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JacM-kirándulás j
keretében folyt le az amerikai 
Egyesült Államok elnökének és az 
angol miniszterelnöknek első ta
nácskozása a washingtoni kis vi
lágkonferencia bevezetőjeként. A 
kiadott közös nyilatkozat szerint a 
jacht-kirándulást a genfi lefegyver
zési konferencia problémáinak ala
pos áttanulmányozására használta 
föl Roosevelt és MacDonald s 
mindketten azon véleményüknek 
adtak kifejezést, hogy a habok há
tán ringó jachton lefolyt „tanács
kozás eredménye nagy mértékben 
megerősítette a lefegyverzési kon
ferencia és a világgazdasági kon- j 
ferencia szerencsés kilátásait. 11

A közösen kiadott hivatalos nyi
latkozatban tett kijelentéseket öröm
mel vette tudomásul a gazdasági 
krízis sorvasztó nyavalyájában szen
vedő egész világ és minden jó- 
akaratu ember bízvást reméli, hogy: 
a világgazdasági konferenciának 
nemcsak a kilátásai, de a végle
ges eredményei is szerencsések 
lesznek.

Ez az előlegezett bizakodás és 
reménykedés a megnyugvásos, bol
dogabb emberi élet utáni vágya
kozásból fakad s ez egyszer talán 
nem fog csalódásba fúlni.

Hogy ez a csalódás be ne kö
vetkezzék, elsősorban és főleg a 
világ sorsát intéző nagy tanácsko
zók minden hátsó gondolat nélküli, 
őszinte és becsületes jószándéku- 
ságától és attól függ, hogy abból 
2z önös üzleti elvek érvényesü
lése, az üzleti érdekek kielégítésé
nek lehetősége teljesen kikapcsol- 
tatik-e.

Félős, nagyon fé’ős, hogy ezen 
utóbbi kivánalom tekintetében a 
xalmárabb szellemű tanácskozók 
nem fognak tudni a helyzet ma
gaslatára emelkedni és ezzel a vi- 
ágkonferencia kilátásai és ered
ményei egyaránt abba a mély kút
ba esnek, amelyet a tenger sok 
konferencia és kongresszus már 
annyi fiaskóval telitett.

Joggal feltehető ez éppen most, az 
amerikai infláció kapujának meg
nyitásakor, amikor a valuták valu
tája, a dollár, amely még soha 
meg nem ingott és amihez igazo
dott eddig minden üzlet, annyira 
zuhant, hogy Amerika elrendelte 
az aranyzárlatot és most a tanács
kozások során igy sziikségszerüleg 
felmerült a „pénzrögzités" gondo
lata is.

A nagy aranyhalmozó Francia- 
országot sújtja elsősorban az arany
zárlat elrendelése, mert hiszen a 
frank helyezkedett el az aranyfede
zetre s igy egy cseppet sem lehe
tetlen az üzleti érdekek előtolása 
és kielégítése, és nem lehetetlen,

hogy ez az úgynevezett kis világ- 
gazdasági konferencia csupán ta
pogatózás lesz abban az irányban, 
hogy Amerika miként lenne képes 
európai követeléseit behajtani.

A gazdasági világválság, a le
fegyverzés és az ezzel összefüggő 
politikai kérdések egymástól elkü
lönítve soha, csak egyszerre és 
egymással kapcsolatban oldhatók 
meg s teljesen önámitást követ el 
az, aki ennek ellenkezőjét áliitja.

Meg vagyunk győződve, hogy a 
washingtoni konferencián résztvevő 
összes tanácskozók tudatával bír
nak mind ennek, a tanácskozások 
ily módon és irányban folynak is, 
de mert a megoldandó kérdések 
komplexuma annyira ellentétesek
ként állíttatott be: a nyilvánosság
gal, — régi rossz diplomáciai szo
kásként, — csak a legszüksége
sebbet közlik.

Talán éppen ezért is történt meg 
a Potomac folyó ringó habjain az 
a nevezetes jacht-kirándulás.

Á hitierizmus.
A németországi kormányprog- 

ramm sokkal messzebbmenő célok 
felé halad, mint az antiszemitizmus 
általában, mert lehetetlenné akarja 
tenni a német zsidóság gazdasági 
és kulturális működését, ezen ke
resztül pedig egész egzisztenciáját. 
Lehet-e ezt helyeselni ? Erre csak 
egy szó lehet a felelet: nem. Nem 
pedig azért, mivel megsérti az 
igazságot, a szerzett jogokat és 
évszázados együttélését akarja a két 
nemzetnek elemeire bontani. Német
ország hatvanmilliós németsége 
számára bizonyára nem jelent ve
szedelmet, ha annak egy százalé
kát kitevő zsidósága békés, polgári 
foglalkozást folytat.

A németek arra hivatkoznak, 
hogy a marxista szélsőséges pár
tokban a vezetés a németországi 
zsidók kezében volt összpontosítva 
és Hitler kormánya ezek ellen vette 
fel a küzdelmet, ezeket távolította 
el a közbéke és a nyugalom érde
kében. E felett bizonyára lehetne 
sokat vitatkozni, mivel az ilyen 
tisztogatási munkákat nem birák 
és jogászok, hanem kisebb intel
ligenciájú elemek végzik, akik az 
analitikus munkának nem hívei. 
Egyébként a közszabadságokat meg 
Ehet intézményes utón is védeni 
a felforgató elemektől, amint az 
Amerikában is történik. Ehhez nem 
szükséges a proskripció és zsidó
üldözés kétes eredményű fegyve
reihez nyúlni.

A huszadik században, amikor 
a humanizmus már felszívódhatott 
az emberiség leikébe, sajnos dolog, 
ha a müveit nemzetek egyike, vagy

annak kormánya olyan dolgokra 
ragadtatja magát, amelyek ezeket 
az elveket teljesen megcsufoiják. 
Mindig azokra az ártatlanokra kell 
gondolni, akiket az ilyen tömeg
szenvedélyektől fütött eljárások foly
tán tesznek tönkre. Intő például 
szolgálhat erre az orosz bolseviz- 
mus rémuralma, ahol milliókat ir
tottak ki anélkül, hogy bármi vét
ket követtek volna el, de egy jel
szó kimondása elég volt arra, hogy 
életeket pusztítsanak el anélkül, 
hogy az illetőknek megadták volna 
a védekezés lehetőségeit.

Az ilyenek rendítik meg minden 
érző lélekben az erőszak igaz- 
talanságai ellen a szimpátiákat, 
mert az erőszak tényei mindenkor
ra vádak maradnak azokkal szem
ben, akik azt elkövetik. Verdier 
párisi bibornok szimpátiája is lehet 
értékes, ha azt kihámozzuk a po
litikai köntöséből, de ez mindenkire 
nézve kötelező, akiben a szeretet 
parancsai elevenen élnek. A német- 
országi helyzetre nézve ezek a 
törvények a mértékadók. A gyűlö
let talajából nem nőhetnek erények, 
mert az csak mérges növényeket 
terem. A hitierizmus Németország
nak nagy károkat és helyrehozhat- 
lan bajokat okoz, mert eltiporja a 
kultúra vetéseit éppen úgy, mint a 
gazdasági kapcsolatokat, amelyek 
minden nép életében a legfonto
sabb adottságok.

A német nemzet nagyságára vet 
árnyékot, hogy nemzeti megújho
dásához felekezeti üldözés, igazság
talanságok és jogfosztások között 
vezetett az ut.

Az iparos és t e s l e l  szerepe a 
lözseii lé p m lE É le ta ,

A „Gömör" április 16-iki szá
mában egy rosszul elgondolt cikk 
jelent meg. Szerzője Sz. I. ur na
gyon szellemesen kioktatja az újon
nan megválasztott képviselő tago
kat ; különösen az iparosokat és 
kereskedőket, hogy mi az ő teen
dőjük ; mit szabad nekik, mit nem ; 
és hogy nemcsak szavazni kell, 
hogy: „igen", „nem"; „igen11, „nem" 
. . .  és hogy a képviselőtestületi 
tagság nem ad jogot önálló ren
delkezésre, mert csak a képviselő- 
testület egysége van arra hivatva, 
stb. stb.

Vártam, hogy valamelyik iparos 
vagy kereskedő társam vissza fogja 
utasítani ezt a különös kioktatást, 
amiben a cikkíró olyan naiv tö
megnek nézi az iparos és keres
kedő osztályt, hogy az ilyen lom
tárból előszedett ezer év előtti mo
rállal is ki lehet vagy ki kell ok
tatni.

Eltekintve, hogy ez a hangmo
dor az iparosság és kereskedő osz
tály öntudatába vág bele, az egész 
közlemény sáníit, mert amit egyik 
kitételben megtilt, azt a másikban 
előírás szerint parancsolja meg. 
De mielőtt íoyább mennénk, meg
kérdezem, miért nem oktatja ki a 
cikkíró a más foglalkozású kép
viselő tagokat is?  Például a fiská
lisokat és a hivatalnokokat? Vagy 
csak a kereskedő és iparos olyan 
mucsai gondolkozásu, hogy minden 
sértegető kioktatást rá lehet erő
szakolni?

Biz ez elég szomorú mireánk 
rimaszombati iparos kra és keres
kedőkre nézve.

A cikknek naiv egészével igazán 
kár volna foglalkozni. Csak az 
„igen" és „nem" szavazógépbeli 
szócskák gyakorlati használatához 
volna némi szavunk. Még pedig 
az, hogy talán még sem vagyunk 
olyan fajankók, hogy ezt a két szót 
összetévesszük és a „nem“-et bök
jük oda akkor, amikor az „igen“-t 
kellene. De még ennél is érdeke
sebb az, hogy a cikkiró jó előre 
eltiltja az iparos és kereskedő kép
viselő tagoknak az önállóságot, 
mert külön a képviselőtestületi tag
ság nem ad jogot önálló tevékeny
ségre. Ugyan, no! Persze hogy 
nem. Az iparos és kereskedő csak 
azt teheti, amit valaki más bead 
neki, hogy ez jó lesz, vagy ez nem 
lesz jó. Kár, hogy ezekről az aka
démikus kérdésekről a választások 
előtt nem tájékoztatják az iparoso
kat és kereskedőket, talán elő ven
nék a jobbik eszüket és a kép
viselőtestületi tagsági helyet áten
gednék olyan professzionátus város
atyáknak, mint a cikkiró lehet.

De ha önállóságra nem ad jogot 
a képviselőtest. tagság, akkor még
is csak jól meg kell tanulni — kü
lönösen az iparosnak és kereske
dőnek — azt a bizonyos „igen" 
és „nem" szókat, különben üzem
zavar állana elő a pártok fegyelmi 
szabálya körül, ami mégis furcsa 
lenne ebben a pártokra épitett 
képviselőtestületi összetételben, ahol 
úgy szólván csak annyi ember 
dominál, ahány pártból tevődött 
össze a képviselőtestület, mert hi
szen otthon már jóelűre elkészült 
minden közügyre az „ ig en “ vagy 
„nem “.

Különben nagyon szépen meg
köszönjük az iparosok és keres
kedők nevében a kioktatást, a sem
mit mondó naiv kitételekkel nem 
foglalkozunk, mert nem akarjuk 
túlterhelni a fejünket Nem kérünk 
a tudákos kioktatásból, majd csak 
elsántikálunk a magunk esze után 
ezután is, ahogyan eddig tettük.

Telek A. Sándor, 
iparos, városi képviselőtestületi tag.



2 Crömör 1933. április hó 30.

Szerdán este hozott Ítéletet az 
esküdtszék a rozsnyóierdőkerülő 

gyilkosainak bünperében.
Kát és fél napon át tárgyalta a rima- 

szombati eskiidtbiróság dr. Licskó Béla 
kerületi bírósági elnök vezetése mellett 
Fazekas István 44 éves volt rozsnyói 
erdőkerülő gyilkosainak, Fazekas István- 
nénak és Kerekes Lajos béresszolgának 
bíinpörét, akik mint ahogy annak idején 
lapunkban beszámoltunk, ez év január
5-én bestiális kegyetlenséggel tették el 
láb alól áldozatukat, mert egyesülésük
nek útjában állott. Kerekes Lajos 29 
éves berzétei gazdasági munkás, három
gyermek kenyérkereső édesapja, a múlt 
év folyamán ismerkedett meg Fazeka- 
sékkal, akikhez feleségével együtt gyak
ran járt dolgozni napszámban. A szim
patikus, müvészhaju fiatal férjet Faze
kasék, különösen azonban az asszony 
bizalmukba fogadták s igy december 
elsején Kerekes hozzájuk is költözött, 
mint szegődött béresiegény, teljes ellá
tás és 70 korona havi fizetés ellenében. 
Fazekasné, aki a béresben öregedő, be
teges férjének régóta türelmetlenül várt 
igazi utánpótlását találta meg, mindent 
elkövetett, hogy férjét, akivel tizennégy 
évi házasélet dacára egy boldog percet 
nem töltött, félreállitsa az útból és a 
házibaráttá kiszemelt, vagy előléptetett 
béreslegénnyel élje tovább világát. Bor
zalmas tervek születtek meg Fazekasné 
agyában a mit sem sejtő férj ellen. Ke
rekes azonban, akit az asszony napról- 
napra jobban és jobban behálózott, el- 
lentállt és a férj kiirtását célzó tervek 
végrehajtását nem vállalta. Ahogy a sze
relmi együttélés intimitása fokozódott, 
gyöngült Kerekes ellentállása is és ez év 
ujévnapján, amikor a béresszolgát az 
erdőkerülő az istállóban csókolózni látta 
feleségével, a férj fülébe került sok 
pletyka végül is revoiveres összeütkö
zést váltott ki. A férj és a házibarát 
fegyveres harcát, mint később kiderült, 
az asszony insceniálta, hogy egymás el
len kijátsza a két riválist, amiből sze
relmesének győzelmes visszatérését és 
férjének örökre való elnémulását remélte.

A komolyabb sérülés nélkül végződött 
revoiveres összecsapásból a felek ki
békülve kerültek ki s a rendőrségen már 
mindent letagadtak a verekedés részle
teiről, a béke azonban csak látszólagos 
volt s az ellenfelek, Fazekasné ügyes 
manőverezése folytán, vak gyűlölettel el
töltve törtek továbbra is egymás élete 
ellen. Fazekas kijelentette neje előtt, 
hogy egyiküknek pusztulniok kell s e 
kijelentés alapján az asszonynak nem 
jelenthetett nehéz feladatot szerel
mesét arról meggyőzni, hogyha 5 nem 
előzi meg Fazekast tervének végrehaj
tásában, akkor ez a késedelem az ő 
életébe fog kerülni. A verekedéssel vég
ződött újévi összeveszés után Kerekes 
megszűnt Fazekasék alkalmazottja lenni, 
a két szerelmes azonban minden nap 
találkozott titokban és negyedikén azu
tán nemcsak elhatározták a gyilkosság 
elkövetését, hanem a kivitel részleteit is 
a legaprólékosabban megbeszélték.

Ötödikén este Kerekes Lajos észre
vétlenül belopózott Fazekasék fatartó
jába s az asszony által oda előkészített 
másfélméteres dorongot kezébe véve vá
rakozott a férj kijövetelére, akit program 
szerint az asszony fáért küldött ki a 
pajtában lévő fatartóba. A belépő férjet 
Kerekes hatalmas ütéssel fogadta, Faze
kas azonban nem rettent meg, hanem 
a dorongnál fogva az udvarra húzta ki 
merénylőjét és ott bírókra kelt vele. Az 
élet halál harcban végül is az erdőke
rülő maradt alul, Kerekes több dorong
ütéssel és késszurással végzett vele.

A főtárgyaláson elhangzott tanúvallo
más szerint Fazekasné férje kikisérése 
után visszatért a konyhába, bezárta az 
ajtót és 13 éves leánykáját átölelve azt 
mondta: Jaj  Mancikám, Mancikám,
most ölik meg apádat!" Az udvarról 
jövő segélykiáltásokra az asszony egy
általán nem reagált s csak akkor ment 
ki az udvarra, amikor az egyre halkuló 
kiabálások egészen elcsendesedtek. Ak
kor Kerekessel együttesen eltüntették a 
dorongot, majd átfutott Zám István ne
vű ismerőséhez, értesítette őket, hogy 
ismeretlen tettesek, valószínűleg téglát 
lopó cigányok megölték a férjét.

A helyszínre érkező rendőrök még 
aznap este őrizetbe vették az asszonyt

és Kerekest is, akik kezdetben konokul 
tagadtak, másnap azonban részben, har
madnap pedig teljes egészében beis
merték tettüket. Az államügyészség elő
re megfontolt szándékkal elkövetett 
emberöléssel vádolva állította esküdt
szék elé a tettestársakat, akik fölött 
két és félnapos tárgyalás után szerdán 
késő este hozott Ítéletet a bíróság.

A vádlottak közül első napon Kere
kes igyekezett előbbi vallomásait úgy 
megváltoztatni, hogy tettét önvédelem
ből elkövetetlnek tüntethesse föl, a tér
hető tanúvallomások alapján azonban 
később újra beismert mindent, csak azt 
nem akarta beismerni, hogy az áldozat 
koponyájára ütött volna a doronggal. 
Fazekasné mindent Kerekesre igyeke 
zett hárítani és elszántan védekezett a 
vád tanúinak súlyos vallomásaival szem
ben.

Mindkettőjük vallomása egyezett ab
ban, hogy a közöttük fennállott szerelmi 
viszonyról egyikük sem akart hallani.

Az orvosszakéiíő szerint az áldozatot 
kilenc kcponyaés egy hátütés, valamint 
hét késszurás érte s a halál félórán be
lül elvérzés következtében állott be.

Az esküdtbiróság az esküdtek ver
diktje alapján mindkét vádlottat szán
dékos esmberölés bűntettében mondotta 
ki bűnösnek és Kerekes Lajos elsőren
dű vádlottat a Btk. 279. 70. §. alapján 
12 évi fegyházra és 10 évi hivatalvesz
tésre, Fazekas Istvánnét pedig mint tet
testársai a Btk. 279. 69. 2. §-a alapján 
15 évi fegyházra és ugyancsak 10 évi 
hivatalvesztésre ítélte a 92. enyhítő §. 
alkalmazásával.

Kerekes megnyugodott az Ítéletben 
és nyomban megkezdte a büntetés le
töltését, Fazekasné és védője azonban 
3 napi meggondolás! időt vett igénybe. 
Az államügyész az enyhítő szakasz al
kalmazása miatt semmiségi panaszt je
lentett be.

Kerekes Lajos védelmét dr. Ganczfried 
Ernő, Fazekas Istvánná védelmét pedig 
dr. Fráter György rimaszombati ügyvé
dek látták el.

H Í R E K
Májust köszöntök

Napsugár csókdossa a szunnyadó rügyet, 
vájúdik az Élet;

Az ébredő Földön fű, fa és a virág uj ta
vaszra éled.

Kipattan a bimbó, szinpompás ruhába öl
töznek a kertek;

A százszinü, csodás, apró virágkelyhek il
latot lehelnek.

Fürge bogársereg lyukat rág a rögön, 
csókra szomjas szája;

A csicsergő madár puha, meleg fészkén 
dalos párját várja.

Természet-ősanyánk tápláló emlőit friss 
erő telíti;

Szivünket a csókba futó szerelemnek ér
zése hevíti.

Lelkűnknek hárfáján pajzán tündér kezek 
vig dalokat játsznak.

Csillogó szemünkben a szikkadó könnyek 
mosolygyönggyé válnak.

Testünk érmedrében gyors iramba szök
ken a forró vérpatak;

Az Élet kertjének titkos rejtekében virág- 
hajtás fakad.

Felhőfoszlányt tépő napsugár tüzébe nyi
tott szemmel nézünk ;

Tavasz van, Május, kacagó a kedvünk, 
érezzük, hogy élünk.

Májfás ablak alatt halk muzsika zendül, 
szivhez szól a nóta:

„Miért turbékoltok búgó vadgalambok ?“... 
„Halvány sárga rózsa"— — — — — —

...  Tavasz van! Májust... és amig a lel
künk el-elrepül messze,

Sóhajba fűlt vágyunk simogatására csók 
cuppan a csendbe:

Mesemondó szánkkal Holnapról regélünk 
s festegetünk képet, —

Májusi álom ringató karjában ránk mosolyg 
az Élet!...

f

Templomi ünnepély. Az evangélikus 
egyház belmissziói szervei május 7-én, 
vasárnap este 6 órakor az evangélikus 
templomban ünnepélyt tartanak, melyen 
ének- és zeneszámok, alkalmi beszéd 
és szavalatok lesznek. A résztvevőket

szívesen látja a rendezőség. Belépődíj 
nincs, önkéntes adományok jótékony 
célra köszönettel fogadtatnak el. — A 
részletes műsort e lap következő szá
mában hozzuk.

Zongoravizsga. Amint már múlt szá
munkban is közöltük, Pásztory Gyaláné, 
itteni zongoratanárnő növendékeinek 
zongoravizsgája szombaton, folyó hó
29-én esti fél 8 órai kezdettel a Pol
gárikör nagytermében lesz megtartva. 
A városunk zenei életében eseményt 
képező, a zenebarátoknak mindig ked
ves és kellemes élményt jelentő s a 
növendékeknek a zongorajátékban való 
előmenetelét bemutató s igy kulturális 
jelentőségű zongoravizsgát a szokáshoz 
híven, most is családias jellegű táncz 
követi.

Közgyűlés. A rimaszombati izr. hit
község folyó hó 23-án délelőtt tartotta 
rendes évi közgyűlését a hitközségi ta
gok élénk részvétele mellett. A közgyű
lésnek kimagasló pontja volt a megható 
megemlékezés Dickmann László hitk. 
képviselőtestületi tagnak Budapesten 
történt váratlan elhalálozása fölött. Dick
mann László tiz éven keresztül egyhu
zamban agilis elnöke volt a hitközség
nek és annak felvirágoztatása körül 
maradandó érdemeket szerzett magának. 
A közgyűlés őszinte részvétének jeléül 
egyhangúlag határozatra emelte, hogy a 
volt elnök emléke a jegyzőkönyvben 
megörökittessék és ennek kivonata a 
gyászoló családnak megküldessék. Az 
emlékbeszédszámba menő, gondolatdús, 
mélymedrü visszapillantást Dr. Weinber- 
ger Rezső hitközségi elnök mondotta el 
nagy figyelem közepette. — A napirend
nek második pontja volt az elnökség és 
választmány évi jelentése, mely egyhan
gú lelkesedéssel tudomásul vétetett.

Exotikus vendég Rimaszombatban. 
Kóla Ajayi-t, aki még másfél évvel ez
előtt a messze Afrika vadonjaiban élt, 
egy német filmtársulat áthozta Európá
ba filmezés céljából. Néhány havi euró
pai tartózkodás után tökéletesen meg
tanulta az esperanto nyelvet, saját nyel
vén, a yoruba nyelven kívül, nem is
mert más nyelvet, melynek segítségével 
előadásokat tartott Lengyelországban 
vetített képekkel saját hazájáról, Afri
káról és egyúttal bemutatott afrikai nép
dalokat yoruba nyelven. Rádió előadása, 
melyet a varsói adóállomás közvetített, 
igen nagy feltűnést keltett. — Kóla 
Ajayi, aki most lengyelországi szerep
lése után Ausztriába utazik, nehány 
előadást rendez köztársaságunk terüle
tén is. — Az alakulófélben levő hely
beli esperanto körnek egy környékbeli 
társaskörrel karöltve sikerült megnyerni 
Kóla Ajayi-t egy itteni előadásra is. Az 
előadás Rimaszombatban a moziban 
május 6 án lesz 6 korona magyar és 
8 korona szlovák tolmácsolásban.

Nagystílű kabaréit esttel egybekö
tött tavaszi soirée Feleden. A rende
zőség ezúttal is tisztelettel közli a n. é. 
közönséggel, hogy a feledi aranyifjuság 
Benyus Béla járási főnök, Boross Zoltán 
járásbirósági elnök, Sávoly Pál adóhi- 
hivataü főnök fővednöksége alatt a ten- 
niszklub javára szombaton, azaz f. hó 
29 én, este 8 órai kezdettel nagyszabású 
szlovák és magyar programú kabarét 
estet rendez, melyet majd táncmulatság 
követ. A zenét Franc Dani eredeti an
gol jazz-band és Szolcsányi cigányzene- 
kara szolgáltatja. A kabarét programot 
középeurópai rádió müsorcsereforga- 
lomban közvetítik. Ezúttal is felkérjük 
a közönség szives támogatását.

A feledi rablógyilkosok ügye. A 
rimaszombati esküdtbiróság szombaton 
egésznapos tárgyalás keretében foglal
kozott Együd József 25 éves cipész és 
Czikora Miklós 21 éves kőműves bün- 
perével, akiket az ügyészség aljas in
dokból elkövetett rablógyilkossággal vá
dolt. — Annak idején részletesen be
számoltunk a vádlottak elvetemült tet
téről, amelyet ez év február 4-én kö
vettek el Feleden, ahol éjszaka beha
toltak az egyik vádlott nagynénje, özv. 
Együd Józsefné jómódú nyugdíjas laká
sába és a magányosan élő özvegyet, 
miután az a zajra fölébredt és kiáltozni 
kezdett, megtámadták, száját rongyok
kal betömték és megfojtották. Utána 
felforgatták az egész lakást és 500 ko
rona készpénzt, valamint különféle ék
szereket raboltak el 1100 korona érték
ben. — Az esküdtek aljas szándékból 
elkövetett rablógyilkosság elkövetésé
ben mondották ki bűnösnek a vádlot

takat s ilyen értelmű verdiktjük alapján 
a bíróság Együd Józsefet 15, Czikora 
Miklóst pedig 10 évi fegyházra ítélte.

Megváltoztatták az újoncok bevo
nulási idejét. A nemzetvédelmi minisz
térium az újoncok bevonulási idejét a 
a következőkégpen változtatta meg: 1. 
Október 1-én csupán a műszaki kato
nák vonulnak be, hogy az őszi hónapo
kat a vizen való gyakorlatozással ki
használhassák. — 2. Azok az újoncok, 
akiknek igényjogosultságuk van arra, 
hogy a tartalékos tiszti iskolába felvé
tessenek, ez évben julius hó 17-én fog
nak bevonulni. Azok az újoncok, akik 
tanulmányi szabadságot nyertek s igy a 
bevonulásra október 1-éig hatadékot 
kaptak, május 15-éig uj kérvényt adja
nak be. Az orvosok és gyógyszerészek 
bevonulásának eddigi kettős terminusa 
a jövőben is megmarad, azzal a különb
séggel, hogy a bevonulási terminus jú
lius közepén és január közepén lesz. A 
póttartalékosok bevonulási ideje tovább
ra is április marad.

Szezonnyitás előtt a csizi jód- és 
brómfürdő. A gyógyhatásáról messze 
földön ismert csizi jód- és brómfürdő 
szezonnyitás előtt áll. A fürdőigazgató
ság a szükséges renoválási és a fürdő 
rohamos fejlődésével járó karbantartási 
és építési, valamint parkirozási munká
latokat elvégeztette és a legmesszebb
menő figyelemmel gondoskodott a fürdő
vendégek kényelméről s igényeiknek tel
jes kielégítéséről. A fürdővendéglő is uj 
kezekbe kerül az idei szezonnal, ameny- 
nyiben annak bérletét a kitűnő kony
hájáról, sajáttermésü, kiváló minőségű 
borairól, figyelmes kiszolgálásáról is
mert Bozóky György, a rimaszombati 
„Európa" vendéglő tulajdonosa nyerte 
el s igy minden tekintetben gondosko
dás történt a csizi fürdőzés kényelmessé 
és kellemessé tételére s arra nézve is, 
hogy Csizfürdő, mint kiránduló hely is 
keresett és látogatott legyen.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik szeretett Z o l t á n  fiunk, 

illetve testvérünk elhunytéval ért csapás al
kalmából érzett fájdalmainkat bármily mó
don részvétük kifejezésével enyhíteni igyekez
tek, fogadják ezúton leghálásabb köszöne- 
tünket.

Rimaszombat, 1933. április 25.
Malatinszky-család.

Letartóztattak egy szélhámos ál
szerkesztőt. Még a húsvéti ünnepek 
előtt feltűnt Léván egy idegen egyén, 
aki szerkesztőnek adta ki magát és a 
kiadandó „Tátrai almanachra" előfizető
ket gyűjtött és fényképeket vett át a 
készülő almanach részére és pénzeket 
is szedett fel. Léván 21 helyen sikerült 
neki bizonyos összegeket felszedni, de 
bizony a mai gazdasági viszonyokhoz 
mérten a zsákmány azért alul maradt 
az ezer koronának s mindössze csak 
740 koronát tett ki. Nyitrán azonban 
nagyobb aratása volt. A pénzt elköltötte. 
A „szerkesztő urat" a csendőrség iga
zoltató és ekkor kitűnt, hogy az illető 
Varjú (vulgo Vrana) Ernő, 34 éves zó
lyomi születésű, volt magántisztviselő, 
akit a dobsinai csendőrség csalásért 
köröz. Varjú Ernő ugyanis hónapok előtt 
Kender Gyula betléri autótaxiján egy 
nővel érkezett Dobsinára, ahol a szál
lodában szobát bérelt, a nőt otthagyva 
az 1602 koronás autóköltség megfizetése 
elől kereket oldott. Varjú, a „szerkesztő 
ur“ egyébként igen jó ajánló levelekkel 
rendelkezett, a csendőrség most azt ku
tatja, hogy jutott ezek birtokába. Varjut 
a lévai járásbíróság fogházába kisérték, 
ahonnan a komáromi államügyészség
hez továbbították.

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

Tornaija környékén bujkál a Fü
lekről megszökött bankigazgató. Nagy
Pál füleki magánbankháztulajdonos, akit 
uzsorakölcsönei révén széles körökben 
ismernek, csütörtökön nyomtalanul el
tűnt füleki lakásáról, a feleségének hát
rahagyott levélben bejelentve öngyilkos
ságát, amire nyomasztó üzleti viszonyai 
kényszerítők. A megszökött bankár üz
letét a csendőrök lepecsételték és el
rendelték körözését. Nagy Pál, mint ér
tesülünk, Magyarországra készül szökni 
s csütörtökön Tornaiján még egy kávé
házban látták kártyázni, éjjel pedig a 
közeli Oldalfala községben szállt meg. 
Mindenfelé keresik.
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A Rimaszombati Bank alapszabályai
és ügyrendje értelmében 1933. május 
l-t5i a betétikönyvecskére elhelyezett
kereskedelmi betétek után. úgy a fő- 
intézetnél mint a klenóczi fiókjánál az 
1933. április 12-én kelt 59. tr. gy. számú 
kormányrendeletben megállap’tott maxi
mális betéti kamatokat térin.

Kettős szerelmi öngyilkosság Nyus- 
tyán. Csütörtök reggel négy órakor a 
nvustyai Central-szálló emeleti hármas 
számú szobájában kettős szerelmi ön- 
gyilkosság történt. Navratil Vaclav, a 
zólyombrézói vasgyár 49 éves pénztár- 
noka revolverrel előbb kedvesét, a 24 
éve; rimafürészi illetőségű Martin Zsu
zsit. majd önmagát lőtte agyon. Mind 
ke:ten azonnal meghaltak. A szerelme
sek két búcsúlevelet hagytak hátra, 
amelyben bocsánatot kérnek rokonaik
nál a történtekért s arra kérik őket, 
hogv közös sirban, Nyustyán temessék 
ei őket. A nős, családos vasgyári pénz
táros két éve ismerkedett meg a csinos 
fiatal leánnyal s szerelmi viszonyukra 
mostanában az asszony is rájött, ami 
miatt a házastársak közt elhidegült a 
viszony s a készülő botrány elől inkább 
a halaiba menekült a két szerelmes.

Csak 5'yo os késedelmi kamat a 
munkásbiztositó pénztári tartozások
nál. Az ipari és kereskedeimi kamarák 
Kékpontjának közbelépésére a szociális 
biztositó intézet központja egy körleve
let adott ki, melyben felhívja a beteg- 
biztositó intézeteket arra, hogy a törvé
nyesen megállapított 5%-nál magasabb 
késedelmi kamatokat elmaradt betegse 
gélyzői dijak után nem szabad fölszá
mítani. Ebben a körlevélben azt ajánlja 
a betegbiztosító intézeteknek, hogy a 
gazdasági válsággal előidézett helyzetre 
-.aló tekintettel az adóst a végrehajtási 
eljárás bevezetéséről telefonon vagy Írás
ban értesítsék, ha még külön figyelmez
tetés nem történt.

(*) Vásárigazolványok a budapesti
mintavásárra. A budapesti mintavásár 
május 6 tol 15-ig tart. Vásári igazolvá
nyok, melyek utazási kedvezményre 
(Csehszlovákiában 33%, Magyarorszá
gon 50% vasúti kedvezmény) vizum- 
kedvezményre, díjmentes vásári belépő
jegyre, fiirdőjegyekre, színházi belépő
je-  ̂ekre jogosítják fel a vásár látogató
im." Ur bán yi E d i t n é l  kaphatók 24 
Ke-ért. (Rimaszombat Masaryk-tér 9. sz.)

Hatósági közlemények. Az Országos 
Bizottság a distolra, vagy a mételykor 
. eni egyéb gyógyszerekre fordított ki
adások teljes vagy részbeni megtéríté
sére segélyt utal ki. — A kérvények a 
gyógyszer bevásárlása után 14 napon 
beiüí adandók be. Bővebb felvilágosítás 
a városháza 10. számú szobájában nyer
hető.

Az Országos Bizottság indokolt cse
ren a folyó évben segélyt fog ki

utalni az állati betegségek elleni véd- 
következtében előállott, további 

árat: fertőző betegségek által okozott 
.: zteségek térítésére. A kérvény az 
á iát elhullása után 14 napon belül 
adandó be. Bővebb felvilágosítás a vá- 

háza 10. sz. szobájában nyerhető, 
gyelmeztetnek a lakosok, hogy az 

mzágos Hivatal 89045/17/933. sz. ren
deleté értelmében sertéseknek vásáron 

.ül egyik községből a másikba eladás 
iából való szállítását szigorúan bün- 
ik és az elfogott sertéseket zár alá 
.zik. Sertések iparszerü eladásával 

* -glaikozó egyének által sertéseknek 
- .sárokon való eladása sertésorbánc 
t eni előzetes beoltás kötelezettségéhez 
van kötve. Sertések iparszerü vásárlá
séval és eladásával foglalkozó egyének
ek hatóságilag engedélyezett sertés
ül kell rendelkezniük. Sertésorbánc 

Uíeni oltás elmaradása esetén a serté
sek 14 napig zár alatt tartandók s 
vsak azután adhatók el, az illető sertés- 
Ijából. Újabb sertések csakis az elöb- 
ík eladása után vihetők az ólba. Ser

esek lábon való hajtása továbbra is 
Agoruan tilos. Sertéseknek közös le

gelőre való hajtása továbbra is tiltva 
van. Ezen előírások be nem tartását 
szigorúan büntetik.

Filmszínház. Folyó hó 29. és 30-án 
az „Orlov“ cimü filmoperett kerül elő
adásra. Főszereplők : Liáné Waid és 
ívan Petrovich. Nadja énekesnő egy 
autógyáros révén véletlenül megismer
kedik a gyár szerelőjével, ki nem más, 
mint egy volt orosz nagyherceg s ez 
Nadjában honfitársnőjét látja. Nadja 
eleinte hűvösen viselkedik a volt nagy

herceg iránt, kinek kilétéről nincs tudo
mása, de később hozzávonzódik. A volt 
nagyherceg birtokában van a mesés ér
téket érő Orlov-gyémánt, melynek révén 
a szerelmi regény kalandosan kialakul 
s a végén illetékes kezekbe jut A filmet 
Granichstaedten finom zenéje festi alá.

Május 1-én „Szombatról vasárnapra" 
cimü hazai filmvigjáték kerül színre. 
Egy nagy iroda két alkalmazottja Anna 
és Mária, mint jó barátnők a heti mun
kát szórakozással akarják befejezni s 
Anna egyik barátjának meghívására lo
kálba mennek. Mária tapasztalatlansága 
miatt sok kellemetlenségbe keveredik s 
a weekand különös módon fejeződik be.

Május 3-án „A cég házasodik" cimü 
filmoperett kerül lepergésre, melynek 
értékét helyzeteinek komikussága s a 
szereplő együttes emeli, melyből Char- 
lotte Ander, Roberts, Ida Wiist és Fal- 
kenstein emelkednek ki. A darabot ki
tűnő melódiák is fűszerezik. E film a 
legjobban sikerült müvek közé tartozik 
s osztatlan tetszésben fog részesülni.

Elfogott betörők. Jávorszky József 
helybeli mészáros segéd Szécsi-utcai 
lakásáról ismeretlen tettesek e hó 7-én 
egy bőrkabátot és egy ezüst órát emel
tek el láncostól. A rendőrségnek sike
rült a tetteseket Bedécs János és Czi- 
kora András helybeli lakosok szemé
lyében elfogni. A bőrkabátot a betörők 
egy dúsai embernek adták el, az órát 
pedig Rimaszombatban értékesítették és 
a pénzt a temetőben tanyázó kompániá
ban elkártyázták. Bedécs beismerte tet
tét, Czikora egyelőre még tagad. Átad
ták őket az államügyészségnek.

Biciklilopás. Osuch Imre, járási hi
vatali szolga zeppelin-márkájú kerék
párját a régi megyeház folyosójáról is
meretlen tettes ellopta. A kár 900 ko
rona. A biciklitolvajt keresi a rendőrség.

Uj könyv. Egy uj magyar szépirodal- 
. mi könyv jelent meg nemrégiben a 
szlovenszkói könyvpiacon. Egy kassai 
szerzőnek: az elmúlt évről előnyösen 
ismert „Szemben les a halál" szerzőjé
nek könyve „Erika." A könyv tárgya 
történelmi elbeszélés a XV. századból 
és mind tárgyánál, mind pedig tartal
mánál fogva kiválóan alkalmas nem 
csupán a felnőttek, hanem mindkét 
nembeli serdültebb fiatalság számára is. 
Ára 12 korona.

Hat üveg konyak az országúti hid 
alatt. Weisz Irma jolsvai vendéglős 
murányutcai üzlethelyiségét ismeretlen 
tettesek éjnek idején felnyitották és on
nan 2610 korona értékben különféle sze
szes italokat harácsolva, nyomtalanul 
eltűntek. A betörést hajnalban a kenyér
sütéshez készülődő háztartási alkalma
zott vette észre s akkor meglepetéssel 
konstatálta, hogy az üzlethelyiségben 
minden szét van dobálva s a raktár aj
taja tárva-nyitva. A csendőrség azonnal 
megindította az eljárást és rendőrkutyá
val végigjárták az idegen lábnyomokkal 
jelzett útvonalat a temetöközig, ott azon
ban a Molnár-féle háznál a kutya el
vesztette a nyomokat. A csendőrség az 
egyik hid alatt hat üveg konyakot talált, 
amely a Weisz féle betörésből szárma
zott, több nyomot azonban nem sikerült 
felfedezni s igy az államügyészség a 
további eljárást ezen ügyben kénytelen 
volt beszüntetni.

Analfabéta tanfolyam. Mint minden 
évben, a 11. hadosztály alakulatainál ez 
idén is tanfolyamokat rendeztek Kassán 
az analfabéta katonák részére. Összesen 
14 tanfolyam volt, amelyeken 254 katona 
vett részt. A tanfolyamok végén sikerrel 
vizsgázott 190 katona, akik között nem
zetiségre nézve 1 magyar, 5 cseh, 130 
szlovák, 49 ruszin, 2 német és 3 cigány 
volt.

Ipartársulati közlem ények:
1. Figyelmeztetjük tagjainkat, hogy 

adóügyekben kikézbesitett pénzügyi ha
tósági leveleket, árverési hirdetményt 
és egyéb irányú felszólításokat minden
kor idejében, a megszabott határidő 
elölt hozzák el irodánkba, ha felebbe- 
zést, választ, vagy egyéb beadványt kell 
beadni, nehogy a határidő elmúlta kö 
vetkeztében a beadvány benyújtása le
hetetlenné váljon. Ugyanez vonatkozik 
minden egyéb más hatósági intézkedé
sekre is.

2. Ismételten felhívjuk tagjaink szives 
figyelmét arra, hogy az idei iparosta-

noncmunka-kiáliitáson való részvételt 
tanoncaiknak szigorúan hagyják meg.

Az utóbbi időben beérkezett iparügyi 
kérdésekre tájékozódás végett itt is kö
zöljük a következőket :

A) Darálás. Bármily termény darálá
sára kizárólag a molnár iparos jogosult, 
tehát a darálás, mint szabad ipar senki 
más által nem gyakorolható. Kivételt 
csak az képez, ha a darálást saját ré
szünkre, saját használatunkra végezik.

B) A régi magyar szövegű iparigazol
ványok: Minden egyes régi, tehát a volt 
városi tanácsok, mint iparhatóságok, 
vagy szolgabirói hivatalok, mint ipar
hatóságok által kiadott magyar szövegű 
iparigazolványok teljes érvénnyel bír
nak és minden olyan szélesebb körti 
jogosítványok megilletik, mint a jelen
leg érvényben levő ipartörvény alapján 
kiadott iparjogositványokat. Hogy az 
magyar nyelven van kiállítva, nem je
lenti azt, hogy érvénytelen. Ezeket te
hát az ellenőrző hatóságok igazolásul 
elfogadni kötelesek és nem követelhe
tik azt, hogy ki kell cserélni, mert ez 
ellenkezik az ipartörvény ide vonatkozó 
rendelkezéseivel.

C) Gyermek mint ianonc. Ha az apa 
saját gyermekét tanoncul fogadja, nem 
köteles tanoncszerződéí-t kötni, csupán 
lajstromozás végett az ipartársulaíhoz 
bejelenti és arról igazoló iratot kap. 
Az ilyen tanonc nem köteles tagja lenni 
a kerületi munkásbiztositónak, de ön
kéntes tagja lehet.

D) Munkásbiztositói járulék elévülése. 
Semmiféle munkásbiztositói járulék 3 
év elteltével utólag nem vethető ki, 
mert a ki nem vetett járulék három év 
után elévül. Kivételt képez olyan eset, 
amikor a munkásbiztositóba az alkal
mazott szándékosan később lett beje
lentve, mint ahogy tényleg alkalmazás
ba lépett, vagy az alkalmazott jövedel
me kisebb összegben jelentetett be. 
Ilyen esetben a munkásbiztositó jogo
sult három év elteltével is kivetést esz
közölni. Ugyancsak nem vethet ki a 
munkásbiztositó utólag járulékot azért, 
mert előző kivetései saját hibájából 
nem voltak helyesek.

E) Szigorúan figyelmeztetjük az autó
taxis és teherfuvarozó iparosokat, hogy 
a 198/1932. számú törvényben előirt 
szállítási rendet és díjszabást a járási 
hivatalhoz folyó évi május hó 2-áig ok
vetlen terjesszék be, mert ellenesetben 
az iparigazolványuk lesz megvonva. A 
vonatkozó szabályzat és díjszabás az 
ipartársulat tagjainak az ipartársulat 
irodájában rendelkezésére áll.

S P O R T .
F O O T B  A L L .

RPS:RME 2:1 (1:0). Biró: Lakatos.
Nagyszámú közönség előtt folyt le 

vasárnap a várva-várt derby, mely — 
nagyon nehezen, egy kis szerencsével — 
a RPS minimális győzelmét hozta. A 
RPS, különösen a halfsor gyenge volt, 
mig a RME — mint a RPS ellen min
dig — formát futott ki, úgyhogy a dön 
tetlen reálisabb eredmény lett voina. 
Sokkal több s z ív  és lélek volt a RME 
játékában, minden játékos odaadással 
küzdött s a győzelemtől csak az ütötte 
el, hogy a RPS két gólos előnyét már 
nem bírták behozni és Andrásik is úgy 
védett, ahogy Rimaszombatban kapust 
még nem igen láttunk védeni. Jó volt a 
védelemben Altmann is, ami nagyon 
közrejátszott az eredmény kialakulásá
ban. A halfsor nagyon alulmaradt a 
multheti formájánál és igy a csatárok 
nem kapva jól labdákat, sok helyzetet 
hagytak ki. A RME átformált csapata 
jól megállotta a helyét, különösen fel
tűnt Simon a bekkposzton, ahol még 
sikerei lehetnek. Ofcsárik II. is jól mű
ködött a halfsorban, mig a csatársor 
legjobb embere Molnár volt, aki gyak
ran hozta nehéz helyzetbe a RPS kapu
ját. A két csapat Lakatos biró sípjelére 
a következőképpen állott föl:

RPS: Andrásik-Altmann, Markos-Ácsi., 
Kocsis, Ofcsátik I.-Szmrekács, Szirák, 
Páricska, Kovács, Sproch.

RME: Dusek-Klincsák, Simon Ofcsá
rik II., Ács II., Riz-Molnár, Járosi, Posej- 
pal, Vrbka, Balázsik.

Posejpal indítja a labdát, Járosinak 
passzol, aki szépen ad ki a jobbszélre, 
de Molnár a labdát taccsra engedi. A 
RPS védelem könnyen hárítja el a táma
dást, Altmann hosszú rúgását Páricska

Kinő APÜLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, április 29-én és 30-án 
világhírű nagyszabású filmoperett Brúnó Garnid- 

stadten ismert szinoperettje nyomán :

Orlov
Fősz. : Liáné Haid, Iván Petrovlcs, Verebes E.

Hétfőn, május 1-én csehül beszélő nagyfilm. A 
beteljesült vágyak éjszakája tárul szemünk elé :

Szombatról vasárnapra
Fősz.: Magda Maderová, Jirina Sejbalová, L. H. 

Struna. Rendezi: Gustáv Machaty.
Szerdán, május 3-án elsőrendű vígjáték W. Tur- 

czinszky regénye nyomán:

Nősül a cég
Fősz. : Ralph Arthur Roberts, Charlotte Ander, 

Oszkár Karlweis, Ida Wust, J. FaJkenstein.

fogja, Sziráknak ad, aki egy szép hú
zott lövéssel megszerzi a RPS első gól
ját. 1:0. Rögtön a gól után Páricska küld 
egy nagy lövést a kapu fölé. Mezőny
játék alakul ki, amiből egy RPS táma
dás lesz, de Simon ügyesen ment. Töb
bet támad a RPS, de puhák a csatárok, 
úgyhogy a 16-oson túl nem is jutnak. 
Egy-két RME lefutás, aminek azonban 
nincs eredménye. A 33. percben nagy 
helyzet a RPS kapu előtt, de a védelem 
jól működik.

Mezőnyjátékkal indul a második fél
idő, amiből egy RME támadás alakul 
ki, de Molnár ront nagy helyzetet a RPS 
kapu előtt. A 16. percben korner a RME 
ellen, nagy kavarodás támad a kapu 
előtt, amiből Páricska megszerzi a RPS 
második és utolsó gólját. 2:0. Gól után 
lábrakap a RME és nagyon veszélyes 
támadásokat vezet ellenfele kapuja felé, 
de a kitűnő Andrásik mindent ment. A 
25. percben megint a RME csinál nagy 
helyzetet a RPS kapu előtt, de most 
Altmann ment. A 29. percben Járosi egy 
lapos lövéssel megszerzi a RME egyet
len gólját. 2:1. Gól után nagy iram a 
RME részéről, de a RPS védelem — ha 
nagy nehézségek árán is, — min
dent ment. A 44. percben Sziráknak 
van nagy helyzete, de lövése hajszál
nyira kerüli el a RME kapuját.

Lakatos biró jól vezette az elég fair 
mérkőzést.

RME XI.-RPS XI. 1:0 (1:0). Góllövő: 
Hurtecsák. Weiner biró elég gyenge volt.

Füleki TC-LAFC 1:1 (1:0). Az első 
helyért való küzdelem döntetlent hozott.

Ragyolci TC-TIMES 3:0 (1:0).
Apátfalai SC-PSC 3:0 (2:0).
Vasárnap a RPS a bajnoki tabella 

harmadik helyezettjét, a jelenleg kiváló 
formában lévő Apátfalusi SC-t látja ven
dégül. Ha a RPS győz, akkor egy pont
előnnyel megelőzve ellenfelét a tabella 
harmadik helyére rukkol fel.

A RME Pelsőcön játszik az ottani 
PSC ellen bajnoki mérkőzést, ahonnan 
két pontot kell hazahoznia.

Hétfőn, május 1 én a Füleki TC ját
szik a RPS ellen d. u. fél 4 órai kez
dettel barátságos mérkőzést.

A Középkerület tabellájának jelenlegi 
állása :
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1 LAFC i i 9 i i 45:16 19
o FTC i i 8 2 i 34:9 18
3 ASC i i 7 — 4 27:18 14
4 RPS i i 6 1 4 29:19 13
5 RME i i 4 1 6 23:28 9
6 PSC 10 2 — 8 7:36 6
7 RTC 10 2 1 7 8:29 5
8 TIMES 11 1 2 8 12:29 4

Május 1-én a Közép!terület váloga-
tottja játszik Zólyomban a a Stredosto- 
venské Zsupa válogatottja ellen barát
ságos mérkőzést. A Középkerület válo
gatottját Cséman István kerületi kapitány 
a következőképpen állította össze : And
rásik RPS,-Altmann RPS, Felföldi FTC,- 
Jancsár FTC, Schönfeld LAFC, Sztronga 
FTC,-Schleicher LAFC, Szirák RPS, Már
kus FTC, Galbács FTC, Molnár RME 
Tartalékok : Luspai FTC és Simon RME. 
A Középkerület válogatottjainak nagyon 
nehéz lesz megküzdeni a kiváló Zsupa 
ellen, ahol nem kisebb csapatok, mint 
SK Zsilina, SK Turcs. Sv. Martin, SK 
Vrutky, ZTK és a besztercebányai Slávia 
játékosai képviselik a Zsupa válogatott 
csapatát. Remélni merjük azonban, hogy
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a mieink tudni fogják, hogy milyen 
feladat vár rájuk és minden tudásukat 
latba vetve küzdeni fognak a szép ered
mény elérésért. —bs—

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábe ly  Káro ly  laptulajdonos.

N Y ÍLT T É R .)

Az utóbbi időben az Apollo mozgó 
németnyelvű filmelőadásai ellen felme
rült kritikák és egyéb észrevételek el
oszlatása céljából szükségesnek tartom 
a n. é. mozilátogató közönséget a kö
vetkezőkről felvilágosítani :

Kevesen tudják, hogy a filmeket nem 
szokás esetről-esetre, mint valami árut 
megrendelni, hanem azokat legalább egy 
évre előre le kell kötni. A filmeket nem 
közvetlenül Németországból, hanem a 
belföldön lévő filmkölcsönző vállalatok 
szállítják, melyek szintén előre hosszabb 
időre terjedőleg kötik le a kölcsön 
adandó filmeket s ezek árát előre le 
kell flzeiniök. Jelzem, hogy ezen köl
csönző vállalatok, melyeknek székhelye 
Prágában, Brnoban, Bratislavában van, 
túlnyomó részben ottani zsidó emberek 
vezetése alatt állanak.

Ha tehát a közönség a német filme
ket bojkottálja, ezzel nem a német film
ipart, hanem elsősorban és főleg ezeket 
a legnagyobbrészt zsidó emberek veze
tése alatt álló belföldi fiimkölcsönzőket 
és a mozgó színház vállalatokat sújtják 
érzékenyen, indokolatlanul. — Ismétlem, 
hogy a már előre megvásárolt filmekről 
van szó, mert ezek a filmek már egy 
éve itt vannak Csehszlovákiában.

Egyébként többnyire nem eredeti né
met nyelvű filmek, hanem angol és 
francia filmek német változatai kerül 
nek előadásra. Angol vagy francia nyel
vű filmek előadása ugyanis kevésbbé 
lenne látogatott.

Végül kötelességemnek tartom kije
lenteni, hogy távol állok minden poli
tikai áramlattól és hogy minden tekin
tetben igyekszem a n. é. közönség bi
zalmát kiérdemelni s ezért a legutóbbi 
időben, tekintettel a megnyilvánult han
gulatra, német filmeket egyáltalában 
nem kötöttem le. Az ügy iránti érdek
lődőknek bármikor készséggel bocsátom 
rendelkezésükre irodámban a kívánt 
felvilágosításokat.

Rimaszombat, 1933. április 25.
Ladislav Sabucha,

mozitulajdonos.

A m. t. közönség tájékoztatása végett 
közlöm a rimaszombati járási hivatal
nak a kéményseprési dijak ügyében ho 
zott következő határozatát :

Rim. Sobotai Járási Hivatal.
Szám : 7531./1933.
Biaczovszky József kérvénye 
annak megállapítása végett, 
hogy jelenleg mily kémény- 
seprési díjtáblázat érvényes.

Határozat.
A rim. sobotai Járási Hivatal az Or

szágos Hivatalnak 1933. április 13 án 
kelt 88464/13 szám alatt hozott döntése 
alapján megállapítja, hogy Biaczovszky 
József kéményseprőmester jogosult azo
kat a kéményseprési dijakat szedni, a 
mely 1923. juüus 27-én 25060/1923. sz. 
alatt a volt zsupáni hivataltól lett meg
állapítva és amely a zsupáni hivatal 
1923. 16. számú hivatalos lapjában ki 
lett hirdetve és ezt mindaddig, mig az 
Országos Hivatalnak 52777/31. számú 
Szlovenszkó területére a legmagasabb 
kéményseprési illetéket megállapító in
tézkedése életbe nem lép, tekintettel 
arra, hogy az itteni járási hivatalnak 
nincs tudomása arról, hogy létezne egy 
megállapítás, amely a volt zsupáni hi
vatalnak fent említett megállapítását 
megsemmisítette volna, miért is a vo
natkozó rendelkezést érvényesnek nyil
vánítsa.
Erről értesittetnek :
1) Biaczovszky József kéményseprőmes

ter, mint kérvényező, Rim. Sobota.
2) Rim. Sobotai jegyzőség azzal, hogy

az érdekelt közönséget erről kiér
tesítse.

Rim. Sobota, 1933. április 22.
Hanes sk. járási főnök.

*)E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

Zsupáni Hivatal, Zvolen.
Szám : 25060/1923.
Tárgy: A kéményseprési di

jak megállapítása.
Határozat.

Az 1884. évi 17. számú törvéuyczikk
11. és 16. §-ának alapján 1923. szep
tember 1-től kezdődőleg a XVIII. zsupa 
területére a következő kéményseprési
dijak lesznek megállapítva :
1. Földszintes épületeknél rendes Ke

kémény seprése .................  T50
minden emelet után................. —'30

2. Földszintes épületeknél cilin
deres kémény seprése ..........  1 50
minden emelet után .........  —'30

3. Egész éven át használt kémény 
után az 1. és 2. alatti díjsza
bás tizenkétszerese fizetendő 
minden hónapban való seprés 
mellett.

4. Csak a téli, vagy csak a nyári 
hónapokban használt kémény 
után az 1. és 2. alatti díjsza
bás hatszorosa fizetendő.

5. Ha a kémény havonta többször 
tisztittatik, mint egyszer, ará
nyosan több fizetendő.

6. Az esetben, ha az illető épület 
a városon kívül fekszik, a vá
rostól 6 km. körletben fekvő 
épületeknél az 1. és 2 alatti díj
szabás 150°/o~al emelkedik.

7. Rendes kémény égetése...  10'—
8. Cilinderes kémény égetése ... 5'—
9. Uj kémény megvizsgálása (első 

tisztítás, golyóval való súrolása) 5 —
10. Kémányösszekötö csatorna tisz

títása méterenkint........... — 50
11. Házi csatornával ellátott gyári 

kémények tisztítása:
a) 16 méter magasságig ... 30'—
b) minden további méter után 1 *50
Azon kéményseprő munkák, a 
melyeket a háztulajdonos vagy 
megbízottja is elvégezhet:

12. Tűzhelyek cső nélkül vagy egy
csővel egyszeri tisztítása ... 1'—
tűzhelyek 1 csövei és katlan
nal, vagy két csővel egyszeri
tisztítása.......................... T50
tűzhelynek két csővel és kat
lannal, vagy három csővel egy
szeri tisztítása..................  2 '—
nagyobb vendéglők, kórházak 
tűzhelyének tisztítása ..........  5'—

13. Vaskályhák tisztítása :
a) kisebbek .........................  r —
b) nagyobbak..................  1'50

14. Meidinger, Meissner és egyéb
hasonló kályhák tisztítása ... 1'50

15. Fürdőszobai kályhák tisztítása 1'80
16 Csak csövek tisztítása, úgy

szintén a 12—15. tételek alatti
2 méternél hosszabb csövek 
tisztítása méterenként ..........  —'15

17. Központi fűtés tisztítása ... 10'—
18. Gőz- vagy vízmelegítő katlan

tisztítása..........................  2'—
19. Gőzkazán tisztítása ..........  30 —
20. A díjszabásban nem foglalt mun

kákért megegyezés szerint.
Rimaszombat, 1933. április 26

Biaczovszky József,
kéményseprő mester.

Tisztelettel felhívjuk szives figyelmét 
Rimavská Sobotán, Masaryk-tér 25. 
szám alatt I. em. (Lévay házban) lévő

szállítási vállalatunkra,
ahol mindennemű szállítást, úgy vagon 
mint darab árukban, valamint bútorszál
lítást bútor kocsival vagy autóval a leg- 
juíányosabb áron garancia mellett vál
lalunk.

Továbbá szives figyelmét felhívjuk 
beraktározási vállalatunkra, ahol az áruk 
megőrzésénél és kezelésénél a legna
gyobb gondossággal járunk el.

Szívesen várjuk mielőbbi megbízásait. 
Teljes tisztelettel:

„MERKÚR" szállítási vállalat, 
Kárpáti.

Kiadó
Nyár utca 9. szám alatt újonnan épült 
modern lakás s egy üzlethelyiség.
Értekezni lehet ezen utca 7. szám alatt.

Átköltöztünk
Május 1-től

a v á r o s h á z  é p ü l e t é b e  a vol t  Licht ig  
ü z l e th e ly i s ég b e  R e m e n y i k  K á lm án  
ó r á s -  é s  é k s z e r é s z  úr ra l  k ö z ö s  he ly i 
s é g b e .  N a g y r a b e c s i i l t  v e v ő i n k  sz ives  
p á r t f o g á s á t  t o v á b b r a  is ké r jük .

T E C H N I K  A  
V á m o s s y  B é l a

—i rádió és villamossági vállalat, m

F ig y e le m .

Megérkeztek a tavaszi újdonságok,
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.

Azonnal kiadó
4 szobás lakás fürdőszobával Vasuí-u. 

1. szám alatt.
Ugyanott egy üzlethelyiség is kiadó.

Újonnan épült: 3 szoba, előszoba, fürdő
szoba, konyha, mosókonyhából álló

káz eladó,
kisebb kerttel magános udvarral. Eset
leg bérbe is kiadó. Felvilágosítással 
Majoros építőmester szolgál Rimaszom

bat Forgách-uíca 1378. szám alatt.

Czipöt mérték után
8 9  K é-tó l

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

Nagy Miklós
Rimaszombat Tompa-utcza 29. szám.

FOTO » cikkek , 
football labdák,

tennisz rakettek
o l c s ó  á r b a n

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy Rimaszombatban önálló
sítottam magamat és minden

szobafestő és mázold
munkát jutányos áron vállalok. Igyekez
tem a legmodernebb mintákat beszerezni, 
hogy mindenkinek az igényét kielégít
hessem.

Főtörekvésem lesz becsületes munka 
teljesítés jutányos ár mellett.

A n, é. közönség szives párifogását 
kérve, vagyok teljes tisztelettel :

Ifj. CZÓKOLY GYULA
szobafestő és mázoló mester 

Szijjártó-uíca 18. s.

É R T E S ÍT É S !
A n. é. közönség szives tudomására 

hozom, hogy május 1-től áthelyeztem

óra- és ékszerjavitó üzememet
a VÁROSHÁZ épületébe, a volt Lichiig- 
féle helyiségbe a TECHNIKA Vámossy-
céggel közös helyiségbe. Nagyrabecsült 
pártfogóim további támogatását kérem.

REMENYIK KÁLMÁN
órás- és ékszerész.

i BokoMropriáb^

Kútfúrás.
Mindenki fúrhat kutat 24 óra alatt, uj 

rendszerű kútfúróval
Hlozek J. Rimaszombat. Telefon 78,
Vízvezeték, csatornázás, központi fűtés, 
melegvíz ellátó berendezések. Autó, mo

tor javítások. — Kérjen árajánlatot.

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

Férfi chevró félcipő Ke. 120*—
Férfi box félcipő. . . Ke. 100 —
Női chevró félcipő . . Ke. 110  —
Női box félcipő . . . Ké. 90'—

Javítások.
Férfi talpalás és sarok Ke. 14 —
Férfi sarok ................... Ke. 4'—
Férfi cipő gumizás . . Ke 4'—
Női talpalás és sarok . Ké. 10 '—
Női s a r o k ................... Ké. 2 —
Női cipő gumizás . . Ke. 3 -
Kifogástalan pontos kiszolgálás!

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok mély tisztelettel :

HORVÁT LAJOS
cipészmester Masaryk-tér 22

Autö-Taxi
v á l l a l a to m a t  ú jból  ü z e m b e  he lyez
tem.  A m i d ő n  e r rő l  a t. kö zö n ség e t  
ti szelet tel  é r t e s í t em ,  k é r e m  szives  
p á r t fo g á s u k a t ,

R i m a s z o m b a t ,  1933. ápr i l i s  12. 
T e l j e s  ti sztelet tel :  

P IT T A  R U D O LF.

ZAWADZKY EDE temetkezési vállalata
R im a szo m b a t G öm öri-u tca  2 é . az.

A l e g r é g ib b  és  l e g i s m e r t e b b  t e m e tk e z é s i  vál la la t  G ö m ö r v á r -  
i n e g y é b e n ,  hol  állandó nagy raktárt tart egyszerű és diszes

fa- és érczkoporsókban,
t o v á b b á : szemfedők, halotti lepedők, sirkoszorúk és min
denféle szinii koszorúszalagok nagy választékban.

A ján lk o z ik  egysze r i t  és  disz-  
t e m e t é s  r e n d e z é s é r e  ú g y  he ly 
b e n  mint  v id é k en .

H a lo t t ak  e x h u m á l á s á t  és  
h u  1 1 a s z á l l í t á s t ,  v a l am in t  a 
temetésekkel járó összes 

teendőket a l e g s z o l id a b b  fe l té te lek  mellet t  vállal.

Rimaszombat, 1933. Nyomatott R á b e ly  K áro ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. s z á m . )


