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Százötven millió
koronát tesz az az összeg, amit a 
köztársaság koaliciós kormánya 
mintegy negyedévvel ezelőtt a nagy 
gondot okozó gazdasági válság 
enyhítésére megszavaztatott. A nagy 
szükséggel szemben aránylag cse
kély ez az összeg, de mégis elég 
arra, hogy gyorssegélyként hozzá- j 
járuljon a szükség ideiglenes likvi
dálásához, a nagy gondot képező 
gazdasági válság némi enyhítésé
hez. A kormányban helyetfoglaló 
agrárok és szociáldemokraták azon
ban minden szociális gondolkodás 
sutbadobásával s a bis dat, qui 
cito dat =  kétszer ad, ki gyorsan 
ad elvének mellőzésével, a meg- : 
szavazás óta eltelt csaknem egy
negyedesztendő után csak most 
kezdenek foglalkozni a gazdasági 
válság mielőbbi megoldására meg
szavazott százötven millió koroná
nak az egyes miniszteri tárcák kö
zötti felosztásával, miközben olyan 
marakodást rendeznek, hogy az 
ellentétek kiegyenlítéséről, a fel
osztás megtörténtével a gazdasági 
válság enyhítéséről egyelőre alig 
lehet szó.

Végtelenül jellemző és szomorú 
ez az eset a kormányon ülők le
hetetlen mentalitására, amikor a 
legégetőbb szociális kérdés az egy
másra féltékeny pártpolitikusok ve
szekedésének válik tárgyává s kal
lódik el a pártpolitika önösségében.

A kormány politikus- urait mi 
sem mentheti, hogy a nagy szük
ség dacára csak most vették elő a 
felosztás ügyét, az e körüli vitat
kozás és megállapodásra nem jutás 
pedig egyenesen kárhoztató, mert 
nyilvánvaló, hogy a pártérdekek 
ismét a közérdek fölé emelkedtek, 
mintha a köz szempontjából nem 
lenne mindegy, hogy a felosztásra | 
kerülő százötven millióból melyik 
minisztérium utján hány millió jön 
£ gazdasági válság enyhítésére.

A jó urak vitatkoznak, veszek
szenek s a rászorult szegény isten
adta nép korgó gyomorral fázik és 
vár. Vár a segítségre a mezőgazda 
az olcsóbb kölcsön, az iparos, a 
munkás és kereskedő a munka ke
csegtető reményével, eddig mind
hiába: a kormány urai, a politika 
bölcsei vitatkoznak.

Ilyen viszonyok mellett a gazda
sági válság, ez az amúgy is vesze
delmes baj terjed és növekszik s a 
gyors segítség esetén a szörnyű 
baj némi enyhítésére talán-talán 
elegendő százötven millióval a hely
zet már aligha lesz orvosolható és 
megmenthető, hacsak újabb bibliai 
eset nem csodásodik reánk s egy 
morzsa elegendő lészen százezer 
gyomor éhségének lecsillapítására.

Csodák azonban ma már nem 
esnek. m.

C s e lé d f l i jB n k  b a ja i.
Annyira modernizálódik maholnap ez 

a mi életünk, hogy semmi sem marad 
lassanként a régi világból.

Nem vagyok ugyan hive annak a rossz 
szokásnak, hogy derüre-borura dicsér
jünk mindent, ami a múltba tartozik. Ej 
dehogy, a múltban bizony sok rossz 
volt és sok dolog nem illik bele a mai 
keretekbe, hát azokat ne kívánjuk vissza. 
És mindig cseréljük föl a régi szokást, 
eljárást ujjal, ha az uj jobb a réginél.

Mert végre is arra való a világ, hogy 
haladjon és ne maradjon mindig a régi 
kitaposott ösvényeken.

De viszont ami meg a múltban jó és 
jobb volt, azt ne hagyjuk elkallódni csak 
azért mert régi.

Mert nem volna okos dolog csupa 
modernségből rosszabbul és nehezebben 
élni, mint a múltban.

Ami jó és jobb, annak létjogosultsága 
megmarad a jelenben, sőt a jövőben is.

Mi hát az, ami a családügyek körül 
a múlthoz képest megromlott?

Igen sok ilyen dolog van.
Ha csak öt-hat évvel visszatekintünk 

is igen nagy külömbségek fognak a sze
münkbe ötleni.

Akkoriban, legalább újév táján, min
dig lehetett jó és állandó cselédet fo
gadni a házhoz. Pedig az akkori bérek 
jóval alacsonyabbak voltak, mint a mai 
bérek. Akkoriban a házi cselédek szive 
sen maradlak egy-két-három esztendeig 
is, kivált ha jól bántak velük a háznál 
és esetleg évről évre valami kevés bér
emelést kaptak.

Manapság az éves cseléd már ritka, 
mint a fehér holló. Sőt azt tapasztaljuk, 
hogy már hónapokról sem nagyon lehet 
beszélni ebben a dologban. A szolgálati 
idő határa nagyon sokszor pár hónap, 
sőt sokszor alul marad az egy hóna
pon is...

Mi lehet ennek az oka?
Ismerünk olyan házakat, ahol régeb

ben, két-három évig kitartottak a cselé
dek. Most pedig nem lehet őket pár 
hónapig sem tartani. Tudunk olyan ese
tet, hogy jó háznál két hónap alatt 5 
cseléd változott a háziasszonyok borza
dására, akik annyi ismeretlent kénytele
nek betanítani a családi és házi szoká
sokba.

És ha az okait keressük ennek a 
nagy változékonyságnak, azt nem fog
juk a háziak rossz természetében találni, 
sem a kevés bérben. Mert jól bánnak 
a cseléddel és többet is fizetnek mint 
azelőtt.

Itt valami erkölcsi és más okok fo
rognak fenn, amelyek megrontották a 
gazdák és cselédeik közt a kölcsönös 
bizalmat.

Fordulnak elő olyan esetek, hogy a 
cselédleáuy éjjeli mulatságra kérezkedik 
és soká kimarad. Néha pedig nem is 
kérezkedik, csak kimarad. Persze, ha ez 
gyakrabban ismétlődik, már nem fogja 
a dolgait rendesen végezni, mert nem pi
heni ki éjjel magát.

Kínálkozó cseléd pedig akad elég, 
sőt több, mint régebben. De a legtöbb 
nem ért a dologhoz és mégis akkora 
bért kíván, mint egy több éve gyakor
lott erő.

Végre mégis csak arányban kell álla
nia a bérnek a végzett munkával.

Sokan csak bejönnek faluról a téli 
hónapokra szerencsét próbálni és itt a 
városban akarnak keresethez jutni. Ezért 
van sok ajánlkozó, de kevés ért a vál
lalt dolgához s ezért nem bírja ki hó
napokig sem.

Előfordult olyan eset is, hogy az egyik 
ajánlkozó el sem jött az Ígért időre, 
hanem csak besurrant a konyhába és 
eltüntette onnan elődjének holmiját vagy 
ételét.

Itt már szociális bajról lehet szó. 
Egyesek nem akarnak dolgozni, csak 
csavarogni és ilyen módon jutni élelem
hez a mások rovására.

Ez nem helyes igy. Ezen segíteni kell! 
A cselédügyet valamiképen rendezni 
kell, hogy a szolgálati viszony hasznos 
legyen a gazdának is, meg a cselédnek 
is. Úgy lesz pedig hasznos ha nem fog
nak minden hónapban, vagy még gyor
sabban helyet cserélgetni. Akkor meg
tanulja a cseléd a dolgot s a gazda is 
hasznát veszi a cselédnek.

Jó lenne a régi erkölcsökre és szo
kásokra egy kissé visszatérni, mert ak
kor gyakran előfordult, hogy a jó cse
lédből a maga asszonya lett, férjhez 
ment és a saját házát jól rendben tudta 
tartani.

De ha igy elfajulnak a dolgok, ha 
ennyi baj lesz a cselédügy körül, akkor 
maholnap alig lesz olyan cseléd, akit 
jutalmazni lehetne azért mert évekig egy 
helyen marad. Váth.

A nem modern leányok.
Ugyebár már mindnyájan hallottuk azt 

a jelszót a leányos anyák szájából, hogy 
az én leányom nem modern leány. Kü
lönösen gyakran hangzik el mikor jó
képű és tűrhető állású fiatalember fez 
a meghatározás nem kort jelöl meg, ha
nem családi állapotot: lehet esetleg
ötvenesztendős fiatal ember is) forgoló
dik a kisasszony körül, de mondogatják 
az anyák egymás között is, részint di

csekvés céljából, részben pedig, hogy 
ezzel magyarázzák, miért nincs az ő 
gyermeküknek annyi udvarlója, mint a 
modern leányoknak.

Az ember különösen kissé idősebb 
korában édes álmodozással gondol vissza 
a régi jó időkre. Idegeire megy a ma 
tempója, a mai tecnika boszorkányos, de 
hangulat nélkül való kényelme, a mai 
ember felületes és idegen gondolkodás 
módja. Sokban igaza is van. Bizonyítéka 
ennek, hogy olyat is tapasztalunk ami a 
régi jó idők haladásában nem igen for
dult elő; a kor kénytelen valami újat 
elvetni, hogy a kipróbált régihez térjen 
vissza. Ennek a fejlődés gyorsasága 
az oka.

De még, ami jó, ami állandó és idő
vel kellemessé is lesz az újban: az is 
olyan gyorsan jön, hogy érettebb ember
nek nincs ideje megszokni. A gyerek: 
az belenevelődik. Azért van a világon 
annyi modern fiú és leány, viszont olyan 
kevés modern szülő.

A fiúnál, kis sirás és sóhajtozás után 
belenyugszik az anya abba, hogy nem 
érti meg többé. De a leányt, aki termé
szetszerűleg közelebb áll hozzá, szeretné 
a maga gondolkozáskörében megtartani. 
Szeretné, ha leánya nem lenne modern, 
vagyis ha azt a fiatal leányideált teste
sítené meg, amelyért az ő hajdan korá
ban rajongtak az írók, a festők és az 
udvarlók.

Mondjuk meg mindjárt: ez igen rit
kán sikerül. De miután a leányok min
den időben meglehetős alamuszi kis
macskák voltak (mondják, hogy már az 
egyiptomi Szezosztrisz kisasszonynak is 
voltak titkai édesanyja Thaisz asszony 
előtt), hát azt hitetik el a szerető szülői 
szívvel, amit éppen akarnak. Sokszor 
azonban az idősebbik hölgy is éppen 
olyan ravasz és körültekintő, mint a 
leánya és nem annyira meggyőződésből, 
mint inkább hangulatkeltésből mondo
gatja :

— Az én leányom nem afféle modern 
leány...

De vájjon igaza van-e mikor ezzel a 
jellemzéssel dicsekedni akar?

Igaza is van, nincs is. Bizonyos hogy 
a modern leányélet sok olyan szabad
ságot enged meg a viselkedésében, fel
fogásában és életmódban, amelyet nem
csak idős asszonyságok, de még egyál
talában nem koros urak sem helyesel
hetnek, különösen akkor, ha az illető 
fiatal hölgyet az úgynevezett komoly 
szándék szemszögéből nézik. Jövendő
beli feleségét senki sem szereti például 
késő este valami mulatóhelyen látni 
egy-egy „jó pajtás" társaságában, bár
mennyire is biztosítja is róla a leányka, 
hogy semmi, de semmi sincs a dolog
ban, csak éppen „jó pofa a fiuka, aki
vel ellehet heccelődni". De az árgyélus 
királyfiát! — kiált fel erre a férjjelölt, 
az én házasságomban semmiféle más 
fiú ne szerepeljen, mint az aki majdan 
a bölcsőben fog evickélni.

Sőt még olyan maradi ember is lehet, 
aki azt kifogásolja, ha a fiuk és leányok

Iönnek!

Jönnek!

Kapcsold ki a rádiót!
MOCSÁNYI é s  LAKOS

jazz zenehumoristák
a rimaszombati kereskedelmi alkalmazottak 1931. február hó 28-iki tánczmulatságán mutat
koznak be szenzácziós műsor keretében városunk közönségének. —  Bővebbet a falragaszon.

Jönnek!

Jönnek!
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minden szülői kíséret nélkül hosszabb 
turista kirándulásra mennek. Ez azon
ban felfogás dolga. A mai leánynak, aki 
többnyire egész héten át dolgozik, joga 
van ahhoz a kis kiránduláshoz, melye
ket a hegyekben tölt el és azt sem le
het rossz néven venni, hogy csak úgy 
megkívánja a férfi társaságot, az udvar
lást mint mamája, akit bálban és koszo
rúcskába vittek annak idején. De ha a 
jó anya kijelenti, hogy az ő leánya nem 
modern leány és azon a véleményen 
van, hogy leányának, ha szabad levegőre 
van szüksége az iroda után, ugyanazt a 
szabad levegőt sokkal fesztelenebbül és 
kényelmesebben élvezheti, ha csupán 
egy-két barátnője kiséretében indul út
nak ; nem merném állítani, hogy a ma
mának nincsen kilencven százalékban 
igaza.

Viszont nincs mit dicsekedni vele, ha 
a fiatal leány abban az értelemben nem 
modern leány, hogy ma is végnélküli 
kézimunkázással tölti napjait; ha szé
gyenig hogy hivatalba vagy üzletbe jár
jon, ha nem sportol és elhiszik, ha 
huszonöt éves korában vén leánynak 
érzi magát, ha úgy tesz, mintha ha az élet 
nyomorúságáról és titkairól semmi sej
telme sem volna. Mindez — megsúg
hatjuk — annak idején már az édes 
mamának sem illett volna jól, de mivel 
általánosabb tipus volt, mint ma: nem 
volt benne semmi különösen feltűnő 
vagy nevetséges. Ha azonban ezerkilenc- 
százharmincegyben azzal kezd dicsekedni, 
hogy az ő leánya éppen olyan, mint ő 
volt huszonegynehány esztendő előtt: 
gondolja meg, hogy ötszáz év előtt, mi
kor egy mamát megkérdeztek, miért nem 
tud a leánya Írni olvasni; száz év előtt, 
mikor meginterpellálták, miért nem viszi 
színházba; ötven év előtt, mikor arról 
volt szó, hogy déli tizenkettőkor egye
dül menjen végig az utcán; huszönötév 
előtt, mikor arra merészkedett a barát
nője, hogy korcsolyázni hivja magával 
és tiz év előtt Törökországban mikor 
arról volt szó, hogy olyan férfihez men
jen, akinek ő lesz az egyetlen felesége: 
szakasztott ilyen megbotránkozással ki- 
álltott fel, mint ma ön, nagyságos asz- 
szonyom:

— Isten őrizzen ! Az én leányom nem 
afféle modern leány! (Bars)

H Í R E K
Az öngyilkosság

szinte járványszerüleg lépett föl az egész 
világon s az emberi életet önkézzel kiol
tás szörnyű epidémiájának meggátlására 
ankéiokat tartanak a népek sorsának in
tézésére hivatott kormányok. Az élet terhe 
súlyosabb lett, a megélhetés küzdelmében 
erőt vesztett, hitet ölt gyengébb ember 
összeroppan a súlyos teher alatt s ellent- 
álldsában gyönge lélekkel önkezével oltja 
ki életét, hogy szenvedéseitől szabaduljon. 
Veszedelmes e szörnyű jelenség, mely bűn 
Isten és önmagunk ellen. Ennek a bűnös 
járványnak fiatal, az életet alig ismerő 
gyermekietek is áldozatul esnek ma, 
amikor nagy megrökönyödésünkre apró 
gyermekek teszik föl a kérdést: miért 
kell élni ?

Egy nyomorúságban tengődő emberpár 
ötödjéléves kislánya is ezt a kérdést in
tézte édesanyjához, aki nem tudott neki 
feleletet adni.

Apjához fordult a kislány kérdésével s 
az egyszerű munkás ember beszélt Isten
ről, aki a jókat megjutalmazza s a gono
szokat megbünteti; .beszélt a másvilágról, 
hol a földi szenvedésekért kárpótlás nyer 
az ember. Egyebet nem tudott mondani.

És a kislány öngyilkosságot kísérelt 
meg: lúgkőoldatot ivott.

A küzdelemteljes, nyomorhalmazaios 
életnek szörnyű tragikuma ez. Miért? — 
kérdjük.

Mert a Mának nincsenek szépségei? 
Az emberek leikéből a mostoha élet, az ! 
árvaságos sors, a megélhetés tiláni küz
delme kiöli, kipusztitja a szépségek min
den nyiladozó, illatos virágát, a szivek
ből kihal a hit, kivész a remény és gyű
löletté aljasúl a szeretet?

Való, hogy az életnek Ma kevésbbé 
van tudatos célja. A Ma csak robotos 
tengődés, kenyérgondos kínlódás, sziszegő 
gondkigyók marásában élés s rettegés a 
Holnaptól

Ma az élet csúnyaságokat termő tala
jából kiserkent apró gyermekhajtás is 
előbb nyújtózik szárba, a Ma gyermeké

nek alig van játékos kedve, törpe bölccsé 
hajlik a nélkülözésektől gyenge, ványadt 
válla s ráncos homlokkal kérdezi szülei
től: Miért kell élni? és ha nem kap el
fogadható, megnyugtató feleletet: öngyil
kosságot követ el vagy kísérel meg.

Beteg az élet, beteg a társadalom s ez 
az oka e szomorú jelenségnek.

A szépre, jóra, nemesre teremtett em
beriség nevelésére hivatottaknak a lélek 
megművelésére több, nagyobb gondot kell 
fordiianiok, ha azt akarjuk, hogy a pusz
tító baktériumok csirájukban elhaljanak 
s a betegségre hajlamos lélekben öngyil 
kossági gondolat és azzal kapcsolatosan 
ez a kérdés soha föl ne vetődjék: miért 
kell élni?

B o r o t v a 
p e n g é k

é l e s í t é s e

GLASERNÁL.

t

A lapzártakor érkezett negyedik 
oldali hirdetés miatt jelen számunk
ból több közlemény kimaradt, ezért 
s a hirdetések miatti különös lap- 
összeállitásért olyasóink szives elné
zését kérjük.

Eljegyzés. Novák Lotti Zsolna és Frá
ter Imre Rimaszombat jegyesek. (M. k. 
é. h.)

Sóldos Béla az uj nógrádi főispán.
Magyarország kormányzója a belügy
miniszter előterjesztésére Pályi Pál Nóg- 
rád és Hont közigazgatásilag egyelőre 
egyesitett vármegyék főispánját ettől az 
állásától, buzgó szolgálatának elismerése 
mellett, saját kérelmére felmentette és 
Sóldos Béla dr. nyugalmazott főispánt

L ‘
T A T R A  B A N K A

B e té te k .
r j

az egyesitett vármegyék főispánjává ki
nevezte. A kinevezés hire nálunk is 
osztatlan örömet keltett.

Uj rendőrbiró. Nedavaska Ferencz 
rendőrfogalmazó, a rozsnyói áilamrend- 
őrségen állását elfoglalta.

Áthelyezés. Az iskolaügyi referátus 
Becska Mariska dobsinai polgári isko
lai tanárnőt hasonló minőségben Ipoly
ságra helyezte át. — Helyére Dobsinára 
Prát Jánosné tanárnő lett kinevezve.

Halálozások. Nagy megdöbbenéssel 
s őszinte részvéttel vettük a gyászhirt, 
hogy a rokoni kapcsolatok révén váro
sunkban is ismert Machold Fülöp Vil- 
mosné szül. Majthán Brigitta életének 
48 ik évében f. hó 14-én Bécsben, hol 
betegségére gyógyirt keresett, váratlan 
hirtelenséggel elhalálozott. Az életkedv
vel telt uriasszony Besztercebánya ma
gyar társadalmának közszeretetben álló 
kedves tagja volt, akinek halála a leg
szélesebb körben osztatlan részvétet kel
tett. Holttestét szerettei Besztercebányára 
száliitották s az ottani vártemplom szent 
Borbála kápolnájából f. hó 19 én he
lyezték impozáns részvét megnyilvánu
lás mellett, örök nyugalomra. Az elhuny
tat férjén, Machold Fülöp Vimoson, 
Besztercebánya közbecsiilésben álló 
törzsgyökeres, tekintélyes polgárán ki- 
viil gyermekei: Vica, Manci, Vili, és 
Lici s testvérei ezek között özv. Koibay 
Sándorné szid. Majthán Matild és roko 
nai mélyen megszomorodott szívvel gyá
szolják.

Özv. Hrvol Dánielné sziil. Faluba Vilma, 
nyug. tanító özvegye f. hó 15-én, 71 éves 
korában meghalt. Temetése f. hó 17-én 
ment végbe. Elhunytét gyermekei és ro
konsága gyászolják.

Városunk egyik legidősebb s legré
gibb polgára kidőlt az élők sorából, 
egy a régi Rimaszombatról szeretettel 
regélő öreg krónikás pihenőre tért-.Mol
nár Ferenc volt csizmadia iparos 87-ik 
életévében f. hó 16-án meghalt. A jó 
öreg Molnár bácsi holttestét nagy rész
vét mellett f. hó 18-án temették. Halála 
fiait: Molnár Ferenc törvényszéki bírót,, 
Molnár Mihály kereskedőt és ezek csa
ládját döntötte gyászba.

A hősök emlékműve javára a Köz
ponti Gazdaszövetkezet Kassa cég 500 
koronát adományozott.

A katonai sorozások a rimaszombati 
járásban folyó évi április hó 25-től má
jus hó 3-ig terjedő időközben tartatnak 
meg. A sorozások községenkénti pontos 
idejét közelebb közöljük.

Nyugtázás. A Rimatamásfalvai Olva
sóegylet folyó hó 15-iki mulatságának 
rendezősége hálás köszönettel nyugtázza 
a következő szives felülfizetéseket: Za- 
vadszky Ede, Hubay Bertalan 20-20. 
Molnár László 14, Szuha László, Gabo
nás István, ifj. Lévai András, Hlavka 
András 10—10. Konszky Józsefné, Kar- 
hút András, Grenács János 8—8. Vona 
Pál, Andrik Sámuel 6 - 6 .  Palecsko Bar
na, Szkubik Lászlóné, ifj. Pavella And
rás, özv. Oszlik Jánosné, id. Jankovics 
András, Viczián Gyula, Szuha János, 
Konyha Géza 4—4. Derka András, Jakab 
István, N. N. és Bredár Lajos 3—3 kort.

Értesítés. A helybeli kath. olvasó- 
egylet választmánya folyó évi február 
hó 14-én tartott gyűlésén sorsolta ki a 
házépítési kötvényeknek még hátralevő 
részét. Ez alkalommal a következő szá
mok huzattak ki: 36, 53, 63, 80, 85, 107, 
114, 306,312,994. Felhívjuk úgy a most, 
valamint a régebben kisorsolt kötvények 
tulajdonosait, hogy kötvényeiket beváltás 
végett mutassák be pénztárunknál annyi
val is inkább, miután e kötvények egy 
éven beiül elvesztik értéküket. Rima
szombat, 1931. február 17. Váry János 
az olvasó-egylet elnöke.

Bosszúból jelentették fel az ügyész
ségnél. Jelentettük, hogy Sári Gyula 
sáripusztai gazdálkodót gyújtogatás gya
núja mitt előzetes letartóztatásba he
lyezte a rimaszombati kerületi bíróság 
vizsgáló birája, miután a gazdálkodó 
hozzátartozói őt gyanúsították meg a 
múlt októberi tüzeset előidézésével. A 
gyanúba vett gazdálkodó közel egy hó
napon át ült a bíróság fogházában, mig 
a vizsgálat kiderítette, hogy semmi köze 
az egész tűzesethez és a feljelentés csu
pán bosszúból történt. Bűncselekmény 
hiányában az államügyészség intézke
désére e héten szabadlábra helyez
ték a bosszúból börtönbe juttatott gaz
dát és a további eljárást beszüntették.

Közgyűlés. A rozsnyói jótékony nő
egylet rendes évi közgyűlést tartott dr. 
Pósch Józsefné elnöklete alatt. A terje
delmes, gondosan összeállított elnöki 
megnyitó után Kirsshner Zsigmondné 
terjesztette elő pénzíárnoki jelentését. 
Végül jóváhagyták az összes számadá
sokat és elfogadták a költségelőirány
zatot.

A rimaszombati kémkedési affér 
újabb fejleményei. A vizsgálati stá
diumban lévő rimaszombati kémkedési 
ügyben a vizsgálóbíró újabb letartózta
tást foganatosított az elmúlt héten az 
államügyészség intézkedésére. Az affér 
uj áldozata Gajdos Anna 25 éves nyitra- 
niegyei illetőségű magánzónő, aki ellen 
a vizsgálat során az a gyanú merült fel, 
hogy az időközben vizsgálati fogságba 
vetett Dokupel Ernő ügynökkel egye
temben illegitim összeköttetést tartott 
volna fenn idegen állambeli katonai 
személyekkel és ezen akció leleplezése 
érdekében hamis névre kiállított útle
véllel vezette volna félre a hatóságokat. 
A kémgyanus magánzónő előtt a vizs
gálóbíró már ki is hirdette az előzetes 
letartóztatásról szóló végzést. Az affér 
vizsgálati foglyai ügyében még mindig 
nem záródott le a vizsgálat.

Munkában a lótolvajok. Miskei Pál 
tamásvölgyi pusztai gazdálkodó bejelen
tette a csendőrségen, hogy gesztetei 
gazdaságából ismeretlen tettesek hétezer 
korona értékű két lovát hajtották el éj
nek idején bezárt istállójából. A nyomok 
a domaházi utón Magyarországra vezet
nek s amint a lábnyomok elárulják a 
tettesek ketten lehettek. Domaházáná! a 
nyomok hirtelen elvesztek, miután a ló- 
tolvajlás éjszakáján nagy hó esett a 
környéken s az minden nyomot eltakart. 
A csendőrség széleskörű nyomozást in
dított a titokzatos lótolvajok kideríté
sére.

I l la ts z e r e k , k ö ts z e 
r ek , 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

„ C 0 R S 0 “  Drogéria
Rimaszombat. Telefon: 69.

A város hivatalos helyiségeinek uj 
beosztását folyó évi 6-ik számunkban 
ismertető közleményünkből kimaradt a 
Szarvas Barna neve, aki a 11-ik számú 
helyiségben végez irodakezelői teendőket.

Halálraégett kisgyermek. Borzalmas 
haláleset ügyében indított vizsgálatot az 
államügyészség az elmúlt napokban. 
Koleszár Gyula dernői gazdálkodó négy 
éves kis fia amig a háznépe a gazdaság- 
körül voít elfoglalva, a hatéves Ilona 
felügyelete mellett játszadozott a kony
hában. A kis fiú valahogy gyufát szer
zett és azzal egy gyertyadarabot gyújtott 
meg. A leánytestvér megtiltotta kis öcs- 
csének, hogy gyufával játszék, egy őri
zetlen pillanatban azonban a kis gyer
mek újra a tűzhely közelébe furakodott 
és sikerült is észrevétlenül meggyujtania 
a gyertyát s hogy titokban maradjon 
minden, a kis fiú kabátkája alá rejtette 
nővére szemei elől a pislákoló gyer- 
tyácskát. A kabát alá rejtett gyertya 
lángralobbantotta az inget, majd a felső 
ruha is égni kezdett, úgy hogy mire a 
két megrémült gyermek sikoltozására a 
családtagok a konyhába rohantak, a 
szerencsétlen kis fiú olyan súlyos égési 
sebeket szenvedett, hogy sérüléseibe 
másnap kiszenvedett. A tragikus sorsú 
család iránt általános részvét nyivánul 
meg.

Egy évre Ítélték el a sikkasztó ri
maszombati végrehajtót. Most ítélke
zett a rimaszombati kerületi bíróság 
Foukal-tanácsa a múlt hó végén Brünn- 
ben elfogott Moutelik Vílhelm csehor
szági illetőségű volt rimaszombati járás- 
birósági végrehajtó sikkasztási bűn
ügyében, aki azzal volt vádolva, hogy a 
feleknél beszedett hivatalos pénzeket 
saját céljaira fordította és emellett a 
kincstárnak is jelentékeny károkat oko
zott. A jeles bírósági közeg machiná
cióira még 1928-ban rájöttek, a vizsgá
lat elől azonban sikerült elszeielnie és 
időközben nyugdíjaztatását is elintézte, 
amig a körözés országszerte el volt ren
delve ellene, megbízott utján minden 
hónapban felvette nyugdiját és a ható
ságok, bár tűvé tették utána az egész

köztársaságot, nem tudtak a nyomára 
jönni. Múlt hó 28-án a brünni rendőr
ség egyik detektivje a megadott sze- 
mélyleirás alapján felismerte az orszá
gosan körözött sikkasztót és előállította 
a legközelebbi őrszobán, ahol kiderült, 
hogy a detektív valóban a negyedik éve 
hasztalan keresett Moutelik Vilhelmet 
tette ártalmatlanná. A kerületi bíróság 
Moutliket egy évi börtönre ítélte.

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

Ha a fiú tanítja móresra az apját.
Gáspár Isván zeherjei gazdálkodó húsz 
éves István nevű fia már hosszú idő óta 
nem jó szemmel nézte, hogy édesapja 
éppen a legkedvezőtlenebb gazdasági 
viszonyok idején a kelleténél több időt 
tölt a korcsmában. Több Ízben szemre
hányást tett emiatt atyjának, a józan- 
gondolkozásu fiatalember intelmének 
azonban semmi foganatja nem lett s 
valamelyik este az idősebb Gáspár újra 
beszeszelve került haza a falusi korcs
mából. A fiú most már igen erélyesen 
vonta kérdőre apját a pénzpocséklás 
miatt s miután úgy látta, hogy a család
főnek nagy kedve van még egyszer 
visszatérni a pálinkamérésbe, elhatározta, 
hogy tettegesen akadályozza meg a 
korcsmázást és ha kell erőszakkal is 
elszedi apjától a csaiád kis pénzecské
jét. A vitatkozásból dulakodás, majd ko
moly verekedés lett s végül is az izmos 
ifjú leteperte a félig-meddig illuminált 
állapotban lévő apját és elszedte a nála 
lévő pénzt. A dulakodás olyan vehemen
ciával ment végbe, hogy a családfő sú
lyos bordatörést szenvedett. A családi 
intermezzónak állítólag büntető követ
kezményei is lesznek.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik megboldogult édes 

atyánk elhalálozása alkalmával szives rész
vétükkel felkerestek és temetésén megjelenni 
kegyeskedtek, a magunk és családunk nevé
ben ez utón mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1931. február 19
ifj. Molnár Ferenc és Molnár Mihály.
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Levelet írok,
Nagyságos Asszonyom, ma Magának 
írok én levelet. Magának, akiről, azt 
mondják, messzeségbe vivő hosszú útra, 
az élettülekedés lármájától távol eső, 
p ibenéses  Csendszigetre tárt s nem jön 
vissza soha többé hozzánk, akik t:sztán, 
szívből szerettük, lélekből becsültük, 
mert szépségekkel telt volt a szive s 
ragyogóan tiszta, hófehér a lelke. Nagy
ságos asszonyom pedig Maga megígérte, 
hogy le-le siet hozzánk onnét a Garam si
mogatta Urpin tövéből ide a keskenyen 
pántlikázó, szelidcsobogásu Rima partjá
ra, m űvésze t  tüzénél, zengő testvéri szónál 
iéiekmelegedésre, szivbéli felfrissülésre. 
És mégis elment. É s  még sem jön többé. 
Nem h isszü k  ezt, Nagyságos Asszonyom. 
M agának o n n é t  a pihenés örömös, csen
des o r sz á g á b ó l  is a iélekszárnyán el kell 
jönnie olykor-olykor hozzánk, akik, ha 
n ag y o n-nagyon  messze van is tőlünk, 
.soha el nem múló tiszta szeretettel, 
::ughecsüiő, emlékező lélekkel gondo- 

: Magára. Szívbe rögződött mosolyára, 
iélekbe futó, ezüstösen csengő, szelid 
szavára, hozzánk jóságára, nemes lel
k ű id é re  gondolunk és soha el nem fe
ledjük. Pihenjen csak, pihenjen nagy 
Csendszigetének nyugvó ágyán, melynek 
földi gondokat elhessegetett vánkosát 
szere te tünk  selymes virágával illatosít
ják, rágondolásunk rózsalevelével pu
hává pelyhesitjük. É s  lélekben repüljön 
el néha hozzánk. Mi várjuk. Szeretette! 
várjuk. ml.

A  Rimaszombati Bank, előbb Ri
maszombati Takarékpénztár igazgató
sága e hó 21-én tartotta mérlegrneg- 
áilapitó ülését. A jövő he 4-ikére össze
hívott közgyűlés elé terjesztendő zár
szám adások  szerint a műit év tiszta 
nyeresége Ké. 92.765'24 volt, melybői a 
tarta lékok kellő dotálása mellett rész
vényenkén t  8 Ke. osztalék fizetését java
solja az igazgatóság.

Csecsemő az árnyékszékben. A
nap o k b an  a rimaszombati közkórház 
egyik mellékhelységében egy újszülött 
hulláját találták meg a kórház alkalma
zottai. A megejtett házivizsgálat kiderí
tette, hogy a csecsemőhuilát a kórház
ban ápolás alatt álló Becsko Erzsébet 
h o d ru sb án y a i  illetőségű lábadozó beteg 
dobta az árnyékszék csatornájába. A 
bestiális anyáról senki a kórházban nem 
tudta, hogy anyai örömök elé néz és 
ezzel magyarázható, hogy a szülést is 
teljesen titokban tudta tartani. Kihallga
tásakor azt vallotta, hogy a kis poronty 
halva jött a világra. Az államügyészség 
elrendelte  a parányi kis holttest felbon
colását.

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.

Nyilvános nyugtázás. Rimaszombati
r t polgártársunk Spuriusz József, maga 

családtagjai részéről Amerikából:
w -Y o rk b ó l  3 azaz  három dollárt a d o 

mányozott a „ r im a s z o m b a t i  ref. szeretet 
egylet" ja v á ra .  Isten áldását kérjük az 
a d o m á n y o z ó k ra !  Rimaszombat, 1931. 
február 19. P e r e c z  Samu, a szegények 
gondnoka.

Tisztítsa át organizmusát egy 
Baldóci Ásványvíz kúrával 1

Megint a 32-es baka. Nagy László 
21 éves velkenyei, Csikó János 22 éves

írtonfalvai és Gál János 23 éves ba- 
raczai gazdalegények a múlt évi szep
temberi rimaszécsi vásár alkalmával 
együttesen, összefogózkodva indultak az 
állomáshoz a Stern-féle vendéglőből s 
; jókedvükben végigénekelték az uccát, 
tőképpen a közismert 32-es bakanótát 
favorizálva. A cirkáló csendőrök mind-

hónukat leigazoltatíák s feljelentésükre 
' odtörvényes eljárás indult a nótázók 
"ben közbékeháboritás cimén. A .kerü
leti bíróság előtt most megtartott főtár
gyaláson a fiatalemberek beismerték, 
hogy az inkriminált nótát valóban éne
kelték, azt azonban tagadták, hogy az 
énekléssel közbékeháboritás lett volna 
a céljuk. A bíróság mindhármukat bű
nösnek mondotta ki a terhűkre rótt bűn
cselekmény elkövetésében s ezért egyen- 
kint 14—14 napi fogházra Ítélte őket. 
Az Ítélet végrehajtását nem függesztet
ték fel.

ö t  évi körözés utón fogtak el egy 
betörőt. A kassaujfalusi csendőrség a 
napokban egy régóta körözött betörőt 
tett ártalmatlanná. Még 1927-ben történt, 
hogy Antalik Katalin gerlicei magánzónő 
bezárt lakását ismeretlen tettes feltörte 
és az egyik szekrényből 6400 korona 
készpénzt emelt el. A betörő bámulatos 
tájékozottsággal birt a lakás felől s miu
tán az elrejtett pénzen kivül semmi más
hoz nem nyúlt, a károsult gyanúja azon
nal Cubo András sofár 28 éves gazdasági 
cselédre irányult, aki az eset felfedezése 
után kámforként eltűnt a faluból. A ki
adott Síörözölevél ellenére eddig nem 
tudtak a hatóságok az elinalt betörőre 
ráakadni, amikor a véletlen a kassauj- 
falusi csendőrség kezére juttatta most 
az öt év óta hamis bizonyítványok se
gítségével rejtőzködő delikvenst. A csen
dőrség a kassai államügyészségnek adta 
át a lefülelt házitolvajt s kihallgatása 
után átszállították a rimaszombati kerü
leti bírósághoz, ahol a napokban meg
tartandó főtárgyaláson fognak ügyében 
Ítélkezni.

Favágók szerencsétlensége. Bálint 
Mihály rimaráhói gazda Pál nevű fiával 
a szelecei erdőben fadöntéssel volt el
foglalva s amint a hatalmas szálfát fel- 
fürészelték, az egyik rönk elbillent és 
rázuhant a fiatalemberre, akinek ballá
bát eltörte. A súlyos szálfa alól az apa 
csak nehezen tudta kiszabadítani fiát. 
A súlyosan sérült fiatalembert a rima- 
szombati közkórházba száliitoíták.

Belezuhant a levesfazékba. Simko 
Béla gencsi lakos három éves kis fia 
ezen a héten a konyhában játszott a 
szomszéd Trnik Pál hét éves fiával. A 
konyhában a két gyermeken kivül csu
pán Simkóné tartózkodott, aki az ebéd
főzéssel volt elfoglalva. Az asszony a 
népes család részére egy hatalmas fa
zékban levest készített, amelyet a konyha 
földjére tett hülni. A játszadozó gyere
kek a párolgó levessel telt fazék köze
lébe kerültek hancúrozás közben s egy 
őrizetlen pillanatban a kis Simkó fiúcska 
belepottyant a forró lébe. A szerencsét
len anya azonnal észrevette a bajt, mire 
azonban gyermekét kihúzta a fazékból, 
az olyan súlyos égési sérüléseket szen
vedett, hogy az azonnali orvosi beavat
kozás ellenére is másnapra kiszenvedett. 
A halálos kimenetelű gyermekszeren- 
csétlenség ügyében megindult a vizs
gálat.

Mozi. Folyó hó 21. és 22-én vetítésre 
kerül „Mit susog a fehér akác" cimü 
Wolfram-fílm, melyben a főszerepet Lil 
Dagover alakitja. A film tárgya a katonai 
életből van meritve s telítve van a gá
láns kalandok egész sorával. Az ezredes 
könnyelmű, sőt kicsapongó életmódot 
folytat, mig neje — kinek minden lépé
sét az ezredes szolgája figyeli s a látot
takat hasznosítani akarja — viszonyt 
folytat egy századossal s a szerelmi re
gény tragikus kimenetelű eseményeket 
idéz elő. Folyó hó 25-én „A szeszélyes 
szerető" c. Metro-film kerül szinre a 
legjobb együttessel. A film meséje egy 
vándor szintársulat kulisza mögötti sze
relmi életét tárja elénk. Carola őszintén 
szereti partnerét, ki vonzalmait nem 
veszi figyelembe és folytonos hűtlensé
geivel kinozza őt, de az hiven kitart 
mellette s angyalként őrködik fölötte 
minden fájdalma dacára. Folyó hó 26 án 
„A tenger foglyai" c. orosz miliőjü film 
következik, mely a cári, majd a forra
dalmi kényuralom minden fázisát mu
tatja be megkapó jelenetekben. Fősze
replők: Dillie Dove, Antonio Moreno és 
Luci Doraine.

S P O R T .

Kapunyitás előtt.
Közeledik a tavasz, a hegyeken olva- 

dozik már a hó. Nemsokára újból meg
nyílnak a football pályák kapui, hogy 
befogadják a sportért lelkesedni tudó 
emberek százait. Sportklubjaink lázas 
munkával, dicséretes ambícióval, sok 
szép tervvel indulnak az uj szezon elé. 
Törekvéseiket azonban csak akkor ko
ronázhatja teljes siker, ha városunk 
minden szépért lelkesedni tudó közön
sége a megfelelő jóindulattal és meg
értéssel fogja pártolni a sportegyletek 
munkáját. A mai világban a sport egy 
igen fontos tényező a kulturember éle
tében. Már pedig ha az elmúlt év ered

ményeit vizsgáljuk, minden elfogultság 
nélkül megállapíthatjuk, hogy városunk 
sportjának nívója hatalmas lépéssel ha
ladt előre. Ezt a fejlődést tehát nem 
szabad megállítanunk, sőt, arra kell tö
rekednünk, hogy még fejlettebbé, még 
intenzivebbé fokozzuk sportéletünket.

A RPOS, városunk legrégibb sport
egylete vasárnap délelőtt tartja meg ez 
évi rendes közgyűlését. Remélni merjük, 
hogy a közgyűlésen megválasztandó uj 
tisztikar a multévihez hasonló szép ered 
ményeket fog produkálhatni és szív
ből kívánjuk, hogy a derék játékosok 
most tavasszal végre valahára kivívják 
Rimaszombat színeinek a büszke baj
noki cim dicsőségét. Ehhez kívánunk a 
megválasztandó uj tisztikarnak jó mun
kát, a csapatnak pedig sok szerencsét.

—bt
* **

A RPOS elnöksége az ezévi rendes 
közgyűlésre lapunk utján a következő 
hivatalos meghívót bocsájtotta ki :

Meghívó,
A RPOS football szakosztálya folyó 

hó 22-én, vasárnapon délelőtt 10 óra
kor a Polgári Olvasókör emeleti termé
ben tartja 1931. évi rendes közgyűlését, 
melyre az alosztály igen tisztelt tagjait, 
valamint a belépni óhajtó összes sport
kedvelőket tisztelettel meghívjuk.

Amennyiben a jelzett időpontban a 
rendes tagok kétharmad többsége meg 
nem jelennék, a közgyűlés — tekintet 
nélkül a megjelentek számára — 11 
órakor veszi kezdetét.

Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Az 1930 évi rendes közgyűlés jegyző
könyvének felolvasása és hitelesítése. 
3. Titkári baszámoió. 4. Pénztárnoki be
számoló. 5. A tisztikar felmentvényének 
megadása. 6. Tisztujitás. 7. Esetleges 
indítványok. 8. Elnöki zárszó.

Rimaszombat, 1931. február hó.
Sporttársi tisztelettel

Makoviis Jenő Donáth Emanucl
ügyv. einök. elnök.

Weinberger Tibor 
titkár.

Pingpong.
Munkában a rimaszombati RPOS 

ping-peng szakosztálya. Dávid és Kelen 
rimaszombati szereplése óta az asztali- 
tennisz-sport élénk fellendülésnek indult 
Rimaszombatban. Az RPOS ping-pong 
szakosztálya az összes játékosok bevo
násával naponta délután öítől-hatig tre
níroz a Tátra szálló emeleti kistermében 
berendezett klubhelyiségben, miután az 
intézőség tervbe vette, hogy husvétra a 
Barna-Szabados párt fogja megnyerni 
egy nagyobbszabásu versenyben való 
indulásra. A szakosztályba való belépés 
ügyében naponta a treningidő alatt lehet 
értekezni az intézővel.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
R á b e l y  K á ro ly  laptulajdonos.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, február 21-én és 22-én 
gyönyörű nagy film, amely m eghódított minden 

látogatót. Film, amely nem szorul reklám ra :

M it s u s o g  a  fe h é r  a k a c
Főszereplők : Lil Dagover, Hans Sttive, Daysi D 

Óra, Harry H ardt, Vilbelm Diegelman.

Szerdán, február 25-én kitűnő M etró nagy film , 
két szerető szív drám ája. Az ajkán mosoly, sz i
vében pedig bánat. A közönségnek nem szabad 

látni a színésznő szívfájdalm ait :

A  s z e s z é ly e s  sz e r e tő
Fősz. Bessie Lőve, Charles King, Polly Mórán.

Csütörtökön, február 20-án gyönyörű orosz drám a 
a vo lt cár adm irálisa és a vörös tengeralattjáró  

parancsnok leányának szerelm e és győzelme :

A  te n g e r  f o g ly a i
Főszerepben : orosz m űvészek.

!  V O Z Á R Y ,  R im aszom bat!
♦ ♦
X F e s t .  T is z t it .  M os. $
♦ Gyászruhák 24 óra alatt fes- ♦
♦ tetnek. ♦
% Jutányos árak! " M l  ♦

A „Délibáb" cimü budapesti szín
házi hetilap, valamigt 

A „Rádióélet" cimü rádióujság 
számonkiní is kapható:

Rábely Miklós
könyv- és papirkereskedésében 

Rimaszombat.

60000 korona óvadékkal
rendelkezem, raktárnoki, pénzbeszedői 
vagy hasonló állást keresek.

Megkeresést „Szorgamas" jeligére to
vábbit a kiadóhivatal. 3—3

Kisebb házat megvételre
keresek, lehet 2, esetleg 3 szobás.

Lehetőleg uj ház. 3—3
Cim s Megtudható a kiadóhivatalban.

Földbérlet. 3—*

1500 □  öl szántó a cserencsényi- 
uton bérbeadó. — Értekezni lehet 
Dr. Kovács László ügyvéddel.

Építkezési telkek
Rimaszombatban, a város leg
magasabb részén, ideális dél

keleti fronttal 4 -  *

ölesén kaphatók.
Részletes felvilágosítás:

PITTA VILMOSNÁL, (Széchy-utca 1.)

Underwood Standard 5 4 2  mód.
írógép, v a d o n a t u j, eladó. Rész
letekben is lehet fizetni, ára 2500 
korona. — B u r g e r  J ó z s e fn é l

megtudható.

" p  T >  FII p ( 3 T  fTl C  Tisztelettel értesítem a nagyér-
^  ^  * demü hölgyközönséget, hogy

V A R R O D Á M A T  lakásunkra S te fa n ik -u  21. sz . alá helyeztem 
át, hol a le g ú ja b b  d iv a t la p o k  s z e r in t  legizlésesebb kivitelben 
készítek mindenféle fr a n c ia  és a n g o l  r u h á k a t  valamint k a b á to k a t  
a legszolidabb árak mellett. — Amidőn ezt tudatni szerencsém van 
további szives pártfogásukat kérve vagyok kiváló tisztelettel:

LÁNG ALADÁRNÉ
8V** U g y a n o t t  e g y  ta n u ló  le á n y  a z o n n a l f e lv é t e t ik .  *^p|

Üzlet áthelyezés. Értesítem a nagyérdemű közönsé
get, hogy

szűcs és szőrmeáru 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 
szőrmebélésekből dús választék. Tisztelettel: LICHTIG szücsmester.
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M eghívó. A RIMASZOMBATI BANK
Előbb R im aszom bati T ak arék p én ztár  
1931. évi március 4-én, délelőtt 10 órakor 
az intézet saját helyiségében tartandó! LUX. évi rendes közgyűlésére

Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság évi jelentése és az 1930. évi mérleg-, nyere

ség- és veszteség-számla előterjesztése.
2. A felügyelőbizottság jelentése é s  a felülvizsgált z á r s z á m a d á s o k  

jóváhagyása.
3. Az igazgatóságnak és a felügyeiőbizottságnak megadandó fel

mentvény.
4. Négy igazgatósági tag megválasztása.
5. Az alapszabályok 14-ik §-a szerint (a közgyűlést megelőzőleg 

legalább 15 nappal előbb) esetleg beadott indítványok.

a részvényeseket tisztelettel meghívja Az IGAZGATÓSÁG.
Alapszabályaink szerint szavazati joggal csak azon részvényes 

bir, aki a nevére irt részvényt legalább 3 nappal a közgyűlés meg
tartása előtt az intézet pénztáránál, vagy a Pozsonyi I. Takarékbank 
r. t.-nál, Pozsony, vagy a Tornaijai Hitelintézetnél, Tornaija, letétbe 
helyezi.

A kereskedelmi törvény 198. §-a értelmében a felügyelőbizott
ság által átvizsgált mérleg-, nyereség- és veszteség-számla és az igaz
gatóság jelentése az intézet helyiségében megtekinthető. 

Rimaszombat, 1931. február 20.

V A G Y O N Mérleg-számla 1930. december 31.
O

Az Igazgatóság. 

T E H E R

I. Készpénz:
Csehszlovák értékben — — —
Idegen értékben — — — —

II. Azonnal esedékes követelések:
A Csehszlovák Nemzeti Banknál és 
a Csehszlovák Postacsekkhlvatalnál 
Belföldi pénzintézeteknél — —

III. V áltók: — — — — — —
Visszleszámitoiásban — — —

IV. É rtékpap írok :
Belföldiek :

A Csehszlovák Nemzeti Banknál 
elzálogosíthatok — — — —
Egyebek — — — — —

Külföldiek : — — — — —
Esedékes szelvények — — —

V. R észesedés: — — — — —
VI. Adósok:

Értékpapírral fedezett követelések 
Egyéb adósok — — — —

VII. Jelzálog kölcsönök: — — —
Vili. Ingatlanok és le ltá r :

Ingatlanok saját célokra — — 
Egyéb ingatlanok — — — —
Leltár — — — — — —

IX. Átmeneti ak tív ák : — — — —
X. Egyéb aktívák: — — — —

XI. Átfutó tételek : — — Ke 22127 80

jt
I. Részvénytőke:

796510 96 í 6000 drb 200 Ke névértékre szóló,
53355 04 í 849866 — teljesen befizetett részvény — 

11. T arta lékalap :
1200000 —

126572
III. Leírási íartalékalap-íolyószám -

56371 Iákra- — — — — — — 126803 71
4124 90 60495 90 IV. Különös kereseti-adó tartalék

1930. évre — — — — —
V. N yugdíjalap: — — — — —
VI. Betétek:

Betétkönyvecskékre — — —

25000
3350009650765

4820932
89!

4829833 89 —

6392915 49
VII. H itelezők:

824700
! Betétek folyószámlán — —- — 1796450 23

—
906643
54611
67245

15
83
91

Pénzintézetek — — — —- 734701 —
81943 15 Egyebek — — — — — — 147986 12 2679137 35

1028500 89 Vili. Kifizetetlen szelvények : — —
IX. Átmeneti passívák — — —
X. Egyéb tehertételek : — — —

9076
117865
50000

852500 —

XI. Átfutó tételek : — Ke 22127 80
73915 65

3147979 68
XII Tiszta ny ereség :

3074064 03 Áthozat 1929. évről — — — 4643 30
■ 354843 03 Folyó 1930. évi nyereség — — 88121 94 92765 24

300000
500000

N.
40000 — 840000 —

31511 25
9605 — \ | |

!
11155135 64

!
11155135 64

VESZTESEGEK Nyereség- és veszteség*-számla 1930. december 31. NYERESÉGEK

Fényes Sándor s. k.,
vezérigazgató.

Káposztás László s. k ,
főkönyvelő.

Morava Antal s. k.,
kormánybiztos.

AZ I G A Z G A T Ó S Á G :
Dr. Heuffel Róbert s. k., Balázs Andor s. k., Daxner István s. k., Forray Ernő s. k., Haeberle Károly Lajos s. k., Kemény Gyula s. k., Loysch Ödön s. k.,

elnök.
Dr. Samarjay Emil s. k., Setina János s. k., Szabó Elemér s. k., Tóth Béla s. k., Dr. Törköly József s. k., Treer János s. k., Weinstabl Móricz s. k.,

Jelen mérleg- valamint a nyereség- és veszteség-számlát megvizsgáltuk és az intézet fő- és kezelési könyveivel összeegyeztettük, mindenben megegyezőnek találtuk.

A F E L Ü G Y E L Ő - B I Z O T T S Á G :
Lengyel Iván s. k., Perecz Samu s. k., id. Rábely Miklós s. k., Sichert Károly s. k.,

A zárszámadások az intézet helyiségében megtekinthetők.

Bacsák Gyula s. k.,
elnök.

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

I. Kamatok: 1. Nyereség áthozat az 1929. évről: 4643 30
Betétek után —  —  —  —  —  —  — 344860 01 ; 11. Kam atok:
Egyebek (visszleszámitolás és mások) — 414717 81 759577 82 Értékpapírok után —  —  —  —  — 57861 80

II. Költségek : Váltók után —  —  — — — — — 714125 51
Kezelési kiadások — — — — — — 74960 91 Követelések után — — — —  —  — 221662 11 993649 42
Személyi kiadások —  —  —  —  — -  — 231945 68 306906 59 III. Jutalékok: —  —  —  —  —  —  — 140042 03
A személyi kiadásokból, a szolgálati szerző- 1 IV. Különféle nyereségek :

désekből folyó törvényes illeték alá esik Valutákon —  —  —  —  —  —  — 3780 88
Ke 228545 68 Haszonbérek —  —  —  —  —  —  — 50040 62 53821 50

III Adók, illetékek: —  —  —  —  _  — 29906 60
A „Küíön-alap“-hoz való törvényes hozzá- V
járulás — — — — —- — — — 3000 32906 60

IV. Tiszta nyereség :
Áthozat 1929. évről— — — — — — 4643 30 \ .
A folyó 1930. évi nyereség — — — — 88121 94 92765 24 \

1192156 25 1192156 25


