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Az ú| várospolitika. Ez a rendelet mindenképen leszögezi,

(m) A legutóbbi városi közgyű
lésről szóló beszámolónk során 
örömünknek adtunk kifejezést az 
uj városbirónak a város pénzügyi 
szanálása érdekében kifejtett s 
máris eredményekkel kecsegtető, 
jószándéku munkássága fölött.

Az uj városbiróva! — ugyiát- 
szik — uj várospolitika köszöntött 
be ennek a sok megpróbáltatáson 
átment, jobbsorsra érdemes, egy
kor szinte példátlanul nagy gaz
dagságban fürdő, időközben lesze
gényedett rimaparti városkának 
életébe.

Az uj várospolitikával nemcsak a 
pénzügyi szanálás, hanem az egész 
városi éleire kiterjedő közigazgatási 
munkásság körül uj rendszernek 
is kell bekövetkeznie, mert az 
uj várospolitika hatékonyan és cél
irányosan csak igy érvényesülhet, 
áldásos módon csak igy érhet el 
eredményeket, közmegelégedésre 
csak igy teremhet ízes, a legmesz- 
szebbmenő inyenci igényeket isi 
kielégítő, pompás gyümölcsöket.

Az uj várospolitika során meg- 
segitőként jelentkező uj rendszer
nek első megnyilvánulása kell hogy 
legyen a képviselőtestületi tagok 
jószándéku, mindenben a város 
érdekeit szemelőtt tartó s emellett 
minden mást, egyéni- és pártérde
keket is háttérbe szorító támoga
tása.

Ezalatt nem azt a mameiuki tá
mogatást értjük, melynek a hatalom: 
szava előtt nincs önálló véleménye 
s meghunyászkodó szolgaleiküség- 
gel szavazógéppé alacsonyul, mi
helyt hatalmi befolyás érvényesü
léséről van legkisebb szó. Nem, 
óh, ne:r, mert éppen mi valljuk 
azt, hogy városi ellenzéknek is 
kell lenni, mert egészséges városi 
életet e nélkül el sem tudunk kép
zelni. A városi képviselőtestület 
jószándéku támogatása alatt félre
érthetetlenül mi azt értjük, hogy a 
képviselőtestület tagjai kikapcsolva 
minden egyéni- és pártérdeket, 
egyenként és összesen hűséges 
támaszai legyenek a mindig a kez
es csakis a köz érdekében mun
kálkodó városbirónak akkor, ami
kor maguk is belátják, hogy. ez a 
munkásság a város jólétét, polgár
ságának boldogulását célozza.

Éppen ezért nem szabad és nem 
lehet, hogy a városbiró és az őt 
támogató képviselőtestület merő 
szűkmarkúságból azt a politikát és 
illetve a várospolitikában azt. a 
régi módszert kövesse, hogy tisz
tán a látszat kedvéért, vagy talán 
kegy- és népszerűség hajhászás- 
bói a város fejlődése és hala
dása érdekében jelentkező szük

ségleteket elodázza, a költség- 
vetésbe felvenni, beszerezni és va
lósággá teremteni ne akarja vagy 
pláne ne merje, félvén a pótadó
kulcs rosszabbodásától, annak per- 
centuális emelkedésétől. Ez a régi 
módszer nem vált be s csak arra 
volt jó, hogy az időként jelentkező 
szükségletek annyira fölszaporod
janak, amikor már azok fedezeté
ről gondoskodni késő és az adót- 
fizető polgárság rohamos és íul- 
magas megterheltetése és az ennek 
nyomán jelentkező elégedetlenke
dés és zúgolódás nélkül lehetetlen
ség is. Ebben az elv csak az lehet, 
hogy rendszeresen minden nagyobb 
pótadóemelés nélkül gondoskodás 
történhet az időközi szükségletek 
fedezéséről, a város fejlődése és 
haladása érdekében szükségesek 
elő- és megteremtéséről anélkül, 
hogy az adófizető polgárság teher 
viselő képessége kockára tétetnék, 
vagy éppen veszélyeztetnék.

Örömmel látjuk az uj városbiró- 
val beköszöntött uj várospolitikát, 
melynek érvényesülése érdekében 
a várcs tisztikarának és minden 
alkalmazottjának is a városbiró 
segedelmére kell lennie s a váll
vetett munkásság fájának meg kell 
teremnie áldásos gyümölcsét: en
nek a konzervatizmus légkörében 
tengődött városnak végre a haladás 
útjára kell lépnie.

Eréiyes, a gyeplő szárát mindig 
feszesen tartó, erős- és biztoskezü 
városbiró a városi köz- és egyéb 
munkákban nem tűrhet mulasztá
sokat, nem nézheti el az indolen
ciának olyan fokát, amely az ame- 
rikázó hanyagság jellegével birna 
és vétene a város érdekei ellen.

Dr. Eszenyi Gyulát, az uj város- 
birót mi haladó szellemű, szülőföld
je, a város minden érdekét szivén 
viselő, a városi ügyekben ilyen 
erős- és biztoskezü vezetőnek is
merjük s éppen ezért őt és az 
általa követett uj várospolitikát 
szívből szívesen, nagy örömmel 
köszöntjük.

Hová mennyi pe'nzt szabad 
kivinni?

A nemzeti bank uj rendelete lénye
gesen megnehezíti a külföldi utazá

sokat és nyaralásokat.
Mivel a Nemzeti Bank rájött arra 

hogy a devizakorlátozásokat kijátszák 
most a nyári utazási idény előtt május 
8-án kiadott egy rendeletet, mely pon
tosan szabályozza a kivihető összegek 
nagyságát, de egyúttal szinte lehetet
lenné teszi a nagyobb külföldi utazáso
kat vagy tartósabb külföldi nyaralásokat.

hogy
egy utas havonta csak 1COO 
koronát vihet magával a ha

táron túlra.
Ebben az 1000 koronában nem foglal
tatik benne a belföldön megvásárolt 
külföldi vasúti jegy értéke, de ennek 
terhére esik minden hajójegy és min
den belföldön kiállítóit szállodautal
vány. Kifejezetten leszögezi a rendelet, 
hogy

a külföldi tartózkodás költsé
geit belföldön semmiféle for
mában nem szabad kifizetni,

0

vagyis külföldi követeléseket sem szabad 
e célra felhasználni. Határozottan meg
tiltja és büntetendőnek minősíti, hogy 
nemzetközi postautalványokkal akár elő
re, akár utólagosan kifizettessenek.

A rendelet felsorolja a kivételeket is, 
amelyek egyes államokkal megkötött vi
szonossági egyezményeken alapulnak :

Ausztriába kivihető az 1000 
koronán kívül 1000 schiliing 
értékű és a Csedoknál be

szerezhető utazási csekk

Jugoszláviába, Bulgáriába, Ro
mániába és Görögországba 
kivihető az 1000 koronán kí
vül 4000 korona értékű bank

utalvány,
amelynek kiállítása belföldi bank utján 
a Nemzeti Bank engedélye alapján tör
ténik. A Nemzeti Bank ilyen bankutal
ványok kiállításához a külföldi üdülés 
szükségességét igazoló háziorvosi bizo
nyítvány alapján ad engedélyt.

Németországba gyógyfürdők
be háziorvosi bizonyítvány 
alapján elnyerhető nemzeti 
banki engedély mellett kivihe
tő 500 márka és 1000 korona.

Német hajóstársaságok utazásaira ugyan
csak háziorvosi bizonyítvány alapján ad 
a Nemzeti Bank az 1000 koronán kivül 
1000 márkát.

Minden más országba csak 1000 ko
rona vihető ki

és ha egészségi okok miatt 
enné! több valutára van az 
utasnak szüksége, arra vo
natkozóan hatósági orvosi bi
zonyítvány alapján kell a 
Nemzeti Bank engedélyét ki

kérni.

s e csekkekből Ausztriában naponta 
200 schiliing értékű váltható be. E csek
kek beszerzéséhez elég az útlevél.

Az Erdélyi Szépmíires Céh irói 
meglátogatják Szlovénszké városait.

Az Erdélyi Szépmives Céh otthon, 
Erdélyben most ünnepelte alapítá
sának tizedik évfordulóját. Erre az 
ünneplésre minden oka meg volt 
ennek a csodálatos, példaadó in
tézménynek. Mert az Erdélyi Szép
mives Céh nem amolyan papiros 
formájú intézmény, amelynek leg
főbb tevékenysége szónoklásban 
merül ki, hanem élő, cselekvő szer
ve az erdélyi kultúrának.

Mert Erdélynek, ennek a csodá
latos földnek hosszú évszázadokon 
sikerült valami egészen különleges, 
helyhez kötött, saját kultúrát te
remteni. Ez a föld századokon át 
volt a magyar, sőt mondhatjuk, 
nyugateurópai műveltségnek, gon
dolat- és vallásszabadságnak fel
legvára Európa délkeleti részében.

Az a gazdasági és kulturális 
pusztulás, az az élet- és vagyon- 
bizonytaianság, amelyet a török 
hódítás hozott Európának erre a 
részére, Erdélyt alig érintette. Er
délyben a történelmi fejlődés, a 
földrajzi helyzet és nem utolsó sor
ban a lakosság törhetetlen ereje és 
sajátos tehetsége kifejlesztette azt 
a különleges erdélyi mentalitást, 
amely két hatalmas birodalom, két, 
egymás vesztére törő ellentétes 
kultúra gyilkos harcában is meg 
tudta őrizni az önállóságnak azt a 
fokát, amely elegendő volt a fejlett 
erdélyi kulturális, gazdasági és tár
sadalmi intézmények megmentésé
re, sőt továbbfejlesztésére.

1918 után Erdély ott vette fői 
magyar kulturális intézményeinek: 
irodalmának, művészetének, színé

szetének ápolását, ahol 1867-ben 
abban maradt. És hogy az a nem
zetek életében oly rövid periódus, 
mint az 1867. és 1918. közti idő, 
mily keveset ártott az erdélyi 
életképességnek, azt az eredmé
nyek igazolják. — T íz éve van 
annak, hogy — hosszas elő
zetes tapogatózás után — megala
kult az Erdélyi Szépmives Céh. A 
Kemény-családnak egy, nagy ősei
hez nem méltatlan tagja, a fiatal 
Kemény János báró, összehívta 
marosvécsi kastélyába mindazokat, 
akik magyar Íróknak számítanak, 
társadalmi, politikai, vallási különb
ség nélkül. És megtörtént az a 
csoda, hogy egy vendégszerető 
uriház fehér asztalánál leomlottak 
azok a falak, amelyek az egyik 
magyar irót a másiktól elválaszt
ják. S úgy omlottak le, hogy ez 
az egyetértés megmaradt a mai 
napig is és gyümölcse egyebek 
közt 84 erdélyi magyar könyv ki
adása volt! És még hozzá milyen 
84 könyvé! Olyan irók és köny
vek termeitek ott, amelyek súly
ban, beiső értékben a legelsők közt 
vannak és hatásuk, sikerük mesz- 
sze túlterjed Erdély határain. Kós 
Károly, Kuncz Aladár, Makkai 
Sándor, Bánffy Miklós gróf, Szántó 
György, Tamási Áron — hogy 
csak néhányat említsünk — olyan 
nevek, amilyenekhez hasonlót Ma
gyarországon is alig találhatni.

Örömmel értesülünk most arról, 
hogy az Erdélyi Szépmives Céh 
irói — az irodalmi és kulturális 
életünk vezető körei által már ré-
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gén tervezett — szlovenszkói és 
ruszinszkói kőrútjukat belátható időn 
belül meg akarják valósítani. A 
szlovenszkói és ruszinszkói váro
sok magyarsága mindenütt test
véri szeretettel fogja fogadni az 
erdélyi magyar Írókat s a neveze
tes esemény kétségkívül alapvető 
jelentőségű kiindulása lesz a ro
mániai és csehszlovákiai magyar
ság intenzív, szerves szellemi érint
kezésének és együttműködésének.

Mint értesülünk, e kitűnő és kö- 
vetésreméltó intézmény legkiválóbb 
Íróinak látogatási programjában 
Rimaszombat is szerepel. Ennek a 
látogatásnak időpontjáról és egyéb 
részleteiről idejében fogjuk olvasó
inkat tájékoztatni.

Az Áj m i i  ju r á n .
A prágai MÁK mozgalmi szemináriu

ma vitaestet tartott, melyen a Széchenyi 
Reformmozgalomba tömörült haladó nem
zeti fiatalság ismertette 22 programpont
ból álló kátéját.

Elsőnek Estók Gyula beszélt a moz
galom nacionális programéról. Hangsú
lyozta, hogy a korszellem a nacionaliz
must tette meg a társadalmi szervezke
dések alapjául. A nacionalizmus tehát 
dacára, hogy azt a marxizmus és az 
álpacifizmus lejárt fogalomként avagy 
veszélyes tényezőként emlegeti, nem le
járt fogalom, hanem minden emberben 
meglevő reális társadalom-dynamikai 
erő. Kijelenti, hogy a mozgalom az eti
kus nemzeti érzés a konstruktív nacio
nalizmus alapján áll. Mint ilyen szem
ben áll minden egocentrikus nacionális 
elképzeléssel. Elveti a sovinizmust, faj
elméletet stb. A középeurópai helyzetre 
vonatkozólag hangsúlyozza, hogy az it
teni államokba, éppen a jelenlevő kü
lönböző nemzetiségek miatt nem lehet 
importálni nyugateurópa egységes nem
zeti összetételű államainak nacionaliz
musát. Itt csak a nemzetek és nemzeti! 
kisebbségek kulturális és gazdasági sza
badság-jogát és egyenlőségét elfogadó 
nacionalizmus vezethet megoldáshoz. — 
Utána :

Toperczer László ismerteti a világ
nézet programpontjait. Beszédében a kor 
legújabb szellemáramlatát, az ideális vi
lágnézetet és az etikus alapon beren
dezkedő jövő államrend vezéreszméjét 
tárta fel. Utána történelmi magyarázatot 
adott. Felvázolta a 18—19. század szel
lemtörténetét. Egyúttal kitért a materia
lista filozófia eredetére és társadalmi 
hatásaira. A marxi materializmus a fran

cia forradalom polgári materializmusá
ból eredt és azzal egyenlő értelmi és 
érzelmi alapon áll. Kortörténeti szerepe 
eme egyoldalú történelmi materializmus
nak és az ebből származó államrendi 
elképzeléseknek az volt, hogy egyoldalú 
és radikális beállítottságával sok fölös
leges konzervatív intézményt és beideg
ződést küszöbölt ki a társadalmi élet
ből. Az előadó hangsúlyozta, hogy ko
runk az építés szakába jutott, ahol ép
pen az erkölcsi alappal biró erőket 
összefogó elképzeléseknek van terük. 
Ilyen az ideális világnézet és az etikus 
társadalomkonstrukcionális elindulás. — 
Mindkettő az ember dualizmusát fogadja 
el és igy az egész embert, annak testi, 
erkölcsi és szellemi erejét állítja be a 
társadalmi munkába.

Zapf László a szociális, kisebbség
gazdasági és zsidókérdéssel foglalko
zott. Szccziálizmusában a Toperczer 
László által felvázolt ideális világnézet 
és etika tételeiből vezette le az ideális 
szocializmus alapjait. Állást foglalt egy 
igazságosan erkölcsös társadalmi rend 
mellett és elitélte a mai kapitalizmus 
kizsákmányoló tetteit, a kisebbségi gaz
dasági élet megjavításának lehetőségét 
az önsegélyen felépülő gazdasági szer
vezkedésben látja. Itt a legfontosabbnak 
a szövetkezeti hálózat kiépítését tartja. 
A zsidókérdésnél hibáztatja azt, hogy a 
mai közéletben a problémát objektivi
tás nélkül tárgyalják. Mert úgy zsidó 
mint keresztény részről, ahol ez a nagy
jelentőségű kérdés csak felvetődik, a 
legnagyobb idegesség mellett folytatják 
le. Szükségesnek tartja a zsidókéYdés 
tudományos feltárását. Ezután, mikor 
már a tényekkel tisztában vagyunk, hi
deg tárgyilagossággal kell keresnünk az 
utat a megoldás felé.

Abkarovits József a csehszlovákiai 
magyar kulturéletével, kulturfölény, kul- 
lurcentralizáció, decentralizáció kérdé 
seivel foglalkozott. Itt vitába szállt 
Szvatkó Pálnak, a Magyar Szemle má
jusi számában megjelent, Szlovenszkó 
középosztályáról szóló tanulmánya több 
megállapításával. Feltárta, hogy jövő 
kulturéletünk intenzitása nagyrészt függ 
attól, vájjon a magyar munkás és pa 
raszttömegek energiáját felhasználhat
juk-e, illetőleg beállithatjuk-e az egysé
ges munkába. Ugyancsak függ kullur- 
életünk attól is, vájjon megfelelően szót 
adunk-e itt a feltörekvő uj generáció
nak.

Az előadást vita követte. Konklúzió- 
képen a gyűlés a 22 mozgalmi program
pont mellé állott, melyek a következők: 

Nacionális téren:
1. A nacionálizmust a mai társadalmi 

előrehaladás reális lökőerejének tartjuk. 
Kisebbségi életünk gazdasági és kultu- 

j ralis fejlődésének biztosítását szintén a 
nacionálizmusban látjuk.

2. Elvetjük a fajelméletet. Elvetjük az 
öncélú és az össztársadalom érdekeit 
nem tekintő nacionálizmus minden for
máját. Ezzel szemben az etikus nemzeti 
eszme, a konstruktív nacionálizmus alap
ján állunk.

Célunk ezért:
3. Minden csehszlovákiai magyar egye 

sitése a közös nacionális eszme alapján
4. A kisebbségi helyzet öntudatositá- 

sa a magyarság minden osztályánál.
5. A társadalmi osztályokat foglalko

zás ■ és szakmabeli tagozódásnak vesz- 
szük. Küzdünk viszont a felesleges ősz 
tályelzárkózás ellen.

6 Célunk a kisebbségi kultúra meg
tisztítása magyartalan függvényeitől. Har 
colni akarunk a magyar nemzeti kultúra 
tisztaságáért.

7. Küzdünk a felekezetieskedés ellen.
Világnézet:

8. A metafizikai valóságokat elismerő 
filozófia alapján álló ideális világnéze 
zetet hirdetjük. Elvetjük a materiális 
filozófia világszemléletét. Célunk az ide 
ális filozófián felépült konstruktív társa
dalomszemlélet kifejtése és gyakorlati 
alk almazása.

9. Célunk a materiálás társadalom
szemlélet destruktivizmusának megis
mertetése.

10. Küzdünk a Iiberáiizmus ellen és 
a kollektív társadalmi érdekek érvény- 
rejutásáért.

11. Küzdünk a marxizmus minden for
mája ellen.

12. Célunk a szociológia megtisztása 
az egyoldalú természettudományos el
képzelésektől (fajelmélet, a darvinizmu 
són alapuló társadalomtudományos el
képzelések stb.).

13. Harcolunk Krisztus tanításából fo
lyó általános erkölcsi törvények kihang 
súlyozásáért és a közélet ily szellemű 
megújhodásáért.

Zsidókérdés.
14. Célunk a zsidókérdés tudományos 

feltárása és a megoldási mód kejelölése.
Szociális téren.

15. Elítéljük a mai kapitalizmus er
kölcstelen üzelmeit. Állást foglalunk a 
jövő igazságosan szerves és erkölcsi 
alapokra épült társadalmi rendje mei 
lett.

16. Hirdetjük az idealista világnézet 
alapján felépített idealista szocializmust. 
Egyúttal elítéljük az egyoldalú anyag- 
elvüségen felépülő marxi szocializmust.

Kisebbségi helyzetben.
17. Célunk kulturfejlődésünk intenzi

tásának növelése, ezáltai a magyar kul
turfölény biztosítása.

18. Küzdünk kulturéletünk és kultur- 
szerveink depolitizálásáért.

19. Célunk az egységes szlovenszkó 
kárpátalji lélek megteremtése.

20. Küzdünk az összmagyar kultúrába 
alapozott, de decentralizált, illetőleg 
Szlovenszkó-Kárpátaljára centralizált ön
álló kulturélet megteremtéséért.

Gazdasági téren.
21. Célunk kisebbségi önsegély utján 

a kisebbségi gazdasági élet megjaví
tása.

22. Szövetkezetek kiépítése.

A Gömöri Ref, Egyházmegye 
közgyűlése.

Tornaijai tudósítónk jelenti : Csütör
tökön, május 24-én d. e. 10 órakor tar 
tóttá meg Tornaiján, az egyházi iskolá
ban rendes évi közgyűlését a gömöri 
református egyházmegye. A közgyűlést 
istentisztelet előzte meg, amelyen Viz 
váry László rozsnyói segédielkész imád
kozott.

Ablonczy Pál h. esperes szivbemarkoló 
imádsága után Dr. Zehery István egyh. 
megyei főgondnok mondta el megnyitó 
beszédét. Beszédének azt a részét, ami
kor az Idrányi Barna püspök elhunytá- 
val az egyházat ért rulyos veszteségről 
emlékezett meg, a közgyűlés állva hall
gatta végig. Majd megemlékezett az 
isteni gondviselés jóságáról, amely ezen 
nemes férfiú helyébe ismét egy kivá
lasztott vezért adott az egyháznak. Dr. 
Magda Sándort, az újonnan megválasz
tott püspököt, aki nagy tudásával, erély- 
lyel párosult szeretetével, önuralmával 
és hitbuzgalmával hivatva van az egy
házat a jobb jövő felé vezetni. Indítvá
nyára az egyházmegyei közgyűlés Dr. 
Magda Sándort táviratilag üdvözölte. 
Lenkey Lajos egyházmegyei főjegyző in
dítványára a közgyűlés elhatározta, hogy 
Idrányi Barna özvegyének és a gyászoló 
családnak jegyzőkönyvi kivonattal fe
jezi ki részvétét és együttérzését.

Ezután Dr. Batta Pál ügyész, mint 
l megválasztott egyházmegyei tanácsbiró, 

Baraxa Lajos leikészi aljegyző és Gé- 
recz Lajos tanitó-képviselő tették le a 
hivatali esküt.

A leikészi és tanítói megerősítések 
: után Ablonczy Pál h. esperes terjesz

tette elő az egyházmegyei életnek min
den ágát felölelő, nagy körültekintéssel 
elkészített esperesi jelentését. Örömmel 
állapította meg, hogy törvényíisztelet és 
hitélet terén semmi kifogás nem merült 
fel. Sőt az egyházközségek életében, az 
istentiszteletek látogatása, a belmissziói 
munka, az áldozatkészség gyakorlása 
tekintetében javulás észlelhető.

Életút.
Irta : Fülep Kálmánné.

Drága, kicsi virágos faluból indul vi
lággá. Tarka ezerszinü vadvirágos réten 
fut keresztül. Aranykaiászos rónaságon, 
tiszta, zavartalan gyermeki örömök kö
zött. Sehol semmi zavaró momentum. 
Fut a kis, tarka, virágos ut szakadék 
felett. Mindenütt a fénylő napsugár 
aranyzuhatagában. — Tavaszok jönnek. 
Egy diadalmas, édes virágoskert az 
egész világ! A fény, a melegség egyre 
nő. A gyermekévek elsuhannak. Virágba 
szökken élet, szív, minden : S aztán ? 
aztán egy csodamájusi reggel minden
nek a koronája : egy fehér mirtuszko- 
szoru. Álmok, rózsák, piros, kacagó 
színek mindenfelé. Rózsák, pirosak, fe
hérek, sárgák. Marschal-Niel, a drága. 
És illat, fény, pazar, meleg szir.pompa 
az egész világ ! És ennek a sugárzó vi
lágnak a közepébe, egy édes, megha
tott, komoly, sápadt férfiarc. Elhangzott 
a sorsdöntő holtomiglan.

Leírhatatlan tündérálom. Minden be 
teljesült. Minden eljött, amit a kicsi falu 
megígért. Harmónia, édes, tiszta harmó
nia mindenfelé ! A világ tele van bol
dog emberekkel. Mintha minden azért 
teremtődött volna ezen a földön, hogy 
egy fehér leánylélek ilyen sugaras bol
dog legyen ! Hit, remény, szeretet min
denfelé. Rövid, boldog évek. Apró élet
bimbók reményvarázsa. Meghitt, boldog 
órák !

Egyszer csak a fehér ut elsötétül, fe
kete madarak vijjognak fölötte. Vihar 
vágtat rajta keresztül. Viszi a port, 
szórja a fehér kis tündérszigetre. Szilaj,

fellobogózott embertömeg. Szuronyok 
csillogása. Sebesültek nyögése, asszo
nyok sírása, az ut pora véres ! Embe
rek drága vére az ut porában. Te csalfa, 
te hazug élet ! Te kufár, te kegyetlen ! 
Hát megirigyelted ezt a tiszta boldog
ságot? Hát a kicsi falu most? A virá
gos ut? Hull-e ott is az emberek drága 
vére? Mennek-e ott is fellobogózott, 
tépett szivü emberek? Föl van-e ott is 
tépve a föld szive? A falu, oh, a tiszta 
kis falu most? A boldog emberek, a 
virágos rét, a sok lila kökörcsin, a ka- 
kuk madár, a tilinkó, a cseresznyefák, a 
delelő-kut ahová belevéstük a nevün
ket, a Neró, a tarka kis pihés libák, a 
csillagos homloku bocikák, a piros fe
delű kis templom, ahol a keresztvizem 
a színes kőkockákra hullt és egy szép 
szomorufűz egy drága sirhalom fölött, 
oh hát az a sok drága szépség, most, 
ebben a nagy világégésben? A falu, a 
falum, a százszor szent, az édes, a 
tiszta !

És fut az ut, a sötét ut tovább. A 
fény meghalt. Az árnyak nőnek, a hit 
megcsappan. Ő is elment, a fellobogó
zott tömeg őt is elragadta, nem jött 
vissza többé. Te jó Isten ! most, csak 
most adj erő t!

Nehéz, golgotás idők. Küzdelem, köny, 
panasz mindenfelé. És mindig haran
goznak és mindig temetnek ! A sok fia
tal, néha még dobogó meleg szivet be
rakják a földbe ! Hallgatom. Dobog a 
főid, a föld szive, a sok fiatal piros 
s z ív . Jó Isten, meddig még!? Hiszen 
már több a fiatal s z ív  a földben, mint 
a föld felett !

Hosszú ideig nincsen csillag, nincsen

fény Áthatlan f* kete fátyol borul a min- 
denségre. A sötét utón koporsók dübö 
rögnek, hosszú, végtelen elnyújtott ének
lések, sápadt, elnyűtt, fakó arcok min 
denfelé.

Egyszer csak az ég fekete bársonyán 
egy hatalmas, diadalmas szivárvány 
gyűl ki. Valami rózsaszínű fény veti 
előre sugarát az éjszakában. — A nap 
hirtelen kisüt '. Bearanyozza a minden- 
séget. A fakó, kopott elromlott világot! 
Virágot fakaszt a sírokon, uj reménye
ket a szívben. Fény, csillái?, meleg. 
Késői hitek tavaszba futása. Tépett le
velek zöldülése. Nóták a múltból előre- 
futa. Az arany nap zuhog a romok 
mögül. Magasra ivei az öröm. Az égig 
ér. Aztán? Aztán szétpattan, mint a 
szappanbuborék. Eloszlik mint a pára. 
Délibáb volt az egész ! A délibáb ara
nyos ködképei !

Csönd, szürkeség mindenfelé. Kihalt 
a virág. Kihalt a fény, a melegség. Se
hol egy fénylő oázis, ahol az ember 
szive megpihenjen. Ahová eljárjon imád
kozni. Sehol semmi fény, áthatlan feke
te éjszaka borult a világra. És ennek 
a2 éjszakának sohasem jő nappala. Tu
dom jól. Csupán azt kérem az én 
Atyámtól, hogy őrizze meg a hitet és 
azt a pár csillagszemet, akiket fölrakott 
az én sötét egem sötét kárpitjára őrző 
angyalul, világitó szövétnekül az éjsza
kában 1

Az ut most egyhatalmas Ívvel hanya- 
rodik. Két oldalt, szép, üde fiatal fák 
szegélyezik. Szép, nyugodt, gondozott 
ut. Ünnepélyes. Csupa nyugalom, csupa 
béke. Mint a hely, ahová vezet. Megál
lók ennél a kanyarodónál. Innen már

rövid az ut. Visszanézek innen a tiszta 
útról először. Jó lenne sokáig itt állani, 
nagyon sokáig, visszanézni nagyon mesz- 
szire, egészen a kis falu határáig. Mit 
csinál a falum? Álmodnak-e még ott az 
emberek? Szól-e a kakukmadár? Vi
rulnak e a jázminok ? A rózsák? Avagy 
ott is temető lett az egész világ? Oh, 
a falu nem öli meg az álmokat! A falu 
olyan, mint egy nagy, tiszta gyermek
álom. Édes, tiszta, becsületes. Kutatok 
vissza, messzire. Már látnám is a kis 
falum piros tornyát, de a szemem most, 
valami szuggesztiv erő folytán, előre 
rebben és nem látok mást, csak a szép, 
hűvös fasori utat. Jó lenne ott bevégez
ni, ahol elkezdettük. A kis álmodó falu 
határában. Nem tudni semmit kultúrá
ról, humanizmusról, sem Einsteinről, 
sem Nobel-dijról, sem semmiről a nagy 
világból. Csak élni egyszerű, boldog, 
szűklátókörű életet. Élni emberi életet! 
Reggel fölkelni, a harmatos füvön etetni 
az apró, pihés, sárga jószágot, csillagos 
homloku butus bocikákat nevelni, ken 
dert fonni, szőni, aratni az aranyos hulló 
kalászokat. Parasztlányokat öltöztetni 
menyasszonyoknak, menni velük a hitre. 
Pántlikás vőfélyeket hallgatni, az öreg 
násznagyot, amint a végére érhetetlen 
lakadalmi dikciókat rögtönzi. Élni, örülni 
ennek a pár rövid esztendőnek.

Vacsora után kiülni a nagy eperfa 
alá a szép, nagy paróchiaudvaron, el
nézni a gyerekek vig hancúrozását.

Meleg nyári éjszakákon belebámulni 
a véghetetlen csillagsátorba. Élni, ál
modni, Szeretni és hinni, hinni abban, 
ami vissza nem jő többé sohasem !■••
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Jelentést tett a vasárnapi iskolák, 
leány-, biblia és Kálvinkörök munkájá
ról és az egyházi énekkarok működésé
ről. Részletesen vázolta azt a nagy 
munkát, amelyet az egyház az iskolák 
fenntartása, az ifjúság vallásos nevelé
sének biztosítása érdekében végzett és 
kifejezte azon hitét, hogy az isteni 
gondviselés képessé fogja tenni még e 
nehéz időkben is az egyházat az ősök
től örökölt drága értékek megtartására.

Az esperesi jelentés után az egyház- 
megyei közgyűlés sorra letárgyalta a 
tárgysorozatba felvett adminisztrációs 
ügyeket és az egyes egyházközségek 
kérelmeit, valamint az egyes vagyonjogi 
ügyeket.

A közgyűlés után bankett volt a tor
naijai ipartársulat székházában.

Meghívó.
A hely beli állami reálgimnázium se- 

gitőegyesülete junius 3-án d. e. fél 12 
rrakor tartja évzáró

rendes közgyűlését
az intézet második emeleti rajztermében

következő tárgysorozattal :
1. Elnöki jelentés.
2. Számadások jóváhagyása és a fel- 

rnentvény megadása.
3. Indítványok.
A segiíőegyesület alapitó, rendes és 

pártoló tagjait ezúton hívja meg a köz
gyűlésre

Rimaszombat, 1934. május 23.
az elnökség.

H Í R E K
Egy bakfisnak írom,

válaszul illatos levelére, melyben a hangu
latról ír és vélem ényem re kiváncsi. Kedves, 
nagyon kedves ez a levél, Csitri. Gyorsan 
s szívesen is válaszolok, lám, m ert az én 
életfámnak is volt egy ma m ár boldog 
asszonysorban virágzó Csitri ha jtása , aki 
annak idején, nem kevésbbé volt kiváncsi, 
mint maga, kedves Csitri.

Hangulat ? ! Hm ! Ez irányítja  egész éle
tünket. Minden cselekvésre a hangulat ösz
tönöz, minden cselekedetünkben a hangulat 
vezet. Hangulat kell a szellem i- és fizikai 
munkák jólvégzéséhez, hangu lat nélkül si
kertelenséggel fenyegető robo ttá , lélektelen 
küzködéssé válik minden cselekvésünk, — 
Hangulat ad ja a kézműves m arkába a szer
számot, az ad ja  a kezébe a gyerm eknek a 
játékot, Írónak a to lla t, festőnek az ecsetet, 
hívőnek az im ádságos könyvet, ivónak a 
borospoharat, gyilkosnak a tő rt, repülőnek 
a korm ánykereket, olvasónak a könyvet. 
Hangulat kell a síráshoz, kacagáshoz, csók
hoz, öleléshez, m ert hangulat nélkül nem 
eshet meg semmi cselekvés a földön. Nem 
lehet e nélkül em beri igaz élet, nem lehet 
szenvedés, boldogság sem hangulat nélkül.

Szerencsés em ber az, aki mindig és min
denben m egtalálja  a megfelelő hangulatot, 
mert könnyebben elkerülheti az éle t utjain 
elszórt csalódás-töviseket.

Akácvirág illa to t lehelő m ájus búcsúján 
hangulat ringatózik a lelkek bölcsőjében s 
az életszépségekre sóvárgó szivekben a nagy, 
csodatitkos hárfás ezüsthangu m uzsikája 
rezonál.

A maga szivecskéjében is, kiváncsi, kedves
Csitri.

FRISS
j tenisz - ütők,
] labdák, húrok
í legolcsóbban
1 KERCSIK-nél.

Elnökválasztás. Május 24-én meg
történt a köztársaság elnökének válasz
tása. Mint előre is hirdették, elnökké 
újból Masaryk G. Tamást választották 
túlnyomó nagy többséggel. Ő a köztár
saság megalapítója és kezdettől fogva 
elnöke, akit nemcsak itthon, de a kül
földön is általános tisztelet környez. A 
választás napján fél 12 órai kezdettel a 
városházán díszközgyűlést tartottak, mi

kor is Dr. Bartos Gyula vezető járás- 
biró, Micsura-párti városatya ismertette 
az elnök életét és munkásságát és új
bóli megválasztása alkalmával magyar 
és szlovák nyelvű táviratban üdvözölték 
öt a közgyűlésből.

Ügyvédi iroda nyitás. Dr. Tóbik 
László ügyvéd irodáját Rimaszombatban 
Gömöri-utca 1115. ö. sz. alatt megnyi
totta.

Helyesbítés. A legutóbbi városi köz
gyűlésről beszámoló jelentésünkbe gép
hiba következtében téves számadat csú
szott be, amit szükségesnek látunk ez
úttal helyesbíteni. Eszerint a világítási 
villanyáram fogyasztása után kivetendő 
községi adó kb. évi 7000 (hétezer) ko
rona jövedelmet fog a városnak hozni, 
nem pedig 57 ezret.

Halálozás. Kovács Géza kocsigyártó 
41 éves korában folyó hó 19 én Rima
szombatban meghalt. A munkáséletü, 
törekvő iparosember holttestét őszinte 
kegyeletes részvét megnyilvánulás mel
lett folyó hó 21-én temették. — Halálát 
özvegye szül. Tejcsik Terézia, fia és 
testvérei gyászolják.

Özv. Sajabó Györgyné szül. Csipkés 
Boibála, városunk egyik legidősebb 
polgárasszonya 89-ik évében folyó hó 
24-én városunkban elhalálozott. Holt
testét nagy részvét mellett f. hó 26 án 
temették. Halála első házasságából szár 
mázott fiát: Czakó Istvánt és ennek 
családját borította gyászba.

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

Diákmajális. A helybeli állami reál- 
gimnázium ifjúsága május 31-én, rossz 
idő esetén junius 3 án a szabadkai er
dőben majálist rendez az Ifjúsági Segitő- 
egyesület javára a következő műsorral:
1. Felvonulás, cigányzene kísérettel. —
2. Szerencsehalászat. — 3. Céllövészet.
4. Négerfej.— 5. Világposta.— 6. Zsák- 
bafutás. — 7. Kugli (függő). — 5. Aján
déktárgyak sorsolása. — 9. Sok más 
szórakoztató játék. — 10. Szünet köz
ben tánc. — Kiiünő italokról, ételekről 
és zenéről gondoskodva van. — Az If
júsági Segitőegyesület javára rendezett 
diákmajálison városunk közönsége bizo
nyára hathatós pártolást tanusit s a 
majális egyike lesz a legsikerültebb 
nyári mulatságoknak.

Kedvezményes utazás Prágába. Az 
országos mezőgazdasági kiállítás alkal
mából kibocsátott igazolványok alapján 
33%- os engedménnyel lehet Prágába 
oda és visszautazni. — Igazolványok be 
szerezhetők Dickmann Dezsőnél Rima
szombat, Masaryk-tér 15. (Szoyka-ház.)

A Rimaszombati Magyar Dalegylet
junius hó 3-án délután rendezi szoká
sos nyári majálisát a szabadkai erdő
ben. A délutáni programot szabadtéri 
színpadon előadott egyfelvonásos tréfák, 
jelenetek és dalszámok töltik ki. Este 
8 órai kezdettel tűzijáték fogja a közön
séget gyönyörködtetni. — Tánc regge
lig. — Btiffé, cukrászda, vendéglők fog
nak a közönség rendelkezésére állani.

Csizfürdő Igazgatósága az újonnan 
átalakított és felszerelt Strandfürdő
jét 1934. május 20-án a nagyérdemű 
közönség számára ünnepélyesen meg
nyitotta.

Országos akció a villanyárak le
szállítása érdekében. Az általános hely
zetnek megfelelően országszerte szerve
zett akció folyik a villanyárak leszállí
tása érdekében és mint értesülünk, a 
rimaszombati fogyasztók is bekapcso
lódni készülnek ebbe az akcióba, mert 
a rimaszombati egységárak minden el
képzelést felülmúlóan magasak s azok
nak fentartása indokolatlan. A délszlo- 
venszkói villamos müvek igazgatósága 
julius 1-től 3'30 Kö-ra mérsékelte az 
árakat, Rimaszombat közönsége ezzei 
szemben még ma is 370 Kő egységárat 
fizet.

A gimnáziumi szülők szövetségének 
gyűlései. A helybeli magyar reálgimná
zium szülői szövetsége május 28-án d.u. 
5 órakor tartja meg a közgyűlést előké
szítő választmányi ülését a gimnázium 
tanácskozó termében. Az évzáró köz
gyűlés junius 3-án délelőtt 11 órakor 
lesz megtartva az intézet második eme
leti rajztermében. Tekintettel arra, hogy 
a folyó tanévben ez lesz az utolsó ösz- 
szejövetele a szülői szövetségnek, az 
elnökség és a tanári kar ezúton is kéri 
a szülők minél nagyobb számban való 
megjelenését.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik szeretett férjem, 

illetve édes apám, továbbá testvérünk 
elhalálozása alkalmával részvétükkel 
fájdalmunkat enyhíteni szivesek voltak, 
ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket.

Rimaszombat, 1934. május hó. 

özv. Kovács Gézáné és családja.

Éles harczot indítottak a kassai ke
reskedők és iparosok a közelmúltban a 
gyári lerakatok ellen, aminek főleg az 
az oka, hogy a fennálló rendelkezések 
értelmében a gyári lerakatok és bizo
mányi raktárak egyáltalán nem veszik 
ki részüket a városi terhekből, mig a 
rendkivül magas százalékú pótadót ép
pen azoknak a kereskedőknek kell ösz- 
szeadniok, akiket ezek a gyári le
rakatok lenyomnak. A kereskedők pa
naszai szerint a kassai piacra plántált 
fiókok és gyári lerakatok, amelyek főleg 
tömegcikkeket tartanak s Így a forga
lom nagy részét bonyolítják le, kiszi
vattyúzzák a helyi piacról a pénzt, 
anélkül, hogy azt vissza is juttatnák a 
piacra. A kassai kereskedők tehát azt 
követelik, hogy a fiókok és gyári lera
katok forgalmuk arányában vegyenek 
részt a városi terhekben, annál is in
kább, mert a városi költségvetés erő
sen deficites. Valószínű, hogy a kassai 
kereskedők és iparosok kezdeményezé
séből országos akció lesz, mert a prob
léma csaknem általános az összes szlo- 
venszkói városokban is. Mi ezt az ano
máliát már régen szóvátettük ezen a 
helyen ; felpanaszoltuk, hogy ezek a 
gyári lerakatok, amelyek a kisipart és 
a kiskereskedelmet létében támadták 
meg, kiszivattyúzzák a pénzt a mi vi
dékünk forgalmából is, elviszik az or
szág másik részében, nem marad itt 
belőle semmi, hiszen még csak munká
sokat sem fizetnek belőle i t t ; mi pedig 
viselhetjük a helyi közterheket őhelyet- 
üik is. A kassai akciót azért csak he
lyeselni lehet nálunk is és az akcióhoz 
csatlakozni kell a mi kereskedőinknek 
és iparosainknak is.
♦ ♦
♦ Teniszczikkek, Rakethúrozás ♦
♦ J E L L I N E K - B  A Z Á R .  ♦
♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Szenzációt keltett a „Képes Ujság“.
Két száma jelent meg eddig a Képes 
Újság hetilapnak és mindakettő szen
zációt keltett. Szlovenszkó egyetlen ké
pes magyar hetilapja meglepte a közön
séget képeinek gazdagságával, olvasni
valóinak szinességével és bőségével, és 
ezenkívül az árnak rendkívüli olcsósá
gával. Ilyen terjedelmes, pompás kivi
telű képes lapot c ak abban a föltevés
ben lehet példányonként 1 korona 50 
fillérért eladásra bocsátani, hogy a nagy 
elterjedtség és népszerűség mellett fogja 
a kiadóvállalat a maga számításait meg
találni. Nem lehet azonban a dolgot 
csak kiadói szempontból tekinteni, mert 
a Képes Újság a szlovenszkói magyar 
élet meggazdagodását is jelenti egy ma
gas színvonalú, mégis könnyen tartott, 
terjedelmes és tartalmas folyóirattal, 
melynek a nagy közönség osztatlanul 
fog örülni. — A Képes Újsággal semmi
féle más folyóirat nem veheti fel a ver
senyt, mert ez az izgalmasan friss és 
lüktető folyóirat tele van szebbnél-szebb 
és érdekesnél-érdekesebb szlovenszkói

Kinő APOLLÓ mozgó
Szombaton és vasárnap, május hó 2G és 27-én ez 
idény legszebb németül beszélő és éneklő nagy- 
filmje Schmidt Józseffel, a világhírű tenoristával. 

Rendezte R. Osvald

A szerelem városa
J. Schmidt, Charlotte Ander, Viktor de Kova. H

Kedden, május hó 29-én az ismert színes filmnek f; 
reprize, melyet a kinematográfija csodájának Sí 

neveztek el

JA Z Z  K IR Á L Y
Szerdán és csütörtökön, május 30 és 3!-én elra- S: 
gadtató németül beszélő dráma, amilyen filmen H 

eddig nem volt S

ANNA É S  E R Z S É B E T  I

Jegyek elővételben. f

képekkel, melyeket a kitünően beszer
vezett újság saját fotóriporterei utján 
szerez be. — A Képes Újság minden 
ujságárusitó helyen kapható.

„ E L E G  A N T “
finom férfidivatüzlet Rimaszombat 

Gömöri-utca.
Nyakkendők. Harisnyák. Gallérok. Ingek. 
Alsónadrágok, méret szerint is, gyárilag 
készülnek. Nagy választék finom minő

ségekben.
Letartóztatás a betiltott „Munkás" 

pótlapjának terjesztése miatt. Mint 
ismeretes, a kommunista párt „Munkás" 
cimü lapját az államügyészség félévre 
betiltotta s a párt a lap pótlásául házi
lag sokszorosított pótlapot indított meg, 
amelyet a párt sejtjei kéz alatt terjesz
tettek. A kommunista-párt házi pótlapja 
miatt országszerte nagy hatósági akció 
folyik, hogy a terjesztést megakadályoz
zák s ezzel kapcsolatban napirenden 
vannak a letartóztatások. Rimaszombat
ban és Rozsnyón, mint annak idején 
jelentettük, a kommunista párt több tag
ját letartóztatták tiltott sajtótermék ter
jesztése miatt és egész sereg kommu
nista ül vizsgálati fogságban az ellene 
indított rendtörvényes eljárás cimén. A 
rozsnyói csendőrség a múlt napokban 
Róth Dezső rozsnyói városbiró hason
nevű fiát is őrizetbe vette a „Munkás" 
akciójával kapcsolatban és beszállította 
a rimaszombati államügyészség foghá
zába.

A kolduló gyerekek nap-nap mellett 
utcahosszat molesztálják városunk kö
zönségét. Iskolaköteles korban levő gyer
mekek is többen teszik ezt, nembeli kü
lönbség nélkül s nem ritkán képesek 
egy egész utcán kunyorálva nyomon kö
vetni a járókelőket. Ennek a tűrhetetlen 
állapotnak megszüntetése végejt, amikor 
rendcsinálásra felhívjuk a rendőrséget, 
felkérjük egyidejűleg az iskolák igazga
tóságát a tanulók kolnulásíól való el
tiltását.

Rádiúvásárlók vigyázat!
Az összes világmárkás készülé
kek kaphatók kedvező részlet- 
fizetésre és

10"  0 -al olcsóbban készpénzért 
TECHNI KA

V á m o s s y  Bé l a  Masaryk-tér.
Filmszínház. Folyó hó 26. és 27-én 

színre kerül „A szerelem városa" cimü 
film, melyben Josef Schmidt, az uj 
„Caruso" fenomén hangjában lesz al
kalmunk gyönyörködni. A filmben test
alkatához mért szerepet alakit. Brillians 
hangja révén megismerkedik egy lány
nyal, de nem árulja el magát s mivel 
látja, hogy a nő csak a hangjába sze
relmes, rezignáltan tovább áll. — A film 
keretében nagyszerű karrier áll előtte, 
de az események nem váltják be igazi 
álmait. A filmben előforduló finom ének
számokat mind Schmidt adja elő.

Folyó hó 30. és 31-én az „Anna és 
Erzsébet" cimü német verziós filmdráma 
kerül vetítésre. Anna a véletlen folytán 
csodatevő szent hirébe kerül s Erzsébet

Ha hosszabb útra kelsz s félted egészséged, Hosszú élet egyik titka: legyen jó étvágya,
egy üveg IGM ÁNDI mindig legyen véled. ha pedig ez hiányozna! IGMÁNDI meghozza.
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földbirtokosnő, ki nyomorék, Annátói 
várja gyógyulását, ami véletlenül sike
rül Anna nélkül is, de mégis neki íu 
lajdonitja a csodát s ezután a nagy- 
beleg szerelmesén akar segíteni Anna 
révén. Végtelenül izgalmas és mélyre 
ható jelenetekben látjuk a lelki viasko- 
dásokat s drámai kitöréseket.

HurokrakerüÜ magtártolvaj. Farkas 
Zoltán rimatamásfalai nagybirtokos ter
ményraktárát hosszabb idő óta rend
szeresen fosztogatták ismeretlen tette
sek, akiket a legszorgosabb óvintézke
dések ellenére sem sikerült kézrekeri- 
teni és a március óta szisztematikusan 
megismétlődő titokzatos látogatások 
eredményeképpen mintegy 20 méter
mázsával fogyott a földbirtokos búza
készlete. A csendőrségnek az elmúlt 
héten mégis sikerült a magtártolvajt 
elcsípnie Pavlovics Miklós rékáspusztai 
szerb dohánykeríész személyében, aki a 
bizonyítékok súlya alatt bevallotta, hogy 
a magtárt március óta ő fosztogatta az 
ajtóhoz készített álkuicsok segítségével. 
Az egyes kirándulások alkalmával eltu
lajdonított tételeket éjszakára a kertek 
alatti árokban rejtette el és kora haj
nalban szekérre! szállította be a hen
germalomhoz, ahol különféle álneveken 
túladott rajtuk és pedig a folyóárak sze
rint. A hurokra került magtártolvaj ellen 
megindult az eljárás.

Tiltott műtét áldozata. Drobny Já- 
nosné, jövedéki hivatali felügyelő neje, 
az előzőleg elmúlt hét szombatján, férje 
tudta nélkül Csízben lakó nővéréhez 
utazott el látogatóba, akinek társaságá
ban még aznap Rimaszécsbe is bemen
tek vásárlás céljából. A vendég hétfőn 
hirtelen rosszul lett és dr. Seidner csizi 
orvos utasítására beszállították a rima
szombati közkórházba, ahol megállapí
tották, hogy a szerencsétlen asszony 
rosszulléte tiltott műtét következtében 
állott be, és állapota menthetetlen. A 
kórházból hazaszállított beteg valóban 
pár óra muiva általános vérmérgezés 
következtében kiszenvedett. A kórházi 
orvosok a megvizsgálás alkalmával igye
keztek kivallatni az asszonyt, hogy a 
tiltott műtétet végrehajtó közeg kilétét 
megállapítsák, a paciens azonban nem 
volt hajlandó semmit sem elárulni. Az 
államügyészség intézkedésére feiboncol- 
ták az áldozat holttestét. A vizsgálatot 
végző orvosok megállapítása szerint a 
műtétet mintegy két héttei előbb haj
tották végre és pedig tű segítségével, 
amely a mehet formálisan kereszíütfurta 
s nemcsak elvérzést, hanem vérmérge
zést is okozott. A titokzatos operatőr 
kilétét a nyomozás fogja kideríteni.

Letartóztatták a beltéri motorbi 
cikli karambol okozóját. Jelentettük 
annak idején lapunkban, hogy e hó 
8-án egy rozsnyói bic klista a betléri 
keties jelzésű kilométerkő közelében éj
nek idején eszméletlen állapotban talál
ta Meücharcsik Márton rozsnyói állam- 
vasúti forgalmistát s tőle nem messzire 
egy összercncsoit Jawa-motorbicikli he
vert. — Első szempillantásban látszott, 
hogy a szenvedélyes motoros hírében 
álló fiatal tisztviselőt karambol érte. A 
szerencsétlenséget felfedező Deme Gyula 
azonnal Rozsnyóra hajtott autóért és 
orvos valamint csendőrök kíséretében 
nyomban a helyszínre tért vissza, ahol 
a sebesültet első segélyben részesítet
ték és beszállították a rozsnyói közkór
házba. A szerencsétlenség színhelyét 
megvizsgáló csendőrök a bicikli kere
keinek nyomaiból kétséget kizáró mó
don megállapították, hogy az országút 
jobboldalán szabályszerűen hazafelé haj
tó motorbicikü egy szabálytalanul hajló 
szekérrel ütközött össze s az összeüt
közés következtében a biciklista jobb- 
lábszárcsontját törte. — A helyszínen a 
csendőrök egy szekériőcsöt találtak, a 
melyről meg lehetett állapítani, hegy az 
az összeütközés, illetve mellőzés pilla
natában tört le a szekér jobboldali első 
kerekéről. A karambolt okozó szekér, a 
keréknyomokból Ítélve, a szerencsétlen
ség után erős tempóban igyekezett el
tűnni a színhelyről és az ut porában 
eszméletlenül elterült biciklistát súlyos 
sérüléseivel embertelenül ott hagyták 
vérbenfagyva az árokparton. A szeren
csétlenül járt kerékpárost reggel sike
rült eszméletre téríteni és kihallgatni. 
Mindenben megerősítette a csendőrök 
megállapításait és azt vaiiotta, hegy éj
jel 10 óra tájban Betlér közelében szem
be találkozott egy zsákokkal telt sze

kérrel, amely szabályellenesen az ut 
jobbszélén hajtott és tülkölése ellenére 
sem tért ki a bicikli elől, úgy, hogy a 
rendkívül rövid távra való tekintettel 
mást nem csinálhatott, mint a szekér 
és az árok közti rövid sávon át mel
lőzni a kocsit, mert débekerülni már 
nem volt idő. A szekér még akkor sem 
igyekezett az ut közepefelé kitérni s igy 
a gyors tempóban elrobogó motorkeiék- 
pár beleszaladt a kocsi jobboldali első 
tengelyének, leszakította annak kerék- 
tartó lőcsét és aztán nagy ívben kivá 
gódott utasával együtt az úttestre. A 
csendőrség a szekérről letört lőcs alap
ján végigkutatta a környéket és igy si
került megállapítania, hogy Hritz György 
felsősajói molnár feleségével és testvé
rével együtt Hárskutcn járt termény
vásárlás céljából és 13 métermázsa bú
zával rakott szekerével késő este érke
zett haza. Nyomban megvizsgálták a 
szekeret és miután annak jobboldalán 
erős sérülések nyomai látszottak s mert 
lőcse is hiányzott, vállalóra fogták a 
tulajdonost, aki beismerte, hogy ő okoz
ta szabálytalan hajtásával a karambolt. 
Arra való tekintettel, mert a forgalmi 
baleset bekövetkeztével az áldozatot 
nem igyekezett segélyben részesíteni, 
hanem a helyszínen hagyta és elmene
kült, eljárást indítottak ellene és átadták 
a rozsnyói járásbíróságnak.

A tiltott műtét áldozata. Múlt szer
dán este Forgácsfalán elvérzés követ
keztében hirtelen elhunyt Priadka Ka 
talin 25 éves parasztasszony. Az előhí
vott orvos megállapította, hogy a halál
esetet tiltott műtét eredményezte s ezért 
észleletéiről jeienlést tett a hatóságok
nak. A megejtett boncolás teljesen meg 
erősítette az orvos feltevését s ennek 
következtében a titokzatos sebész ellen 
megindult az eljárás.

SPORT.
P O O T B A L L .

Szépen sikerült sportünnepély kere
tében ünnepelte a RME tiz éves fenn 
állásának jubileumát. Mindkét napon 
minden a legsimábban ment s hozzá 
még az idő is nagyon kedvezett. Nem 
volt sem eső, sem fullasztó meleg, úgy 
hogy mindkét napon nagyon szép szá
mú nézőközönség nézte végig a mérkő 
zéseket.

Az Ipartársuiaí székházában megtar
tott díszközgyűlés volt az első pontja 
az ünnepélynek, mely nagyszámú kő 
zönség előtt az egyesület eddigi mun
kálkodásának méltatásában ért veget.

A vasárnap délelőtt folyamán meg
tartott városon keresztüli futóverseny 
végeredménye: 1. Cséman János (RME), 
2. Humai János (RME).

Délután a footbailpályán folytatódott 
a torna legnagyobb eseménye, a négyes 
football-torna első fordulója, mely üd
vözlések, zászlócserék után a követ 
kező eredményekkel végződött.

RPS-FTC 6:4  (3:3). Bíró Tary 
(Fülek.)

R P S : And rásik-Altmann, Markos-
Hercsúth, Kovács 1. (Keller), Ofcsárik 
(Kovács !)• Schwarz, Szirák, Pohoczky, 
Vrbka, Kovács II.

FTC: Gordos-Tóth, Felföidy-Jancsár, 
Zupko, Hudec-Galbács, Fischl, Márkus, 
Bicsiste, Juracsek.

Mindvégig nagyon erős mérkőzést 
vivott a két csapat és talán az első 
félórai játék után senki sem merte gon
dolni, hogy a RPS nyeri meg a mér
kőzést. — Nagy fiileki győzelmet várt 
mindenki, különösen akkor, amikor az 
FTC már 2:0 ra vezetett s amikor a 
füieki biró is kezdett hazahuzni.

Már az első percben vezetéshez jut
nak a fülekiek Ofcsárik öngólja révén. 
A nem várt gól egy kicsit megzavarja 
a RPS-t és csak nehezen talál magára. 
A 11. percben Márkus rúgja a fülekiek 
második góiját. Egy két lefutás után 
kornerhez jut a RPS, Schwarz szépen 
iveit labdáját Vrbka befejeli. (1:2). Gól 
felvillanyozza a RPS-t, Szirák próbál 
egyenlíteni, de gólt rúgni Juracseknck 
sikerül a 35 percben (1:3). A 40. perc 
ben Schwarz szép beadásából Szirák a 
mérkőzés legszebb gólját lövi. Izgalmas, 
érdekfeszitő játék után a 44. percben 
Schwarz a korner vonalró! küld egy 
erős lövést a fiileki kapura, Fc-lföldy 
lábbal akarja kifogni a labdát, azonban 
az a lábáról a hálóba perdül. (3:3).

Szünet után sokkal jobban játszik a 
RPS, azonban a lehetetlenül bíráskodó 
Tary megbénítja a RPS támadásait, sőt 
az FTC t jogtalan 11-eshez juttatja, 
melyet Juracsek góllá értékesít (3:4). 
A 16. percben Kovács II. kornerét Vrbka 
fejeli be. Egy RPS támadásnál Vrbkát 
a 16-os vonalon belül felvágják, a 
tizenegyest Vrbka lövi, azonban a ka
pus kivédi. Két perc múlva azonban 
Schwarz nehéz szögből szép gólt lő. 
A 35. percben Zupko kézzel érinti a 
kapu élőit a labdát, a megitélt tizen
egyest Schwarz lövi, Gordos kiöklözi 
a labdát s a ráfutó Pohoczky beállítja 
a végeredményt (6:4).

Jók voliak : Schwarz, Szirák, Markos, 
Kovács II., illetve Juracsek, Felföldy, 
Bicsiste.

Tary biró a torna leggyengébb birája 
volt.

RME—Budafoki MTE 7:1 (3:1)  
Biró Lakatos.

RME: Lőkös I. Ács, Simon-Katz, 
Szlovencsák, Lőkös Il.-Járosy, Haber, 
Trojka, Kerekes, Oicsárik.

Szép, sima győzelmet aratott a RME 
a szív nélkül játszó budafokiak ellen. 
Az első percekben még szépen kombi
náltak, de 15 pticcel a kezdés után 
teljesen visszaestek és a kapu előiíi 
helyzeteket sem tudták kihasználni, 
annál inkább a RME, akik mindenütt 
ott voltak és nagy gólratörésükkel szép 
nagyarányú győzelmet értek el.

Budafok fölényévei indul a játék és 
a szép háromszögelések azt mutatták, 
hogy nagyon tudnak, de később ezt 
aztán megcáfolták, pedig az első gólt 
már a 7. percben ők szerezték meg. 
A RME később magára talált és a 25. 
percben Kerekes már ki is egyenlít. 
A RME fölénye lassan kidomborodik 
és Trojka, Járossy még két gólt lőnek 
az első félidőben. Kezdés után újra a 
budafokiak támadnak, de nem sokáig, 
mert a RME újból átveszi a vezető 
szerepet a pályán és Trojka, Járosy, 
Háber, Kerekes sorrendben esnek a 
gólok.

A RME győzelme nem túlzott, mert 
nagyon szépen és jól játszottak, inig a 
budafokiak csak alig-aiig.

Jók : Járosy. Trojka, Kerekes, illetve 
a balbekk és a centerhalf.

A hétfőn deleiül! megiartott kerék
párverseny szépszámú induló részvé
telével a következő eredménnyel végző
dött : 1. Zimányi Zoltán (Ksssai AC), 
2 Kozma Zoltán (Tornaijai SC), 3. 
Révay István (Tamásfalai MSC.)

Délután 3 órakor a football torna 
második fordulója :

BMTE—RPS 4 1 (4:1) Biró Lakatos 
(Fülek).

RPS: Andrásik - Altmann, Markos, 
(Kovács I)-Hercsulh, Vrbka, (Keller), 
Ofcsárik-Schwarz, Szirák, Pohoczky, 
Kovács II, (Vrbka) Szabó (Kovács II.)

A BMTE-re rá sem lehetett ismerni 
az előző napi lanyha játékuk után, de 
a RPS-ra sem ... Ugyiátszik a RPS 
mindent kiadott az FTC ellen és külö 
nősen szünetig fáradtan mozogtak.

Budafoki támadások vezetik be a já
tékot, ennek eredményeképen az 5. és 
14. percben rúgott góljaikkal már 2:0 ra 
vezettek. A 20. percben Schwarz rúg 
szabadrúgást, amiből aztán Szirák ered 
ményes. Eddig úgy megy, mint előző 
nap ... de aztán még szünet előtt be
biztosítják a budafokiak a győzelmet. 
Szünet után már hiába támadott többet 
a RPS, a kitűnő vedelem nagyon jól 
működött és minden akarat megtört. 
A BMTE hétfői játékával általános 
tetszést aratott, a RPS nál csak Ofcsá
rik, Keller és Kovács I. voltak jók.

RME—FTC 3:0 (0:0). Biró Siebert.
RME: Teljesen az előző napi csapat 

játszott.
FTC : Előző napi csapat, csak Jan 

csór helyén Lukács játszott, de ceníer- 
halfot.

A torna kimagaslóan legszebb és leg
nagyobb iramú mérkőzését vivta a két 
csapat. Nem nagyon látszott egyiken 
sem az előző napi játék, ami a jó kon
dié ónak tudható be. A RME nagyon 
szépen játszott és löbbször is támadott, 
mint ellenfele. Győzelme teljesen reális 
volt. A fiileki csapatban azuttal láttuk 
először játszani Lukács trénert, aki az 
első félidőben nagyon szép íeljesitn ényt 
nyújtott, azonban a második félidőben 
már nem jutott az erőből. A RME-ben 
minden játékost dicséret illeti lelkes,

odaadó játékáért. — A gólokat Járosy, 
Háber és ismét Járosy rúgták.

A torna győztese teljesen megérde
melten a RME lett, mert a négy csapat 
közül a legkiegyensúlyozottabb játékot 
mutatta.

1. RME 4 pont 10:1 gólarány.
2. RPS 2 „ 7:8
3. BMTE 2 „ 5:8
4 FTC 0 „ 4:9
Vasárnap délután a RME a bajnoki 

szezon utolsó mérkőzését játsza itthon 
a Pelsőci SC ellen. — Előtte a RME 
„11“ játszik a Fiileki VSC elien II. oszt. 
bajnoki mérkőzést.

A RPS-nak Apátfalán kellett volna 
játszani, azonban az ottani Anyák napja 
miatt el kellett halasztani a mérkőzést.

Folyó hó 31-én: Űrnapján a RPS a 
Kassai SC t látja vendégül. A KSC az 
északi kerület második helyezettje s 
utóbbi jó formájukról Ítélve kiváló 
együttest képviselnek.

A mérkőzést d. u. 5 ’ú órakor kezdik.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:

R á b e ly  Károly laptulajdonos.

A múlt hó 28 án megjelent 75. és 76. 
számú Tejtörvény előírása s az ezi 
követő rendeletek folytán különféle be
rendezési tárgyakra iesz szüksége azok
nak, akik tejgazdasággal vagy tej
termékek eladásával foglalkoznak.

Az ALFA SEPERATOR R. T. kerü
leti képviselete: „LEFKOVITS" cég
Rim Sobota készséggé! nyújt felvilá
gosítást. Minden e szakba vágó felsze
relési cikkeket a kitűnő hírnevéről 
európaszerte ösmert ALFA képviseleti 
cég, előnyös fizetési feltételekkel és a leg
megbízhatóbb gyártmányokkal szállítja.

jFürdő-dressek, sap-J 
kák, czipők,

S tran d -k en őcsök , 
labdák, táskák

olcsó áron beszerezhetők a

BOKOR-drogeriában.
Értesítés*

Tiszteletié) értesilem Rimaszombat vá
ros és vidékének n. é. hölgyközönségét, 
hogy a legjobb hírnévnek örvendő

női szabóm ühelyem et
a régi helyére :

Ferenczy-utca 8. szám
alá helyeztem vissza, ahol vállalok 
kosztümöket, kabátokat, pale:lókat és 
külön aljakat bármilyen komplikált is 
lehet mindennemű nyári kelméből. — 
A nagyérdemű közönség további párt
fogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel

Z I O N  M
angol nöiszabó Rimaszombat, Ferenczy-u. 6. sz.

Megbízható
kiszolgá ló  leányt

és eg y  fia ta l kifutó-fiut
keresek azonnali belépésre. Jelentkezni 
lehet a „ G ö m ö r “ kiadóhivatalában. 
b h h h m h h b h h h h h h b b s s

Kiadó üzlethelyiség.
Rimaszombatban a Stefanik-u. 19 sz. 
alatt (a Gránát féle házban) levő sarok 

üzlethelyiség bérbe kiadó. 
Értekezni lehet ugyanott Bódy István 

füszerkereskedésében.

Eladom a házamat,
mely két szoba, konyha és mellékhelyi
ségekből áll, magános udvar Rima- 
part-utca 284. sz. a. Értekezhetni lehet 
özv. Czakónéval a szomszéd udvar 285.

Két üveges üzleti
szabad kézből eladó.

Értekezni lehet S z ijjá rtó -u tca  87. sz a.
Rimaszombat, 1934 Nyomatott E á b e ly  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


