re sé g ................................

64309
16642

40
95 80952 35

1053528 90

Rimaszombat, lí

szám la 1937. december 31. N y e r e s é g e k .

I. Nyereségáthozat az 1936. évről: ................... 64309 40
11. Kamatok:

Értékpapírok után................................................... 29932 20
Váltók u t á n ............................................................ 437802 20
Követelések u t á n ................................................... 229874 55 697608 95

III, Dijak és jutalékok : .......................................... 212127 95
IV. Különféle nyereségek:

Valutákon................................................................ 4181 95
Haszonbérek............................................................ 75300 65 79482 60

1053528
. december hó 31-én.

Morava Antal s. k.
kormánybiztos.

Dr. Heuffel Róbert s. k ,
elnök.

Mitske Gusztáv s. k.,

Bacsák Gyula s. k.,
elnök.

Dr. Zakócs István s. k.
ügyvezető.

AZ I G A Z G A T Ó - T A N Á C S :
Czirbesz József s. k., Dr. Eszenyi Gyula s. k., Friedrich Béla s. k.,

Káposztás László s. k.
cégvezető főkönyvelő.

Forray Ernő s. k., 

Tlchy Gusztáv s. k.,

Balázs Andor s. k.,

Mussoni Antal s. k. Setina János s. k., Dr. Samarjay Emil s. k., Temják Pál s. k.,
Jelen mérleg- valamint a nyereség- veszteség-számlát megvizsgáltuk, és az intézet fő- és kezelési könyveivel összeegyeztettük, mindenben megegyezőnek találtuk,

A F E L Ü G Y E L Ő - T A N Á C S :
Badinyi György s. k., Baksay József s. k., Eperjessy József s. k., Slchert Károly s. k.,

A zárszámadások az intézet helyiségében megtekinthetők.

Kemény Gyula s. k., 

Tóth Béla s. k.,

Varga Imre s. k.

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


