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Leépítés.
(Z s )  Onnan vették bizony ezt a 

szót  a házak, épületek készitésé- 
; Csakhogy mig a házaknál in 
kább fölépítésről szoktunk beszélni, 
a d d i g  az államok épületében, a 
közéle t  szervezetében ismeretes 
ennek  ellenkezője — a leépítés is.

Olyanforma dolog ez, mintha a 
ház tulajdonosa észrevenné, hogy 
az épület egy része fölöslegessé 
vált,  hiábavaló kiadást okoz neki, 
ezér t  aztán elkezdené azon a ré
szen a téglákat, köveket lebonto
gatni,  vagyis a kész házat leépit- 
getni .

Ezt  a szokást ismerik már Euró
pában sokfelé. Ha az állam nem 
r e n d e l k e z i k  elegendő bevételi for
r á s o k k a l ,  akkor fordul ehhez a 
m ó d h o z  is: leépíti a meglévő szer
veze te t ,  hogy kevesebbe kerüljön 
az állam fenntartása.

A leépítés közönséges szóval azt 
jelenti, hogy a tisztviselők egy ré
szét  elbocsátják.

Ez bizony sorra kerül már ná
lunk is. Elkezdték tavaly a fizeté
sek leszáliitásán, de ez nem bizo
nyult elegendőnek a deficit moloch- 
j á n a k  feneketlen gyomrába. — 
E l k e z d té k  aztán a vasutasok elbo- 
c s á j t á s á t ,  mivelhogy az államnak 
ez a z  üzeme nem hoz annyi jöve
de lmet ,  a mennyit reá kell költeni.

D e  a gazdasági romlás által fű
éit deficit feneketlen gyomra még 

?t sem telik be: hát arra gon- 
t ak ,  hogy nincs minden tisztvi

se lő re  szükség. Kevesebb ember 
elvégezhetné azt a dolgot, amit 

e d d i g  többen végeztek. Tehát le 
kell építeni, el kell bocsájtani a 
nélkülözhető részt.

Hát hiszen ezt könnyű igy ki
mondani és leírni is. De hát ez 
bizony nagyon keserves lesz azokra 
a szerencsétlen emberekre, akikre 

z elbccsájtás sora esik, akiket 
leépítenek majd.

Ezek elveszítik a fizetésüket, ta
lán kapnak valami végkielégítést, 
vagy affélét, ha ugyan kapnak. 
D e  aztán mehetnek újabb exiszten- 
ciát keresni, ebben a gazdasági 
válságtól agyonsujtott világban — 
családjaikkal együtt. —

Pedig ezrek és ezrek lehetnek 
kitéve a közel jövőben ennek a 
bizonytalan sorsnak.

Ez a bizonytalan sorsra bizás 
nagyon hasonüt ahhoz a kevésbbé 
humánus eljáráshoz, a mikor az 
óceánon a hajó biztonsága érde
kében csónakba, esetleg egypár

szál deszkára tesznek egy csapat! 
embert és kilökik őket a hullámok 
zugó tarajára, hogy a hajó többi 
utasaival megmeneküljön.

Aztán kiket fognak igy kipécéz- 
ni ? Papíron bizonyára meg leszen 
Írva, hogy a kiválogatás a legigaz
ságosabb eljárással fog történni. 
De a tapasztalatok sokat beszél
hetnének azokról az igazságos el
járásokról, a melyekkel az ilyen 
válogatások történni szoktak.

Közre szokott ott játszani sok 
mindenféle érdek s a sok között 
politikai érdek is.

Nem mindig százszázalékosan 
jön ott számításba az állami élet 
tiszta, jól felfogott, igazán mérlegelt 
valódi érdeke. Sőt sokszor elsik
kad a tiszta, igaz valóság, a sok
féle mellékkörülmények egymásra 
dobált halmazában.

Ezt igazolja az, hogy az állami 
tisztviselőknél máris felvetették a 
politikai megbízhatóság kérdését, 
mely igaz megdöbbenést váltott 
ki országszerte, mert ez körülbelül 
azt jelenti, hogy az állami tisztvi

selőnek nem lehet szabad, egyéni 
politikai nézete s ha talán mégis 
lenne, mint politikailag megbízha
tatlant egyszerűen menesztik, amint
hogy sok diplomás magyar ifjú 
állás iránti kérvényét elutasítják 
azzal, hogy „politikailag megbíz
hatatlan" — ami ellen nincs apel
láta s aminek egy egész emberi 
élet esik azután esetleg áldozatul.

Bizonyos tehát, hogy a leépítés 
során, a politikai megbízhatóság 
kérdéseinek felvetésével, főleg a 
nemzeti kisebbségekhez tartozó 
tisztviselők bocsájtatnak el.

Pedig ha már okvetlenül szük
séges az ilyen leépítés — hát min
den humánus érzés és igazságos 
gondolkodás arra ösztönöz, hogy 
ne tegyünk szerencsétlenné olyant, 
a ki nem tartozik bele azokba a 
kategóriákba, a melyekben az el
bocsátást mérik.

Igazságos, helyesen mérlegelt 
eljárással lehet ezer szerencsétlen 
ember sorsát intézni. Ez lesz az 
enyhitő a mérleg szárán.

A  rimaszombati ág. hitv. 
evangélikusok templomi ünnepélye.
A mélységes áhítat s a tiszta vallásos 

elmélyedés, az életkiizdelmekben meg 
próbáltatásoknak kitett lelkek megvi 
gasztalásánák és felfrissítésének jegyé
ben folyt le f. hó 7-én este 6 órai kez
dettel a Rimaszombat-Tamásfaiai Evan 
gelikus egyház belmissziós egyesületei
nek, a Leány- Luther- és Bibliakörnek 
rendezésében az itteni evangélikus egy
ház nagysikerű, a hitélet fellendítése 
mellett művészi értékeket megcsillogtató, 
fényes templomi ünnepélye.

Az ősi lutheránus templomot szinültig 
megtöltő hivő közönség soraiban ott. 
láttuk a kálvinista egyházközség egy
házi-, világi- és belmissziós egyesületei
nek vezetőségét, tagjait s a más ke-! 
resztényvaliásu hívők közül is többeket, 
mi örömteljes bizonyítéka annak a bé 
kés megértésnek, ami az itteni keresz
tény felekezetek között péidaadóan fen
náll és uralkodik.

A templomi ünnepélyt id. Halász Jó
zsef, az ev. egjház ügybuzgó énekvezé- 
rének áhitatos hangulatba vivő szép 
orgonajátéka vezette be.

A 10-ik egyházi ének 1. és 2. versé
nek közéneklése után Rőczey Jenő, a 
Lutherkör agilis elnöke mondott poéta 
lélekkel felépített buzgó imát.

Az evang. vegyeskar id. Halász József 
vezénylete mellett A kápolna cimü egy
házi müéneket adta elő összhangzatosan, 
hatásosan.

Baráth Károly, az ev. egyház általá
nos megbecsülésben és szeretetben álló, 
kiváló szónok-lelkésze nagy figyelemmel 
hallgatott, lelkekbe szántó alkalmi be
szédében a templomlátogatás szükséges
ségéről szólott.

Gregorovicz Henrik, Lackner László 
orgonakisérete mellett Mendelssohn : 
Andante az első gordonkasonátából és 
G. F. Handel : „Sarabande"-ját adta elő 
gordonkán. Mindkettőjük játéka a szépet 
érzékelni tudó lelkeket gyönyörködtető 
művészi teljesítmény volt.

Majd Gyulay Istvánná szül. Jávorszky 
Lenke Varga Gyuláné Feltámadás cimü 
vallásos költeményét szavalta el helyes 
hangsúlyozással, szépen, ügyesen.

Az evang nőikar „Vesd az igét, ezt a 
jó magot..." sikerült énekszáma után 
Durda Dezső Sziklay Zoltán Történnek 
csodák c. versét szavalta el hatásosan, 
aminek végeztével Durda Irén és Mar
git Jöjj szent közelébe, kezdetű ének jó 
előadásával emelték az ünnepélyes han
gulatot.

Végül Waskó Ilma mély vallásos 
buzgóság hangján imádkozott s a 357. 
egyházi ének 1. versének közéneklésé- 
ve! befejezést nyert a minden részleté
ben nagyszerűen sikerült templomi ün
nepély, amelynek önkéntes adakozásból 
nyert tekintélyes jövedelme az ev. egy
ház belmissziós egyesületeinek alapjait 
növeli.

A hit táplálékára éhes lelkek étele, 
sója, a lelki szépségekre szomjasok üditő 
itala volt ez a virágbaborult tavaszi al
konyaiban lefolyt magasztos vallásos 
ünnepély, ahonnét valamennyien igaz és 
teljes lelki kielégüléssel s keblünkben 
még sokáig ott rezonáló felejthetetlen 
emlékekkel távoztunk.

Á Csehszlovákiai Magyar Dalosszö
vetség pünkösdkor nagyszabású  

dalosversenyt rendez Komáromban.
A Csehszlovákiai Magyar Dalosszö

vetség pünkösd ünnepén Komáromban 
rendezi meg dalosversenyét, hogy uj 
bizonyságot tegyen a magyar dalkultura 
fejlettségéről, minél szélesebb rétegeket 
ismertessen meg a dal varázsával s ez
által is bizonyságot tegyen a magyar
ság összefogásáról, lelkes munkájáról.

A losonci dalosverseny és a lévai 
kerületi verseny után méltó folytatása 
lesz a dalosv&rsenyeknek a komáromi 
találkozás, amelyet kettős ünneppé avat 
az a tény, hogy a hírneves, koszorús 
Komáromi Dalegyesület szintén ugyan
akkor tartja fennállásának heíveneszten- 
dős jubileumát. A Komáromi Dalegye
sület Komárom legrégibb kulturegyesü- 
lete, működésének grafikonja egyre 
feljebb ivei. Ünnepségén felavatja uj 
zászlóját is. A komáromi dalverseny 
iránt Szlovenszkószerte nagy az érdek
lődés, eddig mintegy hatszáz szloven- 
szkói magyar dalos jelentette be rész
vételét.

A dalosverseny rendezőbizottsága ál
landó munkában van, élén Fülöp Zsig- 
mond dalegyesületi elnökkel és Schmidt 
Viktor karnaggyal. Az országos dalver
seny össz-karát Simkó Gusztáv orszá
gos karnagy vezényli. A dalegyesület 
a napokban tartotta bizottsági-gyűlését, 
amelyen dr. Bicsovszky Kázmér, a Dalos
szövetség alelnöke is megjelent és útba
igazítást adott az ünnepély egyöntetű 
megszervezésére vonatkozólag.

A rendezési munkálatokra nézve 
egyébként Losoncon is tartottak ülést 
dr. Giller János szövetségi elnök veze
tésével, ahol megállapították az ünnep
ség sorrendjét és megbízták a négy 
komáromi dalegyesületet a pünkösdi ün
nepség rendezésével. Eddig, a komá
romiakon kívül Pozsony, Léva, Érsek
újvár, Rimaszombat, Losonc, Garam- 
salló, Somorja, Csallóközaranyos, Nyitra 
magyar dalosai jelentették be részvé
telüket s igy a dalosverseny egyike lesz 
az utóbbi évek Iegnagyobbszabásu ma
gyar dalosversenyeinek.

Komárom városa szives szeretettel 
fogadja a dalosokat, gondoskodik a 
rendezőség a megjelentek elhelyezésé
ről s mindenképen azon van, hogy nagy
szabású, sikerült ünneppé avassa a 
pünkösdi találkozót. Elszállásolás ügyé
ben mindennemű felvilágosítást ifj. Nagy 
János h. bankigazgató, dalegyesület tit
kára ad. (Komárom, Klapka-tér 2. I.)

Tavaszi utazás.
A nénike aggodalma.

A nénike Galántán szállt föl, két ba
tyuval és fekete fejkendővel. Jobbra- 
balra integetett barátságosan, tele volt 
jóindulattal, szeretettel mindenki iránt, 
látszott rajta, hogy ritka ünnep számára 
az utazás. A batyukkal úgy el volt bás
tyázva minden ajtó, hogy mindig ugrani 
kellett rajtuk keresztül. Szegény nénike 
izgatottan tette ide-oda a batyukat, de 
sikerült az elhelyezés.

A nénike gondja azonban még sem 
ez volt. A nénikének távoli céljai vol-

Alólirott tisztelettel hozom a nagyérdemű közönség szives tudomására, hogy a városkerti vendéglőmet 
megnyitottam, ahol pontos kiszolgálás mellett hideg és m eleg ételek, elsőrangú fajborok, frissen csa
polt sör állandóan kapható. — Esténként Oláh Kálmán cigány és jazz-zenekara muzsikál, valamint rádió- 

Rramofon a leeuiabb sláger tánclemezek mellett, tánchelyiségem a vendégek dijtalanr rendelkezésére áll. Szombaton és vasárnap reggelig
nyitva. — Szives pártfogást kér PAXIÁN GÉZA, vendéglős. mmmmmmmmmamamKaammmmmn
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tak : valahol Csacán ki akart szállni. 
Testvérek között is négy és félórai ut 
odáig, de a nénike már Galántán izgult, 
Lipótváron kétségbeesett és nem volt 
egyetlen utasa, kalauza a kocsinak, akit 
meg ne kérdezett volna.

Mindenki megnyugtatta, hogy Zsol
náig szabadon maradhat a kocsiban. 
Zsolnán húsz percig áll a vonat, akkor 
csak lesz ideje kiszállani. A nénikét ez 
természetesen meg nem nyugtatta és 
továbbra is szerencsétlenkedett a batyu- 
jaival.

Emellett roppant szolgálatkész volt. 
Az utazást valami különös nagy ese
ménynek tekintette, minden utast elő
kelő gazdag embernek, aki az utazás 
csínját- binját, minden titkát tökéletesen 
ismeri és jártas minden kalandban. Tőle 
telhető fürgeséggel ugrál ide-oda, adott 
helyet, ugrott el az ablaktól, esett el 
a batyujaiban, riadt meg a kalauztól, 
húzta föl az ablakot, egyszóval nem 
akart ártani senkinek, csak hasznára 
lenni.

Trencsénben kiszállt, hogy alig tud
ták visszanyomni az utolsó pillanatban. 
Teplicen halálra sápadt. Vágbesztercén 
kiabált, mire azonban Zsolnára értünk, 
már beletörődött abba, hogy ennek az 
útnak sose lesz vége és megadással 
tűrte a sorsát.

így aztán Csacán elfelejtett kiszállni. 
Apatikusan vitette magát a jablonkai 
hágó felé...

Étkezőkocsi.
Magyarul a világért sem hirdetnék 

az ebédet vagy az uzsonnát. Ennyire 
már nem terjed a hivatalos figyelem. 
Ennélfogva, keresve kell keresni egy 
valakit is, aki másképen beszélne a 
vendégek közül mint magyarul. Két 
utazó írja nagy figyelemmel üzleti le
veleit, egy fiatal házaspár egymással 
enyeleg, a sarokban kis gyermek dönti 
matrózgallérjára a kávét. Három utas 
pedig külön-külön ül és maga été mered.

Mindig is csodálkozással nézem a 
maguk elé meredő embereket. Min 
gondolkoznak ezek, mit terveznek s 
hogyan van az, hogy szinte a szempil
lájuk sem mozdul, egyetlen idegük nem 
él, az elsuhanó tájra nem pillantanak, 
pedig kint fut előttük Szlovenszkó 
egyik legszebb völgye, kis városok, 
nagy hegyek, öreg omladékok, zúgó vi
zek, régi kastélyok rohannak a sínek 
mentén eléjük, — ezek az alakok pedig 
csak ülnek-ülnek, maguk elé merednek, 
mintha fabábuk volnának, a sör előttük 
megmelegszik, a kávé kihiil, az ásvány
víz szénsava elül.

A kávéházban is ülnek ilyen vendé
gek, akik órahosszat bámulnak maguk 
elé. Min gondolkoznak, mik a terveik, 
egyáltalán : mozog-e agyuknak kereke, 
van-e élet még bennük, hogy hivják 
őket, miért járnak erre, ki hívta őket?

Csak ülnek, ülnek, tehetetlenül, bár
gyún.

Félórája nem mozdulnak.
A tükörbe pillantok : különös. Egy 

férfi bámul maga elé, már egy félórája 
nem mozdul.

Én vagyok ez a férfi, egyik a három 
közül, csak most veszem észre. Az pe
dig, az a kék nyakkendős, a mozgó ét
terem túlsó felén, már egy félórája en
gem néz.

Azt nézi, ki lehet az az ember, aki 
oly hosszú ideje mered maga elé.

Egymáson tűnődünk mind a hárman. 
Ezt észrevesszük, idegesek leszünk és 
fizetünk. Ki szereti, ha rajta nevetnek?

Pöstyén.
Több hotelportás az állomáson, mint 

a leszálló vendég. Két sántikáló öreg 
ur biceg a kijárat felé, nyolc portás 
hadarja fülükbe a szállóneveket. Egy 
család gyógyultan és plédekkel száll föl 
a vonatba.

Poros autóbusz. Kietlen falu. A fürdő 
még nem ébredt föl s csak nekikesere
dett betegek járkálnak, tavaszt várva a 
födött folyosón. Minden szürke, reményt 
váró, lombnélküli, tédeg.

Nincsenek még itt a zenészek, akik 
a parkban kanyarintanák a kürtszót, 
nincsen itt a fagyialtos, a tenniszpálya 
csukva, az üzletek ajtaja ritkán nyílik, 
— Pöstyén még alszik, csak két botra 
támaszkodó német hölgy peregteti a 
nyelvét.

Trencsén.
Az Erzsébet-liget fái alatt gyerekek 

játszanak valami bőrlabdával és fejen- 
vágnak egy gyanútlan utast. Az utas

ordít, egy rendőr előtör és nagy ker
getőzés következik. A TÁTRA-szálló 
ablakában eleddig nyugodtan ült egy 
japánpincsi, most szívesen közbelépne, 
de három métert kellene ugrania.

A jó öreg Trencsén nem változott. 
Alig egy-két uj épület, különben a régi 
maradt a város, ahogy már évek hosszú 
sora óta áll, nyakában a Csák Máté 
várával.

E várnak tornya van, a torony tete
jén próbáltam ki egy régi időben elő
ször a fényképezőgépem és szerencsé
sen el is romlott minden felvétel. A 
torony tetejéről szép a kilátás : kilátni 
azokra az erdőkre, aminek a fáit most 
nem lehet értékesíteni, kilátni nehány 
leállított gyárra, a csökkent vasúti for
galomra, a tutajnélküli Vágra s nehány 
fenséges sziklára, ahová már nagyban 
készülnek a turisták.

Mégis milyen kedves város. Ódon és 
behízelgő. Még mozija is öreg épületek 
közé húzódott, hogy ne rontsa alkalma
sint a stílust. Az öreg piaczkapu alatt 
álldogáltunk valaha és öreg mesék ro
mantikáját kerestük. Mi maradt meg 
vájjon a vágvölgyi mondákból ? Mit be
szél most a hricsói kőbarát, a ledniczi 
négyszögletű rom, a szulyói homok
kőszikla, a manini hasadék, a beczkói 
orom, a podhrágyi kastély és a szkal- 
kai öreg kő ?

Van-e még aki ezeket keresi, mint 
hajdan a „Zászlónk" tutajosai és egy 
vidám iróember, akinek talán a nevére 
sem emlékszel, kedves olvasó : úgy hív
ták, hogy Sipulusz...?

Még magyarul is hallottam beszélni 
Trencsénben...

Zsolna.
Kicsi, bús állomás háta mögött hatal

mas hotel és billiárdos kávéház. Kölá- 
bas házak, árkádok a piacon, — stílus
ban és anélkül, — estyepka-árus öreg 
szlovák és gazdag választék modern 
ékszerekben... Régi harangláb és leg
modernebb pénzügyi palota, gazdag 
villasorok és öreg szutykos házacskák. 
Leállított gyárak és bankok egymás há
tán. Üzletek, műhelyek, vendéglők, bár
helyiség és toprongyos, hülye koldus.

Hitlerről itt és Hitlerről ott. Valaki a 
dollár miatt roppant ideges a piacon 
és fennhangon kiabál.

Keresek egy fiút, aki hatodikos gim
nazista volt s ezeken a köveken ült, 
aki én voltam. Keresem a város régi 
lelkét, a háborús Zsolnát, ahol ragacsos 
kenyeret kaptunk egy üzletben s ahol 
először hallottam ezt a szót : Piave......

Most hét korona a menü és valaki 
ezt súgja a másiknak : pjetiletka...

(ihyvi.)

Térzene.
Illatot lehelő májusi esték. Ábrándo

zásba hajtó, álmodozásba ringató mu
zsikaszó. A tavaszi szellő szárnyán su
hanó méla akkordok: „Két babonás szép 
szemednek dlmodója lettem"...

... Akác és hárs mámorositó illatában 
fürdő esti fuvalom. Érzések szerelemre 
neszelése, tavaszi ritmust verő szivek 
dobogása...

... Az Élet ábécéjét betüzgető diáklá
nyok és fiuk rózsaszínbe esteledett tavaszi 
sétája. A élet tiszta, szabad lüktetése.

... Arany hajú álomtündérek lebbenése, 
ezüst álmok szövése, a nagy öiöktitkos 
meséskönyv színes lapjainak mohó for
gatása.

... Ezernyi csillogó édes emlék. Tér
zene, muzsikaszó, elröppent akkordok: 
...„az éjszakát csak Te rólad álmodo
zom végig"— — — — — — —

Hová tűntek a térzenék ? A tavaszi es
ték varázslatos szépségét eltemette tán a 
Gond sirásója ? A kipusztitott ákác- és 
hársfák ledöntésével ridegebbé vált éle
tünkből kiröppent volna a muzsikaszó? 
Az öreg sétatér tavaszi estéinek csend
jében miért nem zendiil nóta? Hová let
tek a dalt dudolgató szerelmesszivü sé
tálók? A némaság szordinóját ki rakta 
a hegedűre ? Miért e szomorú csend ?

A minden életes megnyilvánulást lehal
kító bürokratizmus vastag takarója ne
hezedett ebben is reánk s a lelkűnknek 
egykor oly kedves, régi, szép térzenéknek 
már csak gyönyörűséges emléke él...

s x H r g u s .

Az uj vasúti menetrendet technikai 
okokból csak jövő számunkban hoz
zuk.

Rekviem. Folyó hó 13 án délelőtt 9 
órakor a helybeli róm. kath. templom
ban i. b. Széman Endre pápai prelátus, 
volt rimaszombati plébános lelkiüdvéért 
szentmise tartatott. A kath. egyesületek 
kiküldöttei, továbbá a hívek nagy szám
ban jelentek meg a gyász-istentisztele
ten, hogy hálájuknak, kegyeletüknek a 
nemesszivü lelkipásztor iránt az ima 
szárnyain adjanak kifejezést.

Vallásos estély Osgyánban. Szépen 
sikerült vallásos estély volt Osgyánban 
folyó hó 7-én az evang. nőegylet agilis 
elnökének Palkovics Pálnénak szak
avatott rendezésében. Az egész estét 
kitöltő müsorszámok mindegyikének 
szereplői egytől-egyig jól megadták a 
helyüket, amit a még Osgyánban is 
szokatlan nagy közönség szives tap
sokkal honorált. Közreműködött az es
télyen az evangélikus dalárda is három 
énekszámmal Záhony Károly karnagy 
vezetése mellett.

Közgyűlés. Az általános Temetke
zési Egylet, továbbá a Kath. Olvasó- 
egylet kebelében működő Temetkezési 
Egyesület folyó hó 7-én közgyűlést 
tartottak. A Kath. Egyesület kebelében 
működő Temetkezési Egyesület egy
hangúlag határozatilag kimondotta, hogy 
az előre megállapított föltételek mellett, 
a tagok eddigi jogainak figyelembevé
telével egybeolvad illetőleg csatlakozik 
az általános Temetkezési Egylethez. 
Az általános Temetkezési Egylet köz
gyűlése a föltételeket elfogadta és ki
mondotta a Kath. Olvasóegylet kebelé
ben működő Temetkezési egyesület be
kebelezését. A Kath. Olvasóegylet ke
belében működő Temetkezési Egylet 
tagjai kéretnek, hogy tagdijaikat a csat
lakozást megerősítő hatósági végzésig 
az eddigi pénztárosnál fizessék ki.

A rimaszombati magyar dalárda 
nyilvános főpróbát tart május 27-én 
este fél 9 órakor a Polgárikörben, a 
komáromi országos dalosünnepre beta
nult müsorszámaiból. A főpróba nem
csak az utolsó seregszemle lesz Komá
romba indulás előtt, hanem a nagy 
anyagi terhekkel jáió kirándulás költ
ségeinek előteremtését is célozza, en
nélfogva a főpróba közönségét ezúton 
is kéri a dalárda vezetősége, hogy ön
kéntes adományaival tegye lehetővé a 
rimaszombati magyar dalosok komáromi 
vendégszereplését. A főpróbán bemuta
tásra keiül Sik-Koudela: „Babylonnak 
vizei mellett" c. zsoltárja, amelyet a ko
máromi országos dalosünnepély rende
zősége versenydarabként tűzött ki, ezen
felül két összkar (Dalünnepen és Bala
toni nóták) továbbá egy eredeti magyar 
népdalegyveleg és még több újonnan 
betanult énekszám fogja alkotni a má
jus 27-i főpróba műsorát. A magyar dal 
rimaszombati reprezentánsainak komá 
romi szereplését elősegíteni és lehetővé 
tenni Rimaszombat magyar társadalmá
nak eminens érdeke, sőt kötelessége, 
támogassuk tehát minden rendelkezésre 
álló eszközzel a komáromi dalegylet 
hetven éves jubileumára induló dalosa
inkat és május 27-i főpróbájukat vigyük 
erkölcsi és anyagi sikerre !

A rimaszombati járási ipartársulat 
közgyűlése. A rimaszombati járási ál
talános ipartársulat Valaszkay Rezső el- 
nöklése mellett május 14-én d. e. 9 óra
kor a társulati székház nagytermében 
tartja meg évi rendes közgyűlését a kö
vetkező tárgysorozattal: 1. Elnöki meg
nyitó beszéd s a jegyzőkönyvhitelesitők 
kinevezése. 2. A múlt évi jegyzőkönyv 
hitelesítése. 3. Jelentés a múlt évi mű
ködésről. 4. A múlt évi zárszámadás 
jóváhagyása. 5. Folyó évi költségvetés.
6. Alapszabálymddositás. 7. Folyószámla- 
kölcsön jóváhagyása. 8. A segéd és ta- 
nonclajstrom másolatának kiadatása a 
kerületi munkásbiztositó részére. 9. Ál
lásfoglalás a gazdasági helyzethez. 10. 
Indítványok. Amennyiben a kitűzött idő
ben a tagok határozatképes számban 
meg nem jelennének, úgy egy órai vá
rakozási idő elteltével a közgyűlést a 
megjelentek számára való tekintet nél
kül megtartják. Szavazati jog csak azon 
tagokat illeti meg, akik tagdijhátrálékban 
nincsenek. Az indítványok tárgyalásra 
bocsájtásához megkivántatik, hogy azok 
közgyűlés előtt legalább három nappal 
előbb Írásban legyenek az elnökhöz be
nyújtva.

Az érettségi vizsgálatok a helybeli 
állami reálgimnáziámban már megkez 
dődtek, amennyiben a maturandusok 
az érettségi írásbeli részét már a múlt 
héten el is végezték. Matúrára a ma 
gyár tagozaton 20, a szlovák tagozaton 
27-en jelentkeztek. A szóbeli érettségi 
vizsgálatok az osztály vizsgái erednie 
nyék megállapítása alapján a jövő júni
usi hónap első felében fognak megtar 
tatni.

Tekepályamegnyitás. A Kath. Olvasó- 
Egylet f. hó 21-én tartja meg a teke
pálya megnyitóját, pörköltös uzsonnává1.

A rimaszombati zsidók némeíelle- 
nes bojkottja. Csütörtökön esteaTátra- 
szálló emeleti termében tartott népes 
értekezleten a helybeli szidóság egy
hangúlag elhatározta a németellenes 
mozgalomhoz való csatlakozását és dr. 
Komlós Gyula orvos elnökléséve! boj
kott bizottságot választott, amelynek 
tisztikara a következőkből áll: dr Gancz- 
fried Ernő elsőtitkár, Enyedi Arihur 
másodtitkár, dr Weinberger Tibor jegyző, 
Altmann Sámuel pénztáros, Schreiber 
József ellenőr, bizottsági tagokul pedig 
a következők lettek megválasztva: 
Reinitz Dezső, Donáth Emánuel, Deutsch 
Barna, Nagy Jenő bútorkereskedő, Ád- 
ler S. Ernő, °dr JMorvay Zolián, Spitzer 
Sámuel dr. Berger Oszkár, Lusztig László 
gyógyszerész, Löwy János, dr. Wach 
Emánuel, Gömöry Lóránt.

Bafa egyemeletes áruházat épit 
Rimaszombatban. A múlt hét elején a
Bafa rimaszombati elárusító üzlete a 
postahivatallal szemközti Kcpeczky-féle 
épület földszintjére költözött át ideig
lenesen és az átköltözéssel egyidejűleg 
a régi üzlet helyén nagyszabású egy
emeletes, modern uj cipőáruház építé
séhez kezd a Bafa-cég. Az eredeti zlini 
tervek szerint az uj Bafa-áruház két 
fronttal rendelkezett volna és pedig a 
Gömöri- és a Tompa uccák felé, egye
lőre azonban csak a Gömöri uccai front 
épül ki. Az uj rimaszombati Bafa-palota 
a legmodernebb építkezési stílust fogja 
reprezentálni Rimaszombat főútvonalán 
és Így bizonyára hozzá fog járulni a vá
ros külső képének csinosodásához, el
tekintve attól, hogy az építkezés némi 
forgalomemelkedést és a munkanélküli
ség bizonyosfoku csökkenését is fogja 
maga után vonni. A Bafa-cég rimaszom
bati építkezése jellemzően mutat rá en
nek a mammuth-vállalatnak nagyarányú 
terjeszkedésére, ami rövid 8 év alatt a 
legprimitívebb üzlethelyiségből egyeme
letes cipőáruházig érkezeti el.

Beszüntették az eljárást a jánosi i 
dohánypajta ügyében. Beszámoltunk 
lapunkban annak idején, arról a nagy
szabású tűzesetről, amelynek színhelye 
a Jánosi község tőszomszédságában 
fekvő Ilona puszta volt s amely alka
lommal Hutter Leó bérlő és feles do
hánykertészének közös hatalmas dohány
pajta, a benne felhalmozott és szállításra 
előkészített nagymennyiségű levelesdo
hánnyal együtt a lángok martaléka lett. 
A tűzkárban érdekelt biztositó társaság 
feljelentésére gyújtogatás cimén akkori
ban vizsgálat is indult és annak folyo
mányaként súlyos gyanuokok alapján a 
bérlő társát Széplaky Józsefet le is tar
tóztatta a csendőrség. Tekintettel arra, 
hogy a gyanút konkrét bizonyítékokkal 
alátámásztani nem sikerült, az állam- 
ügyészség beszüntette az eljárást és 
Szépiakyt szabadlábra helyezte.

Betörők járiak a drábszkói Rimeg- 
féle fűrésztelepen. Ismeretlen tettesek 
a múlt napokban betörtek a drábszkói 
fűrésztelepre, amely Rimeg Géza rima- 
kokovai fatermelő tulajdonát képezi s a 
gépház ajtajának felfeszitése után be
hatoltak a raktárhelyiségbe, ahonnan 
egy 14 méteres főhajtószijat emeltek el. 
A tettesek az 1500 korona értéket rep
rezentáló szíjat a helyiségben hagyott 
hulladékok tanúsága szerint azonnal fel
darabolták és zsákmányukat egymás
közt elosztva menekültek el a gőzfü- 
résztelepről. Vetrák József éjjeli őr már 
csak akkor vette észre a betörőket, ami 
kor azok a lopott gépszijjal a kerítésen 
át elinalni igyekeztek. Az éjjeli őr ku
tyájával együtt űzőbe vette a menekülő 
betörőket, akik erre puskából kétszer 
rálőttek Vetrákra, úgy hogy annak a to
vábbi üldözésről le kellett mondania. A 
lábnyomok szerint a betörők hárman 
voltak s egyikük Bafa bakancsot viselt. 
A csendőrök mindenfelé keresik a gép- 
sz-ijtolvajokat.
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Fogházbüntetéssel végződő korcs
mái verekedés. Habodász Lajos és Ba
lázs László csornai legények Singer Vil
mos csornai vendéglős korcsmájában 
együtt mulatoztak nemrégiben. A mula
tozás az éjféli órákig elhúzódott s vé- 
t ül parázs veszekedéssé fajult. A vitat
kozás hevében Habodász revolvert rán
tott és rálőtt cimborájára, majd amikor 
Boiázs menekülni igyekezett és az ud
varra szaladt, még egyszer uíánaiőtt, 
szórncsére azonban egyik lövés sem 
talált. A beborozott merénylőt a korcs
ra, rosék fegyverezték le, majd a csend
őrüknek adták át, akik beszállították a 
feledi járásbíróságra, majd a rimaszom- 
btiü ügyészségre. A megindított vizsgá
lat igazolta Habodász ama védekezését, 

y semmi szándéka nem volt Balázs 
épségét veszélyeztetni, csupán ijesz- 

használta a fegyverét és éppen 
ezé-rt olyan magasságba lőtte ki a go
ivá, ahol senkiben kárt nem tehetett. 
Á csendőrö •. tényleg a falban egészen 
magasban találták meg a revoivergolyót 
. így a bíróság csupán kihágásban mon
dotta ki bűnösnek a revolverrel operáló 
i rt borát és jogerősen 14 napi elzárásra 

re, a vizsgálati fogsággal azonban 
az! már is kitöltöttnek vette.

A fogtechnikus tolvaja, Weisz Sá
muel rozsnyói fogtechnikus a múlt év
ien egy horkai fiatalembert alkalmazott 
inasként, november hónapban felmon
dóit és elhagyta állását. A fogtechnikus 
pár nap múlva átnézte műhelyét és 
meglepetéssel konstatálta, hogy felsze
relésének javarésze hiányzik. Gyanúja a 
kilépett inasra terelődött, aki ellen vé
gűi is feljelentést tett s a házkutatás 
alkalmával  annak lakásán valóban egész 
sereg fogászati szerszámot találtak a 
csendőrök, amit a technikus inas emlé
kül vitt el magával gazdájától. Az eny- 
veskezü alkalmazott ellen a fiatalkorúak 
[ Írósága megindította az eljárást.

Bosszú az agyonlőtt vadászkutyáért.
Si minik Lipót rozsnyó-városi erdővéd 
az ősz folyamán egy kóbor kutyát lőtt 
agyon a város erdejében, miután a fe
leitek hatóságtól utasítást kapott a vad
állományt pusztító kóbor ebek kiirtá 
rira. A kivégzett eb Baffy József és 
Gáspár József krasznahorka váraljai 
gazdák betanított vadászkutyája volt, 

módfelett felháborodtak, amikor 
értesültek arról, hogy vadászat közben 

lenül a város erdőrészébe áttévedt 
atyájukkal mi történt. Felelősségre 

vonták az erdővédet és tettlegesen akar- 
- uizultálni,'Skolnik azonban fegyvert 

: .goit támadóira, mire Gáspár kővel 
'ontott neki és azzal ütlegelte, Baffy pe-

0 ráemelt fegyverrel tartotta sakkban, 
hogy így valahogy lefegyverezzék s el
érjek. A megtámadott erdővéd felje- 
•; ölte a két vadászt és a kerületi bi- 
>ág a mindvégig tagadásban lévő két

vádlottat hatóság elleni erőszak cimén 
két havi elzárásra Ítélte, az enyhitő 

mkasz alkalmazásával azonban az ité- 
: végrehajtását két évi próbaidőre fel

függesztette.
Csalásért három hónapra ítéltek 

tgy rimaszombati volt szövetkezeti
igazgatót, A kerületi bíróságon most 
irdették ki ihring Milán volt szövet
heti igazgató csalási bünperében a
1 mii legfelsőbb bíróság ítéletét, mely- 

: n az első és másodfokú Ítéleteket 
ű ijesen megerősítve sorozatos csalás

magánlaksértés cimén jogerősen há
rom hónapi fogházra ítélte el a pár 
évvel  ezelőtt még nagy lábon élő vád
lottat. Ihring Milán egy sereg kisembert 
károsított meg Rimaszombatban, szoba- 
asszonytól és portástól kezdve korcs- 
károsokig és vendéglősökig s amikor 
az egyik rimaszombati szállodából tar
tozásai miatt kitiltották, ennek dacára 
napokon át járt aludni volt szállodai 
szobájába, amelynek kulcsát ellopta.

Olcsó biciklibeszerzési forrás. Barta 
jó séf 31 éves serkei gazda fölött nem

ig Ítélkezett a kerületi biróság Foukal- 
onácsa, mert a magánkereskedelem jog- 
zckásaival ellentétben akart hozzájutni 

égj potya kerékpárhoz. A dolog úgy 
történt, hogy a múlt év őszén Zdecho- 
váu Emil ügynök üzleti körútja alkal
mával, amelyet biciklin telt meg Jeszte 
és Gömörpéterfala között kis pihenőre

állt meg az egyik országúti fa alatt s 
amikor elfogta a buzgóság, a története
sen arra haladó Barta József az alvó 
ügynök biciklijét elemelte. Zdechován 
felébredt s mikor látta a helyzetet, 
utánaeredt a biciklitolvajnak, lerántotta 
őt a gépről és igyekezett visszaszerezni 
tőle a kerékpárt, ami nem ment egész 
simán, mert Barta formális harcot pro
vokált s a dulakodás közben a gép 
egyik kereke és az ülése eltörött. Zde- 
chovánnak végűi is sikerült támadóját 
leszerelni és a gesztetei csendőrség ke
zére juttatni. Az igazoltatás alkalmával 
Barta álnevet mondott be a csendőrök
nek, hogy a kudarccal végződött kerék
párbeszerzés következményeitől szaba
duljon, a csendőrök azonban túljártak 
az eszén és annak rendje és módja sze
rint feljelentették az ügyészségen. A ke
rületi biróság Bartát most a Btk. 350. §-a 
alapján jogerősen 200 korona pénzbün
tetésre Ítélte az országúti kilengésért.

A megvadult hátasló eltaposott egy 
kis fiút. Szabó István egyházasbásti 
gazdalegény a múlt év októberében egy 
ünnep alkalmával végig lovagolt hátas
lovával a falu főuccáján s az ijedős 
paripa az egyik kapu alól kiszaladó 
kutya ugatásaitól annyira megvadult, 
hogy elragadta lovasát és azzal együtt 
egy csoportnak futott, ahol többek kö
zött Mede István egyházasbásti gazda 
négy éves kis fia is ácsorgott. A fel
nőttek idejekorán elfutottak a megva
dult állat elől, a kis fiú azonban bá
mészkodva ott maradt és a lő eltaposta. 
A szerencsétlen kis fiú koponyáján, ar
cán és balkarján súlyosan megsérült. 
A balesetet előidéző lovast gondatlan
ságból okozott súlyos testi sértés cimén 
most vonta felelősségre a biróság és 
200 korona pénzbüntetésre ítélte.

Betörők jártak a poltári Kovács
féle téglagyárba. Csütörtökre virradó 
éjjél ismeretlen tettesek betörtek Kovács 
Mihály poltári vállalkozó téglagyárába 
s a gépház ajtajának felfeszitése után 
a helyiségből különféle szerszámokat 
loptak el mintegy 1500 korona értekben. 
A betörők még a falba szerelt kézifuró- 
gépet is leszerelték a vascsavarok le- 
fürészelése utján, azonban munkájukat 
olyan vigyázatlanul végezték, hogy a 
helyszínen egész sereg ujjlenyomatot 
hagytak s a nyomozó csendőrök azok 
segítségével azonnal Horváth János 
többszörösen büntetett poltári betörőt 
vették vallatóra és házkutatást tartottak 
nála, amikor is a téglagyárból eltűnt 
holmik egyrészét sikerült is nála meg
találni, ezenfelül azonban más idegen 
holmikat is találtak lakásán, többek 
között a Baratta-kastélyban két évvel 
ezelőtt történt betörés alkalmával eltűnt 
ingóságok egy részét is. — A hurokra 
került betörőt átadták az ügyészségnek.

Kifoszíotta a gazdáját egy suszter
inas. Kluka János forgáchfalvai cipész 
fiatalkorú inasa összebeszélt Benyus 
János nevű pajtásával és annak közre
működésével a szó szórós értelemben 
véve kifosztotta gazdája egész műhelyét 
és raktárát. Az önállósításra törekvő két 
ifjú suszter bőrt, posztót, kaptafát, tal
pat és szerszámot, amit csak lehetett 
mindent összeszedett a műhelyben, hogy 
ha közösen nyitnak üzletet, ne kelljen 
semmiért pénzt adniok. A háziszarkákat 
a csendőrök leleplezték s most a kerü
leti biróság Benyust, aki már hasonló 
bűncselekményekért büntetve volt, hét 
hónapi inastársát pedig öt hónapi fog
házbüntetéssel sújtotta.

Segitöegyesületi közgyűlés. A hely
beli állami magyar reálgimnázium se
gítő egyesületének elnöksége ezúton 
hivja meg az egyesület tagjait és az if
júság más barátait az intézet második 
emeleti rajztermében május 21-én va
sárnap délután 4 órakor tartandó első 
évi rendes közgyűlésére. A segítő egye
sület közgyűlését megelőzőleg ugyanott 
három órakor a szülői bizottság tart 
évadzáró közgyűlést, amelyen az évi 
jelentéseken s a folyó ügyeken küvül 
dr. Grotto Sándor rimakokovai orvos 
értékes tanulmánya is felolvasásra ke
rül az ifjúság ethikai neveléséről. Tekin
tettel az évzáró két közgyűlés nagy fon
tosságára, az elnökség kéri az érdekel
tek teljes számban való megjelenését.

Kézrekeriilt a rédovai nagy tűz
vész okozója. Szenzációs fogást csinált 
a napokban a dobsinai csendőrség. 
Több minin féléves megfeszített nyo
mozás után végre sikerült a múlt év 
október 3 án történt nagy rédovai tűz
vész okozóját kinyomozni és ártalmat
lanná tenni. Mint ismeretes, október 
3-án éjszaka Rédova községnek több 
mint a fele leégett s a túlnyomórészt 
fából épült községet közel négy és fél
millió koronás kár érte a tűz követ
keztében, amit csak a környékbeli tűz
oltóságok emberfeletti erőfeszítésével 
sikerült úgy lokalizálni, hogy a jegyzői 
hivatal közvetlen közelében a házso
rokat emésztő lángok megtorpantak, 
igy is mintegy 80 lakóház és gazdasági 
épület hamvadt el minden háziingó
sággal, betakarított terméssel és takar
mánnyal, valamint gazdasági felszere
léssel együtt és a legtöbb porta helyén 
csak korom és hamu maradt vissza 
emlékül. A borzalmas tűzvész keletke
zésének okát a hatóságok akkor nem 
tudták megállapítani s igy könnyen hi
telre talált az a mendemonda, hogy a 
tüzet az egyik rédovai gazda istállójá 
bán égvemaradt petróleumlámpa okozta 
volna. A tűzvész másnapján legalább 
is arról beszéltek a faluban, hogy a 
kérdéses istállóban az este több gazda 
áldomást ivott a jólsikerült tehénvásár 
örömére s amikor ivás után távoztak, 
a gerendán függő petróleumlámpát égve- 
hagyták. A falusi szóbeszéd szerint ez 
volt a tűz keletkezésének oka, azonban 
a nyomozás során nem sikerült bizo
nyítékokat produkálni ezen beállítás 
igazolására. — Most a múlt napokban 
szenzációs fordulatot vett a nyomozás 
munkája. Szemtanú jelentkezett a csend
őrségen, azt állítva, hogy a nagy tűz
vész estéjén szomszédját furcsa előké
születeken érte, amint lakóházának tő- 
szomszédságában lévő fatartóhoz szal
mát rakott és azt petroleumos kanná
ból bőségesen meglocsolta. A készülő
désekről a szemtanú a szomszédokat 
még idejekorán értesítette, a tüzet azon
ban már megakadályozni nem lehetett. 
A tűzvészt előidéző szomszéd ellen más
nap a Tátra Bank 8000 koronás tarto
zás miatt árverést akart tartani s mert 
a gazdának pénze nem veit, ellenben 
épiiletje 12000 koronára be volt bizto
sítva, úgy gondolta, hogy ha a szom
széd fatartóját felgyújtja, arra a saját 
háza is le fog égni s akkor nemcsak a 
banktehertől szabadul, hanem még négy
ezer korona haszna is marad, amiből 
uj viskót építhet magának. A szemtanú 
eddig nem mert a szörnyű titokkal a 
hatóságok elé állni, mert a szomszéd 
azzal fenyegette meg, hogy ha elárulja 
őt, végezni fog vele. A tűzvész okozás
sal gyanúsított egyént Góliás György 
42 éves rédovai munkás személyében 
a csendőrök letartóztatták és átadták a

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, május 13-14-én kitűnő, 
elsőrendű németül beszélő filmoperett A. Nico- 

demi szinjátéka nyomán :

Tökmagkisasszony
Fősz.: Dolly Haas, Kari Ludvig Diehl, Paul Hör- 

biger, Sima O.

Szerdán és csütörtökön, május 17-81-én gyönyörű 
kiállítású angol nagyfilm az közönség kedvencével 

D. Fairbanks-szal:

A kékes égből
Fősz.: Dougla3 Fairbanks, Bebe Daniels, Jack 

Muihall.

rozsnyói járásbíróságnak. A terhére rótt 
bűncselekmény elkövetését természete
sen kereken tagadja és a feljelentést 
bosszú müvének mondja. — A szörnyű 
vád tisztázása most a beidézett tanuk 
kihallgatásától függ.

Felhívás. Egy nemes cél felé törte
tünk. Tiszta, jellemes, hitét, faját, iparát 
szerető szorgalmas iparos ifjúságot aka
runk nevelni. Ezért a „Magyar iparos és 
kereskedő ifjúság" cserkész csapatát 
megalakítjuk. Ennek keretében minden 
törekvő iparos és kereskedő ifjú eléri a 
fenti nemes célt. Ezúton hívunk fel min
den iparos és kereskedő ifjút, hogy a 
cserkészcsapatának zászlaja alá sora
kozzon és vegye ki részét e nemes, 
testetedző, jókedvet, örömet és életet 
meghosszabbító munkából és jöjjenek el 
május hő 18-án, este 7 órakor az ipar
társulat székházában tartandó döntő 
megbeszélésre. Jó munkát ! Légy résen!

Az előkészítő bizottság.
A szlovák nemzeti színház f. hó 20. 

és 21-én vendégszerepei városunkban. 
Szinrekerül május 20-án Lady Winder- 
mere legyezője, 21-én d. u. fél 4 órakor 
Feleségem parfőmje, 21-én este 8 órakor 
a Család esze vígjáték.

Halálozás. (Jhrovics Vendel a Tar
jányi féle vendéglő volt bérlője 40 éves 
korában f. hó 10-én a sorvasztó kór ál
dozata lett. Temetése a helybeli köz
kórházból f. hó 11-én nagy részvét mel
lett ment végbe. Halálát özvegye, gyer
meke és rokonai gyászolják.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó felesé

gem, illetve édes jó anyánk elhunyta alkal
mából mély fájdalmunkat részvétük kifejezé
sével enyhíteni igyekeztek s azoknak is, kik 
a végtisztességtételén megjelentek, ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1933 május 9.
Cséman-család.

A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamatot 
zásra fogad el és azokból <visszafizetéseke- 
mindenkor azonnal teljesít.

S P O R T .
A  RPS nagy losonci sikere.

RPS—LAFC 1:0 (1:0). I. oszt. bajnoki.
RPS XI.—LAFC XI. 3:1 (3:0). II. oszt. bajnoki.
— Kiküldött munkatársunktól —

Városunk mindegyre fejlődő football- 
sportjának eddig legnagyobb sikere két
ségtelenül a RPS múlt vasárnapi kettős 
győzelme az örök rivális Losonci AFC 
mindkét csapata ellen. A szlovenszkói 
magyar footbailsport erős szervezetének 
megalapítása óta egyetlen alkalommal 
sem sikerült a mai Középkerület csa
patainak bajnoki mérkőzés keretében 
a forró losonci talajon győzelmet arat
ni s igy nagy elismeréssel, leplezetlen 
örömmel, egy uj fellendülés bevezetője
ként kell elkönyvelnünk a múlt vasár
nap eseményeit.

A LAFC a legutolsó időben érzékeny 
veszteségeket szenvedett; Paraghy és 
Szirák személyében legjobb csatárait 
vesztette el, a katonának bevonult Mol
nár helyét sem tudja egyelőre betölteni. 
Igaz tehát, hogy a LAFC csapata álta
lánosságban meggyengült, de ezzel szem
ben tény az, hogy a RPS ellen a ren
delkezésére álló legerősebb együttesét

állította ki. Ha figyelembe vesszük azt 
is, hogy a Páricska nélkül kiálló RPS a 
losonci együttes saját pályáján, minden 
tradíciót lenézve és meghazudtolva érte 
el a győzelmet, akkor ezt a kettős si
kert igen értékesnek és maradandó em
lékűnek kell tekintenünk.

A RPS csapatai megmutatták, hogy 
erős akarattal, ambícióval, klubszereteí- 
tel és lelkesedéssel sokat el lehet érni. 
Ha ez a szivvel-iélekkel küzdés és 
győzniakarás fogja továbbra is vezé
nyelni játékosainkat, akkor csapataink 
el fogják foglalhatni sportéletünk terén 
az őket megillető előkelő pozíciót.

RPS-LAFC 1:0 (1:0) Bíró: Spóner.
RPS: Andrásik-Altmann, Markos-Of- 

csárik, Kovács 1., Kocsis-Szmrekács, Szi
rák, Kovács 11., Sproch, Durda.

LAFC: Kemény-Zadrobilek, Lichtner- 
Zdechován, Rainis, Kostyál.-Schleicher, 
Kohn, Schönfeld, Czókoly, Tulák.

A LAFC uj, hatalmas tribünnel ei-

adó házak. N é g y  s z o b a ,  k o n y h a ,  sp e iz  f á s k a m r á k ,  s e r t é s ó l ak ,  istál ló é s  s z é p e n  fási tot t  n a g y  kert tel  együ t t  
a zo n n a l  b e k ö l tö z h e t ő  25.000 korona. — U g y a n c s a k  k é t  s z o b a ,  k o n y h a ,  s p e iz  s tb.  a zo n n a l  e l fog
la lha tó  15.000 koron a .—  100 — 150 D - ö l e s  k e r t ek  é p í t k e z é s r e  is a l k a lm a s a k ,  igen olcsón eladó. 
U T *  B ő v e b b e t : KONYHA GÉZÁNÁL R i m a s z o m b a t ,  F e r e n c z y - u c c a  20.  s z á m  alatt.
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látott pályája teljesen megtelt a kiváncsi 
közönséggel, amelynek soraiban nagy 
számmal képviselve voltak Rimaszombat 
és Fülek sportbarátai is.

A választásnál a mieinknek kedvez a 
szerencse, a LAFC kezd s az első ne
gyedórában több veszélyes támadást in
téz a RPS kapuja ellen, de védelmünk 
helyén van s Andrásik tapsra ragadja a 
publikumot. Lassan a mieink is ma
gukra találnak, Kovács I. ideálisan osz
togatja a labdát. A félidő közepe táján 
Kocsis Sziráknak passzol, aki áttör a 
védelmen és veszedelmesen közeledik a 
losonci kapu felé, de az utolsó pillanat
ban a rámenő hátvédek elől a tiszta 
helyzetben álló Szmrekácshoz küldi a 
bőrt s utóbbi remek lövéséből megszü
letik a mérkőzés egyetlen s egyben a 
győzelmet jelentő gólja. A hazai csapat 
hatalmas irammal s teljes erőkifejtéssel 
igyekszik a kiegyenlítést megszerezni, 
de a félidő hátralévő részében válto
zatos mezőnyjáték folyik, a honi csapat 
minimális fölénye mellett.

Szünetben a vezetők és trénerek száz
ezer tanáccsal ostiomolják a játékoso
kat, de a biró szigorúan betartja az öt 
percet és csakhamar újból folyik a já
ték. A RPS igen ügyesen játszik, nem 
vonul védelembe, hanem további táma
dásokkal veszélyezteti az ellenfél kapu 
ját. Szirák pompásan építi fel az akció 
kát, először Durdának ad ki, akinek 
szép lövése kevéssel a léc mellett repül 
autra, majd Szmrek ácsot foglalkoztatja, 
aki tisztára játsza magát, de közvetle 
nül a kapu előtt kézzel tolja meg a 
labdát s igy a biró jogos füttyjele nem 
ismeri el gólnak a hálóban kikötő, he 
lyezett rúgást. A losonciak belső triója 
óriási elánnal küzd, Schönfeld és Kohn 
nagyon szeretnének egyenlíteni, de 
különösen utóbbi legtöbbször durva 
faulttal fejezi be akcióját. Csak a biró 
jóindulata mentette meg a megérdemelt 
kiállítástól. A losonci fanatikusok ál
landó közbekiáltásainak és uszító meg
jegyzéseinek következményeként, hét 
perccel befejezés előtt Kohn csúnyán 
belelép a lövését bravúrosan védő s 
éppen a földön fekvő Andrásikba, akit 
vérző sérüléssel kell a pályáról kivinni. 
Andrásik helyét a kapuban Durda fog
lalja el, már mindenki a 10 emberrel 
küzdő RPS vereségét jósolja, de Kovács, 
Kocsis és Szirák taktikus játékának se
gítségével a RPS kitünően kihasználja 
az egy-gólos előnyt s a mérkőzés vé
géig tartani tudja az eredményt. A ri
maszombati drukkerek és a füleki ér
deklődők hatalmas üdvkiáltásai köze
pette fújja le Spóner a mérkőzést.

A RPS — a szakemberek s a sajtó 
egyhangú megállapítása szerint — teljes 
mértékben megérdemelte a győzelmet sj 
Páricskával a gólarány is magasabb lett I 
volna. A csapat minden .részében jobb 
volt a LAFC-énál. Védelmünk egy kiasz- 
szissal túlszárnyalta a losoncit; Andrá
sik önmagát múlta felüi, brilliáns védé
seivel és bámulatos h'ggadtságával az 
egész közönség csodálatát és szimpá-| 
tiáját vívta ki magának. A halfsorban 
Kovács 1. az utóbbi idők legjobb játé
kát produkálta. Kellő tréning mellett a 
hónapvégi válogatott mérkőzésnek leg
komolyabb középfedezet-jelöltje. A csa
társorban Szirák volt a legjobb, aki a j 
RPS színeiben eddigi legjobb formáját j 
játszotta ki, de Szmrekács és Durda is j 
dicséretes ambíciótól fütve küzdöttek. 
Utóbbinak volt egy pár igazán szép be
adása. Sproch a mezőnyben jól doígo- j 
zott, a kapu előtt azonban nincs meg aj 
kellő önállósága, ugyanez vonatkozik aj 
kissé lassú Kovács II-re is. A csapat 
minden egyes tagja nagy lelkesedéssel! 
és küzdeniakarással küzdötte végig aj 
mérkőzés kilencven percét és mindvégig 
sokkal veszélyesebb volt ellenfelénél, 
amit egyébként a 11:3 bán mutatkozó 
kornerarány is igazol.

A LAFC mindent megtett a siker ér- ; 
dekében s pillanatnyilag legjobb együt- ! 
tesét indította küzdelembe. A csapat 
legjobbjai Kemény, Lichtner és Kostyál 
voltak, a többiek főképpen kemény já
tékukkal és állandó hangosságukkal 
igyekeztek sikereket elérni.

Spóner besztercebányai biró — an
nak ellenére, hogy a losonci játékosok 
tulerélyes és sokszor életveszélyes já
tékát az esetleges botrány elkerülése s 
a rend fenntartása érdekében nem bün
tette a kellő szigorúsággal — pártatlan 
s higgadt játékvezetőnek bizonyult, aki 
nek erre a mérkőzésre való delegálását

igen sikerült és helyes elgondolásunak 
tekintjük.

RPS XI.-LAFC XI. 3:1 (3:0). Biró : 
Szabó.

RPS XI: Áron Ács, Molnár-Rózsa, La
tura, Petrusz-Derék, Témák 11., Kalo- 
csay, Ternák I., Kovács 111.

A RPS tartalékcsapata imponáló fö 
lénnyel nyerte meg a II. osztályú baj
nokság keretébe számitó mérkőzést Ka- 
locsay, Ternák és Latura góljaival. A 
csapatból Áron és Molnár tűntek ki, jó 
volt még Petrusz, de az egész csatársor 
elég jól mozgott. A RPS XI. ezzel a győ
zelmével a bajnoki tabella második he
lyére került.

A mérkőzés végeztével az igy már 
minden valószínűség szerint kerületi 
bajnoknak tekinthető Füleki TC-nek el
nöksége Fülekre hívta meg a RPS já 
tikosait és kísérőit. Füleken óriási óvá- 
ciókban volt része a RPS-nak s Andrá
sik kapust a fanatikus fülekiek az au
tóbusz beérkezése után a vállukon vit
ték el a bankett színhelyére, ahol Hu- 
lita Vilmos vezérigazgató, a FTC disz- 
elnöke üdvözölte meleg, elismerő han
gon a létezése óta legértékesebb sike
rét arató RPS t. —bi.—

FTC-RME 2:1 (1:0). B iró : Diamant 
(Losonc).

RME : Lőkös-Ács, Simon - Klincsák, 
Szlovencsák, Kresnye - Molnár, Humai, 
Posejpal, Éliás II., Ofcsárik II

A Rimaszombatban lejátszott I. oszt. 
bajnoki mérkőzés a bajnokjeiölt füle
kiek minimális győzelmével végződött. 
A RME ezúttal minden tekintetben ki
elégítő játékot produkált s egy kis sze
rencsével fordítva is lehetett volna az 
eredmény. A fülekiek góljain Galbács 
és Márkusz osztozkodtak, a RME gólját 
11-esből Ofcsárik II. érte el. Jók voltak 
a FTC-ből Luspai és Felföldy, a RME- 
ből Simon és Lökös kapus. Diamant 
Ácsot és Zupkot kiállította.

FTC XI.-RME XI. 2:2 (1:1) II oszt. 
bajnoki mérkőzés a losonci Benkó 
gyenge vezetése mellett.

ASC RTC 3:0 (0:0). Ragyolcon játszva. 
Biró : Mihók.

TIMES-PSC 0.0. Tornaiján játszva. 
Biró : Siebert.

Vasárnap a RME játszik itthon a Ra- 
gyolci TC ellen bajnoki mérkőzést, ame
lyen két pontot kell megszereznie. Előtte 
2 órai kezdettel a RME XI. játszik II. 
oszt. bajnoki mérkőzést a Fülekpiis- 
pökii FTC csapatával.

A RPS szabadnapos. Nem játszik sehol.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely Károly laptulajdonos.

Átköltöztünk
Május 1-től

Fürdő nyitány!!!
Tisztelettel tudatom a nagyérdemű 

közönséggel, hogy a hodejovi-várgedei !

vasas és szénsavas fürdőmben
a szezon május hó 14 én veszi kez
detét nagy ünnepség keretében. — A
fürdőben, hogy minden igénynek meg
feleljen, nagy átalakításokat végeztet
tem és minden törekvésem oda irányul, 
hogy a fürdőzni, pihenni vágyó és ki
ránduló közönségnek a legnagyobb ké
nyelmet és a legszolidabb árakat biz
tosítsam.
Napi penzió szabad fürdéssel 20-30 Kő. 

Mindennap kád- és gőzfürdő.
Bővebb felvilágosítással és prospek

tussal szívesen szolgálok.
A nagyérdemű közönség szives párt

fogását kérve, maradok mély tisztelettel 
MICSURDA LAJOS,

iürdőfulajdonos.

jó házból való 2 fíu

T A N U L Ó N A K
felvétetik. — Uj és ócska átdolgozáso
kat jutányos áron vállal SZÉPLAKY 
PÁL kárpitos mesternél Rim. Sobota.

Kiilőnbejáratú bútorozott
utczai szoba

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

a városház épületébe a volt Lichtig 
üzlethelyiségbe R e m e n y i k  Kálmán 
órás- és ékszerész úrral közös helyi 
ségbe. Nagyrabecsült vevőink szives 
pártfogását továbbra is kérjük.

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

SS rádió és viliamossági vállalat, m i

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 fin tanulónak felvétetik.

F O T O  • cik k ek ,
football labdák,

tennisz rakeítek
35^“ o l c s ó  á r b a n

a Bokor-drogériában.
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 pártfogását 
kérve, vagyok teljes tisztelettel :

Ifj. CZÓKOLY GYULA
szobafestő és mázoló mester 

Szijjártó-utca 18. s.

Elsőrendű tenniszütők jótállás mellett!
Football-, turisztika s a többi
sportcikkek I /p r r < ;tk n p 1  legolcsóbban U c l  CalKIlcl
Szakszerű rakett húrozás és javitás!

Uj ház,
mely két szobából s fürdőszo
bából áll s melyhez melléképü
letek s kert is tartozik aug. 
1-től előnyösen kiadatik. Felvi
lágosítással szolgál a kiadóhivatal.

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

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

bat Forgách-utca 1378. szám alatt.

Eladó ház.
Kétszer 3 szoba, konyha, fürdő
szoba és mellékhelyiségekből álló 
ház eladó. Cim a kiadóhivatalban.

50%-os
álcsökkentéssel 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 . . . Ke. 90'-

Javilósob.
Férfi talpalás és sarok Ke. 14 —
Férfi sarok ................... Ke. 4‘—
Férfi cipő gumizás . . Ke. 4'—
Női talpalás és sarok . Ke. 10'-
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 :

HORVÁTH LAJOS
cipészmester Masaryk-tér 22

Kútfúrás.
Mindenki fúrhat kutat 24 óra alatt, uj 

rendszerű kútfúróval

Hlozek J. RimaszonM Telefon 7B.
Vízvezeték, csatornázás, központi fűtés, 
melegviz ellátó berendezések. Autó, mo

tor javítások. — Kérjen árajánlatot.

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

hozom, hogy május 1 -töl áthelyeztem

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

REMENYIK KÁLMÁN
órás- és ékszerész.

ZAWÁDZKY EDE temetkezési vállalata
R im aszom b at G öm öri-u tca  21. sz.

A legrégibb és legismertebb temetkezési vállalat Gömörvár- 
megyében, hol állandó nagy raktárt tart egyszerű és díszes

fa- és érczkoporsókban,
továbbá : szemfedök, halotti lepedők, sirkoszorúk és min
denféle szinü koszorúszalagok nagy választékban.

Ajánlkozik egyszerit és disz- 
temetés rendezésére úgy hely
ben mint vidéken.

Halottak e x h u m á l á s á t  és 
h u l l a s z á l l i t á s t ,  valamint a 
temetésekkel járó összes 

teendőket a legszolidabb feltételek mellett vállal.

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


