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A z  utolsó pillanat ! Népszámlálási eredmény.
elérkezett arra, hogy az európai 
államok felelős kormányai teljesít
sek kötelességüket s a gazdasági 
bonyodalmakból megtalálják a ki
vezető utat és a veszedelmekkel 
szembenézve, gondoskodjanak Eu
rópa helyzetének megjavításáról, 
amiben a gazdasági viszonyok 
megjavítása elmaradhatatlan előfel
tétele a nemzetek együttműködé
sének, — mondotta Colijn volt hol
land belügyminiszter a genfi Euró- 
pa-konferencián.

A bölcs holland politikus helyzet- 
megállapitása, a viszonyokban rejlő 
veszedelem lerögzitése, óva fegyel
mezhető hatalmas beszéde nagy 
feltűnést és mély benyomást kelteit ■ 
a diplomaták körében. Kérdés azon
ban, vájjon meglesz-e a megkívánt 
eredménye? Nem-e lesz az utolsó 
pillanat elérkeztére figyelmeztetés 
csak pusztában elhangzott szó s 
marad ezentúl is minden a régi
ben ?!

Vájjon most, az utolsó pillanat
ban is a cselekvésre ösztökélő jó
szándékot, józan, nyugodt íetteiha- 
íározást nem-e fogja elgáncsolni a 
hatalmi féltékenykedés, a botor 
cselekedetekre vivő irigykedés, ok
talan félelem s az egykor emberi 
tévedésből nyert előnyökhöz, kapott 
javakhoz való merev ragaszkodás?

Joggal feltehetők e kérdések a 
sok-sok csalódás után s jogosult 
a kétkedés, mikor nem látunk 
semmi komoly törekvést a népek 
egymást megközelitésére, a nem
zetek együttműködésének megte
remtésére s a gazdasági bajok és 
pusztító veszedelmek elhárítására.

Ellenben mélységes aggódással 
áljuk az ellentétek szitását, a vám- 
háborukat, a folytonos és mind
inkább fokozódó fegyverkezést, a 
háborúra való készülődésben egy
más tullicitálását, gépfegyvertüzben 
biztosan operálható tankok építé
sét, pusztító gázok gyártását.

Ily körülmények között az első 
teendő, őszinte akarással a lesze
relés becsületes keresztülvitele mel
lett, a háború rémének fenyegetése 
alóli felszabadítás, a jogos kívá
nalmak kielégítésével az elkövetett 
igazságtalanságok reparálásával a 
minden hátsó gondolat nélküli, igazi 
békés állapot megteremtése, ami
kor azután a nemzetek együttmü 
ködése, a gazdasági bajok meg
szűnése, az általános politikai hely
zet följavulása, az elpusztulással 
fenyegető veszedelem elmúlása s a 
népek jólétének fölvirágzása ön
magától bekövetkezik.

Erre, valóban, itt az utolsó pil
lanat, ezt valahogy le ne késsék a 
népek sorsának intézői. m .

A napilapok a múlt heteken közölték j 
több keletszlovenszkói város és nagyobb 
község uj népszámlálási eredményét. Ott | 
volt egyebek közt városunk is.

Rimaszombat lakossága igy 8026 a 
legújabb népszámlálási adatok szerint.; 
Tíz évvel ezelőtt 6807 lakosa volt, igy 
tehát tíz év alatt 1219-el szaporodott.

Egyéb adatok még nem állanak ren- ] 
delkezésre, nem tudhatjuk tehát a ma- ] 
gyár lakosság számarányát sem. Azt még 
nem dolgozta tel a statisztikai hivatal.

De ha a múltban egy kis visszapillan
tást vetünk és abból a jelen állapotokra 
következtetünk : akkor könnyen belát 
hatjuk, hogy az 1219 főnyi szaporodás 
nagy része nem fog a magyarság javára 
mérlegbe esni.

Kérdezzük: miért? Azért, mert váro
sunk a múltban nem mutatott soha 
ilyen arányú szaporodást, amikor még 
a tiszta magyar városok között szere 
pelt. Szaporodása igen lassú méretek
ben haladt előre. Tíz év alatt nem igen 
rúgott többre pár száznál. Most pedig 
egyszerre 1200 on felül áll a tíz évi 
gyarapodás.

Néhány évtized előtt, amióta emléke
zünk, Rimaszombat lakossága a 6000 
fölött volt és a 7000-et nem haladta túl.

A magyar általában nem nagyon sza
pora faj. Városunkban pedig igen sok 
esetben alig van egy-két gyermek a 
jobb módú házaknál. Innen van nálunk 
a lassú szaporodás, amely egyik-másik 
vidékén még ennél is alacsonyabb fokú.

Sajnos, a házasságok kötésénél sok
szor túlnyomó részben szerepelnek az 
anyagi érdekek: a vagyonnak egy kéz
ben összehaimozása és ez a legtöbb 
esetben hátrányára van a szaporodás
nak, pedig az volna a családalapítás
nak fő-fő célja és kivált a jó magyar 
népre valóságos Istenáldás lenne.

De hát a termékenység, a gyermek- 
áldás legfőbb indítója a szereiem, a 
vonzalom s ahol ez meg van, ott a 
gyermekáldás, a szaporodás csak kivé
teles esetekben marad ei.

Ha a vagyoni okok főmozgatói a csa
ládalapításnak, akkor leginkább a közel
állókat, sokszor vérrokonokat boronái
nak össze és ez terméketlen házassá
gokra vezet, vagy a rokonvér stagná
lása életerős ivadék létrehozására kép
telenné válik.

Jobb, ha semmiféle vérrokonság sincs 
a házasulandók között, sőt a legjobb, 
ha távolabbi vidékek lakói házasodnak 
össze. így friss vér árad a családokba 
s a vér felfrissülése, megújulása révén 
erőteljes, szebb ivadékok születnek.

Ezeket a természeti törvényszerű ta
pasztalatokat kiváló figyelemben kell 
részesíteni a házasságoknál és akkor 
beáll a megfelelő szaporodási arány.

Hogy az 1200 főnyi szaporulat jelen
tékeny része nem fog a magyar több
ség javára esni : arról meggyőz bennün
ket az utcákon járók tapasztalata is. 
Ha szép időben végigjárunk, amikor a 
babákat kocsikban tologatják az utcá
kon : azt tapasztaljuk, hogy azoknak 
túlnyomó része nem magyar gyerek.

Igaz, hogy a szegényebb sorsú ma
gyar lakosságnak nincs módjában gyer
mekeit tolókocsiban sétáltatni, de mégis 
feltűnő a magyar gyermekek kisebb 
száma, amikor a lakosságnak több mint 
négyötöd része magyar. Éz a körülmény 
mégis arra vall, hogy javításra szoruló 
bajok lehetnek a magyarság szaporo
dása körül és ha arra nem ügyelünk, 
egy félszázad múlva, vagy előbb is túl
szárnyalhatják a magyar elemet ebben

a régi magyar városban. És ezért mi 
magunk leszünk a felelősek.

Érdekes adat lesz megfigyelni a kö
zeli Tornaija népesedési viszonyait is.

Ennek a magyar városnak fiz évvel 
ezelőtt 2196 lakója volt. Ma 3473 mát 
mutat az uj népszámlálás. így Tornaija 
1277 fővel szaporodott 10 év alatt. 
Tehát a felénél kisebb lakosságú város 
tiz év alatt többet szaporodott, mint a 
kétszernél nagyobb Rimaszombat.

Mi lehet ennek az oka? Nem lehet 
éppen azt mondani, hogy ott sokkal 
szaporább magyar fajta lakik, bár való
színűleg szaporább mint városunkban. 
De az erős szaporodás okát a város 
gazdasági viszonyaiban kell keresnünk.

Tornaiján a gazdasági élet s a keres
kedelem újabb időben erősen föllendült. 
Sokan költözködtek a városkába s az 
újabb építkezések is mutatják, hogy ott 
igen élénk forgalmi élet lüktet.

Ezért Tornaija nagymérvű gyarapo
dását valószínűleg erre a számlára kell 
írnunk.

Hiszen az a kis város annyit haladt, 
hogy egy ember, aki húsz éve nem 
látta, alig ismert rá húsz év múlva a 
várossá alakult régi patriárkális falura.

Megvolt ez egy időben Rimaszombat
ban is a nagy közepitkezések ideién, 
de azok, sajnos, nem hoztak szembe
tűnő számbeli gyarapodást a városnak.

Ennek ez okát ismét egy régi mu
lasztásban keil keresnünk, amikor nem- 
törődésből, falusias gondolkozásból el
esett a város attól, hogy elsőrangú vas
útvonal melle kerüljön. A szárnyvasutak 
mellett nem fejlődhetnek nagyobb fór 
gaimi helyek s ezért nem fog Rima
szombat olyan gyorsan szaporodni, mint 
más szerencsésebb fekvésű városok.

Tán.

A rimaszombati esküdtek név- 
jegyzéke 1931. évre.

A kerületi bíróságnál most ejtették 
meg az esküdtek sorsolását. Az 1931-ik 
évre 140 rendes esküdtet vettek fel a 
névjegyzékbe, akiknek névsora a követ
kező : Bíattny Árpád, Blumenthál Her- 
mann, Csizy Kálmánná, Horváth Berta
lanná, Homolya Sámuel, Horovitz Béla, 
Kuchía Dániel, Láng Aladár, Miha- 
ics józsef, Manicza Vladimír, Medzi- 
hradszky Péter, Omilják Jánosné, Pa- 
locsay István, Radó Ármin, Cseman 
Júlia, Faluba János, Hoikó Eta, Szkle- 
nár Márton, Schiller Ferencz, Toma- 
sik Katalin, Zeidner Árpádné Rima
szombat. — Ifj. Andrik András, Bárczy 
Kálmánná, Farkas Vilmos, Habán Pál, 
Hlavky Borbála, Molnár Júlia, Rövid 
András, özv. Szlatinszky Jánosné Rima- 
íamásfalva. —- Fabó András, Hanula 
Lajos, Czaban Maria Cserencsény. — 
Zólyomi János, Szikora Mária, Lukács 
Ilona Orlajtörék. — Greizel János, ifjabb 
Szabó Pál, Kosko Pál Bakostörék. — 
Buday Jolán Zeherje. — Tankó András 
Alsópokorágy. — Id. Packo Pál, Szudor 
Mária Felsöpokorágy. — Gyurica György 
Csemericsko Mária Bakti. — Martin
csek János, Kaiser János Varbócz. — 
Fejes Zsuzsanna, Chován Zsuzsanna 
Felsősziklás, — Pivarcs Júlia, Kvasz 
János, Pavlik Szabina Alsósziklás. — 
Miháiy István, Balázsik Miloslav, Králik 
Sámuel, Szlehoda Lajos Rimaráhó. — 
Szabó Lajos, Dosztál Antal Keczege. — 
Csepko Szabina, Vajdik Júlia, Minács 
Júlia, Szögessy Gizella, Textóris Szabi
na, Paulik János Rimabánya, — Szoliár 
Pál, Potocsky Szabina, Steinhübel Anna, 
Huszár Zsuzsanna Rimócza. — Salang

Pál, Csorás Júlia, Lukács János Rima- 
lehota. — Palecska András, Kovács Vil
mos Hacsó. — Koczka János, Berger 
Gyuia Likér. — Grendel Mihály, Varga 
Pál Rimabrézó. — Boros Ferenc Nyus- 
tya. — Zsidó Pál, Zboinszky István, 
Hricz János, Stefko György, Kuchta 
Sándor, Kriska Rosziar Pál Tiszolcz.— 
Garay György, dr. Baratta Norbert, Ba
lázs Béla Poltár. — Melich András, Du
dás Mária, Rohár Zsuzsanna Sztrizs. — 
Bencsik Mária, Fodor Julianna, Forgács 
Julianna, István Pál Meleghegy. — Bu- 
gár Zsuzsanna, Kovács Mária, Botto 
Paulina, Czirbusz Márton, Farkas Júlia 
Bugyikfala. — Járossy M hály, Botkó 
Emma Baiogpádar. — Chotvás Rozália, 
Král Z-uzsanna Derencseny. — Krem- 
mczky Géza, Kiima Ferenc Rimakokova.
— Bc-.lcziár Mihály, Monczol Judit Kie- 
nócz. — Kosztalik András, Kacsanyi 
Maria, Kovács Zsuzsanna Pongyelok.— 
Szlabej Jánes, Duboviczky Ilona Susány.
— Tálán András J., Szlizsik G. János, 
id. Markutány Mihály Faeekaszsaiuzsány.
— Graizmger János, Rp k a  János Os- 
gyan. — Kalata Ferencz, Húrt Rozália, 
Piatka Zsófia, Gregor József, Horák Má
ria Rozsnyó. — Szmiák Mátyás, ing. 
Kroupa Vaclav Csetnek. — Cservenák 
Mátyás, Szecskár Ferencz Füge. — Ilkó 
Emília Mehi. — Horváth Iván, Göttli- 
cher Gusztáv, id. Klobusovszky György 
Tornaija. — Barto János, Cseh Dániel, 
Homolya Gyula Nagyrőcze. — Gál Já
nos, Jurán Sámuel Jolsva. — Rezutka 
Károly Szlávikfalva. — Simkovits Imre 
Jánosi. — Malcsek György Sárközi p .— 
Sutliarszky György Vargede. — Mikulás 
György Feled.— Tornán Jaroszláv Botto- 
falva.

A 30 pótesküdt névsora: Boros And
rás, Bútora Zsuzsanna, Drucker Adél, 
Goídner Szerén, Kcchel István, Koszka 
Lajos, Málik János, Orosula József, 
Piatzner Igor, Princz Bertalan, Sipula 
Miháiy, Szkorik Mátyás, Tepper Aiadár, 
Viczián Antal, Weisz Ármin Rimaszom
bat. — Andrik Sámuel, Habán Pavella 
Pál, id. Habán András, Járossy János, 
Pásztor István, Szcsepko Ilona, Szunyái 
János Rimaiamásfala. — Vajda János, 
Liptay Sámuel Cserencsény. — Felső 
Molnár András Orlatjörék. — Asztalos 
János Bakostörék. — Czaban Mária Felső- 
pokorágy. — Usiák Mihály Bakti. — 
Mudrony Mihály Felsősziklás. — Farkas 
Júlia Rimabánya.

Az ipartársutat közleményei.
Tanoncmunkakiállitás. Az 1931. évi 

iparostanonciskolai munkakiállitás ezév- 
ben már a székházban lesz megtartva, 
minélfogva a kiállítás már nagyobb 
mértékben lesz megtartható. Az ipartár
sulat felkéri tehát az összes tanonctartó 
iparosokat, hogy kivétel nélkül minden 
egyes tanoncot arra szíveskedjenek kö
telezni, hogy a következő munkakiáili- 
tásra már most kezdjenek megfelelő, 
minél szebb tárgyat készíteni és ide azt 
február hó 15-ig akár szóban, akár Írás
ban feltétlen jelentsék be.

Adóügyi tanácsadói állást szervezett 
a járási ipartársulat választmánya, aki 
az ipartársulat tagjainak mindenféle adó
ügyben díjtalan tanácsot fog adni, val
lomásokat fog kitölteni stb. A tanács
adó munkakörét a legközelebb már 
megfogja kezdeni, aki hetenként 3-szor 
héttőn, szerdán és szombaton fog a tár
sulat tagjainak az ipartársulati irodában 
rendelkezésére állani. Az adótanácsadó 
működésének megkezdése idejekorán 
jelentve lesz.



0t~i CiS m  5 r 1931. január hó 25.

A helybeli szabó, asztalos és lábbeli- 
késziíő iparosok kedden szükebbkörii 
értekezletet tartottak, melyen megbe
szélték a szakosztály megalakításával 
és annak vezetőségének megválasztásá
val járó előmunkálatok módozatait. Ezen 
szakosztályok működésűket rövidesen 
meg fogják kezdeni. Az alakuló gyűlés 
határideje annak idején közölve lesz. A 
mai nehéz gazdasági viszonyok köze
pette a szakosztályok intenzív működé
sére nagy szükség van.

Az ipartársulaí legközelebbi választ
mánya az üzletek vasárnapi nyiivatar- 
tásának megszüntetésére nézve előter
jesztést fog kidolgozni és azt a legkö
zelebbi közgyűlésnek fogja előterjeszteni, 
hogy végre a vasárnapi zárás kérdése 
törvényes erővel elintézést nyerjen.

Az ipartársulaí mulatsága. A rima- 
szombati ipartársulathoz tartozó iparo
sok és kereskedők folyó évi február hó 
7-én fogják tartani első nagy farsangi 
báljukat az uj székházban, annak 
alapja javára.

Aggkori segély. Az aggkori segély 
megállapításáról szóló törvény szerint 
azok tarthatnak igényt aggkori segélyre, 
akik 65 életévüket betöltötték, munka
képtelenek, ha csak részben is vagyon 
talanok. Nem képez az azonban akadályt, 
akinek kis házacskája van, melyben 
maga iakik és igy jövedelmet nem hoz. 
Nem képez az sem akadály, hogy ha 
az illető még annyira képes, hogy na
ponta néhány koronát keresni tud. így 
tehát iparos is, (özvegyek is), aki egye
bekben megfelel a törvényes formáknak 
még abban az esetben is folyamodhat 
aggkori segélyért, hogy ha létszükség
letének fedezésére napi nehány koronát 
keres. Az érdeklődőknek a városi jegyzői 
hivatal vagy az ipartársulaí szívesen ad 
felvilágosítást, arra nézve, hogy mikép
pen kel! az aggkori segélyért folyamodni.

Munkásbiztositó pénztári tagdíjak. 
Újság cikk jelent meg, hogy a munkás- 
biztositó pénztár illetékei 1931. január 
1-vel felemeltettek. Ez nem felei meg a 
valóságnak, mert az 1930 évi illetékek 
maradtak meg cs emelésről szó sincs.

A kereskedelm i testü let választ
mányi ülése.

A kereskedelmi testület folyó hó 20-án 
D i c k m a n n  D e z s ő  elnöklésével vá
lasztmányi ülést tartott, melyen igen 
nagy fontosságú és az összkoreskedei- 
met érintő ügyek kerültek tárgyalás alá. 
Hosszasan foglalkozott a választmány a 
gazdasági krízis folytán előállt, egyre 
nyomasztóbb és a kereskedők létérde
két fenyegető helyzettel és egyöntetűen 
az a vélemény alakult ki, hogy első
sorban az adóterhek fokozatos csökken
tése, az adóhátralékok fizetésének igaz
ságos és méltányos rendezése a legelső 
kivezető ut a mai nyomasztó helyzetből.

Az einök javaslatára és indítványára 
egyhangúlag kimondotta a választmány, 
hogy az adóhátralékok törlesztése, a

régi kamatok törlése és az adótörlések 
ügyében közös bizottság létesítését fogja 
kérni a vezérpénzügyigazgatóságtól, hogy 
igy lehetővé váljék, hogy ezen igen 
nagy fontosságú kérdések a pénzügyi 
hatóság és az adófizető polgárság együt
tes megállapodásai és határozatai alap
ján méltányosan és kielégítően idéztes
senek el.

Kimondotta a választmány, hogy mind
ezekben a fontos adóügyi kérdésekben 
egy erőteljes akciót indit és egy orszá
gos mozgalom keretében csatlakozásra 
hivja fel az ország összes kereskedelmi 
testületéit. — Ez ügyben az előkészítő 
munkálatokat mielőbb megkezdi és e 
célból egy adóügyeket intéző bizottsá
got létesit.

A testületi élet és a kartársi együvé- 
tartozás erőteljesebb kifejlesztése céljá
ból több életrevaló indítvány hangzott el.

A folyó ügyek letárgyalása után az j 
ülés véget ért.

gondok hegyét roskadö inakkal mászva 
s a nincstelenség szirtfokán fújtató tüdő \ 
hahózására visszhangot várni a semmi
ség ködfaláról. Eisurrant jobbélet hálóvá 
kopott rongyaiba burkolódzoit ványadt 
testtel koplalva melegedni öklelő tüleke- 
dők irigység lüzénél. A keserűség szinig- 
telt bilikumát szürcsölő szájjal harapás 
kenyérre lesni asztalhoz hivó déli harang- 
szókor. Megbomlásnak indult lélekkel 
gyötrődni a megalkuvások megelégedett
jeinek terített asztalos ebédlőjében. Csaló
dások országutját járni szebb élet eléré
séért vándorlásban kisebzett lábakkal s 
munkaver éjiektől csapzott hajjal megállva 
az élet kopár hegyén, csüggedten kér
dezni önmagunktól: ez e hát az élet ?

Rimaszombat város uj pénztársioka.
A városnál megüresedett ideiglenes; 
pénztárnoki állásra hét pályázó közül 
Turek Géza nyugalmazott adóhivatali 
főtisztet nevezte ki Rimaszombat városi 
kormánybiztosa.

A rozsnyói kórház uj igazgató fő
orvosa. A Dr. Vadas Vilmos halálával j 
megüresedett rozsnyói közkórház igazg. | 
főorvosi állásra a székeskáptalan egy- j 
hangulag Dr. M r á z Aifons pozsonyi i 
klinikai tanársegédet választotta meg. Ai 
megválasztott igazgató, ki a helybeli áll. 
közkórház igazgató-főorvosának az öcs- j 
cse, állását a püspök jóváhagyása után 
fogja elfoglalni.

Újabb adományok a ref. íheoiógiai 
és középiskolai sníernáíusra. A fel
építendő ref. theoiógiai és középiskolai j 
internátusra újabban Gömörböl a kő

vetkező adományok érkeztek b e : Dr. 
Zehery István Rimaszombat 400, Bolyos 
Béla Nagyröcze 500, Boross Zoltán Fe
led 50, ifj. Boross Zoltán Feled 50 és 
Síkú Mihály Rimaszombat 250 korona.

Kisorsolták a rimaszombati Kmet- 
biróság tagjait. A kerületi bíróságnál 
most sorsolták ki a Kmet-bíróság tag 
jait az 1931-ik évre. A rendes tagok 
névjegyzéke következő: Braun Samu,
Fényes Sándor, Frenyo Lajos, Lusztig 
Menyhért, Medzihradszky Emília, Szoyka 
Pál, Trnovszky Leontina Rimaszombat.
— Berger Árpád, Habán Pál, Szepessy 
Pál Rimatamásfalva.— Lászkos Sámuel, 
Cserencsény. Szabó Dániel Kisíörék. 
Kárász András, Asztalos János, Oravecz 
János, Palkovics János Károly, Monczoi 
Pál Nagytörék. Misko András Felsőpo- 
korágy. Kiasz György Varbőcz, Hamko 
András, Fejes János Sziklás, Novák 
László, Novák Ludmilla Rimabánya. 
Grünmann Benyo, id. Zajacz János, 
Hrvol András, Sipka Ferencz Tiszolcz. 
Gálát András, Koronyi Sámuel Poltár.
— A 30 rendes tagon felül kisorsoltak 
még 12 póttagot is, ezeknek névsora a 
következő: Buday Ödön, Braun Jenő, 
dr. Czvengros Béla, Faluba János, Hal- 
gas János, Hermann Vilmos, Horovitz 
Etel, Máriányi Karolina, Nagy Mária, 
Psenszky Vacláv, Reinitz Dezső Rima
szombat és Dudás Pál Cserencsény.

Halálozás. Szlovenszky Vilmos, a 
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részv. 
Társaság nyustyai telepének volt főmér
nöke 61 éves korában Lőcsén elhunyt.

Teaestély. A Rimaszombati Munkás 
Egyetértés f. hó 31-én este 8 órai kez
dettel a Konyha-féle vendéglőben teaes- 
télyt rendez. Belépti dij nincs, a kiadá
sok fedezésére, valamint a klub segé
lyezésére önkéntes adományokat azon
ban köszönettel fogadnak.

A rimaszombati kereskedem! alkal
mazottak mulatsága. Szombaton este 
mérsékelt érdeklődés mellett zajlott le 
a rimaszombati kereskedelmi alkalma
zottak hagyományos farsangi mulatsága 
a Tátra-száiló emeleti termeiben. A ren
dezőség mint minden évben, ezúttal is 
széleskörű előkészületeket tett a mulat
ság sikere érdekében, azonban a látoga
tottság messze mögötte maradt a múlt 
évieknek.

A Magyar Nemzeti Munkás és Föld
műves P á rt  helyi szervezete Pelsőczön 
30 taggal megalakult. A vezetőségbe a 
következőket választották : elnök Sebő 
János, alelnök Sebő László, jegyző Si
mon János, pénztáros Máté András, el
lenőrök Sebő István és Sebő Sándor. 
Választmányi tagok : Körösi András,
Sebő Sámuel, Szabados Sándor, Rákai 
István és Körösi István.

A abafalai vasúti állomás váróter
me végre-valahára felépült. Nem azért 
épült fel azonban, hogy abban utasok, 
közöttük túlnyomó számban levő iskolás 
gyerekek, különösen most a téli hideg
ben, meleg helyen várhassák be a vonat 
érkezését, hanem csupán azért, hogy

megmutassák : ime felépült a váróte
rem ! Az történt ugyanis, hogy az eléggé 
primitiv váróterem fölépitési költségei
hez való hozzájárulás cimén Abafala és 
Sajószentkirály községektől 2500 koro
nát kíván az utazást újabban borsosán 
megdrágító államvasut s mivel ezen 
összeget a községek nem fizették meg, 
a vasút, amely a váróterem létesítésére 
amúgy is köteles, a fölépített váróter
met zárva tartja s nem adja át a forga 
lomnak, az utazó közönség használatára 
nem bccsájíja. Joggal fölmerül a kérdés, 
miért építették meg azt a váróteremnek 
keresztelt kis zugot hát?

A RIMASZOMBATI BANK, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár kedvező feltételek mellett 
elfogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít 
minden bankszakmába vágó megbízást.

Szinielőadás tánczmulatsággal. A
páskaházai ref. énekkar Csontos László 
ref. lelkész és Bíró Kamill tanitó irá
nyítása mellett folyó hó 18 án este jól 
sikerült szinielőadást rendezett. — Az 
összes szereplők a legjobb tudásukat 
mutatták be s az előadás szép anyagi 
eredménnyel zárult. Reggelig tartó tánc- 
mulatság fejezte be a szinielőadást.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátaink, akik édes anyánk 

elhunyta alkalmából részvétnyilatkozataik
kal felkeresni szívesek voltak és bánatunk
ban velünk osztoztak, fogadják ez utón is 
leghálásabb köszönetünket,

Rimaszombat, 1931. január 21.
W essely Lajos és neje.

A rimaszombati gimnazisták estélye.
A rimaszombati csehszlovák állami ma
gyar reálgimnázium ifjúsága a segélyző 
alap javára január 31-én táncmulatság
gal egybekötött műkedvelői estélyt ren
dez a rimaszombati Tátra-szálió eme
leti helyiségeiben. A műsoron két Nóti 
egyjelvonásos, három zeneszám, egy 
melodráma és egy táncduett szerepel. Á 
bevezető prológot Szombaíhy Viktor irta. 
A magyar gimnazisták estélye iránt me- 
gyeszerte nagy érdeklődés nyivánul meg.

A rimaszombati „kémkedési affér" 
ötödik vizsgálati foglya is kiszaba
dult a kerületi bíróság fogházából. 
A kerületi bíróság vádtanácsa szomba
ton foglalkozott a rimaszombati „kém
kedési affér“-ral kapcsolatban letartóz
tatott Németh József naprágyi illetőségű 
pozsonyi kereskedelmi akadémiai hall
gató ügyével s a vizsgálat lezárására 
való tekintette! hozzájárult nevezelt 
vizsgálati fogoly szabadlábra helyezésé
hez 10000 korona kaució ellenében. — 
Miután Németh József hozzátartozói a 
vasárnap folyamán letétbe helyezték a 
kivárd 10000 koronát, Konrád vizsgáló
bíró nyomban meghozta a szabadlábra 
helyezést elrendelő végzést s a délutáni 
órákban Németh József elhagyta a ke
rületi bíróság fogházát.

Szerencsétlenül já r t  munkás. Gál 
János kőműves munkás Beretke köz
ségben szalmát dobált le egy szalma
kazal tetejéről. — A havas kazalról oly 
szerencsétlenül esett le, hogy jobb lábát 
eltörte.

A karácsonyi ajándék.
Irta: Kosáryné-Réz Lola.

Nagy fejtörést okozott a karácsonyi 
ajándék gondolata, de végül is megálla
podtunk abban, hogy legjobb lesz 
Katinak cipőt méretni. Valami érdem
leges meglepetést ugyanis feltétlenül 
kellett, hogy kapjon. Számon tartotta az 
összes családi ünnepeket és virággal a 
kezében, amihez mindig volt mellékelve 
valami ötletes ajándék, bejött ebéd köz
ben és felköszöntötte az ünnepeltet. 
Tavaly karácsonyra gyöngykarperecet 
kaptam tőle, nemrég a gyerekek szüle
tésnapjára, illetve névnapjára három 
levelezőlapot vett, bélyeggel együtt, a 
házassági évfordulónkra pedig egy hold- 
feljöttét ábrázoló, agyagtányérra festett 
képet adott. Lehetetlen az ilyet viszon- 
zatlanul hagyni, néhány rideg pénzda
rabbal elintézni. Úgy terveztük, hogy! 
szép, divatos cipő legyen, lakk-orral.; 
szürke bőrből, amilyent mindig sokáig! 
szeretett megcsodálni a kirakatokban.

Lehivattuk tehát Siepanek urat a hegy 
tetejéről, kis ferde kerijébői, kékre fes
tett házikójából. Le is jött délután lel
kiismeretesen s nagyot csengetett a 
kapun.

Sajnos, Kati azonnal megsejtette, mi
ről van szó, amint meglátta Stepanek 
urat. Izgatott lett, de egyúttal csalódást

is érzett. Egy pár cipő ... milyen szegé
nyes képzelőtehetsége van az ő asszo
nyának ! ... Ő valami fantasztikumot 
várt, valami elképzelhetetlen örömet, 
igazi meglepetést. Azt úgyis tudja min
denki, hegy az embernek cipőre szük
sége van...

Amint bedugta fejét az ajtón, hogy 
jelentse Stepanek megérkezését, mind
járt láttam, hogy baj van. Mikor aztán 
egy kis barátságos eszmecsere után a 
városi közigazgatásról, behívtuk, hogy 
Stepanek ur mértéket vehessen róla, 
nem akart jönni. Hogy minek?

Stepanek ur azt mondta, hogy a fele
ségének szeretne csinálni karácsonyra 
egy pár gyönyörű finom cipőt, de mert 
nem akarja, hogy tudjon róla, szeretné 
megkérni Katit, hadd vehessen róla 
mértéket, mert hogy ő körülbelül olyan
forma mint a felesége.

Akármilyen ravaszul mondta is azon
ban ezt Stepanek ur, Kati nem hitte el.

— Miért nem méri meg a régi cipő
jét? Vagy a talpát titokban, mikor al
szik ?

De azért végre leült a székre és le
húzva cipőjét, odanyujtotla harisnyás 
jobb iábát. Láttam, hogy rosszkedvű s 
kezdtem érezni egy kis lelkifurdalással, 
hogy igaza is van. Ő három levelező
lapot vett a gyerekeknek, kiválogatta a 
legszebbeket, — az egyik galambos volt, 
a másodikon két gyermek ült ezüstös

szánkán, aranyvirággal a kezükben, a 
harmadikon pedig egy előkelő cilinde- 
res fiatal ember lép be egy rózsaszin- 
ruhás hölgyhöz, aki szivére szorítja a 
kezét. Azonkívül a gyöngykarperecz ... 
és a holdvilágos tájék a tányéron ... 
Már az is rosszul esett szegénynek, 
hogy nem akasztottam fel az úri szo
bában, — hiába mondtam, hogy félek, 
nehogy eltörjön. Érezte a sértést !

S most mindenért egy pár cipő. Még 
az sem meglepetés, mert hiszen előre 
megméri a lábát Stepanek !

Alsóajkát előrebiggyesztve, orrát ösz- 
szeráncolva ült ott. Meg akartam vi
gasztalni minden áron. Gondolkoztam, 
mivel lehetne?... Ha ez a hangulat úrrá 
lesz rajta, két hétig nem fogok vele 
bírni !

— Ugy-e, Stepanek ur, — mondtam 
végre — milyen szép kis lába van a 
Katinak ?

De Stepanek ur nem értett meg en
gem.

Amint ott térdelt, félreforduií ravasz 
kerek arcával, elfintorította az orrát és 
a két kezefejét behajtva, jelezte, hogy 
Katinak a lábát a legjobb akarattal sem 
lehet szépnek mondani. Görbe.

Kati észrevette ezt a mozdulatot ... 
Egy pillanatra megijedtem, de nem szólt. 
Csak megváltozott az arckifejezése. Va
lami konok elhatározás ült meg rajta. 
Csöndesen nézte, amint Stepanek ur

összehajtogatja a papírszalagját, meg
issza a pohár bort és zsebreteszi a szi
vart. De szelidkék szemei villámlottak.

Amint Stepanek ur kitette a lábát, 
kitört a vihar. Bezárkózott a konyhába 
és sírni kezdett. Estig sirt. Békén hagy
tam szegényt. Másnap, abban a naiv 
hitben, hogy kialudta magát és elfelej
tett mindent, ezt mondtam neki:

— Kati kérem, menjen le a piacra és 
hozzon két kiló rózsakrumplit, negyed
kiló vajat, egy kiló...

Rá se nézett a cédulára, amire min
dent felírtam. Csak eltolta magától.

— Én nem birok a piacra menni. 
Görbe a lábam.

— Hát tegnap nem volt görbe?
— Bühühú ! Á nagysága is azt mond

ja m ár?... A nagysága is csúfol? Én 
elsején elmegyek, én nem bánom, én 
ezt nem birom...

Felmondott. Elment. Még csak a ka
rácsonyt sem várta meg. Inkább neki
ment egy pár rongyos cipővel a télnek.

És most tartozom a Katinak egy pár 
cipővel ... és valami szép karácsonyi 
meglepetéssel. Talán már azóta ő sem 
olyan makacs ... Elfogadná. És én, iga
zán, úgy vigyáznék, nehogy valamivel 
megsértsem ... gondolkoznék, hogy kita
láljak valami fantasztikusan szép, vá
ratlan meglepetést ... csak még egyszer 
ott lehetnék a régi hegyek régi házai 
között és Stepanek ur mérné a cipőt.
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járási választmányi ülés. A rima- 
szombati járási választmány legutóbbi 
havi ülésén, melyen Hanes Emil járás- 
főnök elnökölt, elfogadták az 1931. évre
szóló költségvetést, mely szerint a ren
des szükséglet 263.512 korona, a bevétel 
11.860 koronát tesz ki s a 251.652 ko
rona hiány fedezésére 30'Vo-os pótadót 
szavaztak meg. Ezek után tudomásul vet- 
u k a járásfőnök bejelentését, hogy a j 
járási szegényház építési alapja javára j 
megszavazott segély első részlete cimén 
25.ÖOO koronát, a Rimaszombatban épi- 
"er.dő állami földmüvesiskoia céljaira 
adott 300 000 korona segély első rész
lete fejében pedig 30.000 koronát he
lyeztek el gyümöicsö.ő letétként. Jóvá
hagyták az 1929. évi pénztári zárszám
adást, hozzájárultak Rimaszombat város 
kormánybiztosának azon határozatához, 
melv szerint a csehszlovák Vöröskereszt 
részére egészségügyi intézmények cél
jaira 400m2 es építési telket engedett át. 
Végül ? járási választmány felhatalmazta 
a járási főnököt, hogy a munkanélküliek i 
gv.-rmekei részére 10.000 korona segélyt 
kioszthasson, utólagos számadási kötele- í 
zeitség mellett.

Köszönetnyilvánítás. A Rimaszom
bati Kereskedelmi Alkalmazottak ezúton 
mondanak köszönetét a január 17-ikén 
megtartott tár.czestélyükön való szives 
felüifizetésekért. A tiszta jövedelem a 
jazz zenekar tovább fejlesztésére fordit-1 
tatott. — Kereskedelmi Alkalmazottak 
helyi csoportja.

A „Parasztosan" Perjésén. A per
jései önkéntes tűzoltó egyesület mű
kedvelő tagjai nagy sikerrel mutatták 
be Lengyei Gyula „Parasztosan" czimü 
népszínművét. Az előadás úgy erköl
csileg, mint anyagilag jói sikerült. A 
szereplők mindannyian derekasan meg
álltak helyüket és méltók a dicséretre. 
Felülfizertek : Dr. Eszenyi Gyula 20, i 
Gémes Béla 10, Schwartz Gyula 5, G u-! 
lyás János 10 koronát. A felülfizeíése-! 
két hálásan köszöni a rendezőség.

MOZI. Folyó hó 24. és 25-én „A ko
ronázat lan királynő" cimü nagy törté-1 
n!mi f im kerül bemutatásra. A sza- 
kacsné lányából nagykövet feleségévé 
vált Lady Hamilton fényes pályafutásá- 
r . szói a filmregény, ki a világtörténe
tre. menetét is megváltoztatta nagy dip
lomáciai  tehetségével. A híres Neison 
tengernagy iránti szerelme s az ebből 
- letkező udvari intrikák, gáláns kalan
dok jellemzik az akkori történelmi idő
ket s melyek a trafalgari tengeri győ-1 
zeiem utáni drámai fordulatokat is ecse- ! 
telik. Főszereplő Corinne Griffith.

F. hó 27-én „Erwin Reiner maszkja" 
o. Metró-film kerül sorra. Reiner élv- 
hajhászó ember, ki szerelmi viszonyt 

ytat egy grófnővel, majd legjobb ba
rátjának menyasszonyát igyekszik alá- 
való eszközökkel magához láncolni, a 
m bői a drámai fordulatok egész sora 
• ..rekedik s Reiner leveti sátáni álarcát. 
Főszereplő John Giibert 

r. hó 28-án „A beszennyezett becsü
l t "  cimü film következik, mely Anzen- 

gruber háromnevü regénye nyomán ké
szült. A film egy ártatlanul meghurcolt 
nő kálváriáját tárja elénk, kit az ellene 

rdult sorsüldözések miatt boldogságá
tól is megfosztják, mig az igazi bűnös 
megbánó vallomása nem tisztázza a 
helyzetet. Az egymásután pergő vonzó- 
igenetek maradandó benyomást gyako
rolnak.

Csalásért elítéltek egy biztosító
ügynököt. Keller Dezső 39 éves uza- 
panyiti biztositó ügynök múlt év tava
szán 9144 korona kölcsönt vett fel a 
Losonczi Hitelbank rimaszombati fiók
jától az Angol-Elemi biztosítótól neki 
járó 1214435 koronás követelésének 
cedáiása fejében. A bank csak az előleg 
kifizetése után jött rá. hogy az Angol- 
Elemi-féle követeléssel Keilernek már 
nincs joga diszponálni, miután ezen 
Összeget az Anker biztositó már lefog
lalta s igy csalásért feljelentést tett 
Keller Dezső ellen, akit a rimaszombati 
kerületi bíróság Foukal tanácsa a na

Ili& tszerek , k ö ts z e 
rek , fo to - é s  b őr
á r u k  l e g o l c s ó b b  
b e sz e r z é s i h e ly e  a

„CORZÓ" Drogéria
Rimaszombat. Telefon : 69.

pókban megtartott főtárgyaláson csalá
sért hat hónapi börtönre és 1000 kor. 
pénzbírságra, valamint három évi hiva
talvesztésre el is Ítélt.

Az országos rokkantegyes&lefi ta 
gok figyelmébe. A rokkantsegélyző 
egyesület 37. számú fiókjának vezető
sége ez utón is értesíti tagjait, hogy az 
uj alapszabályok és a különböző bizto
sítási táblázatok megismertetése ügyé
ben tájékoztató taggyűlést tart a tagok 
részére a folyó év január hó 25-én 
délelőtt 11 órakor a városháza tanács
termében, melyre a tagok tagsági köny
veikkel minél nagyobb számban jelen 
jenek meg ! Egyben ismételten a legko
molyabban figyelmeztetjük azon tagtár
sainkat, kik még az elmúlt 1930. évre 
tagsági díjjal hátrálékban vannak, hogy 
azt a folyó hó végéig okvetlen egyen
lítsék ki, mert ellenkező esetben tag
sági jogaikat az alapszabályok 5. §-nak
7. pontja értelmében elvesztik.

Vadász vacsora. A rimaszombati 
vadásztársaság folyó hó 17-én este a 
városkerti vendéglőben vacsorát rende
zett. A vacsorán több meghívott vendég 
is részt veit s a társaság a legkelleme
sebb hangulatban az éjfél utáni órákig 
maradt együtt. A barátságos vacsora 
rendezésének spiritus rektorai Blattny 
Árpád és Pientzner Frigyes voltak, akik 
a legmesszebbmenő figyelemmel gon
doskodtak a hangulat emeléséről, 
mig az ízletes vacsora a Paxián kony
háját dicséri. Hogy vadászkalandok el
beszélésében, felköszöntőkben nem volt 
hiány, mondanunk sem kell.

Letartóztatták Gyomor Lukácsot. 
Jelentettük annak idején, hogy Gyomor 
Lukács fazekaszsaluzsányi fiatalembert 
a rimaszombati államügyészhez intézett 
fenyegető ieveleben foglalt becsületsértő 
és rágalmazó kitételek miatt a kerületi 
bíróság négy hónapi fogházra és 1000 
korona pénzbírságra Ítélte. A keríiíeti 
bíróság ítélete ellen úgy Gyomor Lu 
kács, mint az államügyesz fdebbezést 
jelentette be s ez ügyben a kassai felső 
bíróság még nem döntött, ellenben az 
elitéit egy újabb s az előbbinél gorom
bább levelet intézett időközben a rima- 
szombati államügyészhez s abban külön 
féle vádakkal meggyanúsítva őt, azzal 
fenyegette meg, hogy perére vonatkozó 
lag informálni fogja a Népszövetséget, 
miután vele hallatlan jogsérelem történt. 
Az újabb levél alapján múlt csütörtökön 
elfogatási parancsot adtak ki a Genffel 
fenyegetőző fiatalember ellen s az esti 
órákban a detektívek le is tartóztatták 
az állomáson, amint a feledi vonatta! 
Rimaszombatba érkezett. Az előzetes le
tartóztatáshoz a vádtanács is hozzájárult, 
f. hó 21-én azonban Gyomor Lukácsot 
szabadlábra helyezték.
B a ld ó c z i  Á s v á n y v íz  S zep es-  

s é g  le g g a z d a g a b b  sz é n sa v -  
ta r ta lm ú  g y ó g y v iz e  !
SürG homály födi a Cifra-pusztai 

dinamitmerénylet részleteit. A feledi 
Cifra-pusztán műit hó 13-án éjjel tör
tént dinamitmerénylet ügyében széles
körű nyomozás indult meg a csendőr
ség részéről, eddig azonban, több mint 
egy hónap elteltével, semmi pozitív 
nyomra nem akadtak a nyomozásban 
részt vevő csendőrök s most már erő
sen kétségesnek látszik, hogy a majd
nem két emberéletet követelő merény
let tettese a hatóság kezére kerülhessen. 
A diamitmerénylet Korim János szlovák 
telepes Cifra-pusztai tanyáján történt éj
jel féltizenegy óra tájban. Ismeretlen 
tettesek ujságpapirosba és rongyokba 
csavart és hosszú gyujtózsinórral ellátott 
dinamitpatront helyeztek el a telepes 
lakóházának egyik ablakába és a zsinórt 
meggyujtva elmenekültek a helyszínről, 
úgy hogy a merénylet után tökéletesen 
nyomuk veszett. A dinamitos merénylet 
következtében súlyosan összerongálódott 
szobában a telepes két fia a 20 éves 
Pál és a 8 éves György aludtak. A ret
tenetes nagy erejű robbanás természe
tesen felriasztotta álmából a tanyai la
kosokat s a merénylet színhelyét percek 
múlva egész csődület vette körül, ami 
rendkívül károsan befolyásolta a nyo
mozás sikerét, mert a kíváncsiskodók 
eitaposták a tettesek lábnyomait, ami 
pedig a legjobb nyomravezető lett volna 
a csendőrök részére. A gyanú kezdet
ben Korim János haragosaira irányúit, 
azonban ezen a nyomon elindulva tel
jesen holt pontra jutott a vizsgálat s 
most már az a feltevés, hogy a merény

lőt talán politikai bosszú vezethette 
volna a borzalmas tett elkövetésében. 
A vizsgálat ebben az irányban tovább 
folyik, azonban a legsoványabb kilátá 
sokkal s miután több mint egy hónapja 
semmi kézzelfogható bizonyíték vagy 
2dat nem áll a hatóságok rendelkezésére, 
erősen kétségesnek látszik, hogy a va
lódi tettest sikerüljön kézrekeriteni.
A legelegánsabb stiíbeni táncolást 

2—3 külön óra  alatt a legköny- 
nyebb tnethódus szerint tanítja 
DOBRÁNSZKY JÁNOS tánctanitó, 
Szijjártó-uíca 57 szám alatt.

Helybenhagyott büntetés. A legfel 
sőbb bíróság most tárgyalta Gubacskó 
József 27 éves klenőczi pásztor gyil 
kossági bűnügyét, aki múlt év nyarán 
a kíenóczi hegyekben agyonütötte egy 
régi viszályból kifolyólag pásztortársát: 
Hackel Györgyöt. — A rimaszombati 
esktidtbiróság életfogytiglani fegyházra 
ítélte a gyilkos legényt s ezt a bünte
tést most a legfelsőbb biróság is hely
ben hagyta.

Miért ajánlja mindenki a Förster- 
zongorát? Mert csodás hangú, ismétlő- 
rendszerű zongorái és pianinói világ
hírűek és mert rendkívül csekély havi 
részletre is kaphatók.— Gyári lerakat: 
Rábely Miklós könyvkereskedésében.

Betörés. Kellemetlen vendégei voltak 
az elmúlt napokban Dusza János pel- 
sőczi ref. esperesnek. Betörők jártak 
lakásán, felfeszitették az éléskamra aj
taját s a disznóölés utáni holmik nagy 
részét kihordták a kertbe s eiakarták 
vinni. Időközben azonban megzavarták 
őket s mindent hátrahagyva az éj leple 
alatt elmenekültek. A csendőrség erélyes 
nyomozást indított a hívatlan disznótori 
vendégek kézrekeritésére.

B E T É T E K
legbiztosabban és 
legelőnyösebben a

T A T R A  B A N K A
fiókjánál RÍM. SOBOTa

helyezhetők e l .— Betétek vissza
fizetése minden előzetes felmon

dás nélkül történik.

Elítélték a rimaszécsi csendőrök 
bántaimazóit. A brünni legfelsőbb bi
róság most hozta meg a rimaszombati 
keriiieíi biróság Ítéletét mindenben meg
erősítő végzését a múlt év április 21-án 
a rimaszécsi Matzner-íéle malomban 
történt nagy verekedés ügyében, ami
kor is két rimaszécsi ács és egyik mun
kásuk súlyosan elvertek két csendőrt, 
mert beleavatkoztak a malomtulajdonos 
nejével folytatott elszámolási vitájukba. 
A kerületi biróság a részegségükkel és 
ingerült lelkiállapotukkal védekező vád
lottakat bűnösnek találta a terhűkre rótt 
bűncselekmények elkövetésében s ezért 
Gaibl Miklóst három hónapi Gaibl Vil
mos másfélhónapi, Sósik Gyulát pedig 
14 napi börtönbüntetésre ítélte. Az eli
téltek felebbezése folytán az üggyel a 
kassai és brünni legfelsőbb biróság is 
foglalkozott, mindenben megerősítvén az 
elsőfokú Ítéletet, minek következtében 
az jogerőssé vált. Az Ítélet végrehajtásá
nak felfüggesztését egyik fórum sem 
mondotta ki.

Tizennégy napi fogház a „Harminc- 
kettes bakáért". Még a műit év hus- 
vétján történt, hogy a rimaszombati Win- 
ter-féle vendéglőben Vrbjan László soffőr 
együttmulatott cimboráival s mikor már 
a hangulat igen emelkedett volt, a soffőr 
mindenáron a „32-es baka vagyok én" 
kezdetű nótát akarta elhuzatni a cigány
nyal. Miután a vendéglőben a földmérő 
hivatal több cseh tisztviselője is ott tar
tózkodott, a soffőr barátai figyelmeztet
ték Vrbjant a tilalmas nóta következ
ményeire, az azonban nem hallgatott 
rájuk és Lakatos József polcorágyi ci
gányprímással és Kalocsai Kálmán kont- 
rással, meg annak 11 éves kisfiával an
nak rendje és módja szerint elhuzatta a 
sok galibát okozott bakanótát. A cigá
nyok el is játszották a rendelt nótát s 
az ügyből a földmérő tisztviselők felje
lentése folytán annak rendje és módja 
szerint szabályszerű rendíörvényes ügy 
lett, amelyben most hozott Ítéletet a 
rimaszombati kerületi biróság Foukal 
tanácsa, a soffőrt 150 korona pénzbün
tetésre a cigányokat pedig fejenként 
14—14 napi elzárásra Ítélve. Az Ítélet 
végrehajtásának felfüggesztését nem 
mondotta ki a biróság.

K i n ő  A P O L L O  m o z g ó
Szombaton és vasárnap, január 24-én é3 -'5-én 
tösténelmi n*gy film Angolország legszebb asz- 
szonyának és az adm iralU  n gy ^zeielm e. A két 

szerelm es tragikus s o r s a :

A  k o r o n á z a tla n  k ir á ly n ő
Főszerepben : C'Tlnne Griffith, Várkonyi M ihály, 

H. B. W erner és több közreműködő szem ély.

Kedden, jannár 7-én ism ét egy Metró sláger a nőit 
kegyelt kedvencével, a hires csábítóval Jacoo 
W asserm ann hires regénye nyomán, Érdekfe3zitő, 

szenzázíós lebilincselő dráma :

E r v in  R e in e r  á la r c a
F őszerepben: John Gilber, Éva von Berne, Alma 

Rubens, Raiph Forbes.

Szerdán, január 28-án gyönyörű nép film az á r ta t
lanul eltaszitotc asszonyról, aki sok keserű p illa 

nato t élt át. M egrendítő történet :

A  b e sz e n n y e z e tt  b e c s ü le t
bőszerepben : Grita Ley, Kari de Vogt, Hans Marr.

Hírek. A járási ipartársulat közlemé
nyeit rendszeresen hozzuk lapunkban s 
az ipartársuiat f. hó 22-íki választmányi 
üléséről is ezek között fogunk referálni.

Felszámolás. A rimaszombati Pol
gári Olvasókör védnöksége mellett ala
kult temetkezési egyesület a hadiköi- 
csönök be nem váltása következtében 
előállott válságos helyzet miatt komo
lyan foglalkozik a felszámolás gondola
tával s a vezetőség ez irányban az elő
készületi munkálatokat már meg is 
kezdette és ez ügyben közelebb köz
gyűlésre hivja össze a tagokat.

Elbocsátóleveleket ad ki a hadse
reg. 1880-ban született személyek, a 
mennyiben a nemzetvédelem tagjai vol
tak, 1930. év végén eleget tettek had
kötelességüknek. E napokban kikézbe- 
sitik ezen érdekelteknek az u. n. Pro- 
pusteci list-ot (elbocsátó levelet), a 
mellyel az érdekelt felszabadul a had- 
üereg kötelékéből. A csehszlovák kato
nai hivatalok nem kívánják a 40 éven 
felüliektől, hogy lakhelyeik változását 
az illetékes hivataloknál bejelentsék, 
miért is az előbbi években bejegyzett 
lakhely megjelölése nem minden eset
ben helyes. Hogy a kézbesítéssel kap- 
csolaíos fölösleges munkái meglehes
sen takarítani és a katonai, járási, köz
ségi és csendőrségi hivatalokon keresz
tül az érdekeiteket keresni ne kellessen, 
ajánlatos, hogy az 50 évet betöltött és 
katonai szolgálatot teljesített személyek 
levelezőlapon értesítsék a kerületi had
kiegészítő parancsnokságukat, melynek 
kötelékébe tartoznak, jelenlegi címük
ről, amennyiben ezt 1926. óta változ
tatták. A levelezőlapon jelöljék meg 
a születés évfolyamán kívül az illető
ség helyét (község, járás), a katonai 
alakulatot, melyhez tartoznak és a pon
tos címet. Az illetékes hadkiegészitő 
parancsnokság a kaíonakönyv első ol
dalán van feltüntetve. Az elbocsájiási 
kikézbesítésnél vissza keli a hivatal
nak származtatni minden katonai ok
mányt (u. mint a katonakönyvet, stb.) 
miután ezek érvénytelenek, miért is 
ajánlatos ezeket az okmányokat előre 
előkészíteni. Az olvasó figyelmeztesse 
minden hasonlókorú ismerősét a fent- 
nevezett körülményre.

Kalikóbál. A dobsinai evangélikus 
ifjúság f. hó 31-én az ottani Fejér-szál
lodában zártkörű, kék vagy rózsaszín 
dominó jelmezes kalikóbált rendez.

Műsoros estélyt rendez február 7-én 
a rozsnyói dalárda, melynek tiszta jö
vedelmét az uj pianiuó vételárának ki- 
egyenlítésére fordítják. Az estély iránt 
kozsnyón és vidékén nagy az érdek
lődés.

Szerencsétlenül já r t  utas. A Tornalja- 
Recske közötti vonalszakaszon Csák Pál 
16 éves recskei juhászlegény kiesett a 
vonatból, minek következtében fején 
súlyos sérüléseket szenvedett. Eszmélet
len állapotban szállították be a rozsnyói 
kórházba.

Farsangi jelmez estély. A pelsőci 
Sport Club f hó 25-én az ottani ipar
társuiat helyiségeiben farsangi jelmez- 
eslélyt rendez.

Betörőt fogott a balogi csendőrség.
A felsőbalogi csendőrség hónapok óta 
tartó nyomozás után a napokban elfogta 
Pál Ferer.cz 19 éves balogi illetőségű, 
az ősz elejétől ismeretlen helyen tar
tózkodó pásztort, akit azzal gyanúsítot
tak, hogy Koós István felsőbalogi lakos 
kárára betörést követett el s emellett 
egy kerékpár ellopása is terheli leikét. 
A gyanúba vett fiatalember kereken 
tagadta a terhére rótt bűncselekmények 
elkövetését, azonban ennek ellenére át
adták az ügyészségnek.
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Szinielőadás Hubón. A hubói ref. 
énekkar folyó hó elsején nagy sikerrel 
mutatta be a „Csárdás leánya" czimü 
népszínművet. Az előadás úgy erköl
csileg, mint anyagilag kitünően sikerült. 
Ezzel az előadással az énekkar már 
negyedik előadását tartotta meg rövid 
egymásutánban, melynek mindegyike 
tanúbizonyságot tett a hubóiak tudásá
ról és műkedvelői készségéről. Mind
egyik előadáson a szereplők tudásuk 
legjavát nyújtották és kiválóan adták 
elő szerepeiket. Előadás után reggelig 
tartó táncmulatság következett,

Vérmérgezésben halt meg egy fog- 
technikus paciense. Csütörtökön délelőtt 
10 óra tájban rendkívül gyanús körül
mények között bekövetkezett haláleset
hez hívták ki dr. Karsai pelsőci orvost, 
aki megállapította, hogy a hirtelen el
hunyt Bece Erzsébet pelsőci lakos ha
lálát vérmérgezés okozta. — A hatósági 
orvos megállapítása szerint a vérmér
gezést hibás fogblombálás, illetve fog
húzás idézte elő. A rozsnyói járásbíró
ságtól bizottság szállt ki a helyszínre a 
boncolás megejtése céljából s a bon
colás lesz hivatva megállapítani, hogy 
a hirtelen halálesetért terhel-e valakit 
felelősség. Információink szerinta vérmér
gezésben kiszenvedett paciens legutóbb 
az egyik tornaijai fogtechnikusnál kezel
tette fogait. A vizsgálat ebben az irány
ban is megindult.

Rádiókíhágásért biróság elé került 
egy borbély. Hencz Gyula 36 éves 
csetneki borbély ellen az ügyészség 
koncesszió nélküli rádiókészülék gyár
tás és forgaiombahozás címén eljárást 
indított, miután nevezett 1926-ban és 
1927-ben megrendeléseket fogadott el 
üzletfeleitől rádióapparáíusok összeállí
tására, dacára annak, hogy ehhez enge
déllyel nem rendelkezett. A kerületi bi
róság előtt Hencz azzal védekezett, hogy 
a kérdéses időben, mint rádióamatőr 
két készüléket állított össze saját hasz
nálatra s azokat adta tovább ismerősei 
kérésére. Ez alapon a kerületi biróság 
fel is mentette a rádióamatőr borbélyt, 
az áiiamügyész azonban megfelebbezte 
az Ítéletet s a kassai felsőbíróság hely
benhagyó ítélete ellen ugyancsak feleb- 
bezést jelentett be az ügyész, úgy hogy 
az ügy a legfelsőbb bírósághoz került, 
ahol a kerületi bíróságot uj eljárás le
folytatására utasították.

Betörésre kényszeritette a nyomor.
Kuchta János 27 éves feketelehotai ille
tőségű foglalkozásnélküli egyén fölött 
Ítélkezett az elmúlt napokban a rima- 
szombati kerületi biróság Foukai-taná- 
csa, aki azért került a vádlottak pad
jára, mert az elmúlt év őszén Gajdos 
István pacsai iakos lezárt lakásába be
tört és az egyik szekrényből 1800 kor. 
készpénzt emelt el, nemsokára ez eset 
után Feketelehotán Tomesz János gazda 
lakásán követett el betörést, egy bőr
kabátot zsákmányolva, október 22-én 
pedig Csehországban Lukova nevű köz
ségben fosztott ki éjnek idején egy 
ruháskamrát, mely alkalommal hoppon 
fogták. A jeles munkanélküli nyomorá
val védekezett a biróság előtt, a Foukal- 
tanács azonban nem akceptálta ezt a 
különben igen aktuális mentőkörül
ményt és háromszoros lopás cimén 
pontosan hét hónapi börtönre Ítélte a 
delikvenst, politikai jogainak gyakorlá
sát is felfüggesztve három évre. A tető 
alá jutott betörő megnyugodott az Íté
letben.

I R O D A L O M .

Sárosi Árpád költeményei.
Sárosi Árpádnak kötetben még meg 

nem jelent versei megjelentek a kassai 
Kazinczy Társaság kiadásában „Áldo
zom a napnak" cimen.

Sárosi Árpád egyike volt azoknak a 
vidéken élő poétáknak, akik a főváros 
irodalmi köreiben is elismerést tudtak 
szerezni maguknak. A budapesti szép- 
irodalmi lapok állandóan hozták verseit. 
Most megjelenő versciklusának : „Áldo
zom a napnak" ő maga adta meg a 
ciméí, de a múlt év tavaszán bekövet
kezett halála meggátolta abban, hogy 
befejezze munkáját. A sajtó alá rende
zést a Kazinczy Társaság főtitkára: 
Sziklay Ferencz végezte, ugyanő irta 
meg a kötet előszavát is.

Sárosi Árpád egész különös jelensége 
a magyar irodalomnak. Talán az a jelző 
illik rá legjobban: „örök ifjú." Nincs

olyan változása a magyar irodalomnak 
négy évtized alatt — és mennyi ez a 
változás, színben, hangban, tárgyban, 
elgondolásban ! — melynek hatása ne 
érződnék meg versein. Minden korfor
dulat átzúg szeizmográf-érzékenységű 
lelkén, csak egyet tart meg vezetőfonál
nak életében és költészetében, a szép
ség, jóság, hit, szeretet mindenekfeieft 
valóságát s az ebbői származó örök 
optimizmusát.

A Kazinczy Társaság nemcsak kegye- 
Ietes kötelességét teljesitette, amikor 
egyik alapítójának s mindvégig lelkes, 
munkás tagjának ezeket a rövid lélek- 
zetü, kedvesen megírt, de méiyártelmii 
verseit kiadta, de szolgálatot akar tenni 
azoknak is, akik lelkűk vágyának vissz
hangját várják a versekben.

A kilenc ives, csinos kiállítású kötet 
ára 20 korona, megrendelhető a Ka
zinczy Társaságnál (KoSice, Éder-u. 9.) 
Postai küldés esetén 3 korona portót 
számitunk föl.

S P O R T .

Sportegyleteink tevékenysége az 1930. 
évben.

1. R P O S .
A RPOS footballszakosztályának 1930. 

évi tevékenysége a kezdeti gyengeség'! 
folyamat után fokozatosan felfelé Ívelő 
irányzatot mutatott. A csapat a műit 
évek zilált viszonyainak hatása alatt 
meglehetősen demoralizálva indult a 
tavaszi idénybe. A szakosztály vezető
ségének kitünően sikerült reorganizálá
sa azonban rövidesen éreztette hatását 
Az uj vezetők megszilárdították a csa
pat fegyelmét, önbizalmát megerősiíet- 

! ték, helyes érzéssel folytatták a játéko- 
j sok sporíbeli képességeinek fejlesztését 

és fiatal, reményteljes játékosok csata
sorba küldésével uj lendületet vittek a 
csapatba. A kijegecesedés alatt álló és 
kialakulatlan egységű csapat tavaszi 
mérkőzései még sikertelen küzdelmeket 
eredményeztek, s nem is bírt az 
1929—30. évi bajnokságban helyezésén 
javítani. A nyári időszak mérkőzései j 
elősegítették a csapat összekovácscló- 
dását, újoncai a küzdelmekben megerő
södtek, aminek következménye lett aj 

; csapatnak az őszi idényben való elő-! 
i törése és a bajnokság előkelő II. he- ! 
| lyének bebiztosítása A RPOS a baj-! 
| nokság őszi fordulójában a LAFC elleni 
i kivételével összes mérkőzéseit meg- 
j nyerte, ami — tekintve, hogy ezeket 

túlnyomó részben idegenben játszotta, 
komoly értékelés tárgyát képezi. A 

csapat több nemzetközi mérkőzést is 
| játszott. A budapesti Vasasok csapatá- 
i tói 7:2 arányú vereséget szenvedett, a 

putnoki IÖSE csapatával 2:2, n:ig a bu- 
I dapesti 33-asok csapatával 2:2 arányú 

értékes eredményt ért el. A kiváló bu
dapesti BSZKRT csapata elleni városi 
válogatottba 6 embert adott, s az elért 
1:4 eredmény respektábiíis, ha tekin
tetbe vesszük, hogy a BSZKRT jelenleg 
a budapesti amatőr bajnokság első he 
lyezettje.

A RPOS tenniszszakosztálya élénk 
sporttevékenységet fejtett ki. Játékos 
gárdája megnövekedőit és sporttudás 
szempontjából jelentős előretörésről tett 
tanúbizonyságot. A RPOS részt vett a 
múlt évben első Ízben kiírásra került 
Révay-serleg csapatversenyében, amely 
ben csak a balszerencsén múlott, hogy 
az országos döntőbe nem került. így is 
megnyerte a csapat a kerületi bajnok
ságot, miután a Lévai Te felett 7:2 
arányban, a LAFC felett 5:4 arányban 
győzött. Az elődöntőben Pozsonyban 
kedvezőtlen mellékkörülmények között 
6 3 arányban kikapott a PTE csapatá 
tói. A játékosok ambíciójának növelé
sére rendezett a szakosztály egy házi 
tenniszversenyt is.

A RPOS ping-porig szakosztálya mű
ködésének kicsucsosodása volt a dec. 
hónapban megrendezett verseny, mely
nek jelentőségét hatványozottan emelte, 
hogy azon a budapesti Kelen és Dávid 
világbajnokok is részt vettek és Ízelítőt 
nyújtottak a ping-pong játék igazi ér
tékeiből. A versenyen részivett egyéb
ként városunk minden számbaveheíő 
játékosa, s annak megrendezése újabb 
lökést adott az egyébként stagnáló ping
pong játéknak. m m.

A szerkesztésért és kiadásért fe le lő s :
R á b e ly  Ká r o l y  iaptuiajdonos.

a o if  Itnrece és tá rsa  mészá- 
Jul iG u lluö . ros és hentes üzleté
ben állandóan friss sertés és m arha
hús kapható Jánosi-utca 20. sz. alatt, 
pgr* Ugyan itt egy tanuló felvétetik.

1 Foto-cikkeb, 
Illatszerek, 

Kötszerek
BÖK 0 R-droflériáhan,

Keresek bérbe
hosszabb időre négy, 
esetleg  három szobás

Hölgyeim!
Ki természetes, tartós hajhu llá
m ot akar, az ondolá ltassa  a 
haját a legmodernebb villanyerőre 

berendezett géppel
Z Á I T H A M L  J Ó Z S E F  n é l
Rimaszombat, Gömöri-uícza 12. sz.

M E G H ÍV Ó .

A G i l l i w p i  I m M M  R. f .
RIMAVSKÁ SOBOTA 

1931. évi február hó 3-ik napján a 
„Tatra Banka" fiókjának Rimavská 
Sobota hivatalos helyiségében tartja

k O n f O P Í O S  lakást XVI. évi rendes közgyűlését.
május vagy augusztus hó 1-ére 

Eladókkal is tárgyalok. 
Cz i t n :  Megtudható a kiadóban.

i r o d a h e l y i s é g n e k ,  üzlethelyi
ség n ek , l a k á s n a k  a l k a l m a s

k é t  szoba
Stefanik-utca 7. sz. a azonnalra, 
esetleg  bútorozott szobának is 
kiadó: Hrustyák Ferencznél.

H P  K i s e b b  h á z á t ó l
megvételre keresek a  város 
központjának közelébe, le
hetőleg 2, esetleg 3 szobás.

P^f~ Érdeklődők adják le címüket *1P1 
HOFFMANN RUDOLF 

bőrüzletében, a postával szemben.

Al&épokorágyon
4 magyar holdból és belsőségből álló

birtok eladó.
Bővebb felvilágosítást nyújt a tulajdo
nos Alsópokorágyon vagy pedig Dr. 
Fráter György ügyvéd Rimaszombat 

Gömöri-uícza 19. sz.

Eladó házak.
Eladók Rimaszombatban, illetve 
Rimaíamásfalván újonnan épült, 
25 évig adómentes

egy , k e ltő  és három szobás
lakóházak, melléképületekkel föl
szerelve, azonnal bekoliözheíők. 
Bővebbet sfj. GECSE JÓZSEF-nél 
Rimaszombat, (Tamásfalvi utón.)

Eladó házhely
a Ferenczy-utcában. — Bővebbet: Dr. 
R E I N i T Z  fogorvosnál.

Tárgysorozat.
1. Az Igazgatóság és Felügyelőbizott

ság jelentése az elmúlt 1928/1929. és 
1929/1930. üzieti évekről, határozathoza
tal az említett évekre vonatkozó zár
számadások tárgyában.

2. Az Igazgatóság és Felügyelőbizott
ság felmentésére vonatkozó határozat
hozatal.

3. Az alapszabályok 21. §-ának meg
változtatása.

4 Két igazgatósági tag megválasztása. 
5. Esetleges alapszabályszerü indítvá

nyok.
Rimavská Sobota, 1931. január 10-én.

Az igazgatóság.
A zárszámadások eredeti példányban 

délelőtt 8 órától déli 12 óráig a „Tatra 
Banka" fiókjának hivatalos helyiségei
ben, Rimavská Sobotában megtekint
hetők. A közgyűlésen szavazati jogot 
csakis azon részvényesek gyakorolhat
nak, akik részvényeiket az alapsza
bályok 14. §-a értelmében legalább 
8 (nyolc) nappal a közgyűlés eiőtt a 
„Tatra Banka" itteni fiókjának pénz
táránál letéteményezik.

Nagy választék
szőrmékben

18 koronától feljebb. 
Kovács-áruház

RIMASZOMBAT
M a sa r y k -té r  5 . szá m .

Eladd ház.
U jváros-uícza 13. szám ú ház,
mely két szoba, konyha, éléskamra 
és mellékhelyiségekből áll, szabad 

kézből eladó.
Értekezhetni lehet ugyanott.

Ü zlet áthelyezés. I fS  a ”2gvérdemii k5z5nsé" 
siíics és szőrmeárn üzletemet

a Masaryk-tér 25. sz. alól áthelyeztem a városháza uj épületének középső 
üzlethelyiségébe, ahol nagy választékban tartok külföldről importált SZŐRME- 
ÁRUKAT, azokat saját műhelyemben dolgozom fel s ezáltal abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a legfinomabb és legszebb minőségben lényegesen ol
csóbb árban tudom az igen tisztelt megrendelőimet kiszolgálni. — Férfi és női 
szőrmebélésekbő! dús választék. Tisztelettel: LICHTIG szücsmester.

n ip ^ á h h  kéilQH á ra k  ^  káli taPanya£ (kainit és 40% kálisó) néküiözhetet- 
UíudwüU ftdSIúU uiufti len növényi főtápanyagok között s legolcsóbb volt. 
Daczára annak leszállítottuk, tekintettel a gazdák nehéz helyzetére, a tavaszi 
rendelésekre szóló kálisó árakat. — Az 1931. január 26-áig terjedő időközre, a 
Káli A. S. a következő árakat nyilvánítja : Kaínit

uojm. 14°/0 K,0
I. zóna. Haidmühie—Fürth i. W.............  Kő 26'20

II. zóna. Eger—Warnsdorf ...................  Kő 23'—
III. zóna. Reichenberg—Mittelsteine ... Kő 25'35
IV. zóna. Mittelwalde—Oderberg ...........  Kő 28'—

100 kg-ként lazán raktározva, franko összes csehszlovák-német 
határdij és vám nélkül, valamint kivéve általányozott forgalmi adót.

Minden gazdának tehát meg van a lehetősége, hogy a kedvező árakat leg
közelebbi szállítójánál idejében kihasználja, annál is inkább, mert az árjegyzék 
szerinti legközelebbi időközök felfelé vannak fokozva. — A mai időben fontos 
minőségű termelés és takarmányprodukció káli trágyázása nélkül nem érhető el. 
Mivel a növények legnagyobb része korai trágyázást kiván, a mezőgazda számára 
a januári megrendelés kihasználása annál előnyösebb és fontosabb.

Kálisó Kálisó 
legk. 20°/o K,0 legk. 40% K, 
Kő 40 50' Kő 7980 

Kő 76 60 
Ke 7895 
Kő 8L60 

határállomás

Kő 37 50 
Ke 39 65 
Ke 42 30

Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


