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Haladás — fejlődés.
Újabb építkezési tervek. Rendezik a piacteret. 
Kereskedők küldöttsége a kormánybiztosnál.

Rimaszombat, ez az ősi magyar 
iparos város, hol a céhrendszer 
idején számos kézmüvesipar virág
zott és nyújtott túlnyomó részben 
iparosokból álló polgárságának tisz
tességes megélhetést, patriarcháli
sán kedélyes régi vezetőinek kon
zervatív gondolkozása miatt nem 
fejlődött abban a tempóban, amint 
ezt a haladás szelleme megkívánta 
volna. Dacára annak, hogy a vá
ros több milliós vagyonnal rendel
kezett, megfelelő jövedelmeztetés 
hiányában s a városi vagyon ki
használatlansága következtében a 
város folytonosan anyagi gondok
kal küzdött s a gyáripar fellendü
lése és a vasúti vonalak építése 
idejében pedig részint a gyárak 
megkísérelt itteni elhelyezkedése, 
részint pedig a vasúti fővonalnak 
Rimaszombaton keresztül tervezett 
építéséhez való hozzájárulás elől 
a város akkori vezetősége a ma 
már mosolyt keltő és helyi humo
ristáinknak még most is kedvenc 
témáját képező, valóban naiv in
doklással, mereven elzárkózott, mi
nek következtében elvesztettük lehe
tőségét annak, hogy városunk ke
reskedelmi élete, a földrajzi ked
vezőtlenebb elhelyezkedés miatt is, 
a később létesült s kevésbbé al
kalmas szárnyvasutak mellett élén- 
kebb s fejlődése megkivántatóan 
gyorsabb tempójú lehessen.

A két vármegye, Gömör- és 
Kishont egyesítésével megyeszék- 

lyé avanzsált város, a megyei 
hivatalok, törvényszék s más ható
ságok és hivatalok ide helyezésével 

az akkor már pusztulásnak in- 
:í kisipar halódásával részben 

’ . atalnok-városi jelleget is nyert, 
mivel azonban a város fejlődésé
in nagyobb arányú haladás alig 
.’t észlelhető, sőt amikor az itt ál- 
másozott katonaságot amiatt, mert 

a város a kaszárnyaépités elől elzár- 
'ózott, ismét elvitték, egyenesen visz- 
mzaesés jelei mutatkoztak a város 
ani úgy is gyenge fejlődésében, vonta- 
' ítan lassú előre haladásában, úgy 
nnyira, hogy az ipar és kereskede- 

iem észrevehetőig pangásnak in
dult, a város fejlődése megfeneklett 
s a városi élet virágzása herva- 
dásba lankadt. És tartott ez az 
állapot mindaddig, mig csak na
gyobb kölcsön igénybevételével

újabb, a haladás szellemétől meg
kívánt város-fejlesztési programm 
kivitele napirendre nem került.

A villanyvilágítás bevezetése, a 
víz- és csatorna müvek megterem
tése volt az a merészebb, nagyobb 
lépés, amellyel az akkori vezetőség 
minden dicséretet megérdemlő el
határozásából és közjóra munkál
kodásából a város a haladás útjára 
tért. Ez azonban megint csak a 
város nagyobb értéket képviselő 
több bérházának eladását, hatalmas 
területű erdőségeinek kitermelteté
sét, fájának eladását, a városi va
gyon csökkenését vonta maga után 
s újabb köz- és magánépitkezés 
alig akadván, a tisztviselőtelep 
létesítésén kivül nagyobb kiterjesz
kedési fejlődés nem történt, a vá
ros képén változás alig állott be.

És jött a mindent megbénító vi
lágháború, jött az államfordulat. 
Hosszabb ideig nem nyilvánult meg 
semmi építkezési kedv. Drága volt 
az anyag, drága a munka s a pénz 
pedig stabilizálatlan. A legutóbbi 
években itt elhelyezkedő hivatalno
kok, ide gravitáló nyugdíjasok soka
ságának beözönlése folytán előállott 
óriási lakásínség lehető megszün
tetése érdekében alakult házépítő- 
szövetkezet újabb lendületet adott 
a város terjeszkedésének, fejlődé
sének és az elég drága építkezéssel 
újabb városrész keletkezett, ami a 
lakásínséget vajmi kis részben eny
hítette ugyan, de a bérlakások szá
mának megnövekedésével az álta
lános házbéradó behozatala fenye
get, amikor minden ezer korona 
lakbérérték után összesen mintegy 
négyszáz korona lenne az adó.

Az építkezési kedv újabban is
mét fellángolóban, amit főleg a fe
nyegető általános házbéradó beho
zatala szít, mert hiszen az uj házak 
35—30—25 évre adómentességet 
élveznek, ami fölötte nagy előny a 
még mindig drága építkezés mellett 
is. A város a Nyár-utca meg- 
hosszabbithatása céljára, négyszög
ölenként végtelenül olcsó 50 koro
nás árban eladta a Mikszáth-liget 
városfelé eső telekvonalát, amit nem 
tartunk semmi esetre helyes gon
dolatnak, mert hiszen ezzel a nagy 
szükséget képező Mikszáth-liget 
területéből jelentékenyen vészit, már 
pedig a város közönségének, kü

lönösen a gyermekeknek kedvenc 
szórakozó, pihenő, séta és játszó
tere ez a liget, amely terület-meg- 
rövidités nélkül is elég kicsi volt e 
célra. A Pokorágy felé vezető ut 
bal oldalán Cserencsény irányában 
terjeszkedő terület iránt is nagyobb 
érdeklődés nyilvánult meg házte
lekvásárlás céljából s a tavasszal 
ott több uj ház épül föl. Tamás
falva irányában a régi káposzta
földek helyén több telket adott el 
a város, itt, nemkülönben a Jánosi 
felé vezető ut mentén is, ahol vi
szont a vizenyős talajú telkeket 
négyszögölenként aránylag végte
lenül drága 170—180 koronás áron 
értékesítették, uj házak építése vé
tetett tervbe.

Mindenesetre örömmel állapítjuk 
meg a város egyszerre több irány
ban való terjeszkedésének tényét 
s ezzel az újabb fejlődés megindu
lását.

Haladásra vall, hogy a piactér 
rendezése is végre napirendre ke
rült. Az elhanyagolt piactér rende
zésére valóban már nagy szükség 
volt, mert ennek a főtérnek meg- 
csinositásával városunk képe föl
tétlenül megszépülne. Az erre vonat
kozó mükertászi-terv helyesen úgy 
oldja meg a kérdést, hogy a ren
dezési munkálatok keresztülvitelével 
a piactéri kereskedők üzleti érde

kei sértve egyáltalán nem lesznek.
Ebben az ügyben egyébként egy 

többtagú küldöttség kereste föl 
f. hó 10-én a kormánybiztost, aki 
előtt Dickmann Dezső, a kereske
delmi testület elnöke tolmácsolta 
az érdekelt kereskedők kívánságát. 
A kormánybiztos megnyugtatta a 
küldöttséget és megígérte, hogy e 
kérdést közmegelégedésre kivánja 
megoldani. E célból egy bizottsá
got hiv össze közelebb a kormány- 
biztos, amely bizottságban a keres
kedelmi testület és ipartársulat 2—2 
taggal lesz képviselve. A hősök 
emlékművének elhelyezésére fölötte 
alkalmas terület is van a tervben 
felvéve és feltüntetve, ami minden
ben méltó lenne a hősök emléké
hez.

Haladunk, fejlődünk. A város az 
újabb építkezésekkel rohamosabban 
nagyobbodik, a rendezési, csino- 
sitási munkálatok keresztülvitelével 
szépül. Városi jellege, ha faluvá 
degradálták is, mindinkább kidom
borodik és ha a haladás és fejlő
dés állandósultával a még mindig 
csak mélyülő válság elmúltával gaz
dasági élete is föllendül, ipara, ke
reskedelme virágzásnak indul, — 
bátran és nyugodtan nézhet a pol
gárságának megelégedettséget, a 
mainál jobb életet hozó szebb jövő 
elé. m.

Meghosszabbították a népkonyhát.
Városunk földi gondviselése meghosz- 

szabbitotta a népkonyhát, amely a sze
gény nép élelmezéséről a télen dicsé- 
retreméltó módon gondoskodott.

A múlt hónapban irtuk, hogy február 
közepén véget ér a népkonyhái koszt
adás, — mert a város által előirányzott 
összeg kimerült.

Azóta azonban a vezető városi gond
viselés meggondolva a dolgot, elhatá
rozta, hogy a tavasz beálltáig továbbra 
is ellátja egyszerű élelemmel a szegény 
lakosságnak legalább a tehetetlen gyer
mekeit és öregjeit. Erre a célra további 
5000 koronát irányzott elő.

Hála a városi megértő gondviselés
nek, hogy a mai nehéz időkben nem 
hagyta magára tél derekán a legszegé
nyebbeket. Azok bizonyára áldani fog
ják érte, hogy jólelküen gondoskodott 
még egy hónapig róluk, hogy a zord 
időkben ne maradjanak meleg étel nél
kül.

Fölkerestük a városkert végén a nép
konyha helyiségét és meggyőződtünk 
róla, hogy ott mintegy 150 öreg és gyer
mek részére naponként főznek ebédet. 
Az ebéd egyszerű, — csak egy ételből 
áll, amely lehetőleg tartalmas, kiadós 
és minden esetre Ízletes.

Éppen szombati nap volt és kásaleves 
(köleskása) került sorra s hogy sűrűbb 
legyen, jó sok burgonyát is főztek belé. 
A kinézése étvágygerjesztő volt, amint 
nagy fazekakban állott a tűzhelyen. Az 
ize kielégíthette minden éhes ember 
étvágyát s hozzá 10 deka jő fehér ke- 
kenyér járt. Megizleltük és szívesen et
tünk belőle.

Másnapra húsétel készült elő s az 
adagok hideg helyen készen állottak.

Mindezt teljesen ingyen adja a város 
a népkonyha szegényeinek. A tél ele
jén, mikor 2 fogás ételt adtak, akkor a 
jelentkezők is kaphattak 2 koronáért egy 
adagot. De most az öregek és gyerme
kek ebédje teljesen ingyenes.

Szőke János szegényházi gondnok és 
személyzete gondos, becsületes munkát 
végez a szegények ellátása körül s egy 
tűzoltó is segit és ügyel a rendes ki
osztásra.

Dr. Gabonás János, akire a népkonyha 
felügyeletét és anyagi ellátását bizták, 
úgy nyilatkozott, hogy még legalább 
március hó közepéig tart a szegény 
öregek és gyermekek népkonyhája. Az
után kitavaszodáskor beszüntetik.

Avval a jóleső benyomással távoz
tunk a népkonyha látogatott helyiségé
ből, hogy itt minden lehetőt megtesz-
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Április 25-én: Gyubákó, Rimakokova, 
Ujantalfalva.

Április 27-én: Rimaszombat.
Április 28-án: Bakti, Rimatamásfalva, 

Rimaráhó, Kecege, Bakostörék, Rima- 
varbóc, Babarét, Karaszkó, Kiéte, Kő
hegy, Eszterény, Pápocs, Tóthegymeg, 
Cserencsény, Oriajtörék, Alsó- és Felső- 
pokorágy, Alsó- és Felsősziklás, Zellerje.

Április 29-én: Bugyikfalva, Deren- 
csény, Gesztes, Meleghegy, Balogpádár, 
Fazekaszsaluzsány, Osgyán, Csehberek, 
Poltár, Sóslehota.

Április 30-án: Kienóc, Darabos, For
gácsfalva és Szikla.

Május 2-án: Hacsó, Nyustya, Likér, 
Dombosmező, Rimabrézó, Baradna, Ba- 
logrussó, Gömörlipóc, Dobrapatak, Sze- 
Ieste, Eszterézs, Rimőca, Rimabánya, 
Rimaszabadi, Rimazsaluzsány, Kopár
hegy, Gömörhegyvég, Ratkószabadi, Ba
logér, Rónapatak.

Május 4-én: Rimafiirész, Tiszolc, Cse
repes, Telep, Susány, Válykó és Nagy- 
szuha.

nek arra, hogy a zord téli időben jó,
Ízletes, tiszta ételekkel lássák el a sze
gény népet nehéz sorsában. Mindegyik 
jó szívvel, hálásan gondolhat arrra, hogy 
Rimaszombat városa nem hagyja cser
ben szegény népét. Ad nekik a nehéz 
időkben olyan ennivalót, amilyent szí
vesen megehet mindenki, aki éhes, csak 
a finnyás és válogatós találhat benne 
kifogást. De ilyen talán nem is fog 
akadni az igazán szegények között.

Váth.

Katonai fősorozások.
A rimaszombati járásfőnök által Ri

maszombatban, 1931. március hó 4-én 
1587/1931. szám alatt kibocsátott hir
detmény szerint (Amely hirdetmény, 
dacára annak, hogy a járás területén 
több nyomda van s azok java része a 
a munkát nélkülözi, az eperjesi „Pallas“ 
nyomdában állíttatott elő. Szedő) a já
rás területén az idei katonai fősorozá
sok Rimaszombatbún, a vármegyeháza 
nagytermében, naponként reggel 8 órai 
kezdettel a következőleg tartatnak meg: 1 —

A rimaszombati Katii. Olvasóegylet közgyűlése.
Dr. Bányai Józsefet választották meg elnöknek.
Váry Jánost örökös diszelnökké választották.

gának elismeréseképen az Olvasóegylet 
örökös diszelnökké válassza meg, amit a 
közgyűlés egyhangúlag elfogad.

A távozó elnök meghatódottan kö
szönte meg a szeretet ezen őszinte 
megnyilatkozását, Ígérve, hogy továbbra 
is második otthonának tekinti az egye
sületet és jóakaratu tanácsaival szíve
sen támogatni fogja. Majd az uj elnök 
megválasztása következett.

A kandidáló bizottság jelölése alap
ján a közgyűlés egyhangúlag dr. Bányai 
József reálgim. hittanárt emelte az el
nöki tisztségbe. Csintalan János alelnök 
az Olvasóegylet, Dulovics László pedig 
a Temetkezési Egylet nevében üdvö
zölte az uj elnököt, aki lelkes beszéd
ben köszönte meg a bizalmat, megje
lölve azokat az irányelveket, melyeket 
működésében követni fog. Hangsúlyozta, 
hogy elődei nemes példáját és elveit 
követve, — a keresztény kultúra és idea
lizmus terjesztését akarja fokozott erő
vel szolgálni.

Egy öreg rimaszombati cigány öngyilkossága.
Oláh Berci a vonat alá vetette magát.

A Kath. Olvasóegylet folyó hó 8 án 
tartotta szokásos évi közgyűlését, a ta
gok nagyszámú érdeklődése mellett.

Váry János elnök évi jelentésében 
rövid áttekintést nyújtott az egyesület 
működéséről, megállapítva az egyesület 
erkölcsi és anyagi fejlődését. Majd meg
ható szavak keretében bejelentette az 
elnöki tisztségről való visszavonhatatlan 
lemondását, hivatkozással öreg korára.

A közgyűlés fájó szívvel vette tudo
másul érdemekben gazdag elnökének 
távozását, aki 23 évi önzetlen s lelkes 
buzgólkodásával, törhetetlen bizodalmá
val az Olvasóegylet fejlesztését oly oda- 
adóan szolgálta.

A tisztviselőkar nevében Hizsnyan 
Béla alelnök köszönte meg a távozó el
nöknek fáradhatatlan tevékenységét. Ez
után dr. Rárósy Gyula ügyvéd, egyesü
leti ügyész emelkedett szólásra, ki frap
páns beszédében történeti visszapillan
tást tett az egyesület életére, kiemelve 
a távozó elnök hervadhatatlan érdemeit. 
Indítványozza, hogy lelkes munkássá-

Folyó hó G-án Nagyszombatban, az 
ottani vasúti pályaudvar közeiében egy 
lefejezett holttestre bukkant az egyik 
vasúti pályaőr. A holttesttől pár lépés
nyire megtalálta a levágott fejet is a 
sínek mentén.

A csendőrség napokon át széleskörű 
nyomozást folytatott a lefejezett holttest 
személyazonosságának megállapítása 
iránt, valamint abban a tekintetben, hogy 
az ismeretlen halott bűnténynek esett-e 
áldozatául, vagy pedig öngyilkos szán
dékkal vetette magát a Pozsony felé 
haladó személyvonat mozdonyának ke
rekei elé. A holttest ruhájában, zsebei
ben nem találtak személyazonossági ira
tokat és

az ismeretlen halottat közszemlére 
tették ki a nagyszombati temető 

halottasházába.
F. hó 7-én jelentkezett a nagyszombati 
csendőrparancsnokságon Oláh József 
ligetfalusi cipész és felmutatott egy£le- 
velet, amelyben

apja, Oláh Bertalan 50 éves rima- 
szombati illetőségű muzsikus arról 
értesíti, hogy megválik az élettől.

A levélből kitűnt, hogy az öreg cigány 
már régebb idő óta foglalkozott öngyil
kossági tervekkel.

Az egyik pozsonyi cigányzenekar
ban működött, de elbocsátották és

azóta városról városra járt, abban 
a reményben, hogy valamelyik is
merős cigánybandánál el tud he

lyezkedni.
Reményében keservesen csalatkozott. A 
cigányzenészekre rossz idők járnak s 
nemcsak állást nem tudtak neki adni, 
hanem még jó tanácsot sem, hogy ho
gyan keresse meg a mindennapi falat 
kenyeret. Oláh nem adta fel az éiet- 
haicot,

bár egykor elsőrendű cigányzene- 
karokban muzsikált, a kényszerű
ség nyomása alatt elment vándor

zenésznek.
Kollégái rossz néven vették tőle, hogy 
igy „ledegredálta magát és művészetét", 

szemére hányták, hogy az egykori 
híres muzsikusból vándorzenész lett.

Ezt ő annyira a szivére vette, hogy 
elment a kedve a további kiizkö- 
déstől és elhatározta, hogy végez 

magával.
Mindez a búcsúlevélből világlik ki, 
amelyben egyébként végrendeletét is 
megírja.

Két hegedűjét, miket az öreg 3500 
koronára becsült, fiának hagyja s 
egyben megkéri öt, hogy rendezze 

kisebb tartozásait.
A csendőrök Oláh Józsefet kiküldték a 
temető halottasházába, ahol

a fiú  megrendülve ag nősz káli a a 
lefejezett halottban az édes apját. 

Minthogy a felismerés által kétségtele
nül beigazolást nyert, hogy az öngyilkos 
Oláh Bertalannal azonos, fiának kérel
mére megadták az engedélyt a szeren
csétlen véget ért muzsikus eltemetésére.

K IS  IR K A -F IR K A
Amíg egy hír eljut odáig.

Két ismerős találkozik az uccán. Az 
egyik most jön az állomásról s mesél 
egy kis utikalandot.

— „Képzelje, — azt mondja, — egy 
szegény parasztasszony fejét majdnem 
betörték. Valami suhanc dobálta kővel 
a vonatot, Feled előtt éppen lassított is 
a gőzös s ha a szegény asszony észre 
nem veszi, hogy éppen az ablaknak re
pül a kő, még betörhette volna a fe
jét. Szerencséjére lehajolt. Meg kellene 
az ilyen suhancokat verni..."

Ez volt a hir alapja. Jó csemege. A 
két illető a sarkon elbúcsúzik egymás
tól s a hírmondó hazamegy, a hirvevő 
pedig továbbadja rögtön a másik sar
kon egy újabb illetőnek, akiről köztu
domású, hogy szereti a redakciókat új
sághírekkel ellátni s igy mellék-ujság- 
irónak tetszeleg. Ez bemegy a szerkesz
tőségbe s orvul megír egy hirt. A hir 
azonban igy lapos lenne, de egy kis 
fantáziáért nem megyünk a szomszédba. 
Ezt Írja :

„Megakadályozott véres baleset. A
ma reggel Feled felé haladó 2345. sz. 
személyvonat utolsóelőtti 111. osztályú 
kocsijában egy parasztasszony ült. Meg
látta ezt az országúiról a család régi 
haragosa s egy hatalmas követ ragadott 
tö! dühében, amit az asszony irányában 
dobott el. Az asszony lélekjelenléte volt 
a szerencse, hogy a kő nem talált em
bert, csupán az ablakot törte be. Ha
sonló esetek elkerülése végett ajánlatos 
volna szigorú nyomozást indítani".

Eddig a hirecske. Meglátja ezt a 
szomszéd város szerkesztője, megtetszik 
neki s mivel dátum úgysem fontos ilyen 
esetekben, kinyírja a hirt, de valami 
belső hang azt súgja neki, hogy egyút
tal bővitsen is rajta. Az ő lapjában egy 
hét múlva aztán ez olvasható:

„Véres szerencsétlenséget akadá
lyozott meg a véletlen. Tudósítónk je
lenti: Tegnapelőtt a Zólyom felé haladó 
esti gyors ablakán ismeretlen tettes re
volverrel belőtt. A vonatnak abban a 
fülkéjében, ahol a revorvergolyó az ab
lakot érte, ült Kovács Ferencné, egy 
környéki gazdálkodó felesége, kis gyer
mekével. Isteni véletlen folytán az öl
ben ülő kisgyermek egy gyufaskatulyá
val játszott s azt abban a pillanatban 
ejtette le, amikor a merénylő a vonatra 
fogta revolverét. Az anya lehajolt gyer
meke játékszere után s a golyó ebben 
a pillanatban ütötte át az ablakot. Így 
lett a kisgyermek anyja életének meg- 
mentöje. A nyomozás kiderítette, hogy 
a revolverrel való üdvözlet tulajdonkép
pen a szomszéd fülkében utazó Szeke
res Péter lócsiszárnak szólt, akit hara
gosai a vásáron megfenyegettek, hogy 
még aznap elteszik láb alól. A tettes
nek nyomában van a rendőrség".

így a hir már kerekebb. Eljut a la
pocska Ruszinszkóba. Ollózás közben 
megakad a szerkesztő figyelme ezen fi
nom, kövér falaton s nem rest a maga 
lapja számára applikálni :

„Ki akarták rabolni a vasúti posta
kocsit. Lapunk zártakor vesszük a hirt, 
hogy a Kassáról induló éjjeli gyors el
len rablótámadást kísérelt meg egy bűn
szövetkezet. A vonat elé gerendát tet
tek, de ezt az ügyeletes pályaőr még 
idejében észrevette. A rablók azonban 
revorverlövésekkel sortüzet adtak le a 
vonatra s mindenképpen megakarták 
állítani a vonatot. A vonat Lengyelor
szágba értékes szállítmányt vitt, ezt 
akarta a bűnszövetkezet kirabolni..."

A hir még néhány hasábon folytató
dik s riporttá dagad.

Az utolsó bekezdésben a szerkesztő 
még hozzábiggyeszti: „Ismételten figyel
meztettük a közigazgatást, hogy a vidé
künkön uralkodó rendetlen állapotoknak 
vessen végrevalahára véget. Vidékünk

h a l l ó ! Akar olcsó és jó ruhát ?
Akkor forduljon bizalommal JÚZSA uriszabdhoz Rimaszombat, GOmöri-u. 17.

lassankint Romániával fog vetekedni 
hirhedteségben, ha idejében ki nem irt
ják a közbiztonság ellen vétőket".

Egy másik lap is átveszi a riportot, 
de ellenzéki lap lévén, a végső konk
lúziót a következőképpen irja át:

„A sorozatosan megújuló merényletek 
újabb bizonyítékai a kormány elhibá
zott szociális politikájának. A rettenetes 
munkanélküliség rácsábitja a békés pol
gárt is, hogy rablómerényletek gondos 
előkészítésével tengesse napról-napra 
nyomorult életét. Figyelmeztetjük a kor
mányt, hogy a munkanélküliség kérdé
sét rendezze, mert különben hasonló 
esetek napirenden lesznek..."

Egy másik lap ezt átveszi szintén, de 
hozzá teszi még:

„De nemcsak a munkanélküliség, ha
nem az állampolgárság kérdése is ren
dezetlen s nem csodálnók, ha a társa
dalom kitaszítottjai fogtak volna össze 
a gyorsvonat ellen, hogy végre-valahára 
igy hívják fel a hágai döntőbíróság fi
gyelmét a rendezetlen állampolgársági 
kérdésre."

A hir első variációjának közlése óta 
eltelt már néhány hét. Ideje volt, hogy 
az egyik nagy lap helyi tudósítója is 
beleszóljon a zenekarba. Tekintettel 
azonban arra, hogy sietve olvasta át a 
nyomdában lévő cikk kefelenyomatát, 
összetévesztette a fogalmakat s igy te- 
legrafált:

„Kiraboltak egy diplomatát, amint 
éppen hálókocsijába tért stop Illető 
hágai döntőbíróság tagja stop kőrútjá
ban a kisebbségi kérdést és állampol
gársági problémát tanulmányozta stop 
revolverrel kényszeritették fontos okira
tok s családi ékszerei átadására stop 
Illető inkognitóban neve ismeretlen stop 
revolveres rabló támadására diplomata 
lehajolt, gólyó átfúrta fülke falát s szom
széd fülkében utazó Kovács Ferencné 
uriasszonyt ért, aki éppen gyermekét 
szoptatta s mellette szundikáló gyufa
skatulya gyárossal beszélgetett stop rabló 
elmenekült hir szerint messzire szét
ágazó macedon-olasz maffia tagja stop 
vészféket megrántották nagy zűrzavar
ban stop diplomata interpelláltaim fog 
miniszterével a parlamentben."

A hir szenzációs. Külföldi újságok is 
átveszik s a jobboldali német lapok rög
tön ki is aknázzák:

„Lloyd George interpellációja az 
angol parlamentben a keleteurópai 
kisebbségi kérdés ügyében. Tudvalevő, 
hogy egy előkelő állásban lévő diplo
matát az orosz határhoz közel két re
volverlövéssel leteritettek s fontos ira
tait elrabolták. A rablók valószínűleg a 
szovjet Csekájának szolgálatában állot
tak s érdekükben állott, hogy a rájuk 
nézve súlyosan kompromittáló adatok 
ne kerüljenek a genfi tanácskozás asz
talára. Hir szerint Lloyd George nagy 
beszédben fog kitérni az európai kisebb
ségek ügyére s Mac Donaldnak néhány 
kellemetlen percre lesz kilátása".

A hir szétmegy rádión, a lapok vissza
veszik s itt kapcsolódik vissza ismét az 
eredeti lap a sorozatba. Az a lap t. i. 
amely a kis kődobálási hirt először kö
zölte. Azt irja a lap egyik heti beszá
molójában:

„A Ruszinszkóban nemrégiben történt 
vakmerő merénylet ismét felhívta a nagy 
államok illetékeseinek figyelmét a ren
dezetlen kisebbségi s állampolgársági 
kérdésre s hir szerint Lloyd George 
személyesen kíván tapasztalokat szerezni 
s elsősorban a flamandokná! s a kata- 
lonoknál kezdi, már csak azért is, mert 
ő is kisebbségi ember. Az angliai Wa
les tartomány, ahol a hajdani premier
miniszter született, a welsh kisebbség 
lakóhelye. Nagyon sajnáljuk, hogy ilyen 
kellemetlen incidensek terelik ránkEurópa 
figyelmét, de a magunk részéről... stb."

így megy a kis hógolyó, hogy lavi
nává legyen. Az illető, aki a kődobálást 
mesélte két hónappal ezelőtt, nem is 
gondolja, hogy kis észrevétele indította 
meg az európai kérdések és cikkek 
özönét. Az asszony pedig, akit majdnem 
megdobtak, nyugodtan eteti csirkéit s 
Európa csak forog tovább.

Valahogy igy gondolom, hogy minden 
háború ekképpen keletkezik s minden 
bonyodalom egy cseresznyemagon kezd 
gurulni... Szombathy Viktor.

ITT A  T A V A S Z !

Meghívásra vidékre is megyek.
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Színház.
A múlt számunkban már beharango

zott pótszezon f. hó 17-én, kedden veszi 
kezdetét, mikor ugyanis Nedbál-Stein 
nagysikerű operettje a „Lengyelvér" ke- 

bemutatásra, a főszerepekben Ko- 
ics Katóval, Molnár Arankával, Szi- 

jety Irénnel, Jeneyvel, Váradyval, Mi- 
vival, akiken kívül még Szöllősy 

Zsuzsa, Fehér Dódy, Farkas, Némethy 
% Sarlai is szerepelnek.

Szerdán , Szomory Dezső nagysikert 
fr; kitűnő alkotása, a budapesti Vig- 

-jház egyik kasszadarabja, „Takáts 
v ;e“ megy, amiben a prózai együttes 

rősségei brillíroznak.
Csütörtökön: „Okos marna." Pénte

ken : .Töltő toll." Szombaton : „Nőtlen 
- Vasárnap délután fél 4-kor: „Len- 

á vei vér", este: „Nőtlen férj." Március 
j án, hétfőn bérletben, Lázár Mária és 

TUs-zth Gyula, a budapesti Magyar Szin- 
az kiváló művészeinek vendégfellépté- 

ve! „Rádbizom a feleségem" és március 
24 én, kedden, ugyancsak bérletben és 
a ;ét vendégművész felléptével a „Gyön
ge nem."

V áro su n k  közönségét ismételten s 
h an g sú ly o zo ttan  kérjük, hogy a kényszer 
helyzet fo ly tán  pótszezont tartó színtár
sulatot vegye szeretetteljes pártfogásába.

A rövid k é t  hé t  alatt nyilvánuljon meg 
R im aszom bat magyarságának szinikul- 
turája irán t i  kötelességtudása minél fen
ség eseb b en ,  minél szebben és megértő
iig  egységesen, hogy a kassai kapunyi
tásig meleg legyen a szeretettől fütött 
fészek s megrakott a magyar színművé
szet a p o s to la in a k  sokszor morzsákat sem 
látó te r í te t t  asztala. ml.

H ÍR E K
A szabadság hajnala

pirkadt fel a kényuralom alatt nyögött né
pek fekete felhők sűrű sötétségébe borult 
egén, a tavaszi szellő a szabadság vágyát 
röpítette szét a lenyűgözött leikekbe, a rü
gyet pattantó, bimbót feslegetö márciusi 
langyos fuvalom a szabad emberré felszaba
dulás nagy akarását ojtotta az Élet mezőin 
rabiga súlya alatt görnyedt háttal ténfergő 
emberek szivébe.

Nyolcvanhárom esztendővel ezelőtt az Is
tentől szabadnak teremtett és mégis lebilin
cselt akaratú emberek keblébe harcos kitö
rés tüze csapott lángra a márciusi fuvalat 
simogatására és a nagy, a szent tűz olvasztó 
heve szétmállaszíotta az évszázados rozsdás 
béklyókat s az eget mardosó iángtengerben 
fölperzselődtek a zsarnokság rozoga, korhadt 
tákolmányai.

Minden szabadságot szerető és m egbe
csülni tudó nép az emlékezés szelíd elmé
lyedésével gondol vissza mindenkoron a 
nyolcvanhárom esztendő előtti nagy már- 

;:-a s a szabadság kivívásáért küzdő már
ciusi férfiakra, a nagy akaratú, emberi jogok  
ért; az elnyomottak felszabadulásáért har
coló, férfiakká erősödött, szent emlékezetű 
márciusi ifjakra, a szabadság hajnalának 
-í oekövetkező évfordulóján.

A köztársasági elnök születésnap
ja: f hó 7-én a szokott módon ünne- 
z í \lék meg városunkban. Az iskolás nö- 

ndékek, hivatalok ünnepélyei mellett 
a ;emplomokban hálaadó isteniíisztele- 
tek tartattak, délután pedig a katonai 

,ekar a piactéren hangversenyezett, 
'iasaryk G. Tamás egyike a iegboldo 
:abb államfőknek, aki egész életét nem- 
21e felszabadulásának szentelte, ezért 
ioigozott fáradhatatlan kitartással s a 
öli, a szó fegyverével harcolt népe sza
badságáért mindaddig, mig csak azt ki 
nem vívta. Élete például szolgálhat mind
nyájunknak, hogy miként kell nemze
tinkért élni és dolgozni.

Uj erdőmérnök. Ifj. Benedicty .Kál
mán (Dobsina) a brünni egyetem er
dészeti fakultásán kitüntetéssel fejezte 
be tanulmányait és az erdőmérnöki ok
levelet részére e hó 6-án ünnepélyesen 
adták át.

Halálozások. Péter Mihály ref. püspö
köt ismét gyász é r te : édes anyja, id. 
Péter Mihdlyné szül. Hudák Mária éle
tének 83 ik évében Deregnyőn meghalt. 
A pár hónappal előbb elhunyt férjét ily 
gyorsan követő gondos családanya holt

testét nagy részvét megnyilvánulás mel
lett f. hó 1-én temették.

Arkauer Gusztáv, az Osztrák Nemzeti 
Bank nyug. igazgatója folyó hó 10 én 
Pozsonyban, 56 éves korában meghalt. 
Az elhunyt a gömörmegyei Putnokon 
született s jeles közgazdász és kiváló 
pénzügyi kapacitás volt. Kívánságára 
Bécsben helyezték örök nyugalomra.

Evang. leányegyesületi konferencia 
Rozsnyón. A gömöri evang. egyház
megye magyar gyülekezeteinek leány 
egyesületei a Magyar Evang. Szövetség 
agilis titkárának, Egyed Aladár sajó- 
gömöri lelkésznek kezdeményezésére ápr. 
hó 15 éu Rozsnyón tartják tavaszi érte
kezletüket. Az értekezleten résztvesz 
Hallát János főesperes is. — Az elő
adás helyét és részletes programmját 
annak idején közöljük.

Czinka Panna emléke. A sajógömöri 
evang. egyház énekkara 75 éves fenn
állásának jubileumán elhatározta, hogy 
a kuruc zeneköltészet nagy képviselő
jének, Czinka Pannának emlékét meg
örökíti s e célból országos emlékmű
bizottságot alakit.

A rimaszombati WIZO kalikó estélye.
A zionista asszonyok rimaszombati nő
egylete szombaton este tartotta meg nagy 
érdeklődéssel várt kalikó-estélyét a 
Tátra- szálló emeleti helyiségeiben. A gon
dos körültekintéssel megrendezett esté
lyen nagy számú közönség jelent meg 
s a közel ötven kék-fehér ruhás jelme
zes-hölgy felvonulása pompás látványt 
nyújtott. A bálnak csak a pikadó hajnal 
vetett véget s a közönség a legjobb han
gulatban távozott a minden tekintetben 
jólsikerült mulatságról.

I T A T R A  B A N K A  I
|  B e té te k . |

A ref. theológiai és középiskolai in- 
ternátusra Gömörből újabban a kö
vetkező adományok folytak be a Duna- 
bankhoz: Boross Zoltán (Feled) 50 
kor., dr. Batta Pál (Feled) 350 korona. 
— Egyenleg az internátus javára már
cius 4-én : 33.306 korona.

Adomány a hősök emlékművére. A 
Középszlovenszkói Villamos társaság a 
rimaszombati hősök emlékművére kettő
száz koronát adományozott.

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

Cigány elemi iskola Rimaszombat
ban. Amint már jeleztük, tervbe véte
tett, hogy a cigány elemi iskolai tanulók 
elkülönítése végett Rimaszombatban kü
lön cigány iskolát létesítenek. A gond
nokság és a tantestület e héten meg
tartott tárgyalásai szerint a cigány isko
lát a megyei múzeumépület egyik üre
sen álló nagyobb termében helyezik el.

Hatósági közlemény. A f. hó 22—29 
közötti időközben megtartandó p r á g a i  
m i n t a v á s á r r a  szóló és 33%-os va
súti és egyéb kedvezményekre jogosító 
igazolványok már kaphatók a városháza 
10. sz. szobájában.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

Társasutazás a „Világ-Gyarmatki- 
állitáshoz" Párisba és Londonba (14 
nap). A Kereskedelmi Testület Elnök
sége értesíti összes tagjait és az érdek
lődő nagyközönséget, hogy a szloven- 
szkói kereskedelmi szervezetek köz
ponti munkaközössége társas utazást 
rendez Párisba és Londonba. — Az uta
zás 1931. május 3-án kezdődik és máj.
17-én ér véget. — Bővebb felvilágosítást 
a Kereskedelmi Testület Elnöksége nyújt.

Csendőröknek kellett megfékezni egy 
dühöngő részeget. Bergel András 42 
éves jómódú nandrási gazda hétfőn 
este alaposan bepálinkázott a községi 
szövetkezet korcsmájában s mikor illu- 
minált állapotára való tekintettel az üz
letvezető megtagadta a további kiszol
gálást, a részeg ember óriási botrányt 
rendezett és hogy fellépésének nagyobb 
nyomatékot szerezzen, a pultról felka
pott egy félkilós vassulyt s azt teljes 
erővel az üzletvezető felé hajította. Csun- 
deriik János, üzletvezető szerencsére 
hirtelen levetette magát a padlóra és 
igy elkerülte a fejének célzott vasdara
bot s miután a dühöngő ember magá
ból kikelve, agyonveréssel fenyegette

továbbra is, átfutott a közelben lakó 
községi bíróhoz, arra kérve őt, hogy se
gítsen lecsillapítani és megfékezni a de- 
liriumos embert. A biró tényleg meg is 
jelent a korcsmában és távozásra szólí
totta fel Bergelt, aki nem hogy enge 
delmeskedett volna, hanem neki ment 
a község birájának és dulakodni kez
dett vele. A bírónak sem kellett több, 
derékon kapta a dühöngő részeget és 
kipenderiíeíte az uccára. A kihajított 
vendég alig hogy feltápászkodott, újból 
visszatért a korcsmába és éktelen lár
mát csapva fenyegette meg a birót, hogy 
a rajta elkövetett sértésért borzalmas 
elégtételt vesz és fejszével felapritja. A 
dühöngő gazda tényleg hazafutott laká
sára és onnan egy favágófejszével tért 
vissza a korcsmához. A szövetkezet üz
letvezetője időközben lezárta az épület
be vezető ajtókat s a biró is haza ment, 
eltorlaszolta lakásának kapuját, hogy a 
részeg gazda további molesztáiását el
kerülje. Alig telt el azonban pár perc, 
Bergel András a biró háza előtt termett 
és fejszével csapkodta a kaput és ke
rítést és azon iparkodott, hogy vala
hogy bejusson a bíróhoz, aki végül is 
fenyegetett helyzetében csendőrökért sza
lasztott. A helyszínre érkező csendőrök 
nagynehezen megfékezték a dühöngő 
részeget és beszállították a nagyrőcei 
járásbíróság fogházába, másnap pedig 
átadták a rimaszombati államügyészség
nek, ahol hatóság elleni erőszak, ide
gen vagyon rongálás és becsületsértés 
címén előzetes letartóztatásba helyez
ték. A vádtanács intézkedésére az elő
zetes letartóztatást a főtárgyalás napjáig 
meghosszabbították.

A dobsinai tűzoltóság ünnepe. Múlt 
vasárnap rendkívül ünnepélyes keretek 
között tartotta meg a dobsinai önkén
tes tüzoltóegylet ötvenötödik évi rendes 
közgyűlését a dobsinai polgárság, a 
tüzoltószövetség, a hatóságok és a szom-

T A T R A  B A N K A
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szédos társegyesületek részvételével, 
amely alkalommal meleg ünneplésben 
részesítették a nagymultu egyesület két 
érdemdús vezetőtagját a 47 éve működő 
Jex Károlyt és Scnrantz Szilárdot. A 
közgyűlés a szinültig megtelt városházi 
tanácsteremben zajlott le Bolcsik Imre 
országos felügyelőbizottsági elnök, Smög- 
mer János helyettes járási parancsnok 
és Simkovics Pál járásszövetségi titkár 
jelenlétében. Benedicty Kálmán elnök 
rövid megnyitóbeszéde után feltüzték 
az ünnepelt Jex Károly mellére az or
szágos tíizoltótestüleí által adományo
zott bronz érdemkeresztet. Az ünnepé
lyes aktus jelentőségét nagyban fokoz
ták Szutorisz Kálmán dobsinai és Bol
csik Imre iglói városi főjegyzők üdvözlő 
beszédei, akik nagy figyelemmel hall
gatott felszólalásaikban Jex Károly ér
demeit méltatták. A tárgysorozaton ez
után Nehrer János főparancsnok beszá
molója következett soron, majd Sár
kány Boldizsár terjesztette elő pénz
tári, Krausz András a szertárnoki és 
Gömöri Mihály pedig a számvizsgáló
bizottsági jelentését, amelyeket a köz
gyűlés egyhangúlag elfogadott. Smögner 
János ezután a vezetőség eredményes 
működése fölötti elismerésének adott 
kifejezést és Simkovics Pál járásszö
vetségi titkár ugyancsak a legnagyobb 
elismerés hangján emlékezett meg a 
dobsinai tűzoltóság példás kötelesség- 
teljesítéséről. Szutorisz főjegyző indít
ványára a közgyűlés táviratilag üdvö<- 
zölte Schinidt Milosláv országosszövet
ségi parancsnokot. A közgyűlés kiemel
kedő pontja volt még a kitüntetések 
kiosztása. Szolgálati érmeket kaptak: 
Schrancz Szilárd tisztbeli főparancsnok 
és Detvay Mátyás 40 éves, Burger Já
nos és Zuacsko András 30 éves, Ocse- 
nás János, Kaiser Simon és Leffler La
jos 20, Harmatha Mihály és Quitko 
András 25, Breier Simon pedig 15 éves 
szolgálatuk elismeréseképen. A kitün
tettek nevében Schrancz Szilárd tb. fő- 
parancsnok mondott köszönetét. A lélek
emelő díszközgyűlés végeztével a Fejér
szálló éttermében százteritékes bankett 
volt, melyen számos pohárfelköszöntő 
hangzott el.

Legdusabb természetes szénsavas 
Ásványvíz a Baldóci 1

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, március 14-én és 15-én 
orosz nagy film, melyet  mindenütt nagy sikerrel 
adtak  le. Gazdag tar talmú és mélyen megható 
film. „A szemed olyan mély, mint a Volga" című 

novella nyomán :
A  V o lg a  le á n y a

Fősz Evelyn Holt, Igo Sym, Sőreghy Gyula.
Szerdán, március 18-án elsőrendű nagy film. A 
tiszta  virág tragédiája a new-yorki salak iszapjá
ban.  Film, amely könnyeket fakaszt és sohasem 

felejthető e l :
A z u c c a  m a d o n n á ja

Főszerepben : Dolores Costello, Grant Witbers.
Csütörtökön, március 19-én Ufa nagy film. Az is
mert művésznő igen sikerült vigjátéka, amely 

mindenütt nagy sikert aratott  :
A  fű sz e r e s  K a t i

Főszereplő : Annié Ondrák.

i  V O Z Á R Y ,  R im aszom bat!  
♦ * % F e s t .  T is z t it .  M os. X
X  Gyászruhák 24 óra alatt fes- ♦ 
♦ telnek. ♦
|  Jutányos árak! “HKS |

Kedvezményes utazás Budapestre. A
Kereskedelmi Testület elnöksége érte
síti összes tagjait és az érdeklődő nagy- 
közönséget, hogy a folyó hó 20—25-én 
megtartandó országos mezőgazdasági 
kiállítás és vásár alkalmából az erre 
vonatkozó igazolvány alapján kedvez
ményes áron lehet Budapestre utazni. 
Érvényes útlevél és kiállítási igazolvány 
felmutatása mellett 1931. márc. 14—25-ig 
vizűm nélkül lehet Magyarországra utazni. 
A vízumot utólag egyharmad áron már
cius 20—25. napjain kell megszerezni a 
kiállítás területén működő Magyar Kir. 
Külügyminisztérium útlevél kirendeltségé
nél. A kiállítási igazolvány alapján fél
áru menetjeggyel lehet utazni az összes 
magyar vasutak vonalain Budapestre 
1931. március 14 én 0 órától, március
25-én délelőtt 9 óráig, Budapestre visz- 
sza pedig bármely irányban és bár
mely határállomáson át március hó 
30-án 16 órától március 31-én 24 óráig.

A csehszlovák vasutakon 33%' os ked
vezmény úgy az ide, mint a visszauta
zásnál 1931. március 14-én 0 órától, 
március 31-én éjfélig érvényes. — A 
kiállítási igazolvány két darab belépő
szelvényt tartalmaz, melynek átadása 
mellett az igazolvány tulajdonosa két
szer díjtalanul léphet be a kiállítás te
rületére. Az igazolványok a Keresk. 
Testület elnökségénél beszerezhetők.

Tiltott műtét miatt elítéltek egy 
bábaasszonyt. Matyuk Julianna 22 éves 
cseléd és Krsten Mária murányi bába
asszony fölött a napokban Ítélkezett a 
kassai felsőbíróság emberélet ellen el
követett bűnténnyel kapcsolatban. A Mu- 
rány községben szolgáló^sumjáci illető
ségű fiatal cselédleány nemrégen bizal
mas barátságba keveredett egyik udvar
lójával s mikor viszonyuknak következ
ményei lettek, ja szerencsétlen paraszt
leány elkeseredésében, amint az ilyen
kor szokásban van, a falusi tudós asz- 
szony segítségéhez folyamodott és 300 
korona tiszteletdij ellenében Krsten Má
ria 31 éves murányi bábaasszony vál
lalkozott is a tiltott műtét elvégzésére. 
A lelkiismeretlen asszony machinációi 
következtében majdnem elvérzett a sze
rencsétlen cselédleány, úgyhogy a hét
pecsétes titok alatt végrehajtott műtét 
kiderült és úgy a falusi operatőr, mint 
a bünbeesett cselédleány a vádlottak 
padjára kerültek. A kerületi biróság mind
kettőjüket hat-hat hónapi fogházra Ítélte, 
felebbezésük folytán azonban az ügy 
most a kassai felsőbíróság eié jutott, 
ahol az elsőfokú Ítéletet helybenhagyva, 
a cselédleányra kirótt büntetésnek egy 
évi próbaidőre való felfüggesztését is 
kimondották.

B o r o t v a -
p e n g é k

élesítése
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Biínjelárverés a rimaszombati ál
lamügyészségen. A helybeli állam- 
ügyészségen az évente szokásos bűnjel 
árverés március 14-én délután félhárom 
órakor lesz megtartva a törvényszéki 
épület földszinti 10. számú szobájában.

A mosóné tragikus halála. Kovácsik 
Viktória negyvenkétéves tiszolci asszony 
falusi szokás szerint a Rima vizében 
mosta fehérneműit többek társaságában. 
Munka közben egyszerre csak hirtelen 
összeesett a szerencsétlen asszony és 
belezuhant a folyóvízben. Mire társnői 
kihúzták a vízből, már halott volt. A 
helyszínre elősiető hatósági orvos meg
állapítása szerint a halál szivszélhüdés 
következtében állott be.

MOZI. Folyó hó 14- és 15-én színre 
kerül „A Volga leánya" c. Wolfram-film, 
mely „A szemed olyan mély, mint a 
Volga" c. novella nyomán készült. Tro- 
janovsky hadnagy szerelmi viszonyt foly
tat egy földbirtokos szolgálójával Kátyá- 
val, de a földbirtokos unokahuga is 
szemet vet a hadnagyra. A hadnagy 
megnősül és Katya elhagyatva gyalog 
indul Moszkvába s nagy nélkülözéseken 
megy át s csak a véletlenen múlik, hogy 
sorsa ismét rendes mederbe jut. Fő
szereplők : Evelyn Holt, Igo Syn és
Szőreghy Gyula.

Folyó hó 18-án „Az utca madonnája" 
c. drámai film következik, Dolore Cos- 
tello és Grant Withers-sel a főszerepek
ben. Mária nevelőintézetben van, de 
hazatérnie nem volt szabad. Okát ennek 
nem tudta. Egy alkalommal megismer
kedett Jimmel, kiről később kiderült, 
hogy csempész. Ennek révén oly ese
mény adta elő magát, hogy mégis haza
tért s most megtudta, hogy anyja rossz 
hirü lokál tulajdonosnője. Jimhez való 
szerelme miatt továbbra is járja a kál
váriát s anyja is tragikus eseményeken 
esik át.

Folyó hó 19-én „A fűszeres Kati", 
(Kaviár hercegnő) cimü nagy sláger-film 
kerül sorra, melyben a humor és kicsa
pongó kedv terén utolérhetetlen művé
szetet produkáló Annié Ondrák brillíroz 
s kifogyhatatlan jóizü tréfáival állandó 
derültséget, sőt kacajt kelt.

S P O R T .
FOOTBALL.

A RME tavaszi készülődése.
Cséman István a RME intézője csa

pata tavaszi előkészületeire vonatkozó
lag igy nyilatkozott:

A RME csapata a téli időszakot nem 
töltötte tétlenül. Vezetőségünk lehetővé 
tette, hogy a játékosaink a gimnázium j 
tornatermében szorgalmas tornával üz- I 
hették el a téli tespedést s ezáltal igye-j 
keztek kondíciójukat a tavaszi idényre j 
fenntartani. Remélhetőleg ez a tornatermi 
mozgás jótékonyan hatott játékosainkra, 
ami a csapat tavaszi szereplésénél ta
pasztalható lesz. Dacára a kedvezőtlen 
időjárásnak, csapatunk a múlt héten 
pályatréninget tartott, ahol egyes játé
kosaink máris kielégítő mozgást árulták 
el.

Tavasszal kombattáns együttesünkkel 
vehetjük fel a harcot. Igaz ugyan, hogy 
Hodlik Komáromba távoztával aKFC-hez 
kérte átigazolását, azonban helyette 
Spitzben megfelelő pótlásunk van. Höfer 
teljesen kigyógyult őszi sérüléséből, Ma- 
zsik és Lőkös II. operáción esvén túl, 
ismét egészségesek, a csapatunkhoz át
igazolt s a március végéig még katonás
kodó Szlovencsák Il.-ben végre standard 
jobbszélsőnk is lesz, Vrbka pedig szin
tén végleg elfoglalja helyét a csapatban, 
amely előreláthatólag igy fog festeni: 
Lőkös I.-Spitz, Solymossy-Vrbka, Höfer, 
Mazsik-Szlovencsák II., Posejpal, Balá- 
zsik, Lőkös II., Molnár. Remélem, hogy 
ez a csapat a játékosainknál megszokott 
lelkes és odaadó játékmodorral javítani 
fog az őszi bajnoki forduló tabelláján 
elfoglalt helyezésünkön.

A bajnokiakra szorgalmas tréninggel 
készülünk, vasárnap a losonci Sláviával j 
már barátságos mérkőzést is játszunk,; 
amire annál inkább is szükségünk van, 
mert az első Ragyolci TK elleni baj
noki mérkőzésünk után mindjárt leg
nehezebb ellenfelünk, a LAFC ellen ját
szunk Losoncon, amely ellen méltókép
pen akarjuk városunk footballsportját 
képviselni. A húsvéti és pünkösdi ün
nepekre még nincs fix lekötésünk, ellen
feleink azonban értékes csapatok lesz

nek, mert közönségünknek nyújtani is 
akarunk támogatásáért.

Játékoskiképzési tevékenységünket tel
jes mértékben folytatni kívánjuk s má
sodik csapatunkat benevezzük a tervbe 
vett II. osztályú mérkőzésekre, miáltal 
állandóan megfelelő tartalékjátékosokkal 
fogunk rendelkezni.

Erős a meggyőződésem, hogy a ta
vaszi idény városunk footballsportja 
szempontjából nagy jelentőségű lesz s 
sportéletünk fellendülése állandósulni fog.

mm.
A RPOS vasárnap az időjárástól fel

tételezetten Ipolyságon játszik az IFC 
ellen.

A RME vasárnap Losoncon játszik 
barátságos mérkőzést a Slávia ellen.

A RME felkéri tagjait, hogy tagsági 
könyvecskéiket becserélés céljából sür
gősen adják be Cséman István intézőnél.

Munkában a rimaszombati RPOS 
ping-pong osztálya. Kelen és Dávid 
rimaszombati szereplése egészséges 
lendületet adott az asztali tennisz- 
sport fellendülésének s azóta a RPOS 
gárdája dicséretreméltó szorgalommal 
treníroz a tervbe vett többi versenyekre. 
Az asztali tenniszsport örvendetes fejlő
dését jól eső érzéssel regisztráljuk és 
biztosak vagyunk abban, hogy kitartó 
és céltudatos tréning mellett a rima- 
szombati versenyzők rövidesen méltó 
szerephez fognak jutni az egész vonalon 
erős tempóban terjedő asztal tennisz- 
sportban és a RPOS e téren is hírne
vet fog szerezni. — A L A F C  — R P O S  
ping-pong verseny f. hó 15-én d. u. 3 
órai kezdettel a Tátra-szálió nagyter
mében tartatik meg.

Felhívás. A RPOS Tennisz Alosztály 
vezetősége újólagosán felhívja mindazo
kat, akik az 1931. évi idényben kedvez
ményes jegyet óhajtanak, hogy erre vo
natkozó kérvényüket legkésőbben már
cius hó 21-ig dr. Fényes Elemér titkár
nál adják be.

A szerkesztésért és kiadásért fe le lő s: 
R áb ely  K ároly laptulajdonos.

2 0  é v e s  s z a k ta p a sz ta la t .
,,T a tr a “ s p e c ia lis ta .

Az összes gyártmányú autók részleges 
és generál javítását: traktor, benzinmo
tor, ipari és mezőgazdasági gépek, tüzi- 
fecskendők, kútszivatlyuk javítását, laka
tos szakba vágó munkákat szakszerűen

eszközli : S E R E S  é s  D U D A
autó és gépjavító műhelye TORNAL’A.

(Central garage.) 1 52

Henger csiszolás, könyök tengely egali
zálás, autogén heggesztés. S. K. F. golyós 
csapágyak, Matador Englebert snenk. — 
Autó- és Fordson alkatrészek raktáron.

Biztos hatású: 
SZEPLÖ -KRÉM EK, 

FOTO-CZIKKEK  
BÖK 0 R- drogériában.

Eladó bor. Tiszta valódi jó 
zamatos SERKEI 
BOR 40 literen 

felüli vásárlásnál literje 8 „korona ár
ban kapható FÜZY REZSŐ borterme
lőnél Rimaszombatban, Hunyadi-utca 15

Üzlet áthelyezés. a naByérdem<1 kö“”sé~
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 
szőrmebélésekbői dús választék. Tisztelettel: LICHTIG szücsmester.

Kiadó és azonnal elfoglalható.
Egy két szobás lakás konyhával és fürdőszoba 

használattal.
Egy két szobás lakás a város központjában. 

Igen alkalmas orvosi rendelőnek, ügyvédi iro
dának stb.

Eladó egy modern szép ház 3 szobával és 
fürdőszobával stb. Vétel esetén elfoglalható.

Felvilágosítással szo lgá l:
BECK JENŐ, Szentpétery-u. 13.

1  H Á Z - 2—2

eladási hirdetmény, $1
A Szijjártó utca 89. számú lakó- $  
ház, melyben 3 szoba van az ®  
összes mellékhelyiségekkel, 1931. ®  
évi m á r c i u s  3 1 - é n  d. u. $$ 
3 órakor tartandó nyilvános ár- ^  
verésen a rimaszombati ref. .2  
lelkészi hivatalban (Jánosi-utca) ®
el fo g  a d a t n i . ®
Kikiáltási ár 70000 korona. — ^  
A v e n n i  szándékozók meg- a  
hivatnak. — A ház elfoglalható,

Építkezési telkek
• Rimaszombatban, a város leg

magasabb részén, ideális dél
keleti fronttal 5—*

olcsón kaphatók.
Részletes felvilágosítás:

PITTA VILMOSNÁL, (Széchy-utca 1.)

OCCASIO.
Olcsóság Kovács-áruházban
R I M A S Z O M B A T .

10000 méter valódi angol chiffon, 
Madapolay és vászon a Herrockses 
Crenodson & Co. Ltd. Manchesteri 
gyártmánya. Méterenkint 490 Ke.

Vidékre mintát kívánságra köldök,
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RABELY KAROLY
könyvnyomdája és könyvkötészete, 

a „Gömör“ kiadóhivatala 
Rimaszombat, Masaryk-tér 9. szám

H í
Alapittatott

1872-ben

Í zléses kivitelben és jutányos áron készít 
mindenféle nyomdai és könyvkötészeti 

9) munkát. Műveket, táblázatokat, keresk. 
* és ügyvédi nyomtatványokat, esküvői 
* és mulatsági meghívókat, eljegyzési 

kártyákat, névjegyeket, gyászjelenté
seket, koszoruszalagok nyomását stb.

General Motors
G. M. B. H. Modell 1931.

OPEL
CSUKOTT KAROSSZÉRIA

HENGER

AJTÓ
■ ■ r

KÉNYELMES ÜLÉS
Utadó^csak 800 Ke.

4 5 .0 0 0 --
LEFKOVITS“ Ritn. Sobota.
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Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


