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Hölgyek kedvence a
„Flapjack"
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LapzSrás csütörtökön asti. — Kéziratok vissza nem adatnak.
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ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egy évre 48 K, félévre 24 K, 
negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

Hirlapjegy engedélyezve a postaigazg. 57,433—111—21. sz. rendeletével.

Bajba jutott az emberiség
s az abból való menekülés útját 
nem tudja megtalálni. Kipróbált, régi 
bölcs államférfiak s a diplomácia 
egén újabban feltűnt csillagok egy
aránt évek óta törik fejüket a világot 
immár összeomlással fenyegető b a -; 
jók orvoslásán, a nyugodt állami 
életet biztositó iehetőségek megta
lálásán s ezzel a legnagyobb, leg
jobban összebogozott gordiusi cso
móként jelentkező nehéz probléma 
megoldásán. Hiába a kongresszu
sok végtelen sorozata, hiába a 
mindig eredménytelenséggel vég
ződő diplomáciai tárgyalások hosz- 
szú láncolata: a bajok nem szűn
nek meg, sőt folyton szaporodnak, 
mindegyre növekednek.

Ahány agy, annyi eszme, annyi 
mentési, szanálási terv s ebben a 
végtelen összevisszaságban semmi 
egygondolatra-találás, semmi célhoz 
vezető egyöntetű megállapodás.

Szomorú és már-már tragikomi
kusán ható jelenség ez.

Szomorú, mert ily körülmények 
között a mentési munka közben a 
szenvedő emberiség mindjobban 
gyötrődik, a kenyértelen nincste- 
lenség egyre növekszik, a bajok 
mindjobban szaporodnak, a sebek 
mindinkább terjednek, fájásuk foly
ton élesebbé, elviselhetetlenebbé 
válik; és tragikomikus, mert a sok 
különféle mentőgondolatot felvető 
diplomata-orvos az eredménytelen
ségért egymást okolja, az előirt 
gyógyszer hatástalanságáért egy
mást igyekszik felelőssé tenni s 
végső esetben, amikor nagy tehe
tetlenségüket már másként nem 
tudják leplezni: szörnyű mérgesen 
fenyegetőzve karcLt csörtetnek.

Akad közöttük olykor olyan mú
mia is, aki, mintha rippwanvinklei 
álmából most ébredne, az ököljog 
uralmának újraélesztése mellett kar
doskodik s nagy meggárgyultságá- 
ban egymás ellen uszítja az ön
akaratukból, vagy azon kívül 
együttélésre Ítélt népeket s ezzel az 
amúgy is tűrhetetlen helyzetet még 
jobban elmérgesiti s ezzel a békés 
megoldásnak kerékkötőjévé válik. 
— Az ilyen későn ébredt, rosszat 
álmodott, nem e világból való, 
embertelenül gondolkozó múmiá
nak meggondolatlan és beszámít
hatatlan cselekedetén csak moso
lyogni lehet minden józanul gon
dolkodó, jóakaratu embernek.

Végtelenül szomorú és a kétség- 
beeséssel határos jelenség mindez, 
de a reménytelenség sötét csuhá

ját még sem kell magunkra ölte- 
! nünk,

Nem, mert a világot felfordu
lással fenyegető gazdasági és szo
ciális bajok eredőjét a mindenen 
fölülemelkedni tudó, emberiesen 
gondolkodni tudó vezető államfér
fiak mindegyike jól ismeri, sőt a 
kártyakeverésben ügyesen mester
kedő diplomata bűvészek is tisztá
ban vannak azzal, de a helyzet az, 
hogy ma még nem tudnak vala
mennyien arra a magaslatra emel
kedni, ahonnét tisztán látnák, hogy 
az Igazság nemcsak fogalom, az 
igazságnak hatóereje van és az 
Igazság, — amint ezt a Csehszlo
vák köztársaság az állam címerébe 
is iktatta: — győz.

Ma még nem akarják megis
merni, hogy a békés megállapo
dás megteremtéséhez két vagy 
több szerződő fél minden kényszer 
nélkül való egybehangzó elhatáro
zása szükséges, ma még halom
számra gyártják az emberi kézi
erőt nélkülözhetővé, sőt fölöslegessé 
tevő s az emberiséget a munka- 
nélküliség polipkarjaiba vető gépe
ket és apró, sikertelen machiná
ciókkal akarják kuruzslásszerüen 
meggyógyítani az emberiség mind
jobban szélesedő, tátongó, elmér
gesedett sebeit, de bármily türel
metlen is az emberiség a bajok 
szenvedésében, a nyomorúság élé
sében, elkövetkezik s higyjük, hogy 
mielőbb elkövetkezik az idő, ami
kor a minden hátsó gondolat nél
küli jószándék,a békességre törek
vő igazi emberszeretet és a ma 
még egyesek részéről csak foga
lomnak ismert Igazság győzedel
meskedni fog és ezzel az emberi
ség mai válságos helyzetéből meg
szabadulva, jólétben és boldogság
ban éli le földi napjait.

A végrehajtási törvény
legújabb módosítása.

Az 1933-as év I. számú (örvénye végre 
meghozta azokat a rendelkezéseket, a 
melyekre a gazdasági válság áldozatai
nak már régebben szükségük lett volna.

Az uj törvény, bár megnehezíti a hi
telező helyzetét, de megvédi az adóst 
attól, hogy egész életének munkája egy 
bagatellért, egy nevetséges összegért, 
kerüljön dobra. A törvény ezáltal tulaj
donképpen a hitelezőt is védeni akarja 
közvetve, mert gondoskodik arról, hogy 
a hitel fedezetnek tényleg meg legyen a 
reális értéke s könyörtelenül bánik el 
azokkal, akik a mások anyagi össze

omlásából maguknak üzletet csinálnak.
A törvénynek mindjárt az első §-a a 

legfontosabb ujitást tartalmazza.
Ingóságok a becsérték felén alul, 

ingatlanok pedig a becsérték két
harmadán alól semmiesetre sem 
idegeníthetők el.

A törvény 6-ik §-a pedig világosan 
és félreérthetetlenül kimondja, hogy 
ezen rendelkezések vonatkoznak

az adó- és illetékvégrehajtásokra is.
A záróparagrafus szerint ezen alap

vető intézkedések már a törvény kihir
detése napján (vagyis 1933. január 5-én) 
léptek életbe és a rendelkezései

azon végrehajtási eljárásokra is vo
natkoznak, amelyekben ezen törvény 
életbeléptetése előtt még nem volt 
árverés foganatosítva.

Ezen 9-ik §. értelmében a bíróság 
kénytelen lesz az elrendelt ingatlan ár
veréseket felfüggeszteni és uj becslő- 
bizonyitvány alapján uj kikiáltási árt 
szabni, ami gyakorlatilag annyit jelent, 
hogy az ingatlanárverések hat hónappal 
eltolódnak.

Intézkedik a törvény arról is, hogy
az ingatlan csak egyszerre kerül
hessen árverésre a tartozékával,

mert kétségtelen, hogy ezzel együtt 
több értéket képvisel a vevő számára.

A törvény büntető rendelkezése az 
eddigi állapoton javitani kíván, amikor 
szigorú büntetéseket szab (8 naptól 6 
hónapig — egy hónaptól egy évig ter
jedő fogház) azok ellen, akik másokat 
rábeszélnek arra, hogy az árverésen való 
részvételtől tartózkodjanak,

akik közvetve, vagy közvetlenül 
aránylag rövid idő alatt jelentékeny 
haszonnal adják el a továbbadási 
célzattal a vett dolgot, 

ezeket az elzáráson s ezenkívül 50'— 
Kő-tól 5000-— Ké-ig terjedő pénzbün
tetésen kivül azzal is büntetheti a bí
róság, hogy három évig nem szabad 
nyilvános árverésen vevőként szerepel
niük s azt az összeget, amellyel nagyobb 
haszonnal adták tovább az árverésen vett 
árut, mint a mennyi a polgári haszon, 
a büntető Ítélet szerint vissza kell szol
gáltattok a bírósághoz, hogy ezt a hite
lezők között az általános jogelvek sze
rint osszák széjjel. (fi.)

A rimaszombati államrendőrség 
múlt évi tevékenysége.

A helybeli áliamrendőrség most állí
totta össze statisztikáját múlt évi műkö
déséről. Az aprólékos részletességgel 
elkészített statisztikából megtudjuk, hogy 
a rimaszombati államrendőrség terüle
téhez Rimaszombaton kivül még tizen
három puszta is tartozik, összesen 8200 
lélekszámmal, valamint azt is, hogy 
Rimaszombatban két időszaki lap jele
nik meg (egy magyar és egy szlovák 
nyelven), továbbá, hogy a városban 45 
alapszabályokkal rendelkező egyesület 
működik és 9 egyesületnek alapszabá
lyai most vannak tárgyalás alatt.

A múlt évben 17 politikai gyűlést 
tartottak Rimaszombatban, ezenkívül 18

engedélyezett és 4 nem engedélyezett 
más gyűlés volt, 35 gyűlést pedig az 
egyesületek tartottak ezenfelül.

A büntetőügyek iktatószáma az év 
végére a 2170 sorszámot ért el, viszont 
az őrizetbe vett személyek száma 509 
főt tett ki, akik közül 3 körözőlevél 
alapján, 43 Ietartóztatási parancs, 98 
csavargás és koldulás, 62 csavargás és 
prostitúció, 135 különféle deliktusok, 
18 a rendőrközegekkel szembeni ellent- 
állás, 20 vándorcigányok csavargása, 
130 személy pedig pénzbírság megvál
tása cimén került a rendőrség fogdájá
ba. Rimaszombat város területéről kiol
tatott az év folyamán 44 személy, az 
állam területéről kiutasittatott 20 sze
mély.

Az utlevélforgalom a megelőző évhez 
viszonyítva, erősen visszaesett, ameny- 
nyiben uj útlevél csupán 180 lett ki
állítva, meghosszabitva 271 db, ideigle
nes útlevelet viszont csak 15 darabot 
állított ki a rendőrbiztosság, meghosz- 
szabbitott pedig 35 darabot.

Fegyvertartási engedély 248 lett ki
állítva, személyazonossági igazolvány 55, 
vadászengedély 75 és halászengedély 56. 
Gyüjtőiveket 13 esetben láttamozott a 
rendőrség, gyűléseken 18 esetben inter
veniált, bizottsági eljárásokban pedig 
22 esetben vett részt.

A beérkezett kérvények alapján a 
múlt évben 61 színházi előadás volt 
engedélyezve, amelyik közül 40 magyar 
és 21 csehszlovák előadás volt, ezen
kívül 9 hangverseny és 5 más előadás 
volt még az év folyamán s a különféle 
előadások cimén statisztikába vett 331 
egyéb mulatság, attrakció és előadásból 
külön fel van tüntetve a 214 mozielő
adás is. Az éjszakai élet statisztikájának 
teljességéhez tartozik az az adat is, 
amelyik a zárórameghosszabbitások szá
mát tünteti föl csekély 169 esettel 
kapcsolatban.

Az irattári szám az adminisztrativ 
ügyiratokban elérte a 7840 darabot, el
nöki darab 1857 volt iktatva a múlt év 
folyamán, viszont a külön kezelt mulat
ság, előadás stb. engedélyeket nyilván
tartó iktatóügyosztály 181 darabos for
galmat produkált.

Az idegeneket ellenőrző ügyosztálynál
1932-ben 651 magyarországi, 26 ausz
triai, 3 németországi, 3 lengyel, 13 ju
goszláv, 18 román, 40 bolgár, 4 ameri
kai, 8 kinai, 4 orosz emigráns, 1 fran
cia és 1 észt állampolgár láttamoztatta 
iratait.

A rendőrségi fotoosztály ötven sze
mélyről készített fényképfölvételeket az 
év folyamán, szerencsétlenségekkel és 
más ügyekkel kapcsolatban hat Ízben 
került sor rendőrségi fényképfelvételek
re. Daktyloskopiai fölvételt 52 személy
ről készítettek a nyilvántartó részére, a 
nyomozási kartétákba viszont 2050 uj 
eset került be tavaly, ami a nyomozási 
esetek számát is jelzi egyúttal.

Kórházba 47 személyt szállított be a 
rendőrség az elmúlt évben, nagyrészt 
nemi betegeket.

A nagy szakértelemmel összeállított 
statisztikából megállapítható, hogy da
cára az egész világon érezhető krízis
nek, a rendőrbiztosságok s igy a rima- 
szombati is, bőven el van látva munká
val s nem panaszkodhatik, hogy nincs 
mit dolgoznia. Nem tűnik ki azonban a

Vadászest 1933. február 11-én a „Tátrában



2 G ö m ö r 1933. január hó 22.

kimutatásból, hogy a múlt évi nem le- 
kicsinylendo forgalmat milyen létszám
mal, illetve milyen apparátussal bonyo
lította le a rendőrség.

Európai kisfiú
nem  tudja, k ih ez  ta r to z ik
Egy pár sorban el akarom mondani 

szegény barátom nagy problémáját, ami 
tipikus európai probléma a maga ne
mében szintén, hiszen nemcsak Genfben 
vannak súlyos kérdések. Úti figura do- 
cet: egyes familiákban is.

A barátom jelenleg Münchenben él, 
egyike azoknak a ritka kivételeknek, 
akiknek sikerült elhelyezkedniük Német
országban szép fizetéssel. Barátom ba
jor földön végezte az egyetemet, aztán 
ott is maradt, felvették a német állam 
kötelékébe, kitűnő mérnök.

Barátom apja szepességi német. Anyja 
alföldi magyar. Egyik bátyja Jugoszlá
viában él, mini a szerb állam alkalma
zottja, a nővére Kecskeméten lakik, 
közeli rokonai Romániában. Barátom 
amolyan cipszer-magyar, tehát adott 
alkalommal a legjobb magyar érzésű 
fajta. Rokonsága a Dunamedencében.

Apjának rokonai Becsben és a Sze- 
pességen.

A fiút az egyetemen állandóan nor
végnak nézték, pontosan olyan a meg
jelenése: magas, szőke, kékszemü, skan
dináv arcú. Így aztán skandinávok tár
saságába került. Lassankint megtanult 
norvégül. Két nagy női ideálja volt: 
mindkettő norvég. Az egyiknek nagyon 
szép neve volt : L i v. Livvel leveleztünk. 
A barátom leveleinek végén mindig 
firkaníottunk egymásnak is pár sort.

A barátom megházasodott. Természe
tesen norvég nőt vett el, ennek is szép 
neve van: Thrine. Magyarosabban:
Kathrine. Én Katónak hívom s igy hívja 
az ura is.

Thrine nagyanyja dán. Thrine maga
— mint a skandináv lányok közül sok
— Párisban nevelkedett s egy nagy- 
nénjével általában sokat járt a Földközi 
tenger partján. Thrine nevelése kissé 
franciás, kissé svájciasan olaszos. Fran 
ciáui jobban beszél mint németül. Né- j 
meíül most tanult meg Münchenben.! 
Bizonyos keverék norvég-német nyel
vet beszélnek ott.

Thrine testvére egy angol textileshez 
ment férjhez.

Thrine legjobb barátnője egy svéd i 
államtitkárnak a leánya. Thrine bátyja 
egy holland hajó tisztje. Egyik levél 
szerint a fiú most Borneo körül járkál.

Nos, ennek a keveredett családnak
— mármint barátomnak és Thrinenek
— kisfia született.

Már a nászutjuk is érdekes volt. 
Norvégiában, egy kis szigeten tartották 
az esküvőt. Hazafelé Svédországon és 
Dánián keresztül jöttek, a lakást be
rendezni, Münchenbe. A nászutjuk a 
magyarországi rokonok meglátogatásá
val volt kapcsolatos. A fiatal asszony 
nem látta még sem a magyar Alföldet, 
sem Pestet. Elment megnézni, nagyon 
tetszett neki Szeged is, a tanyarendszer 
is, a Halászbástya is.

Végül a kisfiú megszületett.
A barátom — a nehéz órák után — 

elkezdett gondolkodni s minél jobban 
törte a fejér, annál jobban mosolygott.

Volt is abban valami. Most hány nép 
véré van ebben a gyerekben? Rolffnak 
hívják.

Magyar—nagynémet—cipszer—norvég 
—csehszlovák — dán—román — francia— 
olasz vér, kultúra, származás, determi
náció futott össze ebben az európai 
gyerekben. A kicsi nem is tudja, milyen 
adottságokkal jött a világra. Igazán 
európai gyerek. Hányán lehetünk ilye
nek, mint ez, akinél most pontosan ki
mutatható.

Szószerint igy van, nem kellett hozzá- 
költeni egy nemzetet sem. Az állam- 
polgárságok, műveltségek, származások 
és nemzetek útvesztőjében — azt irja az 
apa — a gyerek egy esetben szokott 
még legszebben mosolyogni. Akkor, a 
mikor az apja magyarul mondja neki:

— No, nevess már egy kicsit !...
Ezt a kis kölyök olyan mulatságos

nak tartja, hogy igazán elmosolyogja 
magát. Atajd aztán a földrajzkönyvből 
egyszer azt is megtanulja, hogy nyereg 
alatt puhítjuk a húst. (ihyvi)

Farsangi naptár.
Január 21. Zsidó kulturest a Kereske

delmi Testületben, este 8 órakor. — 
Szlovák gimnazisták estélye a Tátra- 
szálló emeleti nagytermében, este 
8 órakor.

Február 4. Magyar gimnazisták estélye 
a Tátra-szálló emeleti nagytermében, 
este 8 órakor. — Rimaszombati ME 
sportklub táncmulatsága az ipartár
sulatban.

Február 11. A Rimaszombati Vadász- 
társaság műsoros estélye a Tátra- 
szálló emeleti nagytermében, este 
fél 9 órakor.

Február 12. Rimaszombati Magyar Da
lárda hangversenye a Polgárikörben, 
este fél 9 órakor.

Február 18. Kereskedelmi Testület far
sangi mulatsága.

Február 18. Tiizoltómuiatság a Ipar
társulatban, a Rimaszombati Magyar 
Dalárda közreműködésével.

Megnyílt a népkonyha.
Újévkor megnyílt városunk népkony

hája, amely már évek sora óta nyújt a 
szegényebb néposztálynak és a pusz 
tákról bejáró iskolás gyermekeknek egy
szerű ízletes ebédet. Hogy mennyire 
közszükséget enyhit ez az áldásos in
tézmény : mi sem bizonyítja jobban, 
mint az ellátottak jelentékeny száma, a 
mely naponként növekedik.

Jelenleg 388 embernek főznek ott 
ebédet s azok közül 75 a környékbeli 
tanyákról és pusztákról bejáró iskolás 
gyermekek száma.

Ezeknek ellátásáról a téli hónapok
ban a város gondoskodik, de nem hiá
nyoznak jótékony adományozók sem, 
akik a szegénység nyomorának enyhí
tésére áldozatot hoznak. Eddig hozzá
járult Daxner Vladimír kormánybiztos 
10000 koronával, mások pedig élelmi
szereket adtak, igy Lusztig Menyhért 
burgonyát, lencsét, babot, Lusztig László 
babot és lisztet.

A jótékony adakozók száma bizonyára 
növekedni fog.

Éppen szerdai napon látogattuk meg 
a városkert végén, a volt ynári kaszinó 
helyiségében berendezett népkonyhát. 
Már déli 12 óra előtt jókora tömeg 
gyűlt ott össze, leginkább asszonyok és 
gyermekek, akik, az iskolásokat kivéve, 
elviszik edényeikben az ételeket.

A szerdai menü következő volt: kö- 
mónymsgos leves, mákos tészta és jó 
darab kenyér,

4—5 asszony forgolódik a tűzhely 
mellett s az ablakon át jelentkezők 
edényébe önti az ételt s megkapják a 
kenyereket is hozzá. — Az ellenőrzést 
egyik tűzoltó végzi a cédulák rovatai
nak levágásával. — A külső teremben 
rendőr ügyel a népre, hogy tolongás 
ne történjék.

Megizleltük a kitálalt ételeket a ke
nyérrel együtt és úgy a levest, mint a 
tésztát jóizünek találtuk s úgy az elkészí
tés, mint a helyiség tisztasága nem hagyott 
kívánni valót. A kenyér is jó.

Ezzel bizony szegény ember jóliak- 
hatik és hálát adhat úgy a városnak, 
mint a jótevőknek, akik az ő élelmire 
gondolnak a nehéz téli időkben. Tudo
másunk van arról, hogy nem minden 
város népkonyhája ad olyan jó Ízletes 
ételeket mint a mienk.

A menü persze mindennap másforma. 
Vannak olyan napok, amikor csak 
egy tál ételt szolgálnak fel, amely leves 
is, de sürü tartalmával főzelékszámba 
mehet. Vasárnap és még egy, esetleg 
két napon húst is ad a népkonyha.

Hogy milyen mennyiséget főznek, 
arra nézve fogalmat ad péld. a tészta 
mennyisége, amely 388 embernek 60 
kgr. lisztből készült. De mák és cukor 
is elegendőleg érzett rajta.

A népkonyhái intézményt a város 
részéről Dr. Gabonás János városi titkár 
vezeti, mint legfőbb felügyelő. Az ellátás 
beosztását Szőke János szegényházi gond
nok intézi sok évi tapasztalat alapján. 
Tüzelőfát a város ad a népkonyha ré
szére. A tűzhely nagyobb is lehetne, de 
kellő bebeosztás mellett el tudják intézni 
a főzéssel megbízott asszonyok az ebéd
koszt előállítását.

A népkonyha esetleg pénzért is ad 
ebédet jelentkezőknek, igen olcsó áron, 
de ilyen fizető kosztosok a legritkább 
esetben szoktak előfordulni. Az egész

intézmény a legszegényebb néposztá
lyok és a pusztákról bejáró iskolás 
gyermekek ingyenes ebédeltetését tűzte 
ki célja gyanánt.

Az ellátás körülbelül március elejéig 
tart, a mig kitavaszodik. De volt rá 
példa, hogy télies, hideg márciusban 
sem szűnt meg a népkonyha áldásos 
működése. Váth.

Milyen idő — furcsa idő
szakadt reánk s már-már nem is csodál
kozunk a sok furcsaságon, mi régiek, 
akik éltünk valaha szebbet is, jobbat is 
és talán éppen ezért látjuk a múlt és 
jelen között különbséget tevő széles és 
mély szakadékot, erős ellentétet.

Milyen idő — furcsa idő. Jellemzésül: 
Két magyar legény beszélget a vasúti ko
csiban. — Rajtam ugyan nem fognak ki, 
— szól az egyik. Mert tudod, biz’ én 
igaz kér. szoc. párti vagyok, de beirat
koztam a Csdnki pártba is, igazolványt 
is adtak, igy osztán kijut egy kis ked
vezmény onnan is, hogy oszt hova sza
vazok, az az én dolgom, azért titkos a 
voksolás, hehehe. Nevetnek jóízűen, szinte 
a könyük pereg belé.

Másik eset: Egy közigazgatási tiszt
viselő az örök irodába költözött. Szor
galmas ember, jó munkaerő volt. És ge
rinces, tániorithatailan híve minden kor
mánynak. Úgy beszéltek róla, mint a hű
ség megtestesítőjéről s a megingathatatlan 
tisztviselőember példányképéről. Őszinte 
részvéttel fogadták elmúlását, igaz saj
nálattal vették földi pályafutásának be
fejezését. A ravatalt virágerdő borította, 
köztük négy díszes koszorú. Mindegyiket 
más és más, köztük egy kormányon kí
vül álló politikai párt küldötte, a szalagok 
felírása szerint, — „hűséges párttagjának.“

Milyen idő — furcsa idő.
f
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Eljegyzés. Gabnay Gizii eljegyezte 
Keresik László. (M. k. é. h.)

Eszterházy János látogatása Rima
szombatban. Eszterházy János, a ke
resztény-szocialista párt országos elnöke 
a párt szervezeteinek meglátogatása so
rán hétfőn délelőtt Dr. Fleischmann 
Gyula tartományi képviselő, a párt kas
sai kerületének főtitkára és Dr. Aixin- 
ger László, a pozsonyi központ igazga
tójának társaságában Losoncról Gömör- 
be érkezett és elsősorban az osgyáni 
helyiszervezetet kereste fői. A párt or
szágos elnökének fogadtatására Illés 
István helyi elnök lakásán nagyszámban 
gyűltek össze a helyiszervezet tagjai és 
a magyarhegymegi és guszonai helyi
csoportok kiküldöttei. Eszterházy Jánost 
Illés István köszöntötte keresetlen sza
vakkal s üdvözlő beszédére az országos 
pártelnök rövid beszéddel válaszolt, 
majd dr. Aixinger László intézett hatá
sos beszédet az egybegyűltekhez. — A 
pártvezér kíséretével együtt ezután Ri
maszombatba utazott, ahol őt a párt Rózsa
utcai helyiségében a körzeti elnökség, a 
várgedei, kerekgedei, guszonai magyar- 
hegymegi és osgyáni helyiszervezet ve
zetőségi tagjainak társaságában fogadta. 
A körzet nevében prágai Kovács István 
rimaszombati helyielnök hosszabb be
szédet intézett a párt illusztris elnöké
hez s őt a rimaszombati szervezet tán- 
toiithatatlan hűségéről biztosította. — 
Eszterházy János ugyancsak hosszabb 
beszédben reflektált az elhangzott üd
vözlésre s munkaprogrammját ismertet
ve, párthűségre s a párt elvei melletti 
kitartásra buzdította híveit. Ezután Lóska 
Károly a várgedei helyiszervezet elnöke, 
majd Király János körzeti helyettes el
nök és Urbán Béla guszonai helyielnök 
üdvözölték Eszterházyt, aki ismételten 
megköszönte az iránta megnyilvánuló 
bizalmat s egyben elismerését fejezte 
ki a párttitkári teendőket körültekintés
sel ellátó Böhm Ferencnének. A párt
vezér után dr. Aixinger László párt- 
igazgató, majd dr. Fleischmann Gyula 
szólaltak föl a legaktuálisabb politikai 
kérdéseket érintve, ezután Kovács Ist
ván helyi elnök mutatta be az országos 
elnöknek a körzet vezetőségi tagjait. A 
délutáni órákban Eszterházy János kí

séretével együtt tisztelgő látogatásokat 
tett a városban a kér. szocialista párt 
és a testvér magyar nemzeti párt veze
tőinél, majd este hét órakor a körzeti 
párthelyiségben tartott megbeszélést, — 
utána pedig a tiszteletére rendezett 
pártvacsorán vett részt. A vacsora alatt 
dr. Löcherer Géza ügyvéd, a kér. szoc. 
párt rimaszombati körzete, Perecz Samu 
nyug. városi tanácsos, a magyar nem
zeti párt rimaszombati szervezete nevé
ben köszöntötte fel Eszterházyt, aki 
meghatottan válaszolt. — Pohárköszön
tőket mondottak még dr. Aixinger Lász
ló és Nagy Sándor pártigazgatók és dr, 
Fleischmann Gyula tartománygyülési 
képviselő. Az országos pártelnök ked
den délelőtt Rozsnyóra utazott, az ottani 
pártszervezet meglátogatása céljából.

Tanügyi hír. A Matheidesz Márton 
nyugalmaztatásával megüresedett jolsvai 
tanfelügyelőségnek az uj tanfelügyelő 
kinevezéséig való vezetésével Rohn Jó
zsef rimaszombati tanfelügyelő bízatott 
meg.

Bírósági áthelyezés. Marczinka Géza, 
a feledi járásbíróság telekkönyvvezetője 
saját kérelmére a nagymihályi járás
bírósághoz helyeztetett át. Az igy meg
üresedett telekkönyvvezetői állásra a 
rimaszombati kerületi bíróságtól Benda 
János helyeztetett át Feledre s az uj 
telekkönyvvezető állását már el is fog
lalta.

Halálozások. Egy kicsi bimbó hullott 
le az Élet fájáról, Lévay János itteni 
róm. kath. kántor és neje Fuhrmann 
Erzsébet pici fia : Lacika angyalnak föl
repült az égbe. A folyó hó 14 én ked
veseit itt hagyott fiúcska temetése f. hó 
16-án nagy részvét mellett ment végbe.

Hrivnák And/ás helybeli törekvő mé
száros és hentesmester f. hó 16-én, 46 
éves korában megvált földi szenvedé
seitől. A szorgalmas, családjának élt 
iparosember holttestét a részvét széles
körben való megnyilvánulása mellett f. 
hó 18-án temették. Halálát özvegye, 
gyermekei s nagyszámú rokonai gyá
szolják.

Szántó Ferencz nyug. méhii plébános, 
a tornaijai róm. kát. hívők lelkésze 49 
éves korában Tornaiján folyó hó 15-én 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Az ér
tékes lelkipásztori működést kifejtett, 
általános szeretetben és közbecsülésben 
élt plébános holttestét kedden délelőtt 
helyezték örök nyugalomra.

A magyar reálgimnázium segítő 
egyesülete az elmúlt napokban bocsáj- 
totta ki felhívásait tagjaihoz az elmaradt 
tagdijak befizetése érdekében, a nemes 
szivekhez apellálva, hogy önként vállalt 
tagsági kötelezettségeiknek mielőbb ele
get tegyenek, mert az ingyen tanköny
vek osztogatása, cipő és ruhasegélyek 
teljesen kimerítették az egyesület fillé
renként összetakaritott pénzkészletét. A 
felhívások folytán a tagoknak kürülbelü! 
egyharmada eleget is tett fizetési köte
lezettségének, a nagytöbbség azonban 
(főként pedig a jobb anyagi körülmé
nyek között élők) egyáltalában nem rea
gált a segitó egyesület udvariashangu 
a magyar diákok őszinte szeretetétől át
hatott felszólításaira. Tekintettel arra, 
hogy az egyesületnek súlyos áldozato
kat jelent a sürgető nyomtatványok 
költsége s mert minden egyes újabb 
sürgetés a segélyezésre szorult magyar 
diákokat károsítja meg tulajdonképpen, 
az egyesület elnöksége ezúton kéri a 
tagokat, hogy vállalt kötelezettségüknek 
a nemes cél érdekében mielőbb eleget 
tenni sziveskedjenek.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik szeretett kedves La

cikánk temetésén részt vettek, koporsó
jára virágot tettek vagy részvétüket bármi 
módon ezalkalombói nyilvánították, ezúton 
fogadják legószintébb köszönetünket. A 
katholikus énekkar tisztelt tagjai közre
működésükért fogadják ezúton is hálás 
köszönetünket.

Ifj. Lévay János és neje.

Elhalasztották a főtárgyaíást a vár
gedei jegyző sikkasztási bűnügyében.
A sorozatos hivatali sikkasztások miatt 
vád alá helyezett Varga István várgedei 
vezetöjegyző bűnügyében hétfőn kezdő
dött meg a főtárgyalás a helybeli ke
rületi bíróságon, ítélethozatalra azonban 
sor nem került, mert a megejtett tanú
kihallgatások alapján a bizonyítás ki
egészítésének szükségessége merült föl 
s erre vaió tekintettel a főtárgyalást el
halasztották.
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Rimaszombati soffőrök tűntető
sztrájkja. A január elsejével életbelép
tetett uj adók elleni tiltakozásul, mint 
ismeretes, hétfőn a köztársaság minden 
ré széb ő l ezerszámra vonultak föl Prá
gába az existenciájukban megtámadott 
autótaxisok s ahonnan a nagy távolság, 
illetőleg a nagy költség miatt nem je
lentkezett résztvevő, ott huszonnégyórás 
tüntető sztrájkot rendeztek a soffőrök, 
a szolidaritás kihangsulyozásául. Rima
szombatban hétfőn egyetlen egy bérautó 
nem állt ki a főtéri autó-standra s aki
nek hétfőn történetesen sürgős autóut
ak akadt volna, azoknak ugyancsak 
összekeliett minden nexusukat szedni, 
hogy autóhoz jussanak. A tüntető sztrájk 
minden rendzavarás nélkül, a soffőr- 
pálya komolyságához illő módon zajlott 
le s ami a fő, elérte célját, mert a köz
vélemény figyelmét sikerült százszáza
lékosan felhívni a taxisszakmát végpusz- 
tulássa! fenyegető uj adóterhek igaz
ságtalanságaira. Más kérdés, hogy a 
kormány miképpen fog reagálni a taxi
sok országos méretekben elhangzott jaj
kiáltásaira.

Havi vásár. Rimaszombat városában 
a szokásos havi vásár folyó január hó 
25-én lesz megtartva. Mindenféle álla
tok felhajbatók.

A régi 50 koronásokat kivonják a
forgalomból. A törvények és rendele
tek gyűjteményének legutóbbi számában 
megjelent a pénzügyminisztérium rende
leté az 1922. julius 12-iki keltezésű 50 
koronás bankjegyeknek a forgalomból 
való kivonásáról. Ezek a bankjegyek
1933. julius 1 -évei megszűnnek törvé
nyes fizető eszközök lenni. 1933. julius 
1-étől a Nemzeti Bank ezeket a forga
lomból kivont bankjegyeket 1934.junius 
30-áig összes pénztárainál becseréli,
1934. julius 1-étői 1938. junius 30-áig 
pedig már csak a prágai főintézet pénz
tárainál. 1938. junius 30. után a bank
jegyeket már nem váltják be.

Feloszlatják a rendőrbiztosságokat. 
Az országos hivatal március elsejévei 
teljesen feloszlatja a huszti rendőr- 
komisszariátust s a rendőrségi személy
zetet részint az ungvári rendőrigazgató
sághoz, részint pedig a történelmi or
szágokba helyezte át. Ezzel kapcsolat
ban a legkomolyabb formában kering 
az a hir, hogy rövidesen sor kerül a 
tízezer lakosnál kisebb városok, igy a 
rozsnyói, rimaszombati és párkányi 
rendőrbiztosságok feloszlatására is. A 
másik verzió szerint egyelőre még nem 
kerül sor a teljes feloszlatásra, hanem 
csak bizonyos restrinkciókra.

Szabadlábra helyezték Jolsva város 
főjegyzőjét. Egész Szlovenszkón nagy 
feltűnést keltett annak idején az a hir, 
hogy a csendőrség a rimaszombati ke 
rületi bíróság vizsgálóbirájának intéz
kedésére letartóztatta és az ügyészség
nek adta át Berecz Rudolf jolsvai városi 
főjegyzőt, axi ellen az a gyanú merült 
föl, hogy az 1927-ben megtartott egyik 
városi árlejtés alkalmával szabálytaia- 
taianul járt el és azzal, hogy a beérke
zett legolcsóbb ajánlatot egyszerűen el
sikkasztotta, 15.953 koronával megkáro
sította a város közönségét. A megtévedt 
közigazgatási főtisztviselő ügyeben a 
Kerületi bíróság lefolytatta a vizsgálatot 
s az iratokat vádemelés céljából már át 
is küldte az államügyészségre. Közben 
Berecz jegyző családja deponálta az 
ügyészségén a kárösszeget és igy a vád
hatóság hozzájárult a védő szabadlábra 
helyezést kérő beadványához, minek 
következtében Berecz Rudolf a napok
ban elhagyta a kerületi bíróság fogházát 
és szabadlábon várja be ügyének főtár
gyalását.

Elpáholták a disznóölés részletei
után érdeklődő fináncot. A Balogvöl
gyön fekvő Hrusó községben a múlt 
héten ellenőrző szemlét tartott Hruska 
Ferenc rimaszombati jövedéki ellenőr 
s minden házba bekopogtatott, ahol 
mostanában disznót öltek, azonban a 
kincstárt megillető adót be nem szol
gáltatták. Így került az ellenőr a Bendo- 
portára, amelynek udvarán letagadha
tatlan jelei látszottak még akkor is a 
pár nappal előbb, „bizalmas családi kör
ben" lefolytatott disznóölésnek. A hiva

talos közeg az adó és a birság befize
tését szorgalmazta, a két Bendo fiú, Pál 
és János azonban durván elutasította a 
fináncot s miután az nem tágított, mel- 
lenragadták, elverték és kidobták az 
utcára. A zajos fináléju jövedéki ellen
őrzésből szabályos büntetőügy lett s 
most a két Bendo fiút hatósági közeg 
ellen elkövetett erőszak cimén felelős
ségre vonják.

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

Megtalálták a 2 éve eltűnt tiszolci 
özvegy tetemét. Két évvel ezelőtt a 
Tiszolc szomszédságában levő Kadlubna 
nevű erdőben, a málnázó asszonyok 
egyike K u c h t a Zsuzsanna 58 éves 
tiszolci özvegy asszony nyomtalanul el
tűnt. Málnázás közben ugyanis hatalmas 
égiháboru tört ki s az asszonyok ijed
tükben, ahányan voltak, annyifelé futot
tak. Mikor az özvegy asszony késő este 
sem tért haza, hozzátartozói keresésére 
indultak és úgyszólván az egész erdőt 
tűvé tették, azonban sehol nem találták. 
A nyomaveszett asszony felkutatására a 
csendőrség is megtett minden lehetőt, 
két év elteltével sem sikerült azonban 
a legkisebb nyomra sem akadni, mig 
most a napokban a szolgálatot teljesitő 
egyik erdővéd a Kabiubna erdő egy 
tisztásán egy teljesen feloszlott női te
temre bukkant, amelynek agnoszkálása- 
kor a ruhafoszlányok alapján a hozzá
tartozók ráismertek Kuchta Zsuzsannára. 
Minden valószínűség szerint szivszél- 
hüdés érte az erdőben a vihar elől me
nekülő asszonyt, mert a hullamaradvá
nyokon külerőszak nyomait felfedezni 
nem sikerült.

Olcsó kölcsönnek híg a leve. A Prá
gai Magyar Hírlap lévai tudósítójának 
jelentése alapján közölte a napokban az 
alábbi közérdekű hirt: A garamvölgyi 
falvakban nemrég gépírásos prospektu
sok jártak kézről-kézre, amelyekben a 
„Gazdák Földhitel Forgalmi Vállalata" 
cimü kassai intézet Ígért olcsó kölcsö
nöket ingatlan fedezetre. A kassai vál
lalat ügynökökkel dolgozott, akik ter
mészetesen száz számra vették fel a 
jelentkezéseket, hiszen a mai válságos 
időkben a legtöbb gazda szívesen vesz 
igénybe olcsó hitelt. A legtöbben ötezer, 
tízezer, húszezer koronát kértek kölcsön, 
a kassai vállalat utasítása értelmében 
azonban a költségekre fejenként 100 
koronás előleget vettek fel az ügynökök. 
Rengeteg százkoronás költségelőleg gyűlt 
igy össze, amelyet a jóhiszemű ügynö
kök a kapott utasításhoz híven posta- 
utalványokon küldtek tovább Kassára. 
A kölcsönakció hamarosan tudomására 
jutott a csendőrségnek, amely helyén
valónak találta, hogy érdeklődjön a kassai 
vállalat tevékenysége iránt. Nemsokára 
megérkezett a kassai rendőrigazgatóság 
értesítése arról, hogy a vállalat műkö
dését a kassai hatóságok gyanús üzel
mek miatt betiltották s az irodahelyi
séget lepecsételték. Ez a közlés nagy 
riadalmat keltett az olcsó kölcsönben 
reménykedő gazdák táborában s igen 
megrémítette az ügynököket is, akik 
teljes jóhiszeműséggel végezték az ak- 
viráiást. Az akció utójátéka, mint annyi 
más esetben, most is a bíróság előtt fog 
leperegni. Annyit már megállapítottak, 
hogy a százkoronás előlegek elveszett
nek tekinthetők, mert azokat Kassán 
egy eddig ismeretlen egyén fölvette és 
bizonyára már régen el is költötte.

Hurokrakerűlt váltóhamísitó. Az aj-
nácskői csendőrség a napokban váltó
hamisítás gyanúja cimén őrizetbevette 
és a feledi járásbíróság fogházába szál
lította Básthy Lajos tajti ácsmestert, aki 
a losonci Tátra Bank fióknál, a Székács 
féle és a Francki féle bankháznál, a 
zólyomi Légió Bank fióknál valamint a 
söregi és füleki szövetkezetnél huszon
hét váltót hamisított 1500 koronától 
3000 koronáig terjedő összegek erejéig 
s az igy szerzett pénzeket saját céljaira 
fordította. A váltómanipulációkra, ame
lyeket a furfangos ácsmester hat éve 
folytatott, úgy jöttek rá, hogy az egyik 
lejáratot elfelejtette rendezni, a bank

ajánlott levelekben tudatta az óvatolást 
a jótállókkal, a levelek azonban egytől 
egyig visszajöttek a bankhoz azzal, hogy 
a címzettek egyáltalán nem léteznek. A 
megejtett házkutatás alkalmával egész 
váltóraktár került a csendőrök kezére 
úgyszintén egész halmaz kommunista 
röpirat, amiből arra következtetnek, hogy 
a váltóhamisításból szerzett pénzekre 
agitációs célokra is szükség volt. A ha 
misitás következtében a bankokat ért 
kár végösszegét eddig nem állapították 
meg.

Adomány. A néhai Hrivnák András 
elhunyta alkalmából a koszorúra gyűj
tött összegből felmaradó 00 koronát a 
helybeli mészáros- és hentes iparosok 
a rimaszombati hősök emlékműve javára 
adományozták.

Filmszínház. Folyó hó 21-én és 22-én 
színre kerül „A harmadik század" cimü 
cseh nyelvű film, mely a csehszlovák 
légiók oroszországi és a boisevizmus 
alatti harczait ábrázolja s egyebek kö
zött a zborovi döntő ütközetet is bemu
tatja. E film keretében a „Piator" doni 
kozák énekkar, valamint a „Slávia" da
lárda is szerepel. E háborús film Kopta 
József hasoncimü regénye nyomán ké
szült.

Folyó 25 én és 26-án előadásra kerül 
a „Va Banque" (Mindent vagy semmit)c. 
német verziós detektív film. A dennersi 
rendőrkongresszus főtárgyát képezik 
a titokzatos lopások, melyek tettesét 
eddig sehogysem sikerült kinyomozni. 
Tetézi a rendőrség konsternacióját az, 
hogy a tolvaj fejére kitűzött nagy jutal
mat tartalmazó boríték épp a gyűlés 
alatt eltűnik. Megindul a nagy hajsza, 
melynek folyamán ártatlanok is gyanúba 
kerülnek. A rendőrséget a sokszoros 
tolvaj még ugratja is, amenyiben a tett 
helyén mindig otthagyja névjegyét. A 
megoldás hapianddel végződik. Főszerep
lők Lil Dagover, Verebes Ernő és Gus- 
tav Gründgens.

Hatósági közlemény. Értesittetnek az 
autó- és traktortulajdonosok, hogy 1932. 
december 31-vel életbelépett a személy
autókkal folytatott személyszállítás utáni 
adó s a motoros jármüvekkel végzett 
teherszállítás utáni adó.

A személyszállítás utáni adó a követ
kező :
személyautóknál 1 liter henger
tartalomig ................................  800 K5.
személyautóknál 1—2 liter hen
gertartalomig ........................... 1200 Kő.
személyautóknál 2 literen felüli 
hengertartalommal.................. 1800 Kő.

Teherszállítás utáni adó alá tartozik 
a motoros jármüvekkel végzett teher
szállítás s kitesz traktoroknál: 
minden egyes lóerő után . . .  50 Kő. 
egyéb teherszállító jármüveknél a teher
bíró képesség minden 100 kg.-ja (meg
kezdett is) u t á n .......................50 Kő.

Az iparszerüleg űzött teherszállításnál 
az adó a fenti tételek háromszorosát, 
azaz 150 Ke.-t teszi ki.

Ezen adó negyedévi előleges részle
tekben fizetendő csekklapon, melyen fel
tüntetendő a fizetés célja.

Felhivatnak az ezen adó alá tartozó 
motoros jármű tulajdonosok, hogy az 
első évnegyedre eső részletet azonnal 
fizessék be.

Az adóalapban a fizetési időszak alatt 
beállott változásoknak nincs befolyásuk 
az ezen időszakra szóló adódijszabás 
mérvére, azonban 8 napon belül be kell 
azokat jelenteni a Jövedéki ellenőrző hi
vatalhoz.

Munkában a dohánytolvajok. Isme
retlen tettesek éjnek idején behatoltak 
Sík Adolf kaparópusztai (Várgede) gaz
dálkodó dohánypajtájában és onnan, 
anélkül, hogy munkájukba bárki is 
megzavarta volna, negyven kilo leveles 
dohányt loptak el a beszállításra elő
készített készletekből. A dohánylopást 
csak hajnalban fedezték fel s a nyomokat 
mintegy két kilométeren át, egészen a 
Durenda puszta közeiéig lehetett követni, 
ahol az ut szélén megtalálták az osz
tozkodás következtében elhullatott levél
töredékeket. — Ugyanazon a héten 
ugyancsak ismeretlen tettesek dézsmál
ták meg Simkó Gyula és Kocsis László 
mártonpusztai (Jánosi) dohánytermelők

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, január 21-én és 22-én 
csehül beszélő nagyfilm Kopta József híres regé
nye nyomán. Történelmi alkotás a csehszlovák 

légiók oroszországi harcaiból:

*A harmadik század
Fősz.: Korbelár, Plachta, Smolik. Énekszámok: 

Platov énekkara, mely nálunk is ismert.

Szerdán és csütörtökön, január 25-én és 26-án 
németül beszélő nagyfilm, mely különleges témá

jával egyedüli esemény a filmprodukcióban:

Va Banque
(Mindent vagy semmit)

Fősz.: Lil Dagover, Verebes Ernő, G. Gründgens.

pajtáját, ahová álkulcs segítségével ju
tottak be és hetven kilo zsákmánnyal 
nyomtalanul eltűntek. A napirenden lévő 
dohánylopások ügyében a hatóságok 
erélyes nyomozást folytatnak.

Elitélték a méhek tolvajait. Kanyitur 
László beretkei gazda méhesét az ősz 
folyamán ismeretlen tettesek kifosztották 
és két kas méhet mindenestül elloptak. 
A károsult feljelentésére a csendőrség 
széleskörű kutatást folytatott a méhtol- 
vajok után és sikerült is a tetteseket 
Molnár Béla és András, valamint Urbán 
András beretkei kőművesek személyében 
kinyomozni, akinél a lopott kaptárokat 
is megtalálták a házkutatás alkalmával. 
A tetteseket a kerületi bíróság lopásért 
most vonta felelősségre és őket egyen
ként két-két hónapi fogházra Ítélte.

ME GHÍ VÓ.
A Rimaszombati Polgárikör Sport

szakosztálya folyó hó 29-én d. e. 10 
órakor tartja folyó évi

rendes és tisztújító közgyűlését,
melyre a t. tagokat ezúton is szives meg
jelenésre kéri a vezetőség.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés.
3. Pénztári jelentés.
4. Uj tisztikar választása.
5. Indítványok.
A tagok figyelmét felhívjuk arra, hogy 

szavazati joguk csak azon tagoknak van, 
akik 1932. évi havi tagdíj szelvényeiket 
beváltották, illetőleg a közgyűlésig be
váltják.

Rimaszombat, 1933. január 19.
Neumann László

titkár.
Vajda Zoltán

iigyv. elnök.

S P O R T .
Aközépkertilet évi rendes közgyűlése,
Egyhangú szavazással Rimaszombat 

lett az uj kerületi székhely.
A múlt évi zajos és túlfűtött at- 

mosztféráju füleki, valamint a há
rom hónapos direktóriumi vezetés 
után f. hó 15-én tartotta meg Ri
maszombatban a Tátra szálló nagy
termében a Középkerület évi ren
des közgyűlését. Noha a közgyűlé
sen a Kerület csaknem valamennyi 
egyesülete képviseltette magát, az 
egész közgyűlés nyugodt hangulat
ban, mérsékelt érdeklődés mellett 
folyt le. Ennek oka talán az átme
neti helyzettel járó bizonytalanság 
és a várakozás, hogy mit hoz a 
jövő. Meglátszott az egész közgyű
lésen, hogy egyenlőre mindenki a 
várakozás álláspontjára helyezke
dik, különös tekintettel arra, hogy 
a legfontosabb vezető állásokba uj, 
de régi kipróbált sportemberek ke
rültek. Kezdetnek biztató ez s igy 
a Kerület egyesületein múlik, ho
gyan és milyen eredményes munka

Az O. T. E. és a Rimaszombati Dalegylet
közös műsoros táncmulatsága az Járási Ipartársulat szókházában 1933. február hó 18-án.
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kifejtésével fognak hozzájárulni az 
uj vezetőség munkájához.

A közgyűlést Herczog György, 
volt kerületi és*'direktórlumL. elnök 
nyitotta meg, felolvasván a Szö
vetség üdvözlő levelét, valamint a 
személyére szóló meghatalmazó le
velet és közölte a közgyűléssel, 
hogy a Szövetség rendelkezése foly
tán a középkerületi direktórium be
fejezte működését és az uj válasz
tások révén visszatér a Kerületbe 
az alkotmányos élet. Dr. Tomesz 
András volt direktóriumi előadó 
részletesen ismertette a direktórium 
működését, és a távollévő Lakatos 
László direktóriumi pénztáros he
lyett előterjesztette a jövő évi költ
ségvetést, amely fölött kisebb vita 
indult meg, végül is úgy határo
zott a közgyűlés, hogy a pénzügyi 
kérdések fölötti végleges döntést 
már az uj vezetőségnek engedi át.

Ezután következeit a közgyűlés 
tárgysorozatának két legfontosabb 
pontja és pedig a kerületi székhely 
megállapítása és az uj tisztikar meg
választása. A kerületi székhely kér
désében a közgyűlés egyhangú sza
vazással döntött és pedig oly érte
lemben, hogy a Kerület uj székhelye 
Rimaszombat legyen. Az uj tiszti
kar megválasztására Makoviís Jenő 
elnöklete alatt jelölő bizottságot 
küldtek ki, amely bizottság rövid 
tanácskozás után az alábbi listát 
terjesztette a közgyűlés elé :

Elnök: Herczog György (LAFC), 
helyettes elnök: Makovits Jenő
(RPS), alelnökök : Duhony Lajos 
(FTC), és Krén Ágoston (RME), 
előadó : Maros Miklós (egyesületen 
kívüli), jegyző: Geró Dezső (RME), 
pénztáros: Fejes János (RPS), el
lenőr : Reinitz Miklós (TIMES), 
kerületi kapitány: Cséman István 
(RME), szövetségi m egbízott: Ne- 
mecz Miklós.

A közgyűlés a jelölő bizottság 
által beterjesztett lisztát teljes egé
szében egyhangúlag elfogadta.

Megválasztották ezután a kerület 
választmányát és intézőbizottságát 
olyképen, hogy valamennyi egye
sület nagyságának megfelelően le
gyen képviselve.

Az uj vezetőség nevében Her
czog György elnök keresetlen sza
vakban köszönte meg a kerület 
bizalmát, Ígéretet téve arra, hogy 
mint eddig, ezután is minden ere
jével és igyekezetével a szlovensz- 
kói egyetemes magyar sportot fogja 
szolgálni.

Ezután Márkus László, lapunk 
főszerkesztője, a Középkerület örö
kös diszelnöke mondott rövid, de 
mélyen szántó beszédet, felhiva az 
egyesületek vezetőségét és tagjait 
a testvéri békés együttműködésre, 
az igazi sportszellem fejlesztésére, 
hogy a kerület ezáltal elérje azt a 
céit, amely a sportnak tulajdonké- 
peni hivatása. Nyomatékosan han
goztatta, hogy az egyesületek tevé
kenysége ne a személyeknek egy
más elleni és a zöld asztalnál foly
tatott küzdelmeiben merüljön ki, 
hanem a kölcsönös megbecsülés 
alapján a zöld gyepen rivalizálja
nak egymással, annál is inkább, 
mert hiszen „a sport a nemes ve
télkedések küzdőtere1', ahol minden 
más momentumot ki kell kapcsol
nunk.

Makovits Jenő a RPS ügyvezető 
elnökének indítványára a közgyű
lés elhatározta, hogy a direktórium
nak nagy és önzetlen munkájáért 
jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.

1933. január hó 22.

Herczog György elnök újólago
sán megköszönve az egyesület bi
zalmát, valamint a kiküldöttek meg
jelenését, a kerületi közgyűlést be
zárta. Mindjárt a közgyűlés bezá
rása után összeült az uj választ
mány, hogy megejtse a sorsoláso
kat a tavaszi bajnoki mérkőzésekre 
és letárgyalja a legsürgősebb folyó 
ügyeket.

Mi, a sportnak önzetlen és pár
tatlan toliharcosai továbbra is min
den erőnkkel készséggel állunk az 
egyetemes sport rendelkezésére 
mindaddig, amig ténylegesen a 
sport területén mozog, de kímélet
lenül harcolunk azok ellen, akik 
ezt bármi okból, vagy bármi mó
don elgáncsolni igyekeznek. Ne
künk egyformán kedves Kelet és 
Dél, Közép és Nyugat sportélete s 
azért bátran harcba szállunk.

Ezzel a mottóval kívánunk az 
évad elején a sok harcon keresz
tül ment Középkerületnek eredmé
nyekben gazdag munkát, amely 
valóra váltja teljes egészében a 
régi közmondást:

Ép testben ép lélek!
Brünner Sándor.

❖* *
A rimaszombati football-kerüíet tava
szi bajnoki mérkőzéseinek sorsolása;
Március 26. TIMES LAFC, RPS-FTC, 

ASC-RME.
Április 2. TIMES—ASC. RME—LAFC, 

PSC-RPS, RTC—FTC. 
Április 9. ASC—LAFC, RME—TIMES, 

PSC—FTC, RTC—RPS. 
Április 23. ASC — PSC, FTC— LAFC, 

RTC—TIMES, RPS—RME. 
Április 30. LAFC-RTC, FTC—TIMES, 

RPS —ASC, PSC—RME. 
Május 7. LAFC-RPS, RME —FTC 

RTC—ASC, TIMES-PSC. 
Május 14. PSC —LAFC, ASC —FTC, 

RME—RTC
Május 21. RPS —TIMES, RTC —PSC

A R M E  multévi munkastatisztikája.
A RME a múlt év folyamán ér

tékes sporttevékenységet fejtett ki 
és pedig nemcsak a football terén, 
hanem a kerékpár és birkózásban is.

1. Football. A football statiszti
kája általában véve kedvezőnek 
mondható s ha tekintetbe vesszük, 
hogy az egyletet a múlt év folya
mán érzékeny veszteségek érték, 
úgy még kedvezőbb színben fog 
feltűnni. A RME a múlt évben ját
szott: bajnoki mérkőzést 13-at,
melyből nyert 7, vesztett 5 esetben, 
eldöntetlenül végzett 1 esetben, ba
rátságos mérkőzést 22-t, melyből 
nyert 14, vesztett 6, eldöntetlenül 
végzett 2 esetben, nemzetközi mér
kőzést játszott kettőt, egyet nyert, 
egyet vesztett. Összgólarány: 102:60

Összehasonlításul :
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adott kapott

1931 33 15 18 5 68 63
1930 32 1° 19 3 76 89
1929 22 11 1 10 1 65 45
Ezenkívül a RPS— RME kombi

nált játszott 3 mérkőzést: a besz
tercebányai Slávia ellen 1:2, a Nóg
rádi válogatott ellen 5:1, a Kispest 
ellen 2:5 arányban. Legszebb ered
ményei : a Diósgyőri AC ellen 4:2, 
Kassai MSE elien 7:2, Soroksár 
ellen 1:2, Poprádi AC ellen 8:1, 
RPS ellen 3:1 és 6:1, Zólyomi TK 
ellen 2:1, Rozsnyói SC eilen 3:0. 
A csapatban a legtöbbször játszot
tak : Solymossy (35), Ofcsárik (32), 
Mazsik (32), Molnár (30), Lőkös I. 
(27), Szlovencsák (25), járosi (25),

Ács (22), Lőkös II. (22) síb. A 
legtöbb gólt rúgták: Járosi (22), 
Molnár (15), Háber (15), Kresnye 
II. (8), Vrbka (8), Balázsik, Ofcsá
rik (7).

A II. csapat összesen 24 mér
kőzést játszott, ebből megnyert 11-eí, 
elvesztett 7-et s eldöntetlenül vég
zett 6 esetben.

2. Kerékpár. A RME az elmúlt 
évben két országúti kerékpárver
senyt rendezett, mindkettőnek igen 
sok résztvevője volt, a győztesek 
szép dijakat kaptak.

3. Birkózás. A RME két ver
senyzője: Béták János és Éliás 
János résztvettek a Rozsnyói SC 
országos versenyén s Béták a súly
csoportjában a respektábilis II. di
jat nyerte.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábely Károl y iaptulajdonos.

Egy jó házból való fiú szlovák és 
magyar nyelvtudással a

B R Ü N N E R  E I Á M U E L
röfös és divatáru céghez

tanulónak azonnal felvétetik.
Egy modern rövid

Bősendorfer-zengora
o l c s ó n  e l a d ó .

Cím a kiadóhivatalban megtudható.

K iá ru s í t á s ! ! !
Elköltözés miatt pár napon beiül 

kiárusítom az összes házibutorokat, egy 
szép háló berendezést, a butorraktárbó! 
feimaradt bútorokat : szekrény, kredenc, 
ágy, toalet, dívány, sezlon, asztalok és 
székek, fotelok stb.

Asztalos műhelyből az összes fel
szerelést, eszterga és gyalupadokat, eny
vező bakot, furnirt síb.

Jégszekrényt, hentes töltő és őrlő gé
peket. — Fürdőkádat, kis stráfkocsit, 
taligát a legolcsóbb árban.

Kispást-téri 4. sz. házam, magányos 
udvar, 2 szoba, konyha, spajz és mosó
konyhából álló lakással, azonnal kiadó, 
esetleg olcsón eladó. Adómentes. 
Bővebb felvilágosítással szolgál a

tulajdonos SO LA IC S P .
Rimaszombat, Jánosi-utca 20.

Generáiné Finanéné Riaditeístvo 
v Braíislave.

Oddel. XVI. financná prokuratura.
XVI. 1069—33. számhoz.

Hirdetmény.
A braíislavai jogügyi igaz

gatóság, a CsI. állam, mint a fel
oszlatott „Gömör-Kishont Várme
gyei Gazdasági Egyesület Rima
szombat" (Gemersko - Malohontsky 
zupny Hosp. Spolok) felszámoló
jának képviselője ezennel felhívja 
ezen egyesület összes hitelezőit, 
hogy szabályszerűen igazolt köve
teléseiket — amennyiben azokat 
eddig még be nem jelentették vol
na — ezen hirdetés közzétételétől 
számított 8 napos határidőn belül a 
Pénzügyi Jogügyi Igazgatóság
nál Bratislavában jelentsék be.

A be nem jelentett vagy kése
delmesen bejelentett követelések a 
megszüntetett egyesület vagyoná
nak likvidálásánál nem lesznek 
figyelembe véve és az egyesület 
megmaradt vagyona csak azon hi
telezők között lesz felosztva, akik 
követeléseiket az előirt módon és 
idejében bejelentették.

A jogügyi igazgatóság főnöke:
Dr. O. VITÁK korm. tan. s. k.

Meghívó.
A Rimaszombati Bank

J

előbb

Rimaszomb ati T akar ékp énztár
1933 január 30-án délelőtt 10 órakor
az intézet saját helyiségében tartja

rendkívüli közgyűlését
melyre a részvényeseket tisztelettel meg
hívja az IGAZGATÓSÁG.

A közgyűlés tárgya:
1. Az uj banktörvény szerint megkívánt 

alapszabály módosítások keresztülvi
tele.

2. Nyugdijpótló szabályok alkotása.

Alapszabályaink szerint szavazati joggal 
csak azon részvényes bir, aki a ne
vére irt részvényt legalább 3 nappal 
a közgyűlés megtartása előtt az inté
zet pénztáránál, vagy a Bratislavai 
I. Takarékbanknál Pozsony, vagy a 
Tornaijai Hitelintézetné! Tornaija, le
tétbe helyezi.

| Gyógyhorok, 
Tápszerek, 
Gyermekápo- 
lási-czikkek

a BOKOR-drogériában.
Értesítés.

Tisztelettel felhivom a hölgyközönség 
figyelmét azon körülményre, hogy most 
van a legalkalmasabb ideje annak, 
hogy mindenki, mindennemű átalakítási 
munkálatokat u. m. kosztümök és ta
vaszi kabátok átalakítását most készít
tesse el.

Szezonidőben ily átalakítási munká
latokra nincs elegendő idő, ennélfogva 
használja fel mindenki az ily átalakítási 
munkák elkészítésére a legalkalmasabb 
téli holtévadot, amikor jutányos áron 
szép átalakítási munkákat készítek.

Tisztelettel:
^  Z I O N  M.  angol nőiszabó ^  
Rimaszombat, Masary-tér 20. sz. alatt. 
A tavaszi divatlapok már megérkeztek.

CzipOt mérték után
8 9  K ő-tól

Javítunk bőr, gumi, hó és sár 
cipőket olcsón, jól és gyorsan

Nagy Miklós
Rimaszombat Tompa-utcza 29. szám.

zá logh ázam at K om ensky-utcza  
25. szám ú h ázba h elyeztem  át,
ahol mindennemű értéktárgyra a 
legmagasabb kölcsönt folyósítom, 
előnyös feltételek mellett.

A rimaszombati zálogház, 

Eladó ház,
mely áll 2 szobából, 1 konyhából, 1 éléskamrá
ból s 1 nagy pincéből .kis kerttel. Az alap első
rendűen masszív, a tető szintén elsőrendű fedéssel 
van ellátva. Ezen ház csak 80 m. van a főtértől 
s ezért igen alkalmas iparosok részére. Ára 
25000 korona. Információk a tulajdonosnál 

Komensky-utca 17. sz alatt.

lmtr. bükkhasábfa
házhoz sz á llítv a
45 korona.

Megrendelhető a SEIDNER BERNÁT 
és FIA fakereskedő cégnél.

Rimaszombat, 1933. Nyomatott R ábely K ároly könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


