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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
MASARYK-TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este Kéziratokat v issza  nera adunk.

FŐSZERKESZTŐ : 
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

ELŐFI ZETÉSI  DIJAK:  Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

A Rimaszombati Polgárikor jubileuma
van ma, Szlovenszkó egyik legré
gibb társadalmi egyesülete fennál
lásának kilencvenedik esztendejét 
ünnepli.

Rimaszombat polgárságának ezen 
ősi intézménye teljesen és tisztán 
demokratikus alapon abban az idő
ben létesült, amikor a szabadság, 
egyenlőség és testvériség magasz
tos eszméi fogamzásnak indultak 
az emberi szivekben, hogy később 
megvívják harcukat a mindent el
nyomni törekvő abszolutizmussal.

Ennek a városnak törzsökös pol
gársága által alkotott ez a társa
dalmi egyesület volt mindenkoron 
az, amely leginkább megértette és 
mégis valósította ama nagyszerű 
ideálokat, melyeket Széchenyi lű
zött az ilyen egyesületek elé cél 
gyanánt s melyek változott formá
ban bár s a haladottabb viszo
nyokhoz simulva, ma is alapját és 
elérendő célját képezik ezen egye
sületeknek.

Mikor a Magyar Nemzeti Ka
szinót Széchenyi megalapította, az 
volt gondolata, hogy az erősen 
osztályok szerint tagozódott ma
gyar társadalmat egy olyan intéz
ménybe egyesítse és tömörítse, a 
melynek falain belül osztály, rang, 
felekezeti különbség nélkül meg
ismerje, egymásra találjon, tisztel
je, megbecsülje, sőt megszeresse 
egymást a társadalom minden 
egyes tagja.

Ami pedig magát a társadalmi 
intézmény működését illeti, annak 
nem szabad kimerülnie a társal
gás, olvasás, szórakoztató játékok 
űzésében, hanem vezetnie kell min
den kulturális mozgalomban, azok
ban mindenütt az élen kell halad
nia. E kulturális célok: a közmű
velődés terjesztése, az általános 
tudás és ismeretek köreinek minél 
szélesebbre terjesztése.

Ha e gondolatokat a Polgárikörre 
alkalmazzuk, megállapíthatjuk, hogy 
azok életének legfőbb irányitól, si- 
keiei titkának legfőbb megértétől.

A Polgárikor alakulásától kezdve 
a legdemokratikusabb intézmény 
volt s az ma is. Ama nemes de
mokrácia szolgálatába szegődött, 
amely minden demagógiától men
tesen, az épitő munkában, az ösz- 
szefogó működésben találja fel cél
ját és eszményképét. Ez létének, 
fennállásának legbiztosabb és leg
erősebb alapja és talpköve.

A kilencven évvel ezelőtt történt 
alapításakor zászlajára irt, az em
beriség jobb jövőjét, jólétét, bol

dogulását istápoló eszmék és jel
szavak valóraválását hűen és be
csületesen szolgálta mindenkoron a 
Polgárikor és vezetői nem inogtak 
meg a legkevésbbé sem e nemes 
cél eléréséhez vezető, gyakran ne
héz munkájukban.

így érthető meg, hogy a Polgá
rikor elvállalt hivatását és felada
tát hiven töltötte be és teljesítette 
minden időben s egyesitette és ösz- 
szehozta azokat az embereket, a 
város azon polgárait, akik a társa
dalmi együttélés zálogát a megér
tés és egymás megbecsülésében 
látták.

De ez tette megbecsültté is a 
Polgárikor^, amelynek mai nagy stá
cióján, jubileumi ünnepén ünneplő
ben kell résztvennie, felsorakoznia 
mindazoknak, akik a jubiláns tár
sadalmi egyesület emberbaráti, tár
sadalmi és kulturális becsületes 
munkásságát megbecsülni és érté
kelni tudják s ezzel hitet tudnak és 
akarnak vallani az itíélő embertest
vérek társadalmi együttérzéséről.

A városi képviselőtestület tir. Eszenyi 
Gyula városbiró fInöklésével hétfőn dél
után tartotta meg szeptemberi közgyű
lését. Az ülés a városatyák pontatlan
sága miatt tíz percnyi késéssel kezdőd
hetett meg, akkor is n határozatképte
lenségre való tekintettel előbb az ille
tőségi ügyek darálódtak le s csak az 
ene fordított negyedóra leteltével lett 
végre határozatképes a város parla
mentje.

A szlovák és magyar iparostanonc- 
iskola, az elemi iskolák, a polgári leány
iskola és a szlovák kisdedovó költség
vetéseit a számvevő referátuma alapján 
egyhangúlag sorozták be a jövő évi vá
rosi költségvetésbe, Kapczy Tamás ny. 
városi titkárnak és Maros Miklós iroda
vezető főtisztnek az előírásos gyermek- 
nevelési segélyt ugyancsak egyhangúlag 
megszavazták s ugyanúgy hozzájárultak 
Vályi István városi toronyőr fizetési 
előléptetéséhez.

Több segélyügy és szegényintézeti 
beutalás elintézése után tizennyolc sza
vazattal hat ellenében tudomásul vet
ték a dr. Zakács István banki igaz
gató tiszteletdija ügyében hozott já
rási hivatali végzés elleni felebbezést, 
majd áttértek a jegyzői lakás és a vá
rosházai építkezés tárgyalására. A mint
egy 120—140 ezer koronát igénylő épít
kezés (az elemi fiúiskola kertjében 
jegyzői lakás, a városházához udvari 
emeletes szárnytoldás és autógaráge) 
terveit, pályázati feltételeit a közgyűlés 
hosszas vita után elfogadta és az épít
kezések megkezdésére felhatalmazást 
adott a tanácsnak azzal a megszorítás
sal, hogy a költségvetési fedezet meg
szavazásának formaságai miatt az épít

kezési kiadások csak az 1937. évben 
utalványozhatók. A szavazásban a kom
munista és a Micsura-párt nem vett 
részt.

A fogházépület melletti építkezési tel 
kék eladásához elvben egyhangúlag hoz 
zájárult a közgyűlés, 120—170 koronáig 
terjedő négyszögölenkénti egységárak 
mellett s a fogházkapu s a szegényház 
közötti csikót nyomban át is engedték 
Hudecz helybeli szabónak egyemeletes 
bérház építéséhez,

A körzeti polgári iskola kuratóriumá
nak szept. 22-iki ülésére háromtagú bi- í 
bizottságot küldtek ki (Dr. Eszenyi Gyu
la, Harsányi Aurél és Réthy István), a 
nagydaróczi-magyarhegymeg- dúsai vici
nális ut bizottságába pedig Valaszkay 
Rezsőt delegálták a város képviseleté
ben. Úttest átengedési ügyek tárgyalá
sa után a közgyűlés elutasította Lukács 
Aladár felebbezését az elemi fiúiskolái 
szolgai állás betöltése miatt s ugyan
csak nem adott helyt a kassai katonai 
parancsnokság szemétfuvar és csatorna
illeték miatti felebbezésének.

Nagy vita volt a kerületi bíróság, il
letőleg államügyészség, vizdij ügyének 
tárgyalásánál. A lapunk legutóbbi szá- 
mábában ismertetett ügyben a közgyű
lés dr. Törköly képviselőtestületi tag in
dítványára végül is úgy döntött, hogy 
szeptember 1-től egyévi időtartamra 50 
fillér köbméterenkénti engedményt ad a 
kerületi bíróságnak, ezzel kapcsolatban 
azonban a vizdijtarifa általános felülvizs
gálatát is elhatározta, Dr. Eszenyi Gyu
la városbiró és Berger Oszkár képvise
lőtestületi tagok prepozíciója folytán pe
dig egy uj reservoir építését, illetve a 
meglévő hálózat vízmérő órákkal való 
folytatólagos felszerelését megfontolás 
tárgyává tette.

A képviselőtestület ezügybeni határo
zata szószeiint a következő :

„A képviselőtestület elhatározza, hogy 
elvben a vizdijleszállitás mellett van, 
azonban véglegesen ezen kérdéssel ál
talánosságban a vizdij szabályrendelet 
megfelelő módosítása által és nem egyes 
kérelmekkel külön-külön kiván foglal
kozni, s a kerületi Bíróság illetve Ál
lamügyészség kérelmének végleges elbí
rálásakor a városi polgárság vizdiját is 
esetleg le óhajtja szállítani. Ennek a 
kérdésnek helyes, igazságos és méltányos 
végleges elintézéséhez azonban megfele
lő előkészítés szükséges és ezért elha
tározza a kpvt. hogy az 10191/36. szá
mú ügyet leveszi a napirendről úgy 
azonban, hogy a Város Biráját utasítja, 
hogy a napirendről levett ügyet az 1937 
év januárjában tartandó első képviselő
testületi közgyűlésnek napirendjére fel
tétlenül tűzze ki s annak megfelelő elő
készítéséről gondoskodjék.

Elhatározza azonban a képviselőtestü
let, hogy provizórikusán a vizdij leszál
lítást kérelmező kerületi Bíróságnak, il
letve Államügyészségnek egy évre, vagyis 
1937. szeptember 1-éig terjedő időre a 
jelenleg érvényben lévő vizdij-szabály- 
rendelet értelmében számított vizdijtar- 
tozásánál a köbméterenkénti egységár
ból 50 fillér engedményt ad. Áz 1937. 
szeptember 1-je utáni időre nézve a 
végleges döntést az 1937. évi januári 
első képviselőtestületi közgyűlés fogja 
meghozni.

Utasítja a képviselőtestület a Város 
Biráját, hogy a Város nevében jelen 
véghatározattal adott felhatalmazás alap

ján a vizdijszabáiyrendelet módosításá
nak, ilietve a vizdijleszállitás lehetősé
gének biztosítása végett az Országos 
Hivatalnál és a Népjóléti Minisztérium
nál segély nyújtásáért kérvényezzen.

A képviselőtestület kimondja, hogy je
len véghatározat felebbvitelre való te
kintet nélkül végrehajtható."

A közgyűlés egyhangúlag csatlakozott 
a kereskedelmi testület akciójához, a ti- 
szolci vonal fővonallá való átépítése ér
dekébe.

A jövő évi vásárok naptárának korri
gálása után elutasittotiák a méhesi bér
lők felebbezését az állati hullaégető 
ügyében, majd pedig 10250 Kő összeg
ben megszavazták a poig. iskolai ma
gyar továbbképző tanfolyam folyó tan
évi dologi kiadásait, azzal a megszorí
tással, hogy az a befolyó tandijakból 5 
év alatt visszatérendő a városnak. A te
metői dijakra vonatkozó szabályrendelet 
elfogadása után egyhangúlag tudomásul 
vette a közgyűlés Jelűnek Henrik hely
beli lakosnak helypénzellenőrként való 
ideiglenes alkalmaztatását, utasítva a ta
nácsost, hogy ezen állásnak a városi 
szabályrendeletbe való beillesztése iránt 
tegye meg a szükséges intézkedéseket.

A Rimaszabályozással kapcsolatban 
elvben hozzájárult a közgyűlés a Do
hánybeváltó melletti uccanyitáshoz és 
az ezzel kapcsolatos hid áthelyezésekhez.

Az örök világosság.
A történelem folyamán két nép

ről van följegyezve, hogy mérhe
tetlen gazdaságukban azt tartották 
magukról, hogy országukban soha
sem nyugszik le a nap. Az egyik 
is, a másik is azonban másképen 
értelmezte ezt és ha ezen megál
lapítások a maguk idejében talán 
helytállók voltak is, az idők vas- 

| foga ezeknek sem kegyelmezett és 
ma már ott tartunk, hogy az egyik 
épen napjainkban, az arany helyett, 
a még drágább anyagot, az ember
vért mázolja az utcák kövére, a 
másik pedig — a reálisabban szá
moló — csak nemrég hagyta el 
nagysietve valutája aranyalapját és 
tért le lényegesen olcsóbb vala
mire.

A két illusztris európa nép — 
talán mondani sem kell — az an
gol és a spanyol.

Az idők folyamán az angolok 
realizálták ezt a mondást és mai 
jelentésében úgy értelmezendő, hogy 
az öt világrészben elhelyezkedő 
angol dominiumok és koronabirto
kok valamelyikére állandóan süt az 
Isten életadó napja. Ez pedig — 
legalább is a jelenben — annyira 
nyers valóság, hogy erről még vi
tatkozni sem lehet.

Szomorúbb azonban a másik nap
sütötte birodalom mai képe, Spa
nyolhonban, a hidalgók és bika
viadorok hazájában, azt, hogy soha 
sem nyugszik le a nap, nem ér- 

] telmezték úgy, mint az angolok,



hanem úgy, hogy az égi ragyogás 
megszűntével a spanyol etikett ár
nyékában meghúzódó arany pén
zek és nemes kincsek mérhetetlen 
tömegei csillognak bele a pireneu
si éjszakába.

De hol van ma már a spanyo
lok aranykora és a híres ezüst flot
ta is a regények elsárgult halvány 
lapjain van már csak meg.

A valamikor mérhetetlen gaz
dagságú Spanyolországba tartósan 
belopta magát a sajgó szegénység, 
mely szomorú utján minden kincset 
és értéket zsákmányul kiván. A 
végén már a féltve őrzött spanyol 
etikett is áldozatul esik a nyomor
nak és vele együtt eltűnik a józan 
megfontolt ész is, hogy helyet ad
jon a minden emberben szunnyadó 
állati kegyetlenségnek.

Ami ma Spanyolországban tör-

ténik, az egyenlő az őrülettel. Fe
hérek és vörösök vivják egymással 
a történelemben eddig példa nél
kül álló véres testvérharcot.

Az eddig legvéresebbnek tartott 
nagy francia forradalom falusi ve
rekedéssé kezd tompulni azon ször
nyűséges tömegmészárlások mellett, 
melyeknek vérrel átitatott útja men
tén a templomok, kolostorok és 
zárdák ezrei üszkösödnek az éppen 
kialudt tűzvész után és ahol az ut
cákon papok, szerzetesek és apá
cák tízezreinek agyoncsonkitott és 
meggyalázott hullái hiába várják a 
minden halottnak kijáró tulvilági 
nyugalom háboritatlanságát, mert 
az őrültség határán tomboló szen
vedélyek nemcsak hogy uj áldo
zatainak nem adják meg ezt, ha
nem az évszázadok óta nyugvó 
halottak ijesztő csontvázait is az 
utca szemetjébe dobják.

__________________________ Gö

A Csehszlovákiai Magyar Közművelődési Szövetség  
memorandummal fordult az államfőhöz.

A Csehszlovákiai Magyar Közművelő
dési szövetség az 1919. évi 67. és 430. 
sz. törvények által elrendelt állampolgá
ri nevelés, illetve közkönyvtárak létesí
tése, szervezeti és igazgatási problémái
nak magyar vonatkozású megoldása kö
rül — a csehszlovákiai magyarság egész 
egyetemével együttkonstatálni volt kény
telen, hogy a törvények végrehajtása 
során az államérdeket is akadályozó 
hiányok mutatkoznak. A 16 év alatt 
megalakítandó 44 járási magyar közmű
velődési testület közül alig egynéhány 
működik, s ez az oka annak is, hogy 
az összesen 814 községben megalakitan-. 
dó helyi magyar közművelődési bizott
ság, valamint 820 magyar könyvtárta
nács megszervezése illetve törvénysze
rűen biztosított autonóm működése késik.

E hiányok konstatálása késztette a 
Csehszlovákiai Magyar Közművelődési 
Szövetséget, mint a járási magyar közmű
velődési testületek, helyi bizottságok és 
könyvtártanácsok munkaközösségét,hogy 
a köztársasági Elnök Úrhoz terjesztett 
feliratban mutasson rá a hiányokra és 
ezek orvoslását kérje. A napokban fel
terjesztett memorandumben a szövetség 
a következőket kéri :

1) Az iskola és nemzetnevelésügyi mi
nisztériumban, valamint a Referátusban 
a népnevelésügyi osztályhoz magyar 
szakreferesnek, mint a legfőbb kulíurha- 
tóság rendszeresített tisztviselőjének ki
nevezését, aki a vonatkozó törvények 
alapján létesítendő és létesített magyar 
kulturszervek és intézmények igazgatási, 
szervezési és felügyeleti szolgálatát lás
sa el.

2) A járási hivatalok részére utasí
tás kiadását kéri a hiányzó magyar tes
tületek megszervezésére, s a többi nem
zetiségekéihez hasonlóan ezek erkölcsi 
és a magyarság számarányának meg
felelő anyagi támogatására. Azokban a 
járásokban, melyekben — a törvény 
rendelkezésével ellentétben a magyar 
testületet — mint alosztályt beolvasz
tották a más nemzetiség részére alko
tott testületbe, az ezektől független ma
gyar testület reorganizálását kéri.

3) Kéri a memorandum továbbá, hogy 
a közigazgatási hatóságok utasittassa- 
nak, hogy a szervek illetékességük te
rületén akadálytalanul működhessenek.

4) Sürgeti a memorandum minden 
magyar közkönyvtár mellé a magyar 
könyvtártanácsok felállítását és műkö
désűknek a jegyzői hivataltól független 
biztosítását.

5) A magyar közkönyvtárak részére 
a magyarság számarányának megfelelő 
állami, országos és járási segélyekben 
való részeltetést kéri.

6) Az anyagiakban szegény magyar 
közkönyvtárak részére központi magyar 
kölcsönkönyvtár felállítását és anyagi 
támogatását.

7) A magyar könyvtáros tanfolyamok 
rendszeresítését.

8) A magyar könyvtárak kínyvanyag- 
biráiatát ellátó magyar cenzúra-bizottság 
tagjainak kinevezését kéri.

9) A többi nemzetiségek azonos egy
ségszervei és szaksajtók részére kijá-

j rultatott közsegélyekhez hasonlóan kéri 
| a szövetség szaklapja és a magyar 
[ nyelvű, népnevelő célú kiadványok 

anyagi támogatását.
A szövetség memorandumában utal 

arra, hogy a köztársasági Elnök Urnák 
a magyarság sorsa iránt is megértésről 
tanúskodó nyilatkozatai és az idő e 
nyitott magyar sebek orvoslására alkal
mas megoldások diszkussziójára az al
kalmat megérlelték.

A memorandum másolatait elküldte a 
szövetség dr. Hodía Milán miniszter- 
elnöknek, az iskola és nemzetnevelés
ügyi miniszterelnöknek, kérvén őket, 
hogy a törvény tételes rendelkezésein 
alapuló kívánságok, mielőbbi teljesíté
sére irányuló törekvéseket támogassák. 
A szövetség a memorandum felterjesz
téséről értesítette úgy a magyar, mint a 
csehszlovák és német vezető sajtóorgá
numokat, mert az a meggyőződése, 
hogy az állampolgári nevelés kérdésé
nek a magyar kisebbség jogos kíván
ságait is teljesítő megoldása az állam 
valamennyi lakosának kölcsönösen tá
mogatandó közös ügye.

őszi napsugár.
Csendes, derűs költői hangulat eresz

kedik ilyenkor a lelkekre, nyugalmas 
álmodozásba vonja magával az elmélázó 
embereket, akiket az őszi varázs telit, 
úgyhogy szivük-lelkük belemerül a tel
jesedésbe kifejlődött természeti bájak 
szemléletébe.

Sokan szeretik a tavaszt, amikor min
den ígérettel van tele, amikor a friss 
szelektől megújult tájon balzsamos ke
nettől duzzadó rügyek sejtetik a ki
nyílni készülő virágok pazar díszeit, 
amikor még minden bimbó a jövendő 
felé tárja ki nyiiadozó csúcsát s amikor 
balzsamos szellők áradoznak s az in
gerkedve játszó napsugár suhan át a 
gyönge zöld növények smaragdba törtető 
színein. — Szép az is, de nyugtalan, 
izgalmas hangulatokat feszeget s hiány
zik belőle az a derűs nyugalom, amely 
méla bájaival csendes tűnődéseket borit 
az őszi tájakon andalgókra.

Azt hiszem, sokkal több a szerelmese 
az ősznek, mint a tavasznak s a nagy 
költő gondolata sok lélekbe s szívbe 
nyomul be megértő varázslattal:

„Bús az ősznek hervadása,
Hulló lombok, néma tája,

De az ősznek van varázsa, 
Enyészetben méla báj."

A napsugarak már elveszítették per
zselő erejüket, a mivel a nyár folyamán 
érésre serkentettek mindent, amit a ter
mészet növel szerteszét, vagy emberi 
kéz ápol kertjeiben és földein. A dol
gozó ember a napon verejtéket izzadva 
törülgeti homlokát, az állat elbújik az 
árnyékba a forró kánikula sugarai elől, 
amelyek trópusi forróságot varázsolnak 
még a hűvösebb tájakra is, sőt a 8—9 
hónapon át jégbe fagyott tájakon is 
ki bírják sarjasztani egy-két araszos 
méretű zöld növényeiket.
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Ilyenkor ősszel megvan még a lelket 
örvendve fölviditó napsugár, annak 
aranyszinben csillogó derűje, fény és 
kellemes meleg önti el a tájat s az árad 
el a mélázó ember tagjain is. Kelleme
sen melegednek azok, de nem önti el 
már őket az izzasztó hév.

A táj olyan egyformán derűs, mintha 
azt mondaná : betelt minden Ígéret, gyü
mölcsöt hozott minden virág, most meg
nyugodhatunk, mert nem hiába éltünk : 
az élet kitermelte minden értékeit.

És az őszi természet kertekben, szán
tóföldeken, réten, mezőn, erdőn kezdi 
kitárni a maga szinpompáját. Az ősz 
szinpompája nem olyan változatos és 
tarka ugyan, mint a tavaszé és nyáré, 
amelyek a sokféle változatú ecsettel fes
tik végig a viruló tájakat; az ősz nem 
igér semmit, hanem a beteljesedés s a 
hervadás bájait ecseteli oda kevesebb 
szinváltozatban a természet sokféle for
máira.

Az ősz sárgára változtatja a zöldet 
igen sok esetben, de itt aztán igen sok 
színárnyalatot tud rákenni ecsetje hegyé
re : előveszi a legvilágosabb kénsárgát, 
vagy a szalmaszint s a sötétebb sárga 
árnyalatokon át keveri a szint a barnáig.

Hogy pedig ne legyen mégse minden 
egyforma, imitt-amott erdei fák lombjait, 
vagy a szőlők venyigéin egyes levele
ket pirosra fest. De ez a piros sem az 
élénk tuiipiros többé, hanem olyan csen
des tónusu biborpiros, esetleg kékesbe 
árnyaló, néha majdnem kék. A változa
tok sokféle árnyalatát tartja raktáron 
festéktárában, amelyet a fokról-fokra 
hüvösödő napsugár készitget számára. 
Még mindig Van fény és nehány szin, 
csak a hő, a forróság maradt el a ter
mészetből, amely megindult már a lassú 
hervadás bájos utjain.

Ilyenkor az ember is összegyűjti azt, 
amit a természet vagy a művelés utján 
sikerült a forrón áradó napsugarak 
aranyló hevétől kicsikarnia gyümölcs és 
termés alakjában. Felkapálja a burgo
nya jószagu, változó szinü gumóit a 
földből, letöri a kukorica sárgás, piros 
vagy fehéres csöveit és kedves mesék, 
mókázások és cicázások közt kifosztja 
a csövet érett levelei és selymes baju
sza közül.

A legkedvesebb és legvidámabb azon
ban mindenféle szüret közt a szőlő szü
retelése, amikor összehordják kádakba 
a fürtöket, a melyeket a napsugár desz
tillált édes nedűvel telt apró tömlőkkel: 
fehér, zöld, sárga, piros, kék vagy fe
kete bogyókra osztályozva őket, hogy 
adjanak az embernek vidító, gyógyító 
nedvet, nektárhoz hasonlót.

Ezek az ősznek kedves mulatságai.
Azután ökörnyálak szállonganak a 

derűs, fényes levegőben : gondos pók
mamák szállítják el petéiket a jövő ta
vaszra, rábízza azokat hervadó növé
nyekre.

A hervadás lassú elhaladásával hi
degebb lesz az ősz, dér csipi a növény
zetet, de megfénylik a napsugár.

—váth.

Zeneiskolát végzett fiatalember

hegedűtanítást vállal
^  mérsékelt díjazás mellett. ► 
Tanítójelöltek tanterv szerinti előkészítése.

Cím: e lap kiadóhivatalában.

Bajban a fogyasztó.
Az ősz küszöbén kellemetleu megle 

petés érte a közönséget. Máról-holnapra 
azt kellett tapasztalnia, hogy némely 
vendéglőben az ételadagok összezsugo
rodtak, másutt meg felemelték az árát. 
A fogyasztó, aki nem igen törődött ed
dig a piaccal és a piac áraival, meg
döbbenve eszmélt arra, hogy itt valami 
rendkívüli dolog van készülőben. Úgy 
is történt ! Ismét benne vagyunk a drá- 
gaságban/'jelentősen drágább lett a zsír, 
a hús, a baromfi, a tüzelő stb., szóval 
a legszükségesebb anyagok drágultak 
meg meglepetésszerűen.

A husiparosok már régen panaszol
ták, hogy nem tudnak vágóállatot be
szerezni. Ennek ugylátszik abban rejlik 
az oka, hogy a bő tavaszi és nyári eső
zés következtében, ha értékben nem is, 
de mennyiségben jó takarmánytermés 
volt, igy a gazdák nem kényszerülnek 
piacra dobni állataikat. De a gabona
monopólium is elősegítette a drágulást
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a hús és zsirtermelésben a takarmány 
magas áraival.

Az utóbbi napokban olvashattuk a 
kormány nyilatkozatát, amelyben beje
lentette, hogy a jogosulatlan árdrágítás
nak elejét fogja venni. Hogy miképpen 
tervezi elejét venni a drágításnak és 
milyen intézkedéseket tett erre nézve, 
arról még nem volt alkalmunk tudomást 
szerezni. Pedig az esetleges jogosulat
lan árdrágítással szembe kell szállni a 
kormánynak. A szegény néposztály élet- 
lehetőségét biztosítani kell minden le
hetőség szerint. Hogyha kevés a bel
földön rendelkezésre álló vágóállat, azon 
könnyen lehet segíteni, hogyha igazán 
akarnak segíteni a fogyasztón is. Be 
kell ereszteni külföldről párezer vágó
állatot és sertést. Nagy vita folyik a 
műzsir kontingentálása fölött is. A sze
gény néposztály érdekében nagyon fon
tos, hogy olyan kontingenst állapítsanak 
meg, hogy a szegény emberek könnyen 
hozzájuthassanak a műzsirhoz, hiszen 
nem telik mindenkinek libazsírra, de 
még sertészsírra sem. Arra is gondolni 
kell, hogy a hátralevő pár szép őszi 
nap elteltével és a mezőgazdasági mun
kák befejezésével a munkanélküliek sta
tisztikája ismét emelkedő számjeleket 
fog mutatni, ezek élelmezését is lehető
vé kell tenni.

Az illetékesek egyszer már a fogyasz
tókat is kegyeikbe fogadhatnák. Bafa 
lapja Írja, hogy „16 év óta semmit nem 
tettünk a fogyasztó vásárló erejének 
növelése érdekében. Megcsináltuk a be
vételek alsó nivellizálását, de a felsőt 
nem. Azt mondtuk, hogy sokaknak több
jük lesz, ha az egyeseknek kevesebbjük 
van. Az állami kiadásokat megterheltük 
a közalkalmazottak egész seregével, 
mert engedtük magunkat ama téves elv 
által vezettetni, hogy az állam dolga tö
rődni olyan mindenféle üggyel, amit más 
államokban aránytalanul jobban lát el a 
magánvállalkozó.

Szájunk egyik szöglete az állami alkal- 
kalmazottak létszámapasztása után kiál
tott, a másik szájszögletünk uj törvé
nyeket diktált, mely törvények uj hiva
talokat és intézményeket szerveztek. Az 
állami igazgatás szerepét kibővítettük, 
hogy a termelést ellenőrizzük, javítsuk, 
támogassuk — emellett azonban semmi 
egyebet nem tettünk, mint hogy a ter
melést fékeztük, szárnyait nyesegettük 
és kezeit bilincsekbe vertük. A kartelek 
egyenesen és közvetve is a fogyasztó 
zsebének kizsákmányolására törnek és 
ezért voltak a köztársaság első éveiben 
indexen. Közvetlenül, a csaknem mono- 
poliumárak megszabásával, közvetve, az 
áru minőségének előírásával.. De a fo
gyasztó bevételei nem növekedtek. A 
fogyasztó költségvetése már nem bir el 
további korlátozásokat és törléseket, 
mert a fogyasztó saját szükségleteire a 
kiadásokat már a lehető legalacsonyabb
ra korlátozta. Mi marad tehát számára? 
Csak az, hogy ritkábban és kevesebbet 
vásárol, hogy az áruval igyekszik addig 
kijönni, mig az teljesen szétesik és hogy 
a jobb minőségű áruról átorientálódik a 
rosszabb minőségűre, hogy a felemelt 
árat ilyképpen valahogyan kiegyensú
lyozza."

De hogy fogja a fogyasztó- a gyomrát 
egyensúlyban tartani, hogyha eddig is 
csak a legminimálisabb összeget volt ké
pes a konyhára fordítani, a drágaság 
emelkedésével a konyhapénzt nem tud
ja emelni, igy kénytelen lesz még az 
eddiginél is kisebb adagokkal beérni. 
És éppen télen, amidőn a testnek na
gyobb kalóriamennyiségre lenne szük
sége. Szeretnők hinni, hogy igaz az, 
amit a miniszterelnök szakértői megálla
pítottak, hogy a drágasági hullám csak 
idényszerü jelenség. De azt is szeretnők, 
hogyha gondoskodás történne abban az 
irányban, hogy ez a drágasági idény 
minél rövidebb legyen.

Cégváltozások. A helybeii kerületi 
bíróság a következő cégváltozásokat ve
zette keresztül: Fogyasztási szövetke
zet Szalóczon. Törülték az igazgatóság
ból Molnár Sámuelt. Bejegyezték igaz
gatósági tagként Ferencz Lajost cég
jegyzési joggal. — Fogyasztási szövet
kezet Szilicén. Törülték az igazgatóság 
sorából Zsoldos Imrét és Várady Lajost. 
Bejegyezték Máté Gyulát és Voda Jánost 
cégjegyzési joggal. — Pálfalai hitelszö
vetkezet. Törülték az igazgatóságból id. 
Nagy Istvánt és G. Szőke Istvánt. Be
jegyezték az igazgatóságba Imrecze Ist
vánt és Szőke Lajost cégjegyzési joggal.
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Jubileum.
Évek múlásénak 
ünnepet szentelve  
csokorba kötözni 
em lékvirágot; 
egynapra feledni 
mindent, amit a Bű 
lelkünk talajába 
fájóvá szántott.

Áldomás-asztalnál 
összeölelkezve  
köszöntő fohászra 
nyitni ajakunk, 
elődök példáját 
el-el em legetve 
buzdítson tettekre 
harsona-szavunk.

Inni a hivések 
kristály forrásából, 
Tedeumot zengni 
Oltárkép előtt, 
az ősök munkáját 
serényen folytatva 
felépíteni egy  
boldogabb jövőt.

Első szentmise. Fiizy Imre, Füzy Re
zső iosonci jegyzői főtitkár fia, akit fo
lyó hó 27-én szentelnek áldozó pappá 
a besztercebányai székesegyházban, első 
szentmiséjét folyó évi október hó 4-én 
d. e. fél 10 órakor végzi a rimaszombati 
plébániai templomban.

Rabbinust székfoglaló. Singer Leó, 
a rimaszombati izr. hitközség nemrég 
megválasztott helyettes lelkésze, folyó 
hó 17 én, a zsidó újév első napján, az 
esti istenitisztelet keretében tartotta meg 
székfoglaló beszédét. A formailag és 
tartalmilag szépen felépített, bibliai idé
zetekben gazdag szónoklat a zsúfolásig 
megtelt zsinagóga közönségére mély és 
maradandó benyomást gyakorolt.

Fogorvosi hir. Dr. Gottlieb Rózsi fog- 
orvosnő rendelését Tornaiján megkezdte. 
Rendel a lieéebny és az összes fondok 
részére is.

Ünnepi szolgálat a postán. 1936. 
szeptember 28-án a posta, távirda és 
telefon szolgálat mint ünnepnap. — Pénz- 
felvételi osztálynál a szolgálat 8—11-ig, 
levél és csomag feladásnál pedig 8—12- 
ig, távirda és telefonnál 8—19 óráig tart.

Halálozások. Özv. Mihalik Béláné sz. 
Virág Julianna, városunk egyik legöre
gebb, sok csapással sújtott polgárasz- 
szonya, 93 éves korában folyó hó 18-án 
jobblétre szenderült.

Lecsó Gizella, a helybeli ref. Leány
kör buzgó tagja, folyó hó 19 én a pusz
títókor áldozata lett. Holttestét őszinte 
részvétmegnyilvánulás mellett folyó hó 
21-én helyezték örök nyugalomra.

Megrendítő vadászszerencsétlenség. 
Folyó hó 20-án délután 3 óra körül ha
lálos kimenetelű vadászszerencsétlenség 
történt az Uzapanyit község határában 
levő vadászterületen, amelyen több ri
maszombati vadász vett részt. Köztük 
volt Antos Kamii helybeli Masaryk-téri 
ismert fogtechnikus is, aki a végzetes 
napon, mint kezdő vadász harmadszor 
vett részt társas vadászösszejövetelen. 
Ebéd idő után, délután 3 órakor újból 
felálltak a vadászok a standon, a leg
szélén foglalt helyet a szerencsétlen An
tos, kivel egyirányban a megadott jelre 
megindultak a hajtók Dolezsal vadász 
irányítása mellett. Antos ugylátszik fá- 
rádtnak érezte magát, leült háromlábú 
vadászszékére, melynek egyik Iába a 
puha földbe süppedt s ebben a pilla
natban Antos elvesztve egyensúlyát, ol
dalt terült el a földön. Esés közben 
fegyvere — melyet bal kezével vigyá
zatlanul maga elé tartott — elsült s a 
kitóduló sörétek ajkának alsó részébe 
hatoltak, átütve nyelvét, agyát roncsol
ták szét és azonnali halált okoztak. Va
dásztársai, köztük Dr. Hruska főorvos 
is azonnal hozzásiettek, de már segíteni 
nem tudtak rajta, úgy Hruska dr., mint 
a rövid idő múlva odaérkező balogi 
körorvos is már csak a beállott halált 
konstatálhatták. Antos Kamii fogtechni
kus ösmert és tisztelt alakja volt váro
sunknak. A prevrat után ideköltözött

cseh származású fiatal fogtechnikus ha
marosan megkedveltette magát váro
sunk közönségével, megtanult magyarul, 
magyar nőt vett feleségül és nejével, 
született Szlatinszky Ilonkával és első
gimnazista, apja nevét viselő egyetlen 
fiával a legboldogabb házasságot élte, 
munkájával, szorgalmával felvirágoztatta 
jómenetelü műtermét, előzékeny modorá
val, megértő, békés természetével nem
zetiségi külömbség nélkül tiszteletet és 
megbecsülést vívott ki magának. — Tra
gikus körülmények között, fiatalon, 38 
éves korában érte őt utói a halál, te
metése folyó hó 22-én, délután 4 óra
kor ment végbe, nagy részvét mellett. 
Elhunytát feleségén és kisfián kívül, 
testvére Antos Ferenc helybeli kerületi 
bírósági tisztviselő, sógorai s rokonai 
gyászolják.

Nagygyűlés Rimaszombatban. Az
Egyesült Országos Keresztényszociatista 
és Magyar Nemzeti Párt rimaszombati 
kerülete folyó szeptember hó 27-én, va
sárnap délelőtt 11 órakor Rimaszombat
ban a Tátra szálló nagytermében tartja 
meg első kerületi nagygyűlését, amelyen 
résztvesznek: Szent-Ivány József, Dr. 
Törköly József, Dr. Pajor Miklós tör
vényhozók, Dr. Giller János tartomány- 
gyüiési képviselő, Dr. Szilassy Béla, a 
mezőgazdasági szakosztály elnöke, Vi- 
tovszky József országos pártvezetőségi 
tag, akik ismertetni fogják a párt cél
kitűzéseit s az általános politikai és 
gazdasági helyzetet. Az egyesült pártok 
első nagygyűlése iránt a kerületben 
igen nagy az érdeklődés.

Október 11-én lesz a tarajkai em
léktábla-ünnepély. A Kárpátegyesület 
szeptember 27-re tervezett tarajkai em
léktábla leleplezési-ünnepélye dr. Szon- 
tagh Miklós központi elnököt ért gyász 
miatt október 11-ére (vasárnap d. e. 10 
óra) lett elhalasztva. A program külön
ben változatlan marad.

Részvétköszönet.
M indazok, akik felejthetetlen drága 

jó férjem, illetve édesapám tragikus e l
vesztésével mély fájdalmunkat vigasztaló  
szavaikkal s részvétükkel enyhítették és 
végtisztességén  m egjelentek, fogadják há
lás köszönetünket 

Rimaszombat, 1936. szeptember 23.

özv. Antos Kamilné és fia.

Megkezdték a Rima folyó szabá
lyozását. Az országos választmány ha
tározata folytán Leimdőrfer párkányi 
mérnök vezetése alatt megkezdték folyó 
hó 15-én a Rima-folyó szabályozási 
munkálatait. A munkálatokat egyelőre 
38 munkással kezdték meg, mely azon
ban állandóan emelkedni fog.

ELEGÁNS, szép és olcsó levélpapír kapha
tó a Literatura könyv- és papirkereskedés- 
ben Jánosi utca 6.

Erdőőrök harca. Érdekes ügyben ho
zott Ítéletet folyó hó 16-án a kerületi 
bíróság Vágássy-tanácsa. Konszky Jó
zsef városi erdőőr és István nevti fia 
azt állította Huszanyik városi erdőőr 
társáról, hogy nevezett Fejes András 
kisgömöri lakosnak ellenszolgáltatáské
pen azért, mert mezejére jár neki segí
teni, a város tulajdonát képező téglából 
500 darabot adott át ingyen. A vád nem 
bizonyult valónak s a bíróság Konszky 
Józsefet és István nevíi fiát hamis vád 
bűntettében bűnösnek mondotta ki és 
Konszky József városi erdőőrt — tekin
tettel büntetlen előéletére — 600 Ké 
pénzbüntetésre vagy 12 napi fogházra 
feltételesen két évig, István nevű fiát 
pedig 14 napi fogházbüntetésre és 200 
korona pénzbüntetésre feltétlenül elitél
te. — Tekintettel arra, hogy ebben az 
ügyben Kisantal János és István kisgö 
möri lakosok 1000 korona ellenében 
hamis tanuzásra akarták rábírni Simkó 
József szintén kisgömöri lakost, a bíró

ság Kisantal Jánost és Istvánt hamis 
tanuzásban való felbujtásban bűnösök
nek mondotta ki és elitélte őket fejen
ként 3—3 havi fogházbüntetésre feltéte
lesen egy évig. — Elitéltetésük miatt 
Konszkyák felebbezést jelentettek be, 
de súlyosbításért felebbezett maga az 
államügyészség képviselője is.

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

♦ ♦
|  S zőrm eáru . B u n d á k . |
♦ Nagy választék. Olcsó árak. ♦ 
X Elsőrangú szücsmunka. Fővárosi sza- X
X baszat F. SCHM1DL szűcs X
♦  Rózsa-utca (Tátra szálló). ♦
x SCHWARCZ és SCHMIDL-cég X
♦  szűcs- és szőrmeáruháza Losoncz. ♦
♦ Bundák, francia és bécsi model- X X lek után készittetnek. %

A KárpátegyesQlet országos vándor
gyűlését a dobsinai jégbarlangnál 
tartják ezidén. A Kárpátegyesület éven
ként szokásos vándorgyűlése ez évben 
október 18-án lesz megtartva a dobsi
nai jégbarlang vendéglőjében, a mely 
alkalomból az egyesület összes fiókjai, 
osztályai egybegyülnek és megbeszélik 
ügyeiket a központ kiküldötteivel. Az 
október 18-iki vándorgyűlés színhelye 
a gömöri turisták szempontjából any- 
nyira kedvezően van megválasztva, hogy 
a rimavölgyi, murányi, tornaijai, rozs- 
nyói és dobsinai osztályok tagjai olcsón 
és jól érhetik el az évi találkozó he
lyét. A rimavölgyi osztály a vándorgyű
lésre több csoportban rendez társas ki
rándulást és pedig 17. és 18-iki indulá
sokkal. A szombaton indulók szállás
helye a jégbarlang szállóban, a Kárpát
egyesület csuntavai menházában lesz. 
Az államvasutak igazgatóságánál intéz
kedés történt az 50°/o'OS vasúti kedvez
mény engedélyezése érdekében, mely 
esetben a vasúton utazók Tiszolc-Brez- 
nón-Vereskőn át a margitfalvai uj vo
naton érhetnék el olcsó áron a jégbar
langot. A gyalogtúrázók csoportja Ti- 
szolctól gyalog tenné meg az utat Mu- 
rányon át Vereskőre s csak onnan utaz
na vonaton a barlangig. Kellő számban 
való jelentkezés esetén autóbuszt indít 
a rendezőség. (Közelebbi információk 
Benkovits Gyula egyesületi titkárnál, 
Rimaszombat nyerhetők.)
Tagja-e már a SZMKE-nek? Minden 

tag a magyar kulturmozgalmat erő
siti Szlovenszkón ! Ha nincs is a 
községében helyiszervezet : lépjen 
be tagul s támogasson. Évi tagdija 
12 korona. Kapja a Magyar Vasár
nap ot.

Eladták ócskavasként a gyártelep
ről lopott vasakat. Koleszár János és 
László csetneki lakosok állandóan dézs
málták az ottani állami gyártelep sínjeit, 
és öntött vaslemezeit, melyeket ócska
vasként eladogattak Fischer Hermann 
tornaijai ócskásnak. Végre is rájöttek 
a lopásokra s a tolvajok ellen megin
dult az eljárás. — A helybeli kerületi 
bíróság ebben az ügyben most ho
zott ítéletet és a két Koleszárt fejen
ként 6—6 heti fogházra Ítélte el, mig 
Fischer ócskást 600 korona pénzbünte
téssel, nem fizetés esetén 12 napi fog
házbüntetéssel sújtotta. Fischer az Íté
letben megnyugodott, a két Koleszár 
felebbezett.

Vasvillával verte fejbe nagybátyját.
Szó József Ferenc 65 éves sőregi gaz
dálkodót öccsének fia szóváliás közben 
a kezében levő vasvillával oly erővel 
vágta fejbe, hogy az ütés következtében 
az idős ember eszméletét vesztve össze
esett és a helybeli kórházba kellett be-

m

Felöltöztessük gyermekeit a legkisebbtől legnagyobfaig ?
M eg érk eztek  és dús v á la sz ték b a n  k a p h a tó k :

Fiú sport-ruhák. Felöltök. Kalapok. Fehérnemüek.
Intézeti kelengyék.

Látogassa meg és vásároljon az előnyösen ismert
FÜZY FL-cégnél, SBOR-lerakat.
Olcsó szabott árak. Kívánságra vidékre mintát küldünk.

IKino APOLLO m ozgó
Szombaton, vasárnap és hétfőn, szept. 26- 
27-28-án eddig a legkiválóbb magyarul 

beszélő filmremek :
Meseautó.

Kabos, Gózon, Várkonyi, Berky, Törzs, Per- 
czel, Gombaszöghy, Herczeg, Pethes S.

Szerdán, szept. 30-án Liszt Ferencz a hí
res zeneszerző élete filmen :

Csókos órák.
Sybille Schmitz, Paul Hörbiger, Ida Wlist.

— Olympia híradó. \
Csütörtökön, október 1-én németül beszé
lő szenzációs bűnügyi film. Ez a film min

denkit kielégít:
Riviéra express.

i Sarlotte Susa, Kari Ludvig Diehl. 
írnnun ti f i iuttiít ■iram íi üiiii maim n minnrifi
szállítani, ahol két nap óta eszméletle
nül fekszik, kihallgatni nem lehetett. — 
Unokaöccse ellen megindult az eljárás.

Elütötte az autó. Csampisz berzétei 
iskolás fiú folyó hó 15-én Rozsnyóra 
igyekezett, útközben egy autó elütötte. 
A szerencsétlen gyermek kartörést szen
vedett. Beszállították a rozsnyói kór
házba.

Súlyos légycslpás. Gecse József ba- 
raczai gazdálkodó a vályi erdőbe ment 
fáért, amikor egy mérges légy szemén 
megcsípte. A csípés következtében Ge
cse eszméletét vesztette és be kellett 
szállítani a helybeli állami kórházba.

Filmszínház. F. hó 26, 27 és 28-án 
ismét magyarul beszélő filmben lesz al
kalmunk gyönyörködni, amikor is a 
„Meseautó" cimü film kerül bemutatás
ra, mely a magyar filmgyártás egyik 
legsikerültebb alkotása s melyben kiváló 
művészegyüttes jut hálás szerepekhez, 
úgymint Kabos Gy., Gózon Gy., Gomba
szögi Ella, Berky Lilli, Törzs I., Perczel 
Zita, Herczeg I., Pethes S. stb. Ezen 
film mindent nyújt, amit szem és fül 
kiván s pompás szórakozásban részesíti 
a nézőt és hallgatót.

Folyó hó 30-án „Flórián, a muzsikus" 
cimü filmjáték kerüí színre, melyben a 
nagy mester: Liszt Ferencz is lesz meg
személyesítve. Flórian Mayr zenetanárt 
tehetségtelen ellenfele, Petschke üldözi 
s tehetetlenné teszi mindenütt. De Tekla, 
Flórian volt tanítványa, kitart mellette 
és Liszt Ferencz is pártfogásba veszi, 
bár később, félreértés folytán, elfordul 
tőle, de Tekla révén újból weimari pa
lotájába fogadja. Főszereplők Höbiger 
Pál, Karin Hardt, Louis Ramér stb.

Október 1-én „Kaland a déli expres- 
sen cimü film kerül sorra. A déli ex- 
pressen utazik a szép Lisa asszony, 
kibe szerelmes az étkezőkocsi főpincére. 
Lisa körül forgolódik bizonyos Tarnow 
gróf is. Útközben eltűnnek Lisa éksze
rei s elsősorban a főpincért gyanúsítják 
és ezért elveszti állását, de Lisa kapus
nak fogadja őt saját szállodájában. Ott 
is történnek gyanús esetek, de egy tu
dós tanár révén hamarosan kiderül a 
valóság. Főszereplő Charlotte Susa, K. 
L. Diebl, R. A. Roberts.

A vénasszonyok nyarára Sirius mes
ter meleg, szép napokat, sőt 30 fokos 
hőséget is jósol. Örömmel vesszük a jó 
hirt ebben a gyönyörű nyárvégi időben.

Visszasóhajtják a rabságot. Ez is
lehetséges a mai világban, amikor a 
civilizáció a megélhetés terheit akasztja 
az ember nyakába kővel megrakott ne
héz tarisznya gyanánt, amelyet az em
bernek most már keservesen kell cipel
nie és egész életéről magának kell gon
doskodnia. Ilyen nehéz viszonyok közé 
került Törökországban a háremhölgyek 
jó nagy része. Allatürk Kemal országá
ban megszüntette a többnejüségeí és 
evvel sok hölgy kényelmes élete meg
szűnt. Most nem fátyolozza le magát a 
török nő és nyilvánosan részt vesz a 
világi életben. Eddig férje ruházta, táp
lálta és kényelemmel látta el háremé
ben. Most vége a romantikus vig élet
nek. A mai török nők is elmennek gyá
rakba, üzletekbe dolgozni és keserves 
munkával kell megkeresniük az élet 
mindennapi szükségleteit. — Ez bizony 
prózai és nem mindig kellemes dolog. 
Ebben a köznapi küzdelemben elfárad
va, kimerülve a Szulejkák, Fatimák bi
zony nem egyszer visszasóhajtják az 
elmúlt szép időket, amikor gondok ter
he nélkül élhettek a hárem rabságában, 
így fordul a világ a mai civilizáció ter
jedésével.
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S P O R T .
A CsAF—MLSz Középkerületének
II. számú hivatalos közleménye.
Figyelmeztetjük az egyesületeket, hogy 

a rimaszécsi, csízi, korláti és osgyáni 
csapatok ellen, mint Szövetségen kívü
liekkel, büntetés terhe mellett nem sza
bad játszani.

Hivatkozással az I. számú hivatalos 
közleményeinkre, alább közöljük az 
egyesületek tartozásait a K e r ü l e t t e l  
szemben :

LAFC 325 Ke, ASC 307 K5, Losonc- 
kisfalusi Vasas 18 Ke, FTC 140 Ki, Fü- 
leki Vasas 267 Kő. TMSC 179 Kő, TSC 
228 Ke, PSC 128 K5, Törekvés 86 Kő.

Nyomatékosan felhívjuk az egyesüle
tek figyelmét, hogy Szövetségünk a Di
rektórium közbenjárására egészen kivé
telesen folyó évi október hő 3-ig ha
lasztotta el a felfüggesztések határidejét. 
További haladékot az egyesületek sem
mi körülmények között nem kapnak, 
miért is felhívjuk valamennyi egyesüle
tet, hogy tartozásaikat fenti terminusig 
a Kerület pénztárába (Fejes János, Rim. 
Sobota, Városháza) okvetlenül fizessék 
be, mert ellenkező esetben már október 
4-én nem játszhatnak s amennyiben ezt 
mégis megtennék, a vonatkozó szabály
zatok értelmében további felfüggesztés
nek és rendkívül suiyos pénzbírságnak 
teszik ki magukat.

Egyidejűleg átirtunk a B. T.-nek is, 
hogy a kiküldött bírák csak abban az 
esetben vezessék le a mérkőzéseket, 
amennyiben az egyesületek (tehát mind
két fél) igazolják, hogy tartozásaikat a 
kerületnél kifizették. Miheztartás végett 
azt is közöljük, hogy Kerületünk sem
miféle cedálásokat tudomásul nem vesz 
és el nem fogad s amennyiben vala
melyik egyesületnek a másikkal szem
ben valamilyen követelése van, úgy azt 
a hivatalos ut betartásával módjában 
van érvényesíteni.

Továbbá közöljük a Szövetség köve
teléseit is :

ASC 100— Feledi TC 74—, Fülek- 
Püspöki TC 68 —, Hodejovoi SC 114’—, 
LAFC 938'20, Losonckisf. Vasas SC 40'—, 
LMTE 150— Pelsőci SC 50'—, Ragyol- 
ci TC 43 30, Törekvés SE 29575, Tor
naijai SC 127'50 Kő.

Részletes kimutatást minden egyesü
let külön fog kapni.

A Direktórium a f. hó 21-én megtar
tott ülésén a következőképen ejtette meg 
a II. oszt. sorsolást:

Szeptember 27: Feledi TC—Hodejovoi 
SC, LAFC XI. — Törekvés XI, Füleki 
VASAS SC—ASC XI.

Október 4: HSC—Törekvés XI, FVSC 
—FTC, ASC XI.—LAFC XI.

Október 11: Törekvés XI.—FTC, LAFC 
XI—FVSC, HSC—ASC XI.

Október 18: Törekvés XI.—ASC XI, 
FTC—LAFC XI, FVSC—HSC.

Október 25: Törekvés XI.—FVSC, 
ASC XI.—FTC, HSC—LAFC XI.

Eiőlállók a pályaválasztók.
Rimaszombat, 1936. szeptember 24.

Bokor Dezső, s. k. Briinner Sándor, s. k. 
társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Törekvés—Füleki TC. II. 4:2 (4:0).

Biró : Klein.
Törekvés : Áron-Klincsák, Lőkös-Katz, 

Szlovencsák, Ríz-Szmrekács, Éliás, Ár- 
vay Kerekes, Tronka.

Gyönyörű, napos idő kedvezett a Tö
rekvés eiső itthoni hajnoki mérkőzésé
nek. A megjelent szépszámú közönség 
érdekes játékot várt s ezen várakozásá
ban nem is csalódott. — A Törekvés a 
mérkőzés első félidejében nagyszerű 
lendülettel, fáradhatatlan küzdőkészség
gel lehengerelte ellenfelét s szinte be
hozhatatlan előnyre tett szert. A máso
dik félidőben azután éreztette hatását 
az első félidei kimerítő iram s a füleki 
csapat — amely a játék ezen részében 
nagyrészt 10 emberrel is játszott — ke
rült fölénybe s sokszor veszélyeztette a 
Törekvés kapuját.

Az első félidőben a Törekvés minden 
játékosa szinte önmagát múlta felül s 
egymást érték a szebbnél-szebb tárna 
dások. Nagyon jó volt a közvetlen vé
delem, a fedezetsor is ur volt a pályán, 
mig a csatársor, melyet a nagy játék
kedvvel játszó Árvay kitünően vezetett 
s amely a katonaságtól hazatért Éliás- 
ban igen értékes tagot nyert, akcióit

majdnem hibátlanul vitte keresztül. A 
második félidőben a védelem állta a 
sarat, de a fedezetsor, Ríz kivételével 
visszahanyatlctt, ez magával rántotta a 
csatársort is s igy az első félidei játék
nak nem lett méltó folytatása.

A füleki csapatban Egri középfedezet 
mesteri játékot produkált, mellette Lus- 
pay kapus, Vymlatil, Galbács és Jura- 
csek váltak ki.

A gólok sorrendje : 10. p. Árvay rú
gott szép gólt, 18. p. Tronka beadásból, 
újból Árvay a kifutó kapus fölött ka
puba emelte a labdát, 20. p. Egri keze 
lése miatt 11 es, melyből Éliás szerzett 
gólt, 25. p. Éliás újabb gólja fejezte be 
a sorozatot. — A második félidőben a 
4. p. Klincsák kezelése miatt 11-esböl 
Vymlátil rúgott gólt, a 27. p. Vymlatilt 
kizárta a biró a játékból, a 44. p. pedig 
Trizna váratlan lefutása a hibásan ki
futó Áron mellett gólt eredményezett.

Klein biró kellő eréllyel vezette a ke
mény mérkőzést.

Törekvés II.— Főiskolások: 2:1 (0:0).
Előmérkőzés. — Biró : Cséman. — Ki
váltak : Gyürék, Podhradsky, Ofcsárik 
I. és II, illetve Brozmann, Lackovits III. 
IV. Hrivnák, Batta.

Slovan S. K.—Handlova 1:3. A Slo- 
van handlovai vendégjátéka sem járt 
sikerrel.

Losonckisfalusi Vasas—TMSC 3:2. 
Losoncon meglepetésre az újonc kisfa- 
lusi csapat győzött.

Tornaijai SC—Apátfalai SC 3 : 0 . — 
Tornaiján.

Ragyolci TC—Pelsőci SC 2:1. —
Pelsőcön.

A Törekvés vasárnap a Losonckisfa
lusi Vasas ellen játsza le kötelező baj
noki mérkőzését (Losoncon, vagy Apát
falán?). Az elmúlt vasárnap a kisfalusi 
csapat meglepetésre bár, de legyőzte ta
másfalai ellenfelét, ami arra enged sej
teni, hogy a kerületi bajnokság újoncá
ban értékes képességek vannak s bár
mely kerületi csapatnak a legkomolyab
ban kell venni a vele szemben lejátszan
dó mérkőzést. A Törekvésnek eddigi 
teljesítményei alapján egyáltalán nincs 
oka az elbizakodottságra s teljes erőbe
dobással, lelkes győzniakarással kell 
küzdenie, hogy a győzelem pálmáját el
nyerje.

A Törekvés XI. csapata Losoncon 
játszik a LAFC XI. csapata ellen II. oszt. 
bajnoki mérkőzést.

A Slovan Tamásfalán a TMSC-TSC 
mérkőzés előtt játszik az Utekáői RSK 
játékerős csapatával. A Slovan játékosok 
küzdőkészségére kell apellálnunk, hogy 
a nehéz mérkőzés megnyerésével szerez
zenek babért városunk sportéletének.

A mérkőzés kezdete délután 2 órakor.
Tamásfalán a TMSC fogadja a ke

rületi bajnoki táblázat első helyezettjét, 
a Tornaijai SC-t. A tamásfalai csapat
nak kötelessége van közönségével szem
ben : ki kell köszörülnie az elmúlt va
sárnap elszenvedett váratlan vereségét, 
amelyre épen a kerület egyik legértéke
sebb együttesével szemben lesz alkal
ma. A TMSC főleg saját pályáján a 
legjobb csapatoknak is veszélyes ellen
fele s ha játékosai a náluk megszokott 
lendülettel, lelkesedéssel fognak játsza
ni, akkor az eredmény nemis marad
hat el.

Felelős sz e r k e sz tő : Rábely Károly.

B Ú T O R .
Raktáramban a legmodernabb

cső-bútorárút
is bevezettem s azokat a legalacsonyabb 
gyári áron árúsitom. Amidőn ezt a n. é. 
közönséggel tudatom, egyúttal közlöm 
azt is, hogy fabútoraimat is reklám-ár
ban árúsitom. — Igen szép cső-bútor: 
hálószoba berendezés már 2300 koron- 
nától, komplett kombinált szoba 3000 
koronától, gyermekágyak 190 koronától, 
gyönyörű rekamék, székek, fotelok, kü
lön ágyak a legolcsóbb árban kaphatók. 
Tekintse meg mindenki vételkötelezett
ség nélkül. — Tisztelettel:

Özv. BENKÓ JÁNOSNÉ
bútorraktár és asztalos műhely 

Stefanlk- és Kmetty-utca sarkán.
Rendelést, javítást a legjutányosabban.

Kiadó lakás.
A Ferenczy-utca 5. számú házban 

I. emeleten egy kétszobás lakás, eset
leg két egyszobás lakás konyhával, 
irodának is alkalmas: november 1-től 
bérbe kiadó. — Érdeklők forduljanak 

Horovitz és Társa céghez.

Hosszú l e i  telet jósolnak
Ezért ne feledkezzünk meg

szőrme-bundáinkat és
kabát-szőrmézéseinket

megrendelni POLLÁK MIHÁLY szak
képzett szűcsnél Rimavská Sobota 
Stefanik utca 15. szám alatt.

Szabászat : Párisi modellek szerint.
Dús választék mindenemű szőrmékben.

Meghívó.
A „Rimaszombati Gazdakör'1, illet
ve „Rimavská Sobotai Gazdakör és 
Birtokosság" folyó évi október 
hó 11-én (vasárnap) délelőtt 11 

órai kezdettel

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a tagokat ezúton is 
tisztelettel meghívjuk.

Tárgysorozat:
1. Alapszabályok módosítása, il

letve uj alapszabályok tárgyalása.
2. Indítványok.
Rimaszombat, 1936. szept. 24. 

Stolcz fenő, Vozáry Sámuel.
titkár. elnök.

A  vasútállomás közelében
4 2  h o ld  s z á n tó

esetleg 4  h o ld  rőt, valamint a 
Széchy-utca és Kispárt-tér sarkán 
e g y  g a z d a sá g i u d var  szabad
kézből azonnal eladó.

Érdeklődők forduljanak Szabó  
Is tv á n  (Dr. Haas-iroda Rima

szombat, Vasut-utca.)

Építési pályázat.
9910—1936. sz. — Rimaszombat 

városa a jegyzői lakás, autóga
rázs és irodahelyiségek építé
sének összes munkálataira nyilvá
nos pályázatot ir ki. Az ajánlato
kat zárt leragasztott borítékban:

„Ajánlat a jegyzői lakás, autó
garázs és irodahelyiségek"

megjelöléssel legkésőbb 1936. évi 
október hó 17-én déli 12 óráig 
kell a városi iktatónál beadni ki
zárólag azon nyomtatványokon, a 
melyek a városnál munkálatonként 
10 Kő dij ellenében megszerezhe
tők. Az ajánlathoz az ajánlati ősz- 
szeg 5%-ka bánatpénz cimén is
mert pénzintézet betétkönyvecské
jében elhelyezve, csatolandó. Az 
ajánlatok 1936. október hó 17-én 
délután 3 órakor a városházán lesz
nek felbontva. — A munkálatokat 
1936. október hó 26 án kell meg
kezdeni. A tervek és részletes fel
tételek a városháza 6. sz. szobájá
ban megtekinthetők.

Rimaszombat, 1936. szept. 21. 
Harsányi s k. Dr. Eszenyi s. k.

v. j. jegyz. főtitkár. városbiró.

Ü z le t  á t h e ly e z é s !
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű Vevőkőzönséget, hogy 

posztó, szövet, bélésárú és szabókellékek üzletemet
a Jánosi-ucca 6. szám alól
a  G öm öri-u cca  2. szám  a lá  (a  M isk o lcz y -fé le  

cu k rászd a  m e llé )  h e ly ez tem  át.
Amidőn ezt tudatni szerencsém van, kérem a nagyérdemű 

Vevőközönség további szives pártfogását és vagyok kiváló 
tisztelettel: ,R. LANGr-ova.

G R A F I K A :
SZÉN ♦ CERUZA 

KRÉTA ♦ TUSRAJZ 
RÉZKARC.

F E S T É S Z E T :
AQUARELL ♦ TEMPE

RA ♦ PASTELL 
OLAJFESTÉS.

S Z O B R Á S Z A T :
MODELLÍROZÁS 

ÖNTÉS ♦ PATINÁZÁS 
FAFARAGÁS.

♦♦ GYERMEKEK SPECI ÁLI S  RAJZTANITÁSA ♦♦ 
♦♦♦♦♦♦♦♦ ESTI ALAK ÉS AKTRAJZ.  ♦♦♦♦♦♦♦♦ 
JELENTKEZÉS OKTÓBER 10-IG

MAKOVITS JENŐ FESTŐMŰVÉSZ
RIMASZOMBAT, VASUT-UCCA 31. 

H m B n m H n H B i n m m H H n n H H i a n a H r a a n H i

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R á b e ly  K á ro ly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


