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(Zs.) Ezerféle szálat húzogattak 
éveken át ide-oda s azok úgy ösz- 
szegubancolódtak, hogy nem köny- 
nyü megtalálni a különböző fona
lak végeit és igy lassan harmóniát 
hozni az összegabalyodott, össze
akaszkodott fonalszálak közé.

Pedig ott van a megvilágító és 
összegubancolt szálak fölött, ott 
van a nyomorúsággal fenyegető 
gazdasági válság, amely megmu
tatja, hogy helytelen irányokba 
rángaiták a különböző érdekfona
lakat, amikor mindenki a maga 
önző elgondolásait, terveit tolta 
előtérbe. Megcsinálták az elsőren
dű és másodrendű népek osztályo
zását a győzők és legyőzőitek kö
zött, megcsinálták a sok elkülönítő 
vámsorompót a kis országok ha
tárai között.

Nem számítottak arra, hogy a 
művelt népek megélhetésében és fej
lődésében szükség van nemcsak 
sok aranyalapra, hanem mindennél 
több bizalomra és ez a bizalom,; 
ez a megértés annyira fontos föl
tétele a müveit államok létének, 
hogy enélkül összeomlik minden 
érték.

A bizalom, a megértés annyira 
fontosnak bizonyult az európai ál
lamok életében, hogy enélkül ha
lomra dől minden és visszasülye- 
dünk évszázadokkal, esetleg évez- j 
redekkel a müveit állapot kényel
méből a vad népek csereberéjére 
és elveszíthetjük, kockára tehetjük 
a kultúra évszázadokon át kivívott 
könnyítéseit.

A kultúra közössé tette az em
beri javakat és az országok ter
mékeit. Csak pénz, jó pénz kellett 
hozzá és a kereskedelem könnyül 
szerrel elhozta azokat a föld végső; 
határairól. De ehhez szükséges 
volt a müveit népek kölcsönös bi-| 
zalma egymás iránt és emberi hu- j 
mánus megértés.

Ha ez az emberi megértés s a 
vele járó bizalom fogytán van, 
mert elfogyasztotta azt a háború 
gyűlölete és a túlfűtött naciaonaliz- 
mus bosszú lihegése, a mellyel 
meg akart torolni századokon át 
képzelt sérelmeket: akkor előáll
hatnak olyan esetek, hogy köny- 
nyebb valamit az ellenlábasok fö ld -; 
jéről: Uj-Zélandról s Ausztráliából 
megszerezni, mint itt Európa kö-| 
zepén valamelyik szomszédos or
szágból.

A bizalom, a megértés hiányát 
már megérezték néhány év óta. 
Azért hangoztatják a földrajzilag 
összetartozó részek közös megértő 
munkáját a Dunamedencében.

De ennek is sok az akadálya, 
mert mindenki a maga saját érde
keit akarja előtérbe tolni s a má

siktól várja a lemondó, jóakaratu 
megértést.

így huzakodnak, vonakodnak és 
a fölmerülő tervek elé újabb és 
ujább gáncsokat vetnek, amivel 
halogatják a megértést és az igazi 
kibékülést.

Erezzük már a viszonyok nyo
morúságos leromlását mindnyájan,’ 
de még nincs a torkunkon a kés, 
amely átvágással fenyegeti a nuza- 
kodót. Azt hisszük, hogy valami 
véletlen majd csak kisegít a baj
ból, megmenekülünk az áldozattal 
járó kibéküléstől.

Hiszen lehet igy is huzni, ha
lasztani egy ideig, de aztán a té
nyek logikája végre is bekövetke
zik majd s a tények logikája: — i 
mint egy nagy államférfiu vallotta 
csaknem egy századdal ezelőtt — j 
a legmeggyőzőbb ékesszólás.

Most Macdonald, Mussolini és 
más kiváló emberek igyekeznek 
rendbehozni az összegubancolt szá
lakat és uj alapon akarják létre
hozni az európai népek és államok

megértő kibékülését, a növekvő 
fegyverkezések elhárításával.

Mert megértés nélkül, bizalom 
nélkül csak a fegyverkezésben, a 
háború kockázatában látják a mü
veit népek és államok biztosítását.

Azért nagyon ideje volna már a 
háború fenyegető rémét lehető 
messzire kitolni és eitávolitani.

A tervek biztatólag indultak út
nak a vezetők között. Arra nem 
lehet számítani, hogy egy csapásra 
megértsék egymást és mindent elfo
gadjanak úgy, amint elébük adták.

Különbözők a felfogások és időt 
kell adni a megértésre, a belátásra 
mindenkinek. De mindenkinek be 
kell látnia, hogy a tizenkettedik 
órában vagyunk és nem tanácsos 
az összegubancolt állapotokat to
vábbra is úgy rángatni ide-oda, 
mint eddig, mert abból még na
gyobb zavar támad.

Most már igazi megértésre, igazi 
humánus eljárásra, igazi bizalomra 
van szükség. így születik csak meg 
az európai kibontakozás.

A városi képviselőtestület alakuló közgyűlése.
Rimaszombat városbirójául nagy szótöbbséggel Dr. Eszenyi Gyula főorvost 
választották meg. — Első helyettes: Dr. Bartos Gyula járásbiró, második 

helyettes: prágai Kovács István kereskedő.
Csütörtökön délután 3 órakor tartotta 

meg elöljáróválasztását a petíciók el 
utasítása folytán jogerősen hivatalba- 
iépő városi képviselőtestület, Hanesz 
Emil járásfőnök, illetőleg Zsuffa Kál
mán korelnök vezetésével. A gyűlést, 
amelynek legfőbb részét a biróválasztás 
képezte, óriási érdeklődés előzte meg 
s a hallgatóság részére fentartott he
lyet erre való tekintettel zsúfolásig meg
töltötte a közönség. A városházát a 
gyűlés idejére rendőrség szállta meg, 
az épület előtt, a kapuban, a folyosó
kon, sőt még a gyülésteremben is két 
fős rendőrposztok tartottak szolgálatot, 
Kiima felügyelő személyes parancsnok
sága alatt s ezenfelül a deíektivtestület 
is teljes számban ki volt vezényelve.

Pár perccel három után nyitotta 
meg az ülést Hanesz járásfőnök szlovák 
és magyar nyelven, miközben Demeter 
István kommunistapárti városatya napi
rend előtt felszólalásra kért engedélyt, 
de mert azt nem kapta meg, felhábo
rodva tiltakozott pártja nevében a rend
őri karhatalom kivezénylése ellen és 
követelte, hogy a város képviselőtestü
letének tekintélyét mélyen sértő intéz
kedését a járásfönök vonja vissza és 
távolítsa el a rendőrséget a tárgyaló
teremből. Az elhangzott tiltakozásnak 
természetesen semmi foganatja nem lett 
és minden zavar nélkül tértek át a fo
gadalomletételre. Elsőnek dr. Bartos 
Gyula járásbiró tette le a fogadalmat, 
majd sorban a többi városatyák, az ős
lakosblokk és a kommunistapárt tagjai 
magyar nyelven. Tizenötperc alatt a 
fogadalom letételi formalitásoknak vége 
volt s erre megtörtént a korelnök meg
választása s mint a képviselőtestület 
legidősebb tagja Zsuffa Kálmán (kér. 
szoc.) foglalta el a korelnöki széket, 
melynek megtörténte után a pártok ki
jelölték delegáltjaikat a választási bi
zottságba.

Mialatt a bizottság tagjai elhelyez
kedtek az elnöki asztalnál dr. Gyurko- 
vics János szólalt fel és követelte, hogy 
Harsányi Aurél állami jegyzői főtitkár 
is szavazhasson a megejtendő elöljáró- 
sági választáson, dr. Bartos Gyula tilta
kozott ez ellen s a hirtelen elmérgesedő 
vitát Hanesz járásfőnök zárta le azzal, 
hogy dr. Gyurkovicstól megvonta a szót, 
kijelentvén egyben, hogy a képviselő- 
testület megalakulásánál, illetőleg az 
előljárósági választáson az állami jegy
zőt a törvény értelmében szavazati jog 
nem illeti meg.

Ezek után a korelnök a másodhelyet
tesi, majd az elsőhelyettesi városbirói 
tisztség igénylésére vonatkozó bejelen
tések megtételére szólította föl a pár
tokat, miután azonban igénylés egyik 
tisztségre nem történt, enunciálta, hogy 
mindhárom városbirót ezekután szava
zással fogja a képviselőtestület meg
választani. Dr. Törköly József indítvá
nyozta, hogy miután a törvény nem 
intézkedik világosan, vájjon a szavazás 
titkosan (szavazólapokkal) avagy nyíltan 
történjék, a képviselőtestület szavazással 
döntsön a felett, hogy a választást mily 
formában óhajtja lefolytatni. — Egyben 
bejelentette, hogy a városi magyar párt, 
a zsidópárt és a munkanélküliek vá
lasztási csoportja kapcsolva indul a 
szavazásba s e csoport nevében kéri, 
hogy a szavazás nyíltan történjék. Dr. 
Gyurkovics János a legfelsőbb közigaz
gatási bíróság 5847/930. döntvényére 
hivatkozással a titkos szavazás elrende
lését követelte, a közgyűlés többsége 
azonban a nyilt szavazás mellett dön
tött.

Elsőnek a városbirói tisztségre ren
delte el a korelnök a szavazást. A ma
gyar blokk dr. Eszenyi Gyula főorvost 
(magyar nemzeti párti) a csehszlovák 
szoc. dem. párt két frakciója dr. Hudi- 
czius István orvost (csehszlovák szoc.

dem.), a kommunisták pedig Réthy Ist
ván asztalost (aki a kerületi bíróság 
fogházából most került ki egy hetes fel
tételes szabadságra) jelölték az első 
bírói állásra. Dr. Eszenyi főorvost a ma
gyar blokk 17 és a Micsura párt 3 sza
vazatával, összesen tehát 20 szavazattal 
megválasztották első bírónak, Hudicius 
9., Réthy pedig 7 szavazatot kaptak. Dr. 
Eszenyi megválasztását nagy éljenzés 
közben vette tudomásul a közgyűlés 
többsége. Az első helyettesi tisztségre 
dr. Bartost, Réthyt és dr. Hudiciust kan
didálták a választó csoportok. Dr. Bar
tos Gyulát a magyar blokk 17 és a Mi
csura párt 3 szavazatával, tehát össze
sen 20 szavazattal elsőhelyettessé válasz
tották, Hudiczius 9, Réthy 7 szavazatot 
kaptak. Másodhelyettessé a kandidált 
prágai Kovács István (kér. szoc.) és 
Réthy István közül a magyarblokk ti
zenhét és a Micsura párt 3 szavaza
tával, tehát összesen 20 szavazattal prá
gai Kovács Istvánt választották, Réthy 
ez alkalommal 8 szavazatot kapott (Ma- 
riányi Dezső szoc. dem. szavazott rá.)

A megejtett városbirói választás ered
ményét általános megnyugvással fogadta 
a közgyűlés, amenyiben dr. Eszenyi 
Gyula személyében politikailag nem ex
ponált, általános szimpátiának örvendő, 
agilis és minden tekintetben rátermett 
egyéniség kerül a város élére, aki az 
őslakosság képviseletére valóban pre
desztinálva van, viszont a képviselőtes
tület eredményes munkája dr. Bartos 
Gyula első helyettes megválasztásával a 
csehszlovák pártok felé is biztosítva van. 
A város vezetésének nagy gondot adó 
feladatai kellő munkamegosztással a köz
érdekben jól lesznek megoldhatók a 
vásosoiró és két helyettesének bekap
csolásával és ebben a tekintetben ha
tározott nyereséget jelent prágai Kovács 
István megválasztása is, aki az őslakos
ság tekintélyes részének bizalmából ju
tott megérdemelten a másodhelyettesi 
tisztségbe.

A biróválasztás után a tanácstagok, 
majd a bizottsági tagok megválasztására 
került a sor. A választások elrendelése 
előtt az egyes csoportok bejelentették 
kapcsolásaikat, ezek szerint a magyar 
blokk a zsidópárttal és a munkanélkü
liek csoportjával, a két szoc. dem. frak
ció a nemzeti szociálista és a köztár
sasági párttal kapcsoltak, a kommunis
ták és a Micsura pártiak pedig egye
dül indultak. Az első csoportnak 6, a 
másodiknak 3, a harmadiknak 2 s 
Micsuráéknak egy tanácstagság jutott. 
A tanács tagjait az egyes csoportok dele
gálták a következőképpen : 1. Magyar 
blokk: dr. Eszenyi Gyula, prágai Kovács 
István, Szőliőssy István, Sichert Károly, 
Vozáry Samu, Singer Rezső, 2. Cseh
szlovák blokk: dr. Hudiczius István, 
Benko Miklós, dr. Gyurkovics János, 
3. Kommunista párt: Réthy István és 
Kovács Lajos, 4. Micsura párt: dr. Bar
tos Gyula.

A tanács megválasztásának befejezé
sével Hanesz járásfőnök kijelentette, hogy 
a városbirói és tanácsi választás ellen 
hivatalból óvást emel és az érvényte
lennek lesz tekintve, mert a szavazást 
névszerint, nempedig titkosan hajtották 
végre. Dr. Törköly József hivatkozott 
a közgyűlés határozatára, amely szerint 
szótöbbséggel lett a nyilt szavazás el
fogadva, ennnélfogva szerinte kifogásnak 
helye nem lehet. Dr. Gyurkovics János 
ezzel szemben a legfelsőbb közigazga
tási bíróság ismert döntésére hívta föl 
még egyszer a figyelmet, ahol tudvale
vőleg a titkos szavazás van elvként ki
mondva. Hosszas paragrafus böngészés
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után végül is a közgyűlés úgy döntött, 
hogy a választást, a bizottsági iagsági 
tisztségek betöltésére is nyilt szavazás
sal folytatja, függetlenül a járási főnök 
óvásától.

A pénzügyi bizottság tagjai lettek : dr. 
Weinberger Rezső, Rábely Károly, Va- 
laszkay Rezső, dr. Löcherer Géza (ma
gyar blokk), dr. Daxner Vladimír, Lip- 
thay László (csehszlovák csoport), De
meter Bálint, Sajban Pál (kommunista), 
dr. Vágási Béla (Micsurapárt).

A gazdasági bizottság tagjai lettek: 
Valaszkay Rezső, Vozáry Samu, Kere
kes István (magyar blokk), Hőkkel Ist
ván és Bandzi Gyula (csehszl.) Demeter 
István (kommunista) és Vladár Viktor 
(Micsurapárt).

A jogügyi bizottság tagjai lettek: dr. 
Törköly József, dr. Weinberger Rezső, 
dr. Löcherer Géza (magyar blokk), dr. 
Gyurkovics János (csehszl.) és Réthy 
István (kommunista).

A szociális (egészségügyi) bizottság 
tagjai lettek: Telek A. Sándor, Ujj Lajos, 
Kerekes István, Zsuffa Kálmán, Rábely 
Károly és Toldi István (magyar blokk), 
Benko Miklós, Kuchinka Zsigmond, 
Máriányi Dezső (csehszl.), Huszti Béla, 
Matécska János (kommunista) és Sku- 
lán János (Micsurapárt).

A kulturális bizottság tagjai leitek: 
Sichert Károly, Rábely Károly, Telek 
A. Sándor, Báthory Andor (magyar 
blokk,) dr. Hudicius István, Dolezsái1 
József, Valentovics Rudolf (csehszl.),' 
Demeter István, Sajabó László (kommu
nista) Sklenár Márton (Micsurapárt.)

Az építészi bizottság tagjai lettek: 
Majoros József, Valaszkay Rezső, Telek 
A. Sándor (magyar blokk), Berger 
Oszkár (csehszl.) és Szabó László (kom
munista.)

Az üzemi bizottság négy tagjának 
megválasztását a szakemberek össze- 
válogatása céljából a képviselőtestület 
első ülésére halasztották.

A választások befejeztével sikerült a| 
járásfőnököt kapacitálni, hogy a szava
zást az esetleges felebbezések megelő
zése céljából titkosan, vagyis szavazó
lapokkal megismételje a közgyűlés. 
Evégből a járásfőnök egy félórára fel
függesztette a közgyűlést a jegyzőkönyv 
elkészítése céljából és felhívta a kép
viselőtestület összes tagjait, hogy a foly
tatólagos ülésre is teljes számban ma
radjanak együtt.

A folytatólagos ülés, amelyen 27-en, 
tehát határozatképes számban jelentek 
meg a városatyák s amelyen most már' 
szavazólapokkal az egész választást tit- j 
kosán, ugyanazon eredménnyel mégis- j 
mételték, öt perccel hat óra előtt vette 
kezdetét és hétig tartott. Ezen az ülésen ! 
a köztársasági párt már nem jelent meg 
s a két szoc. dem. frakció is csak egy 
taggal képviseltette magát. Eltérés csu
pán a biróválasztásoknál volt az első és 
második szavazást egybevetve, ameny- 
nyiben dr. Eszenyi, Dr. Bartos és Kovács 
ezúttal is megkapták a 20- 20 szavazatot, 
Réthy hatot kapott s miután dr. Hudi
cius ebben a menetben már kandidálva 
sem lett, pártjának bizalmija üres lap
pal szavazott. A szavazás lezártával dr. 
Eszenyi Gyula városbiró köszönetét mon
dott a járásfőnöknek a közgyűlés leve
zetéséért, majd Ígéretet tett, hogy teljes 
erejével azon lesz, hogy a város ügyeit j 
a pártpolitika kizárásával, az összla
kosság érdekeinek szemmeltartásával 
vezesse s legfőbb törekvése lesz, hogy 
társadalmi és nemzetiségi külömbbség 
nélkül a polgárság boldogulását tőle! 
telhetőén elősegíthesse s a közös, váll- j 
vetett munkához úgy a képvise'.őtestü 
leti tagok, mint a tisztviselők közremü- ! 
ködését és támogatását kérte.

Dr. Bartos Gyula első helyettes város-1 
biró rövid szlovák nyelvű beszédben 
hasonló irányban vázolta programmját! 
és hangoztatta, hogy működésében teljes! 
politikamentesség fogja vezetni.

Az uj elöljárókat és képviselőtestüle
tet a város tisztviselői és alkalmazot
tai nevében ezután dr. Gabonás János 
városi titkár üdvözölte, működésükhöz j 
Isten áldását kérte és külön is hang- j 
súlyozta, hogy a város érdekében mind
annyian hatványozott mértékben és fel
fokozott szorgalommal fognak dolgozni.

A felszólalások sorát a kommunista 
városatyák fejezték be, a választások 
idején portált szociális program bevál
tását követelve. — Ezután került a sor 
a jegyzőkönyv aláírására. Számítani le
het arra, hogy a köztársasági párt ré
széről az előljárósági választást meg

támadják, tekintettel azonban arra, hogy 
a közgyűlést a titkos szavazás állás
pontja mellett harcoló tábor kívánsága 
szerint szavazólapokkal is megismétel
ték, még pedig azonos végeredménnyel, 
a felebbezésnek semmi eredménye nem 
lehet.

Két éves áldatlan kormánybiztosi 
uralom után Rimaszombat polgársága 
végre saját kezébe kapta vissza sor
sának intézését. A vezetésben minden 
politikai kutmérgezés ellenére, a tisztán 
a város érdekét szemelőtt tartó Micsura 
párti városatyák helyes állásfoglalása 
folytán sikerült az őslakosság arányos 
részvételét biztosítani és a várpsbirói 
székben olyan egyéniséget ültetni, aki 
nemcsak bírja az őslakosság, hanem 
polgárság többi rétegeinek bizalmát is 
és akinek bírói működéséből a város 
gazdasági, társadalmi és pénzügyi vi
szonyának általános javulását várhatjuk.

Kérelem

Azok, akik a Gondviselés kegyelmé
ből még élő tanúi vagyunk a múlt év
század utolsó évtizedeiben— 1882 -1896 
években lefolyt művelődési események
nek, — bizonyságot tehetünk arról, — 
aminek én magam is állandóan cselekvő 
részese voltam, — hogy a volt rima- 
szombati koszorús Dalárda, az országos 
dalversenyeken kivívott győzelmeivel, 
milyen jól hangzó országos nevet s di
csőséget szerzett városunknak.

Az első tanulmányút Debreczenben 
kezdődött. A további : tniskoiczi, pécsi, 
fiumei és budapesti győzelmeknek bi
zonyítékai azok az értékes versenydijak, 
melyek a polgári kör irodahelyiségében 
vannak elhelyezve.

Ezek a sikerek, folytonos fejlődés ut
ján, az országos versenyek mint vizsga- 
alkalmak képző hatása következtében 
csak úgy voltak elérhetők, hogy dal
barát közönségünk, minden országos 
verseny alkalmával, buzgó áldozatkész
séggel támogatta a daltársulatot és le
hetővé tette a versenyeken való rész
vételét.

Az adakozók között a város, mint 
legfőbb pártoló vezetett, azután követ
keztek a pénzintézetek, egyesületek és 
az egyesek, kik azzal a büszke önérzet
tel nyújtották segítő kezöket a daltár
sulat felé, hogy ez által a dalmüvelődés 
terén kötelességüket teljesítették és a 
győzelmes Dalárdát újabb sikerek el
érésére s városunk jó hírnevének fen- 
tartására buzdították.

Tömegesen látogatta közönségünk a 
Dalárda kéthetenként, télen a Három 
Rózsa (most Tátra) szálloda nagytermé
ben, nyáron pedig a Városkert körönd- 
jén tartott 20 krajcáros sétahangverse
nyeit,

És a támogatásnak ezek a módjai 
buzditólag, lelkesitőleg hatottak a Da
lárda. minden egyes tagjára s ennek a 
hatásnak eredményes megnyilvánulása 
volt. hogy a tagok pontosan jártak a 
gyakorló órákra és maguk tovább kép
zését, a további sikerek érdekéből, vi
szont kötelességüknek tekintették.

Az újonnan szervezett mostani rima- 
szombati Dalárda, az elődje nyomdo
kain igyekszik haladni és megragadni 
kívánja — és kell is, hogy megragadja — 
azokat az alkalmakat, amelyek módot 
nyújtanak neki arra, hogy képességéről, 
fejlődése és előrehaladásáról bizonysá
got tegyen.

Ilyen alkalom kínálkozik folyó évi 
junius hó 4 én Komáromban, ahol a 
helyi Dalárda fennállásának 70 ik évfor
dulóján a Szlovenszkói Országos Ma
gyar Dalosszövetség, az összes tagegye
sületek szereplésével országos dalünne
pélyt rendez.

Hogy ezen az ünnepélyen mint sze
replő tagegylet, a mi Dalárdánk is meg
jelenhessen, azzal a bizalommal fordu
lok egyesületünk nevében városi közön
ségünk dalbarátaihoz, amely bizalom 
reménységre jogosít, hogy kérésünk 
meghallgatásra talál és mindenki fel 
fogja ismerni a magyar dal művelése 
érdekében a legszélesebb körben meg
nyilvánuló áldozatkészség szükséges
ségét.

Ebben bizakodva, pénzbeli segélye
zésre kérjük városunk közönségét.

Be fogunk kopogtatni mindenkinek 
ajtaján és mindenkit felkérünk, hogy 
lépjen be pártoló tagjaink sorába évi

20 korona tagdíj fizetésének kötelezett
ségével.

Ezt a tagdijat erre az évre április 
hónapban fogjuk beszedni.

Mivel azonban már több évről nem 
voltak a pártoló tagdijak befizetve, a 
rendkívüli körülmény és az idő rövid
sége miatt még arra kérjük közönsé
günket, hogy az évi tagdíjon felül még 
május hónapban szintén 20 kor. rend
kívüli segélyt kegyeskedjék egyénenként 
egyesületünknek nyújtani, mert az or
szágos ünnepély költségeit: 32 tagnak 
három napra útiköltséggel legalább 6000 
koronában előirányozva, másként nem 
tudjuk előteremteni.

Rimaszombat, 1933. március 30.
Teljes tisztelettel, a Dalegylet nevében 

Perecz Samu,
nyug. városi jogügyi tanácsos, 
Szlovenszkó legöregebb dalosa.

H Í R E K
Csevegjen valamit,

kedves Jólértesült, hiszen hónapok óta 
csukamódra hallgat.

— Igen. Tudom, de ne csodálkozzanak 
rajta, édes, kedves Hölgyeim, egészen ter
mészetes ez a nagy szótalanság, hosszas 
hallgatás. Az történt ugyanis, hogy...

— Halljuk, halljuk!
— Hát igen: egy hirt olvastam s azóta 

folyton töprengek és hallgatok. Gondol
kodva, némán.

— Nohát ilyet!
— Nohát, — azt mondom én is, de az 

a hir ugyancsak gondolkodóba ejtett.
— Beszéljen hát, beszéljen.
— Szives engedelmükkel, már kíván

csiságuk kielégítése végett is megteszem.
— Nos, nos?
— Nos, hallják csak. A már inkább 

csak nagy, mint csodálatos Amerika egyik 
államában a próbaeljegyzés jött divatba. 
Nem is rossz és ha egy kicsit gondol
kozik fölötte az ember, okvetlenül helyes 
nek is találja. Mennyi szerencsétlen és 
boldogtalan házasságnak oka az, hogy a 
rövid jegy esség alatt nem ismerik ki eléggé 
egymást a fiatalok. A divatba jött próba
eljegyzést egy évre kötik. Ez idő alatt a
jegyesek“ minél többet foglalkoznak

egymással. Idejük legnagyobb részét együtt 
töltik, keresik a kellemetlen helyzeteket, 
hogy minél jobban kiismerjék egymást és 
meggyőződjenek róla, valóban egymásnak 
teremttettek-e ? Ha beválik a próba, nyu
godtan mennek a pap elé s ha nem, úgy 
minden harag nélkül, szépecskén szétvál
nak egymástól s anélkül, hogy egyik vagy 
másik valamelyes jogot támaszthatna a 
nem sikerült próbából, vagy éppen a próba 
jegyesség alatt elcuppant sok puszi miatt 
neheztelne, — a legjobb barátságban 
igyekeznek maradni, diszkréten őrizvén 
meg minden édes közös titkot. Nos, hát 
ez az, kedves Hölgyeim.

— Jé, de érdekes! Nem is rossz divat, 
jó lenne ezt nálunk is meghonosítani.

— Gondolják?
— Persze, persze!
— Tessék mozgalmat indítani ennek 

érdekében.
— Fogunk is, meg is lesz.
— Jó munkát és sok szerencsét hozzá, 

kedves Hölgyeim.
r

Ünnepi szolgálat a postán. Húsvéti 
ünnepek alatt és május 1-én a postai 
szolgálat következő :

1933. április 15-én, szombaton a hi
vatalos óra végződik a felekkel, levelek 
és csomagok kikézbesítésével délután 
15 órakor.

1933. április 17-én, hétfőn hivatalos 
postai szolgálat telefon és távirda for
galom mint ünnepnapokon.

1933. május 1-én hivatalos szolgálat 
mint vasárnapokon.

Huszonötéves jubileum. Káposztás 
László, a Rimaszombati Bank főköny
velője most töltötte be banktisztviselői 
munkásságának huszonötödik esztende
jét, mely alkalomból tisztviselőtársai, 
barátai és ismerősei melegen üdvözölték 
az eredménydús, szorgalmas munkásság 
negyedszázados stációjához érkezett s a 
közélet terén is értékes munkásságot 
kifejtő derék tisztviselőembert.

Uj lelkész. A kassai ág. hitv. evang. 
magyar-német egyházközség márczius 
26-án tartott közgyűlésén segédlelké
szévé egyhangúlag Baltazár Jánost vá
lasztotta meg. A városunkból származó 
fiatal lelkészt Cobrda Vladimír püspök 
nagy és szép papi segédlettel folyó hó
4-én szentelte fel.

Vallásos ünnepély. A helybeli ref. 
egyház, folyó hó 9-én, virágvasárnap, 
délután 6 órai kezdettel a Polgárikörben 
vallásos ünnepélyt tart, a múlt számunk
ban már ismertetett műsorral. Főpróba 
folyó hó 8-án, szombaton d. u. 5 órakor 
lesz a gyermekek részére, ugyancsak a 
Polgári körben.

Szombathy-est Eperjesen. A PMH
írja : Nagyon lelkes és zsúfolt ház előtt 
zajlott le Eperjesen az Ev. Ifjúsági Cso
port rendezésében Szombathy Viktor 
irodalmi estje. Az eperjesi közönség már 
régen szeretetébe fogadta ezt az egyéni 
utakon járó irót, aki most a „Város és 
falu kultúrája" cimü előadásában mélyre 
világitó adatokkal és meggyőződését 
szuggeráló modorával egészen uj irá
nyokra mutatott rá, amelyek az egymás
tól teljesen elütő kuiturák karakterét a 
legközelebbről érintik. Szombathy telje
sen otthonosan mozog ebben a téma
körben. Ez neki sokkal többet jelent, 
mint mondanivalót, neki ez a világné
zete, neki ez a vére. Kongenitális kész
ségével meg tudja érteni azokat a lé
nyeges jegyeket, melyek az urbánus 
kultúra ideológiájában felnőtt ember előtt 
teljesen ujszerüeknek hatnak. Humoros 
vénája, amely írói elhivatottságának fő
eleme, főleg fölolvasott novellájában 
nyilvánult meg a maga teljességében. 
Ö már túljutott e régi ideológia vonalán, 
amely főleg Mikszáth zsenijének a ma
gasságában a jóízű, élesrajzoiaíu, de 
senkit meg nem bántó anekdótázásban 
kulminál. De a legmagasabb szempontú, 
átfogóbb prespektivákra való rámutatá- 
sokat már a Tömörkény rézmetszet tech
nikájú skiccében és még inkább Móricz 
Zsigmond ölelő víziójában találjuk. A 
mai generáció az ő nyomukban nyitott 
szemmel és szélesebb látókörrel olyan 
szegmentumát nyalábolta át a népléiek- 
nek, amely a mai szociális erők síkjába 
állítva, a legkorszerűbb és legszüksé
gesebb közlési tartalmat csiholja ki az 
iróbói. Szombathy speciális és érdekes 
talentumának dicséretére válik, hogy 
olyan mesterekhez járt iskolába, mint 
amilyen Tömörkény és Móricz Zsigmond. 
Az illusztris vendégen kívül Flórián Ka
tónak volt meleg sikere. Ezen alkalommal 
uj oldalról mutatkozott be. S ahogyan a 
költőket interpretálta, abból hiányzott a 
modoros szavalásnak minden megunt 
póza és bosszantó külső rekvizituma. A 
versek lelkét éreztette, természetesen a 
szavak fényét is ragyogtatva. Főleg egy 
Ady-versnek a sötét pompáját és bolto
zatosán feszülő erejét tolmácsolta ma
radéktalanul s Mécs, Sebesi és Szom
bathy egy-egy versének stílusos előadá
sát is honorálták a megérdemelt tapssal. 
Éger György dr. nagyon finoman és in
telligensen játszotta Debussynak egyik 
hatásos ópuszát. Dancz Ferenc éneké
nek meg volt az a természetes varázsa, 
amely szükségszerűen c*akis akkor je
lentkezik, amikor egy naturalista énekes 
csakis olyan dalokat szólaltat meg, ame
lyeket szivvel-léiekkel tud kihozni. Szom- 
bathyt Fábry Viktor köszöntötte az 5 
lendületes és poétikus modorában és 
egy pár markánsan jellemző vonással 
kiemelte Szombathy egyéniségét, ezzel 
már előre is biztosította az értékes ven
dégnek méltán kijáró szimpátiát, (d. ö.)

Független Szemle cim alatt egy uj 
irodalmi, kritikai és tudományos lap in
dult meg Budapesten Dénes Béla szer
kesztésében. Az irodalmi főmunkatársak 
között helyet foglal a rimatamásfalvai 
származású Habán Mihály iró is, akinek 
tollából már több figyelmet keltő köl
temény jelent meg lapunkban. Az uj 
lap évente 10 szer jelenik meg, előfize
tési ára Csehszlovákiából 30 Ké. Szer
kesztőség : Budapest, VII. Damjanich u. 
49. 1. em.

Öngyilkos matróna. Ruzsinyi Bor
bála 66 éves nyustyai lakos körülbelül 
egy év óta búskomorságba esett és 
hozzátartozói előtt állandóan hangoztatta, 
hogy megunta életét. A család tagjai 
éber ellenőrzés alatt tartották az önma
gával meghasonlott matrónát, aki múlt 
szombaton mégis kijátszotta őreit és 
egy alkalmas pillanatban felakasztotta 
magát. Mire rátaláltak már halott volt.
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W elík  hangversenye Rimaszombatban.
Rendkívüli élvezetben volt része az 

elmúlt hét szerdáján városunk zeneked
velő publikumának, amely az utóbbi 
időben csak igen ritkán kap zenei igé- 
Ryej számára kielégítést. Kubelik, a 
világhírű hegedűművész látogatta meg 
városunkat és a megyeháza dísztermé
ben adott hangversenyén igaz műélve
zetben részesítette hálás közönségét,: 
amely leikesen ünnepelte a valaha min- j 
denütt tomboló sikereket arató, csodá
sán tarka múltra visszatekintő s éveit 
meghazudtolva, ma is fiatalos elánnal 
dolgozó művészt.

Kubelik a hegedüjáték technikusa.) 
Igazi m estere hangszerének, aki a hú
rok minden rezzenését és minden sze
szélyét csodásán ismeri. Ezért aratta és 
aratia ma is legnagyobb sikereit azok
kal a számokkal, amelyekben a techni
kai rész dominál. Bach hegedűszólóra 
irt prelúdium át és Paganini „Carrpa- 
nclla“ című remekművét városunkban 
soha sem hallott precizitással játszotta, 
kihozva a legparányibb hang tisztaságát 
is. Hasonlóan mintaszerű kidolgozásban 
interpretálta három — kizárólag techni
kai felkészültségre számitó és e célra 
szánt — kisebb kompozícióját, az Oktávok 
táncát, a Canzonettát és a Tarantellát. 
Saint-Saens „Rondo capriccioso“-ja mél
tón illeszkedett a többi müsorszámhoz.

Mindeme számokkal fényes tanúbi
zonyságát adta annak, hogy — a túlsá
gosan elfogult, tulszigoru kritikusok saj
nálkozásai ellenére is — még mindig a 
legnagyobb élő hegedűsök közé számit, 
jóllehet a százszázalékosan precíz hang- , 
kihozás és a minden kis gikszert elke
rülni akarás sokszor veszélyezteti a 
liraias, nagy darab érzést és meleg szi
vet feltételező részek érzékeltetését. Ezt 
tapasztaltuk az egyébként zeneelméleti 
szempontból teljes tökéletességgel, pon
tosan és sikamlásmentesen előadott töb
bi müsorszámokná! : Goldmark A-moll 
hegedükoncertjénél, Beethoven F-dur ro
máncánál és Schumann Esti dalánál is.

A bámulatos önbizalommal rendelkező, 
könnyedséggel és egyetlen arcizomrán- 
dulás nélkül játszó szimpatikus öreg 
művészt Holecek Alfréd zongoravirtuóz 
kisérte mintaszerű, simulékony finom
sággal. Benne egy kiváló felkészültség
gel rendelkező, igen szimpatikus fiatal 
művészembert volt alkalmunk megis
merni, akit szívesen hallgatnánk meg 
egy önálló est keretében is.

A megyeháza díszterme majdnem tel
jesen megtelt s örömmel tapasztaltuk, 
hogy azon a város társadalma nemze
tiségi különbség nélkül részt vett. Jó 
volt nézni a mai tangókkal cukrozott 
iimonádés idők dekadenciájában a ko
moly zene oltárán áldozó embereket.

Weinberger Tibor dr.
A rimaszombati magyar cserkész- 

leányok előadása. A rimaszombati 
három cserkész-leánycsapat vasárnap 
délután nagy érdeklődéssel találkozó 
előadást rendezett a járási ipartársulat 
nagytermében. A zsúfolt ház előtt le
pergő élvezetes programmoí a felvonuló 
csapatok cserkészindulója vezette be, 
majd a cserkészet emberbaráti munká
járól Sövényházy Margit parancsnok 
helyettes mondott propaganda-beszéd
nek is beillő prológot, azután pedig az 
elemi iskolai kiscserkészek mutatták 
be Altay Margit: Áprilisi tréfa c. kis 
darabját zajos siker mellett. Igen nagy 
hatást váltott ki a polgáristaleánycser- 
készek szavalókórusa és ugyancsak él
vezetes száma volt a műsornak a reál
gimnazista cserkész-leányok által elő
adott egyfelvonásos is. Szép Ernő : Én 
még nem játszottam c. versével a reál- 
gimnázium ifjú recitátora, Giáser Vali 
jutott elismerő tapsokhoz, a hálás pub
likum azonban zajos ovációban része
sítette a Micike és a tündérek c. Altay- 
darab kiscserkész szereplőit is és nem 
fukarkodott a tapsokban akkor sem, 
amikora gimnáziumi második raj ügyes : 
tornászai ritmikus tornát mutattak be. 
A hibátlanul pergő és igazi cserkész- j 
hangulatban lefolyó előadás zárószárna 
eg\ rövid vígjáték volt (Háziasszonyok 
iskolája), amelyben a gimnáziumi első 
raJ cserkészleányai tettek tanúbizony
ságot előadói készségükről. Befejezőül 
természetesen nem maradt el a hatásos 
tábortűz, amelyben szintén örömmel 
gyönyörködött a publikum. Az előadást 
Fábián Melinda igazi diákhumorral kon
ferálta végig. A megrendezésért a három | 
cserkészcsapat parancsnokát, dr. Lángé i
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Edith, Istók Lenke tanárnőket és Pásztor 
Mária tanítónőt, valamint lelkes cser
készgárdájukat illeti teljes elismerés. 
Az előadás értékes propaganda volt a 
cserkészet népszerüsitése felé s emellett 
anyagilag is jelentős sikerrel záródott.

A Karitász előadása. A szentmissiók 
ünnepélyes befejezéseként a Karitász- 
egyesület folyó hó 1-én vallásos előadást 
rendezett a Kath. Olvasóegylet nagyter
mében, a termet zsúfolásig megtöltő 
közönség érdeklődése mellett. A meg
nyitó beszédet Dr. Bányai József hit
tanár mondotta. Az előadás fénypontja 
a „Terézia nővér" cimü három felvoná- 
sos színdarab volt, mely liziői kis szent 
Teréz hathatós közbenjárásának egyik 
csodáját dolgozza fel, ügyesen alkal
mazva a jelen társadalmi problémák 
körülményeit. A szereplők kifogástalan 
játékukkal méltán érdemelték ki a kö
zönség meg-megismétlődő tapsait. Sö
vényházy Margit (Gizi), Póczos Mária 
(Kis sz. Teréz), Lengyel Anna (özv. Tóth 
Ádámné), Diczky Margit (Gál Mária), 
Kuhinka Irén (Horváthné), Drobka Ica 
(Leonóra), Vladár Bözsi (egy boy) nő
szereplők a tőlük megszokott ügyesség
gel, eleven átérzéssel hozták színre a 
darab eszméjét. Sebő János (Géza), 
Mattus János (bankár), Drobka Géza 
(Frank), Kalocsay Gyula (orvos), Va- 
rasdy Dezső (újságíró és Bercsényi Vili), 
Czikora János és Kerekes István (diá
kok) férfiszereplők bátor fellépésükkel, 
lendületes játékukkal s alakításukkal 
dicséretreméltó munkát végeztek. — A 
Karitász egyesület ezen munkásságát és 
kulturális tevékenységét csak az elis
merés hangján regisztráljuk azon kére
lemmel, hogy fokozódó buzgalommal 
szolgálja a keresztény kultúra szent 
ügyét. E.

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

Kereskedelmi testület közleményei. 
A kereskedelmi testület elnöksége közli 
összes helybeli és vidéki tagjaival, hogy 
a pénzügyigazgatóságok fel lettek hatal
mazva a szabad lapokból álló kereske
delmi könyvek bélyegilleték átalányá
nak megállapítására.

A kereskedelmi testület elnöksége ér
tesíti összes helybeli és vidéki tagjait, 
hogy április hó l-lől kezdődőleg a bél
és külföldi forgalomban a sürgős (drin- 
gend) táviratok díjszabása az eddigi 
háromszoros helyett csak kétszeres. — 
A rendes süigönyökben ezentúl arabs- 
számokat is lehet használni, amennyi
ben azok titkos kulcsot nem képeznek, 
rövidítések a külföldi forgalomban is 
alkalmazhatók. A bel- és külföldi for
galomban a levéltáviratok az eddigi 
L. T. helyett E. L. T. jelzéssel látandók 
el. — A díjszabás a levéltáviratoknál 
Európában változatlan marad. A levél
táviratban közölhető szavak legkevesebb 
számát felemelték huszonötre.

A helybeli munkanélkülieket és nél
külözőket segélyező szociális bizottság 
foiyó hó 4-én zárta le működését s 
tartotta meg leszámolását az alábbi 
eredménnyel : Kiosztatoít 771 felnőtt és 
555 gyermek között 11615 kgr. burgo
nya. — Kiosztatott 810 felnőtt és 581 
gyermek között 6915 kilogramm liszt és 
3955 kgr. bab.
Bevétel volt készpénzben Ke. 1956295 
Kiadás........................... ....  KE 1956101
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Dr. Gabonás János, 
a szoc. bizottság pénztánoka.

Buzatolvajok garázdálkodása. Isme
retien tettesek a múlt napokban fel- 
feszitették Kökény László détéri gaz
dálkodó kamrájának ablakát és onnan 
egy zsák búzát és egy métermázsa ba
bot loptak el, ami vetéshez volt elő
készítve. A csendőrök keresik a jóiinfor- 
mált búzatoivajokat.

Öngyilkos lett, mert nem vehette 
el kedvesét. Minárcs Pál 25 éves kle- 
nóczi gazdalegény afölötti elkeseredésé
ben, mert szülei nem egyeztek bele régi 
ideáljával való házasságába és más 
leányhoz kényszeritették. múlt vasárnap 
délelőtt az istálló gerendájára akasztotta 
föl magát. Mire rátaláltak, már halott 
volt. A szerencsétlen fiatal embernek a 
napokban lett volna az eljegyzése, ame
lyet a szülők akarata ellenére hoztak 
össze s ez elől a megtiszteltetés elől 
inkább a halálba menekült. Nagy rész
vét mellett temették el.
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A katonai sorozások a rimaszombati 
járásban folyó hő 10 tői—22-éig tarta
nak a járási székház nagytermében. A 
rimaszombati állitáskötelesek folyó hó 
10-én állanak a mérce alá.

Gazdasági Hitelbank R.T. Tornaija 
folyó évi március hó 24-én tartotta meg 
évi rendes közgyűlését Losonczon. Az 
1932. üzletév zárszámadása Ke 166.410’15 
(múlt évben Ke 166.704'—) tiszta nyere
séggel zárult, melybői tartalékalapra K5 
9000'—, jótékonyczélra Ke 5000'—, 5% 
osztalékra, mint a múlt évben Ke 150.150- 
fordittatik, — uj számlára átvezettetik 
Ke 226015. — Jóváhagyást nyert az 
igazgatóság azon javaslata is, hogy az 
intézet a Szlovák Általános Hitelbankkal 
Bratislava egyesüljön. A Gazdasági Hi
telbank részvényei Szlovák Általános 
Hitelbank részvényeire ! : 1 arányban 
lesznek kicserélve. Az egyesülés 1933. 
január 1-től bir érvénnyel.

Betörés rádiómuzstka mellett. Nem 
minden humor nélkül véghezvitt betö
résről érkezik híradás a közeli Turcsok 
községből. A szövetkezeti épületben levő 
olvasókör helyiségében a tagok vígan 
szórakoztak éjszaka rádiómuzsika inéi 
lett, ezalatt pedig ügyes betörők be
másztak a szövetkezet boltjába és ital- 
nemüeket, cigarettát emeltek ei nagy 
mennyiségben. A megejtett vizsgálat 
megállapította, hogy a tettesek maguk 
is „zenebarátok" lehettek, mert a rádió
zás alatt nyitották ki a szövetkezeti üz
let egyik ablakát, hogy amig ott a mu
zsikálás tart, feltűnés nélküi és észre
vétlenül megdézsmálhassák a dohány 
és likőrkészletet. A csendőrök minden
felé keresik a rádiómuzsika mellett dol
gozó betörőket.

M e p rM e la ta T m if lr ip k !
Öltönyök:

m ár 4 5 0  k oron átó l feljebb.
Tisztviselőknek kedvező fizetési feltételek! 

J Ó Z S A  A.
úri szabó. Rimaszombat, Gömöri-u. 17.

Halálos bányaszerencsétlenség Kor
láton. Múlt szombaton a késő délutáni 
órákban halálos kimenetelű szerencsét
lenség történt a korláti bazaltkőbányá
ban. Kőfejtés közben, eddig még ki nem 
derített körülmények között egy szikla
tömb meglazult és rázuhant Pap Ábel 
bányamunkásra, aki koponyaalapi törést 
szenvedett. A súlyosan sérült munkást 
eszméletlen állapotban nyomban beszál
lították a rimaszombati állami kórházba, 
segíteni azonban már nem lehetett rajta 
és rövidesen kiszenvedett. A megejtett 
boncolás megállapította, hogy a halált 
a koponyaalapi törés következtében be
állott agyvérzés okozta. Megindult az 
eljárás annak kiderítése céljából, hogy 
a halálos kimenetelű bányaszerencsét
lenségért terhel e valakit felelősség.

Jóváhagyta a felsőbiróság a péter- 
falai rekruta-tragédia tettesének bün
tetését. Beszámoltunk annak idején ar
ról a halálos kimenetelű rekruta-tragé- 
diáról, amelynek színhelye a halárvona
lon fekvő Gömörpéterfaia község volt 
és áldozata Illés Lajos újonc, aki a vé
res eseményt követő hetekben készült 
ezredéhez bevonulni. A rekruíák aznap 
mulatságot rendeztek az egyik csűrben 
s a jóhangulatu összejövetelen a község 
egész fiatalsága résztvett, kivéve Ádám 
Adolf péterfalai legényt, akit Illés va
lami falusi pletyka miatt állandóan mo
lesztált s ezért, hogy alkalmat ne ad
jon e kötekedésre, inkább a szomszéd 
faluba ment át szórakozni s csak jóval 
éjfél után érkezett haza Gömörpétet- 
falára, amikor a rekruta-összejövetelnek 
már vége volt. A hazafelé tartó Ádámot 
Illés Lajos feltartóztatta útjában és kö
tekedve felelősségre vonta a kósza hí
rekért s amikor Ádám visszautasította 
az inzultust, Illés hatalmas pofont mért 
ie haragosának. Ádám Adolfot elöntötte 
a harag s hogy a legények szemeláttára 
történt szégyenletes sértésért elégtételt 
szerezzen, felkapott egy követ és azt 
teljes erővel Illés fejéhez vágta. Az éles 
kődarab koponyacsonttörést okozott s 
a sérülés következtében súlyos agyvelő- 
gyulladás állott be, úgy hogy amikor 
az inzultusért borzalmasan lakolt fiatal 
embert a rimaszombati állami kórházba 
beszállították, állapotát már annyira re
ménytelennek látták az orvosok, hogy 
kezelésre már ei sem fogadták s októ
ber 5-ére ki is szenvedett a szerencsét-
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Kinő APOLLO mozgó
Szombaton ás vasárnap és hétfőn április 8-9-10-én 
magyarul beszélő,és éneklő nagyfilm híres ma
gyar sztárokkal. Éneklő és zené3 vígjáték 10 fel
vonásban. A film mindenkinek tetszeni fog, mert 

ezt garantálják a szereplők :

Csókolj meg édes!
Fősz.: Rózsahegyi Kálmán, Salamon Béla, So
mogyi Erzsi, Rökk Marika, Dajbukát Ilona, Ráday 
Imre, Páger Antal, Vaszary Piri, Gozon Gyula, 
Simon Marosa. — Rendező Gál Béla. — Zene : 

dr. Sándor Jenő.

Szerdán és csütörtökön, április 12-én és 13-án 
hatalmas ICO százalékos hangos és németül be
szélő dráma hasonnevű regénye nyomán Ez lesz 
az idény legérdekfeszitöbb szivberaarkoló filmje:

A szív parancsára
len legény. Az ügyészség szándékos em
berölés büntette címén emelt vádat a 
becsületén esett foltot meggondolatlanul 
reperáló Ádám Adolf ellen, a bíróság 
azonban a tanúkihallgatások alapján 
csupán a 306. és 307. szakaszokba üt
köző, erős felindulásban elkövetett ha
lált okozó testi sértés elkövetésében 
mondotia ki bűnösnek és két évi fegy- 
házra ítélte. Az államügyész a bűnösség 
megállapítása és az enyhe büntetés ki
rovása miatt felebbezést jelentett be a 
kerületi bíróság Ítélete ellen, s a kassai 
felsőbiróság ennek következtében most 
a napokban foglalkozott másodfokban 
Ádám Adolf ügyével s a kiszabott bün
tetést jóváhagyta.

Georg Sand mint zsarolókirály.
Kruspier András kistöréki gazdálkodó 
felesége a múlt napokban lakásuk ajtaja 
előtt egy levelet talált, amelyben Georg 
Sand aláírással arra szólítja fel a cím
zettet a titokzatos levélíró, hogyha ked
ves az élete, egy megjelölt időben bo
rítékban 1000Ó koronát tegyen le a 
trágyadomb mellett az ő részére, mert 
különben golyót küld a fejébe és rá
gyújtja a házát, amikor legjobban alszik. 
Georg Sand mint egy betörőbanda fő
nöke irta alá a kínos szlováksággal 
Írott zsaroló levelet s még küiön is 
figyelmeztette Kruspiert, hogy ne pró
bálkozzon csendőrségre menni feljelen
tés céljából s a bankban se tegyen em
lítést a zsarolólevéiről, amikor onnan 
kiveszi betétjéből a csekély összeget, 
mert akkor a halálnak-halálával fog 
elpusztulni. Nincs kizárva, hogy rosszul 
sikerült tréfáról van szó az ügyben, a 
csendőrség mégis széleskörű nyomozást 
indított, hogy kézrekeritse az előkelő 
nevű zsarolókiráiyt.

Egy ftirdfiszaba-kályha, egy jégszek
rény és több bútor eladó.

Pokorágyi-u. 35. szám alatt.
Amikor a háziúr „kilakoltat". Nem

mindennapi kiiakoltatási ügyben fog a 
napokban Ítélkezni a kerületi bíróság 
Klein László darnyai lakos Szarvas Ba
lázs darnyai gazda házában bérelt már 
régebb idő óta lakást s a bérlő és ház- 
tulajdonos között nemrég ben differen
ciák merültek föl, amik miatt Szarvas 
igyekezett bérlőjét a lakásból kitelepí
teni. Miután a bírói eljárás kissé elhú
zódott, a háziúr a legcsikorgóbb télben 
privát kilakoltatást foganatosított a bérlő 
lakásán. A magán kiiakoltatási eljárás 
abból állott, hogy a házigazda nejének 
és szomszédjának Nagy Zoltánnak és 
feleségének társaságában megjelent Klein 
lakásán és először udvariasan szólította 
föl a helyiségnek azonnali békés elha
gyására, majd mikor ez nem használt 
és Klein igyekezett bezárkózni lakásába, 
Nagy Zoltán nyakon ragadta a bérlőt 
és ilyenformán akarta biztosítani a la
kásba való szabad bemenetet. A harcias 
társaság elől végül is sikerült a lakás 
ajtaját bezárni, ekkor azonban a házi
gazda és kísérete nekidültek az ajtónak 
és egykettőre kifeszítették és éktelen 
patáliát rendezve követelték, hogy Klein 
azonnal takarodjon ki a lakásból. Hogy 
a sorozatos becsületsértésekből álló fel
szólításnak, illetve fenyegetéseknek meg
felelő foganatja legyen, Szarvas Balázs 
szétszedte a lakószoba vaskályháját és 
elhordta a kamrába, hogy Kieinéknak 
ne legyen hol melegedniök. A harcias 
házigazda és szekundásai ellen a meg
hurcolt bérlő becsületsértés és magán
laksértés cimén tett feljelentést s az 
államügyészség vádirata alapján a kö
zeli napokban már főtárgyalásra is ke
rül a furcsa kiiakoltatási akció.
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Filmszínház. Folyó hó 8., 9. és 10-én 
újból kedveskedik a filmszínház tulaj
donosa hálás közönségének 100% ma
gyar filmmel, midőn bemutatja a „Csó
kolj meg édes" cimíi énekes és zenés 
vígjátékot, melyben a magyar színját
szás Iegprominensebb képviselői viszik 
a főszerepeket, u. m. Rózsahegyi Kál
mán, Salamon Béla, Somogyi Erzsi, Rá
day Imre, Páger Antal, Vaszary Piri, 
Gőzön Gyula és Simon Marcsa. A film 
szövegét Írták Ernőd Tamás, Harsány! 
Zsolt és Vadnay László, zenéjét pedig 
szerzetté dr. Sándor Jenő. — Rendező : 
Gaál Béla.

Folyó hó 12. és 13-án „A s z ív  paran
csára" cimii német verziós film kerül 
színre, mely a világháború utáni fordu
latok drámai erejű világát tárja elénk.

Eddy a háború folyamán háromszor 
is megmenti életét egy német kapitány
nak. A háborúból hazatérve, rá van 
szorulva felesége keresetére, mert ő 
maga munkaképtelen. — Egy végzetes 
félreértésre fellángolnak benne a lövész
árkok rossz emlékei s oly tettre vete
medik, mely miatt erkölcsbiróság elé 
kerül s ott derül ki életének tragédiája.

Hitközségi gyűlés revolveres finá
léval. A szomszédos Zádorháza község 
református hívei a napokban gyűlést 
tartottak az iskolahelyiségben, hitköz
ségi ügyek megbeszélése céljából. A 
gyűlés a késő esti órákig elhúzódott s 
a jelenlévők Rimaszécsről tiz liter bort 
hozattak a gyűlés végefelé, hogy még 
kissé elszórakozzanak. Szórakozás köz
ben vita támadt Csótó Géza egyháztag 
templomi széke körül s a nézeteltérések 
annyira elmérgesedtek, hogy a vesze
kedés hevében Bettes Sándor hirtelen 
revolvert rántott és rálőtt Csótó Gézára. 
Szerencsére a golyó nem talált, Bettes 
Géza azonban éppen ezért utánaeredt 
a menekülő Csótónak és ha a higgattabb 
gazdák le nem szerelik a támadót, még 
egyszer rálőtt volna. A lövöldöző ellen 
az államügyészség meginditotta az el
járást.

Jegyváltásból hatóság elleni erő
szak. Kusza Rudolf gortvakisfaludi ko
vácsmester az ősz folyamán Feleden át 
utazott és amikor a vasúti pénztárnál 
jegyet kért, a pénztárnok megtagadta a 
jegy kiszolgáltatását azzal, hogy még 
háromnegyed óra van a vonat indulá
sáig. A bürokratizmushoz nem szokott 
falusi kovácsot módfelett felizgatta a 
vasúti pénztárnok eljárása és nem a 
legválogatottabb szavak kapcsán adott 
kifejezést nemtetszésének, mire a 
pénztáros a pályaudvaron szolgálatot 
teljesítő csendőrrel leigazoltatta a go- 
rombáskodó utast, aki a csendőri be
avatkozás miatt még dühösebb lett és 
bottal hadonázva tiltakozott a sérelem 
ellen. A csendőr hatóság elleni erőszak 
cimén feljelentette a kovácsmestert, aki 
a most megtartott főtárgyaláson ugyan 
tagadta, hogy ingerültségében tett go
romba kifejezésein tulmenve a legcse
kélyebb erőszakra is vetemedett volna, 
a tanúvallomások alapján a kerületi 
bíróság azonban mégis bűnösnek mon
dotta ki hatóság elleni erőszak cimén 
és 500 korona pénzbírságra Ítélte Kusza 
Rudolfot.

Eladta a végrehajtó által lefoglalt 
portékát. Katzburg Hermann tornaijai 
fűszer és vegyeskereskedőnél a műit 
év elején 2200 korona erejéig végrehaj
tást foganatosított a járásbíróság végre
hajtója, mikor azonban árverésre került 
a dolog, a lefoglalt árunak már hült 
helye volt és a kellemetlen helyzetbe 
került kereskedő kénytelen volt beval
lani, hogy időközben kiárusította a hol 
mikat. A bíróság nem elégedett meg 
ezzel az egyszerű magyarázattal, hanem 
sikkasztás cimén feljelentést tett Katz
burg ellen, akit most a kerületi bíróság 
a vádbeli bűncselekmény elkövetése 
miatt feltételesen két hónapi fogházbün
tetésre Ítélt, kötelezve őt egyben arra, 
hogy két éven belül a kárt megtérítse.

S P O R T .
A bírák Testületé f. hó 1-én és 2-án 

tartotta meg Rimaszombatban a Közép
kerület jelöltjei részére a bírói vizsgá
kat. A B. T. a vizsgáztató bizottságba 
Grünberg Dávid pozsonyi és Mándy 
Antal tornatanár rimaszombati 1. fokú 
bírákat delegálta, kik a rimaszombati 
szövetségi birákkal egészítették ki a bi
zottságot.

A vizsgákra összesen 15 jelölt jelent
kezett, akik közül az elméleti és gya
korlati vizsga alapján a bizottság a 
B. T.-nek 6-ot (Altman, Cséman, Le- 
hoczky, Szlovencsák, Turek és Kostyál) 
gyakorló bírói képesítésre, 4-et a gya
korlati vizsga megismétlésére, 5 öt pe
dig az egész vizsga megismétlésére 
ajánlott.

A vizsgálati bizottságnál nagy feltű
nést keltett a rimaszombati jelöltek ki
magasló elméleti tudása, ezzel szemben 
messze mögötte maradtak a vidéki je
löltek, ami elsősorban annak tudható be, 
hogy Rimaszombatban Jelűnek László 
kiváló vezetése mellett hetek óta rend 
szeresen tartottak vitaesteket, amelyeket 
a jelöltek szorgalmasan látogattak, ezzel 
szemben a vidékieknél, megfelelő felvi
lágosítás hijján, hiányzott az elméleti 
részben való alapos jártasság.

Ezúton is felhívjuk a rimaszombati 
sportszerető közönség figyelmét, hogy a 
budapesti „Nemzeti Sport" f. év április 
1-től kezdve a Középkerület, illetve a 
rimaszombati sporteseményekkel ere
deti tudósítások alapján részletesen fog 
foglalkozni.

LAFC-RME 5:3 (3:3). -  Biró: Spóner.
LAFC : Kemény, Zadrobilek, Lichtner- 

Kóhn, Póc, Kostyál-Schleicher, Heicsut, 
Schönfeld, Czókoly, Tulák.

RME: Éliás, Ács, Klincsák-Humay,
Posejpal, Szlovencsák-Molnár, Balázsik, 
Ofcsárik, Simon, Járosi.

A RME széltől segítve könnyen len
dül támadásba, sőt már a 3. percben 
eredménnyel is : Ofcsárik szépen szök
teti Molnárt, aki kicselezve a védelmet, 
a kapus feje fölött minta gólt lő (0:1). 
A RME kihasználja a szél segítségét, 
erősen nyomja a LAFC ot, de a követ
kező gólt mégis Schönfeld éri el a 10. 
percben (1:1). Gyenge LAFC rohamok, 
majd megint a RME veszi át a támadó
fél szerepét. A 14. percben korner a 
LAFC ellen, de az Ofcsárik magas rú
gása eredménytelenné teszi. Még egy 
korner, amit Járosi rúg a kapu mögé. 
A 29. percben egy jól irányított szabad
rúgásból Molnár a vetődő Kemény mel- j 
lett lőtt szép góljával megint megszerzi 
a vezetést (2:1), amit 3 perc múlva Já
rosi kornerból elért fejes góljával már 
3:l-re emel. Már ugylátszik, hogy sike-; 
rül egyszer Rimaszombatban is „elkapni" 
a LÁFC-ot, de a kecsegtető reményt 
Schönfeld a 35., Schleicher pedig a 43.; 
percben elért góljaikkal meghiúsítják.

A szél szünet után sem áll el, de azért 
a támadást mégis a RME kezdi, sőt egy 
ideig frontban is marad. Később a LAFC 
is támad, de elég gyengén. A 6. percben 
Tulák küld nagy lövést kapu mellé. A 
RME megint támad, de a kapu előtt 
nincs a csatárok mellett a szerencse. 
Előbb Járosi, majd Ofcsárik hagynak ki 
nagy helyzeteket. A RME már egy ki
csit túl sokat is játszott, úgy hogy nem
csoda, ha a LAFC változatos játék után 
lassan „komoly" ellenfél lesz. A LAFC a 
vezetést a 15. percben Tulák góljával 
éri el (4:3). A 18. percben Spóner a RME 
kapuja előtt egy tiszta 11 -est elnézett. 
A 24 percben a LAFC csatársora lefut, 
Schönfeld szépen szökteti Schleichert, 
aki erős lövést küld Éliás kapujára, de 
a kapus az erős labdát kiejti s az ép
pen ott álló Hercsut beállítja a vég
eredményt (5:3). Az egész mérkőzés alatt 
szép játékot csak az utolsó percekben 
láttunk. A LAEC technikai felsőbbsége 
csak most kezd kialakulni, de további 
eredmény nélkül.

A mérkőzésen nagyon észre lehetett 
venni a LAFC erős hanyatlását, amit 
különösen a belső trió elvesztése oko
zott. Megmaradt azonban az a határta
lan lelkesedése és küzdeniakarása a 
csapatnak, amely még akkor sem hagyja 
el a játékosokat, ha győzelem elérése 

I már kilátástalannak látszik. Legjobban 
: tapasztaltuk ezt ezen a mérkőzésen, mert 
; a RME nagyon komoly ellenfél volt és 
í a 3:l-es vezelése mellett sem adták fel 

a reményt, hanem küzdöttek a kiegyen
lítésen keresztül egész a győzelem elé
réséig. A védelemben Zadrobilek, a csa
társorban pedig Schönfeld és Schleicher 
voltak jók. Kóhn Zoli túl sokat ugrál. A 
két uj szerzeménytől, Hercsuttól és kü
lönösen Czókolytól semmit sem láttunk.

A RME nagyon jól játszott, jobb volt 
ellenfelénél, különösen az első félidőben

és a második félidő elején, de a csapat 
fejlődését nagyon hátráltatja néhány já
tékos — már tulságba vitt — durvasága. 
Vonatkozik ez különösen Humayra, akit 
a bírónak már az első félidőben ki kel
lett volna állítani. Simon is kezdi ezt a 
szokást felvenni, amit Kostyál felvágá
sánál különösen csillogtatott. Kár volna 
a jó hírnevét ilyesmivel elrontani.

Spóner biró rossz napot fogott ki.
RME XI.-LAFC XI. 3:1 (3:0). — Gól

lövők : Kresnye, illetve Korin.
RPS-PSC 5:1 (4:0). A RPS Szirák, 

Szmrekás és Kocsis góljaival érte el ér
tékes győzelmét. Andrásik egy 11 est 
kivédett.

Füleki TC-Ragyolci TC 2.2 (2:2). —
A favorit FTC nem bírt a túl durván 
játszó ragyolciakkal.

Apátfalusi SC TIMES 2:0 (2:0). — Az
ASC a bajnoki tabella 3. helyén áll.

Vasárnap a RME a Tornaijai ÍMES-t 
látja bajnoki mérkőzés keretében ven
dégül. A mérkőzés szép sportot igér, 
mert a tornaijai csapat még mindig ko
moly ellenfele a RME-nek. A mérkőzés 
előtt a RME XI. játszik II. oszt. bajnokit 
a losonci Vasas ellen.

A RPS vasárnap Ragyolcon játszik 
az erősen feljavult RTC ellen. A RPS- 
nak nagyon kemény diót kell megtör
nie, mert a Középkerületben éppen az 
RTC az a csapat, amely a legnagyobb 
meglepetéseket szokta hozni. B. S.

A szerkesztő üzenetei.
Adózó. Már elkésett s a fizetési meg 

hagyást várhatja. Tárgyalást kérhet.
O. D. „Sötét nappalok, álmatlan éj

szakák. Csillagtalan esték s örök futá
sok az elérhetetlen után" — Írja s kérdi, 
hogy miért van ez? Fiatalember, erre 
mi nem felelünk, de orvoshoz sem küld
jük.

Figyelő. A k érdéses hatósági közle
ményt idejében hoztuk. Tessék csak 
utána nézni.

Diák. A kassai felsőipariskola igaz
gatósága tájékozást nyújt.

Illetőség. Megkapja, törvényes joga 
elvitathatatlan.

Károsult. A kártérítési pert megfogja 
nyerni.

P. C. Más forrásból előbb kaptuk. Az 
érdeklődést köszönjük.

Műélvezö. Pontos terminust közölni 
fogjuk.

XII. 16. Emlékezetem szerint a kér
déses strófa Így hangzik : Pereg a rokka, 
álmokat szőnek valahol messze, — ne 
kérdezd, hogy a szép álom szent való
sággá valaha lesz-e? — Lesz a kisker
tünkben illatos virág, ha jön a tavasz — 
s az élet tele mindent, mi volt, csend
ben behavaz.

Nem közölhetők. Kelemen násza. 
Őszben járok. Cyprus. Álomország-tiin- 
dérország. Politikai útirányok. Csendes 
vizeken. Túl az operencián. Kerülő uta
kon. Vesztett boldogság. Szonett. Virág- 
fakadáskor. Üres a fészek.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábeíy Károly laptulajdonos.

Czipöt mérték után
8 9  K ö-tól

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

Nagy Miklós
Rimaszombat Tompa-utcza 29. szám.

AUTÓ-, motorkerékpár-, traktor- 
ás benzinmotorjának ^

g e n e r á l-j  a  ír i  t  á. s  á. t , 
h e n g e r cs iszo lá st stb .

SERES és DUDA-nál
(Central- G arage T ornaija).

a TATRA automobil-gyár h i v a t a l o s  
javítóműhelyében eszközölje !

Alkatrészek : gyári áron.
Preciz munka : jutányos áron. 

Külön épület- és géplakatos osztály! 
•  Artázia mélykútfúrás. — Vízvezeték berendezések. £  

Kérjen árajánlatot.

F ig y e le m .

Megérkeztek a tavaszi ojdonságok.
Ö ltönyök

m ár 3 5 0  k oron átó l feljebb. 
HANK ANDOR

uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u. 75. sz. 
Ugyanott egy fiú tanulónak felvétetik.

A virágkedvelő közönség
szives figyelmébe.

A n. közönség szives tudomására hozzuk, hogy 
kertészetünkben a mai igényeknek megfelelő nö
vényekkel tudunk a n. közönségnek szolgálni: 
u. m 1 és 2 éves alacsony és magas törzsű, futó 
és babarózsák, a legújabb fajok is. Továbbá vi- 
rágágyi, ablak és erkely díszítéshez való növé
nyek, sokféle virágplánták, virítós cserepes nö
vények nagy választékban és legolcsóbb áron 
beszerezhetők :

PÁNEK J. és FIA
kertészetében, Rimaszombat, Malom-utca.

Graham- kenyér.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a mai 
naptól kezdve gyomorbajosok részére

Graham-kenyeret
sütök megrendelésre mindennap. 

Tisztelettel : Ruprich János, pékmester.

50°o-os
árcsökkentéssel készítem a legfinomabb férfi és 
női cipőket mérték után az itt feltüntetett áron :

Férfi chevró félcipő Ke. 120*—
Férfi box félcipő. . . Ke. !00’—
Női chevró félcipő . . Ke. 110 —
Női box félcipő . . . Ke. 90-—

Javítások.
Férfi talpalás és sarok Ke. 14 —
Férfi sarok................... Ke. 4'—
Férfi cipő gumizás . . Ke. 4 —
Női talpalás és sarok . Kő. io - -
Női s a r o k ................... Ke. 2 -
Női cipő gumizás . . Ke. 3 -
Kifogástalan pontos kiszolgálás!

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok mély tisztelettel :

HORVÁT LAJ OS 
cipészmester Masaryk-tér 22 

M W I U B M M B W —

Eladó ház.
Rimaszombatban a Rimapart utcában 
16. sz. alatti ház, mely áll 2 szoba, 
konyha, előszoba és hozzátartozó mel
lékhelységekből szép kerttel együtt el
adó. — Érdeklődni lehet a tulajdonos
nál Pokorágyi-utca 26. szám alatt.

Kiadó
f. évi május 1-től Rimaszombatban, a 
Főtéren két szoba és külön még egy 
szoba fürdőhasználattal, teljes ellá
tással. — Irodahelységül is nagyon
megfelelőek és alkalmasak.

Cím: e lap kiadóhivatalban.

Építkezési telek
eladó kitűnő fekvéssel, közel a 
vasútállomáshoz. — Bővebbet: Ri
maszombat, Losonczi-utcza 23. 

sz. alatt. (Bent az udvarban.)

Egy modern rövid

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

Cim a kiadóhivatalban megtudható.

Különbejáratú bútorozott
utczai szoba

magános ur részére azonnal kiadó. 
Cim: e lap kiadóhivatalában.

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


