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GLASER-nál.
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  nem adunk.

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

ELŐFI ZETÉS!  D i j A K :  Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre Í2 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

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

Interjú a városbirónál. — A díszpolgári oklevél átnyujtása a 
köztársasági elnöknek. — Az 1937. évi költségvetésről. — A 

város kintlevőségeinek kérdése. — A kislakások ügye.
Városunk képviselőtestületének 

keddi közgyűlése a tárgysorozat 
első pontjaként meghallgatta azon 
jelentést, melyet az erre kiküldött 
bizottság a köztársasági elnök dísz
polgári oklevelének átadásáról a 
képviselőtestület elé terjesztett.

Tudvalevő ugyanis, hogy váro
sunk folyó évi február hó 19-én 
tartott diszközgyülése Dr. B e n e s  
Ede köztársasági elnököt Rimavs- 
ká-Sobota díszpolgárává válasz
totta. Az erről szóló, Makovits Jenő 
festőművész által remekbe készített 
oklevelet a város elöljáróságából 
alakult küldöttség folyó évi október 
hó 21-én adta át a köztársasági 
elnöknek, azon memorandummal 
egyetemben, amelyet a fentebb em
lített díszközgyűlés átadni ugyan
csak elrendelt.

Ez adott impulzust arra, hogy 
erre és más ügyre vonatkozólag 
városbiránkat meginterjúvoljuk.

Azon kérdésünkre, hogy miként 
történt a díszpolgári oklevél át
adása, városbiránk a következőleg 
válaszolt:

— Ami a bizottságot, amelynek tagjai 
a városbirón kívül Dr. Löcherer Géza 
II. h. városbiró és Harsányi Aurél jegy
zői főtitkár voltak, -— meglepte már az 
első pillanatban, az a természetes és 
közvetlen, minden különösebb hivatalos 
formaságot nélkülöző sima fogadtatás 
volt, mellyel küldöttségünket az Elnök 
ur hivatalos személyzete fogadta, ameiy 
fogadtatás egyszersmind bizonysága volt 
annak, hogy az Elnök ur, mint a köz
társaság első embere, minden különö
sebb akadály nélkül intézi a hozzá fo
lyamodók ügyes-bajos dolgait. — Ezen 
közvetlen és különleges ceremóniákat 
nélkülöző fogadtatás még szívélyesebbé 
és közvetlenebbé mélyült akkor, mikor 
az Elnök ur ruganyos és friss léptekkel 
megjelent bizottságunk előtt és a dip
loma átadásával kapcsolatos üdvözlő 
beszéd után nagyon szivélyes és meg
nyerő szavakkal, közvetlen módon be
szélgetésbe kezdett a bizottság minden 
egyes tagjával.

— Az átnyújtott diplomát azonnal 
megnézte és benyomásunk az volt, 
hogy annak művészi kivitele tetszését 
megnyerte s a memorandum átnyujtá- 
sával kapcsolatosan pedig Ígéretet kap
tunk arra nézve, hogy azt személyesen 
átolvassa és a lehetőség szerint igyek
szik kérésünknek eleget tenni.

— Kifejezetten hangsúlyozta az Elnök 
ur, hogy nagyon sajnálja, hogy a dísz
polgári oklevelet nem vehette át sze

mélyesen az elmúlt nyáron történt szlo- 
venszkói körútja alkalmából, de viszont 
nyomatékosan hangsúlyozta, hogy föltett 
szándéka Szlovenszkót minden évben 
meglátogatni és ha talán a közeljövő 
ben nem is, de módját fogja ejteni an
nak, hogy annakidején — most már mint 
városunk díszpolgára is — Rimaszom
batot felkeresse.

— Érdeklődött városunk financiális 
ügyeiről is, melyről, sajnos, nem nyújt
hattunk valami virágos képet s a bi
zottság azon jóleső érzéssel búcsúzott 
az Elnök úrtól, hogy a jövőben is nehéz 
kérdéseinkkel bizalomma! fordulhatunk 
hozzá.

Azon kérdésünkre, mi volt még prog
ramban a prágai utazással kapcsolato
san, városunk birája a város ügyei kö
zül néhányat volt szives említeni, ame
lyeket a bizottság igyekezett a minisz
tériumoknál elintézni és tető alá hozni. 
Ilyen nehéz kérdés jelenleg a városi 
vágóhid-üzem terhes megadóztatása, az 
eladott városi villanytelep illetékkisza
básának ügye, melyre nézve örömmel 
vette tudomásul a bizottság a kedvező 
választ. Nagyon nehéz kérdés a köve
zetvám ügye, mely, sajnos, végtelenül 
lassan halad előre.

Majd beszélgetésünk során áttérve a 
város mostani aktuális ügyeire, többek 
között a letárgyalt és a közgyűlés által 
elfogadott 1937-évi költségvetésre tere
lődött a szó. Ennél városbiránk megál
lapította azt, hogy a költségvetés letár 
gyaiása az egyes pártok kereteiben és 
a közgyűlésen is meglehetős simán folyt 
le, viszont sajnálatos dolog az, hogy a 
kommunista párt még mindig nem akar
ta megszavazni és nem szavazta meg a 
költségvetést, holott reális kívánságaik 
a népkonyhára és más szociális akcióra 
vonatkozólag teljes kielégítést nyertek. 
Egy reális költségvetés — természetesen 
— légből kapott számokkal és fedezet
nélküli kiadásokkal egyáltalán nem szá
molhatott és nem számolhat a jövőben 
sem, de viszont éppen a sajnálatos do
log az, hogy a realitás teréről a költség- 
vetés tárgyalásánál a kommunista párt 
mindig letér. Letért most is, amikor pe
dig figyelembe kellett volna vennie, hogy 
Rimaszombat városa még a rendes költ
ségvetésen kívül a folyó évben már
200.000 — Két adott éppen a munkaal
kalom megteremtése céljából a Rima 
folyó szabályozásához. Ily módon jogo
san elvár háttá volna Rimaszombat váro
sának minden reálisan gondolkozó adó
fizető polgára, hogy a kommunista párt 
is megszavazza és elfogadja az 1937. 
évi városi költségvetést. Ennek azonban 
az ellenkezője történt, mert éppen a 
kommunista párt részéről felebbezés 
adatott be, holott költségvetésileg ugyan 
olyan összeg van népkonyha céljára, il
letve népélelmezési célra felvéve, mint 
az előző évben volt, azzal a különbség

gel, hogy a népkonyha 3000 Kc-val ke
vesebb összeget kap, ellenben egy va
gon burgonyát vásárolnak be és oszta
nak ki szintén az ínségesek részére. 
Ilymódon számszerűleg sem nyújt keve
sebbet a költségvetés, mint az előző 
évi, csak más alakban iesz a segély ki
osztva, mert igy több szegényen és Ín
ségesen tud segiteni a város vezetősége: 
Tehát a felebbezésnek semminévenne- 
vezendő tárgyi alapja nem volt és nin
csen. Ellenben a sajnálatos dolog az, 
hogy költségvetéseink sokszor komoly
talan és a tárgyilagosságot nélkülöző 
felebbezések következtében elkésve fut
nak be az illetékes felettes hatóságok
hoz és éppen a felebbezések miatt ke
vesebb segítséget kap Rimaszombat vá
ros a felettes hatóságoktól azért, mert 
késik a megfelebbezett költségvetés ide
jében való beérkezése.

azok, akik a költségvetést megfeleb- 
bezik — ami, sajnos, Rimaszombatban 
már megrögzött szokássá vált, — egye
nesen megkárosítják Rimaszombat váro
sát azért, mert hiszen természetes, hogy 
a szanálási alapokból mindig azok a 
községek fognak előbb kapni és pedig 
nagyebb összegeket, amelyek azt koráb
ban kérik, nem pedig azon községek, 
melyek kérvénye elkésve érkezik be.

Ezen körülményt nagyon jó volna a 
jövőben komoly megfontolás tárgyává 
tenni mindazon megrögzött feiebbe- 
zőknek, akik kicsinyes és sokszor hatá
rozottan személyes hiúságból igyekez
nek elgáncsolni teljesen egyszerű és si
ma ügyek elintézését is felebbezésük 
által.

Nagyon aktuálissá vált újra, mint a f. 
év utolsó negyedében önkéntelenül is 
előtérbe nyomuló pénzügyi kérdés : vá
rosunk kintlévőségének a rendezése.

A város pénzügyeivel foglalkozóknak 
aggodalmat okoz az a körülmény, hogy 
Rimaszombat városának még ma is 
mintegy 100.000 Ké-t kitevő kintlevősé
ge van, amely kintlevőség két szem 
pontból tarthat számot különösebb fi
gyelemre.

Az egyik föltűnő jelenség a kintlevő
ségek tekintetében, hogy az úgynevezett 
Rohák-féle telkek vételárának egy része 
még a mai napig sincs kifizetve, illetve 
rendezve, jólehet az egyes telkek azóta 
már 3—4 gazdát is cseréltek. Igaz, hogy 
a telkek még ma is Rimaszombat nevén 
vannak, de azon lehetetlen helyzet állott 
elő, hogy a Rimaszombat város nevén 
lévő és még ki nem fizetett telkekre 
már házakat építettek, vagyis egy ide
gen ingatlanon áll az illetőnek a háza, 
amely ingatlan vételára még nincs kifi
zetve. Csakis a város vezetőségének 
szociális gondolkodásán múlik, hogy 
ezen telkek ki nem fizetett vételára ere
jéig meg nem kéri a város vezetősége 
az árverést, egyedül csak azért, mert 
különben az illető tulajdonos anyagilag 
teljesen tönkre menne. Ennek dacára 
ezen telek vételár-tartozások törlesztése 
kínosan lassú tempóban halad előre.

A másik kényes kérdés a kintlevősé
gekkel kapcsolatosan a bérbeadott la
kások bérhátrálékának a kérdése.

Vannak Rimaszombat városának olyan 
lakói, akik azon elvből kiindulva, hogy

ők munkanélküliek, avagy családjukat 
nehezen tudják eltartani, vagy több 
évre visszamenő házbér - hátrálékban 
vannak, sőt mi több, vannak városunk
nak egyes lakói, akik abban bízván, 
hogy a város szociális gondolkodása ha
tárokat nem ismer, egyszerűen évek óta 
egy fillér házbért sem akarnak fizetni. 
Ezen lakókkal szemben a város kényte
len lesz a tavasszal a kilakoltatási eljá
rást megindítani, mert hiszen lehetetlen 
állapot az, hogy valaki teljesen ingyen 
lakik a város tulajdonát képező házba, 
sőt a város még ráfizet a bérlőre azért, 
mert a városnak a bérháza után be kell 
fizetnie az előirt állami adókat.

Viszont vannak Rimaszombat városá
nak lakói, akik havi 20 Ke. legminimá
lisabb házbérösszeget sem tudnak, avagy 
nem akarnak fizetni. Ezekkel szemben 
Rimaszombat városa mégis kénytelen 
lesz kilakoltatási eljárást megindítani a 
tavasz folyamán, mert lehetetlen az a 
helyzet, hogy valaki ingyen lakjon éve
kig egy városi házban, mert jó, ha az 
illető végképpen nem tud fizetni, hasz
nálja átmenetileg vagy minimális ház
bérért azt a városi lakást és azután 
adassék át egy másik reászoruló sze
génynek a lakás, mondjuk újból átme
netileg, de viszont a szociális elveket 
ily módon kijátszani engedni mégsem 
szabad és nem lehet.

Ez a komoly ok az, amely miatt vá
rosunk vezetősége a kis bérlakások kér
désével pénzügyi szempontból foglal- 
lalkozni nem tud, mert az a veszély fe
nyeget, hogy ha a város megcsináltatja 
ezen kis bérlakásokat, úgy számtalan 
olyan bérlőt kapna a nyakába, akik 
elvből egyáltalán nem fizetnének bért, 
úgy, hogy ezzel kapcsolatosan egyéb 
dolga nem lenne a városnak, mint a 
kilakoltatási eljárásokkal való bajlódás 
s mivei pedig a kilakoltatotíakról szin
tén a városnak kell gondoskodni, tehát 
úgy nézne ki az ügy, mint aki cseber
ből vederbe esik.

Ily módon a kislakások kérdése egy
általán nem volna megoldható, csakis 
úgy, ha a kislakás egy kombinált bér
összeg lefizetésével bizonyos idő múl
tán a bérlő tulajdonába megyen át. Ta
lán a jövőben ilyen módon lehet majd 
a kisemberek lakás-szükségletét prak
tikusabban és a mi viszonyainknak in
kább megfelelően megoldani.

Az interjú befejeztével azon meggyő
ződéssel távoztunk városbiránktól, hogy 
a város vezetése és irányítása jó ke
zekben van letéve, a város vezetősége 
és tisztviselő-kara lelkiismeretesen igyek
szik kötelességét teljesíteni és ennek a 
jelensége az is, hogy a város ügymene
tét úgy aktaszeriiieg, mini pénzügyileg 
ez évben már gyorsabb tempóban sike
rült lebonyolítani.

Jóíékonycéfu íeaestéiy. A Vöröske
reszt egyesület rimaszombati csoportjá
nak önkéntes ápolónői folyó 28 án esti 
8 órai kezdettel az iparíársulati székház 
nagytermében teaestélyt rendeznek, a 
melynek tiszta jövedelmét a szegény 
gyermekek karácsonyi segélyezésére for
dítják.

November 28-án este 8 órakor: nagy műsoros estély a Járási Hivatal székházának dísztermében
a szegény sorsú magyar gimnazisták javára.
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Mentsük meg a magyar falut.
Az „Első magyar parasztfőiskola" elő

készítő bizottsága azon kérelemmel for
dul a csehszlovákiai magyarlakta terü
letén működő magyar pénzintézetek, 
ipari és kereskedelmi vállalatok vezető
ségeihez, hogy e kimondottan teljesen 
önzetlenül és csakis a kisebbségi ma
gyar paraszt és föld népe felemelését 
szem előtt tartó intézmény életbehivását 
anyagi és erkölcsi támogatásával előse
gíteni kegyeskedjenek.

A magyar parasztot, kisebbségi életünk
nek legszilárdabb elemét a mind nehe
zebbé váló viszonyok anyaföldjétől és 
ezáltal népétől mindinkább elszakítani 
készülnek. A terjedő bolsevizmus eszméje, 
a mind nehezebbé váló gazdasági vi
szonyok és a nagymérvű eladósodás 
mindjobban gyengíti az elmaradt és szer
vezetlen falu népét.

Az itteni magyar földet és vele az 
egész itteni magyar népet csakis az 
anyaföldjéhez és népéhez ragaszkodó 
erős, gerinces és becsületes paraszt 
mentheti meg.

Ilyen erős, földjéhez hű magyar pa
rasztot akar a megalakítandó „Első ma
gyar Parasztfőiskola" előteremteni, he
lyes nevelés és tanítás utján. Ehhez 
anyagi és erkölcsi erőre van szükség 
és ezért létünk fentartásának tizenket
tedik órájában segítsen mindenki, aki a 
magyar kisebbséget erősnek és boldog
nak akarja látni.

Segítséget, munkát, kitartást és lelke
sedést szükségei a mai nehéz időkben 
minden nemzet, de különösen pedig a 
mi szegény és gyenge magyar kisebb
ségünk. Tegye meg minden magyar vál
lalat, pénzintézet és egyén kötelességét, 
hogy magyar népünk legnagyobb érté
két : a magyar falu parasztját, zsellérét 
és munkását megtartsuk magunkénak.

Dr. Machnyik Andor.

November hó 15-én, vasárnap rendez
te a helybeli ref. egyház Kálvinköre mű
soros szeretetvendégségét a járási ipar
társulat székházában, amelynek nagy 
terme és karzata szűknek bizonyult a 
megjelentek befogadására.

Gyülekezeti ének és Bodon Aladár s. 
lelkész imádsága után Báthory Andor, a 
kör elnöke üdvözölte a megjelenteket s 
ismertette azokat a feladatokat, amelye
ket a Kálvinkor az egyház keretén be
lül maga elé tűzött. Örömmel állapítot
ta meg, hogy a kör munkája egyben az 
egyház erősödését és a hitélet kimélyi- 
tését is jelenti. Komáromy Géza presbi
ter „Mit tanulhatunk Tompa költésze
téből" címen tartott igen élvezetes és 
lebilincselő előadást, majd Menyhárt 
László adott elő három Tompa költe
ményt és pedig A madár fiaihoz, Tor
nácomon, Az én lakásom cimüeket. 
Menyhárt László kiforrott előadóművész 
s a költeményekben rejlő szépséget 
hiánytalanul tudta a közönség elé vará
zsolni. Örömmel hallgattuk azután Szől- 
lősy Istvánná magyar dalait, Kovács Gyu
la nyug. ig. tanító cimbalom kíséretével. 
Kellemes hangja s temperamentumos 
előadása arra kötelezik, hogy a jövőben 
nagyobb nyilvánosság előtt többször is 
szerepeljen s ezáltal a magyar dal irán
ti szeretetre lelkesítsen.

Az ezt követő szünetben a Leánykör 
lelkes tagjai szolgálták fel a teát, nagy 
figyelemmel és előzékenységgel. Tea 
után Koskó Sárika zongora száma kö
vetkezett. („Impromtu." Hugó Reinhold- 
tól. Op. No. 28.) Könnyed és biztos já
tékát a közönség lelkesen megtapsolta 
s a ráadásul előadott darabjával is bi
zonyságát adta szép tehetségének. Re- 
ményik Sándor három költeményét sza
valta azután Menyhárt László (A rongy 
éneke a gránithoz, S zív, Három narancs) 
A hatásos előadás után elszavalta még 
Kiss Menyhért Ferike cimü költeményét. 
Menyhárt Lászlót városunk közönsége 
bizonyára máskor is szívesen fogja 
hallgatni. Pecsők Lajos énekelt azután 
magyar dalokat, a közönség igaz lelki 
gyönyörűséggel hallgatta.

Varga Imre lelkész berekesztő szavai 
s gyülekezeti ének után ért véget a 
mindvégig magas színvonalon mozgó

műsoros szeretetvendégség. Figyelemre 
méltó, hogy az asztalokra került süte
ményt az Asszony és Leánykör tagjai 
készítették, mig a cukrot, rumot és cit
romot a Kálvinkör tagjai adták össze. 
A rendezés a vezetőség buzgóságáról, a 
tagok lelkes munkájáról s a közönség 
megértő támogatásáról tett bizonyságot 
s igen szép erkölcsi és anyagi sikerrel 
zárult. Az önkéntes adományokat a 
„Szeretetotthon" alapra fordítják.

Templomi ünnepély. A rimaszombat- 
tamásfali evang. egyház f. hó 15-én, va
sárnap d. u. 5 órakor a helybeli evang. 
templomban templomi ünnepélyt rende
zett. Az ünnepély a legnagyobb siker 
jegyében folyt le, s azon az egyházi 
műének, szavalat és zene szépen meg
választott darabjaival nyújtott magasabb 
műélvezetet a templomot teljesen be
töltő érdeklődő közönségnek. A templo
mi ünnepélyt közének vezette be, majd 
Bándy György pádári ev. lelkész mon
dott „Az egyházi zene és az újabb li
turgikus törekvések" címen értékes és 
gondolatokban gazdag, mindvégig nagy 
figyelemmel hallgatott alkalmi beszédet. 
A vegyeskar kiváló éneke után Gyu'ay 
Istvánná szavalta el Erdélyi Zoltán: „Föl
dön járó Angyalok" cimü hosszú, nagy
szabású versét s a biztos szavaló hatá
rozottságával juttatta érvényre a kiváló 
költemény minden szépségét és megka
pó fordulatait. — Mihalik Alice szóló 
éneke következett ezután, aki szép tisz
ta, csengő hangon énekelte el Abt Fe
renc : „Hozzád száll hő imánk" és Beet
hoven : „Isten dicsőségé“-t. Id. Halász 
József karnagy orgnaszólója után ismét 
az egyházi vegyeskar éneke következett 
és a legnagyobb precizitással adták elő 
a Csengey Gusztáv által megírt „Leg
főbb vigasz" cimü éneket, melynek ki
váló zenéjét Egyed Aladár volt sajógö- 
möri lelkész, jelenleg szegedi esperes 
szerzetté s amelynél a szoprán szólót 
Halász Margit, a bariton szólót pedig 
Sipula Béla énekelték, hegedűn kísért 
Halász István. Az orgonakiséretet és a 
karvezetést nagy hozzáértéssel id. Ha
lász József karnagy látta el. — Végül 
záróimádságot mondott és áldást osztott 
Baráth Károly helyi lelkész. — A min
den tekintetben kitünően megrendezett, 
lélekemelő templomi ünnepélyt egyházi 
közének fejezte be. Az ünnepély alkal
mából befolyt jótékony adományokat az 
egyház céljaira használják fel.

A gimnáziumi szülői szövet
ség közgyűlése.

A rimaszombati állami magyar reál- 
gimnázium szülői szövetsége vasárnap 
tartotta meg kéthavonként esedékes köz
gyűlését, Jelűnek Henrik elnöklésével, 
szokatlanul nagy érdeklődés mellett. A 
közgyűlés mindenekelőtt az alelnöki 
tisztség betöltéséről gondoskodott s erre 
egyhangúlag Badinyi György ny. rend
őrkapitányt választották meg. Ezután 
került a sor a napirend letárgyalására, 
amelynek első pontja a vidékről bejáró 
növendékek napközi otthonának kérdé
se volt. Mióta a vidéki gyermekeknek 
az iskolaépületben való tartózkodása 
meg van tiltva a tanítás megkezdése és 
utáni órákban, a hatályos felügyelet il
letve ellenőrzés céljából a helybeli csa
ládok igénybevételével gondoskodtak a 
szülők megfelelő napközi szállásról. A 
szülői bizottság a múlt hetekben sorra 
vizsgálta a bejelentett ilyen diákottho
nokat, részint hogy az adatok valódisá
gát ellenőrizze, részint pedig, hogy a 
napközi tartózkodásra igénybevett szál
lások alkalmas vagy alkalmatlan voltá
ról meggyőződést szerezzen. — A köz
gyűlés elhatározta, hogy indokolt ese
tekben a napközi otthonok szálláspén
zének megfizetésében támogatni fogja a 
szegénysorsu szülőket. Tudomásulvette 
a közgyűlés a leánynövendékek kötelező 
köpenyviselésére vonatkozólag hozott 
korábbi határozat végrehajtásáról be
számoló elnöki jelentést is.

Ezután Szokolay János választmányi 
tag tartott felolvasást a gyermekneve
lésnek a szülői házra háruló részéről, 
megjelölve a helyes kontaktust, amely

a szülők és a tanárok célirányos nevelő 
munkájának eredményességéhez feltét
lenül szükséges. — A nagy figyelemmel 
hallgatott előadáshoz dr. Reinitz Vilmos 
és Zemlényi Gyula nyug. vasúti tiszt
viselő szólaltak hozzá, az utóbbi indít
ványt téve, hogy a szülőknek az iskola 
munkájára vonatkozó kritikáit és pana
szait egy erre a célra választandó hat
tagú bizottság hatáskörébe utalja a köz
gyűlés s ez a bizottság legyen felru
házva a hozzá beérkezett anyag kivizs
gálásával és a választmány elé való ter
jesztésével.

Az előterjesztett indítványt az elnök 
ellenvéleménye folytán a közgyűlés egy
általán nem vette tárgyalás alá.

Faluba János igazgató az elnök fel
kérésének eleget téve közölte ezután a 
gyűlésen megjelentekkel, hogy minisz
teri rendelet értelmében a karácsonyi, 
húsvéti és pünkösdi vakációk a növen
dékek teljes pihenését célozzák, ezekre 
a szünidőkre tehát leckegondokkal tilos 
megterhelni a növendékeket. Felhívta a 
szülőket, hogy ezzel kapcsolatos pana
szaikat adott esetekben juttassák tudo
mására, megfelelő intézkedés céljából. 
Felvilágositásul közölte még az igaz
gató, hogy az uj osztályozási előírás 
értelmében a folyó tanévtől kezdve az 
ötjegyű klasszifikálás lett életbeléptet
ve s a november 13-án megtartott első 
ellenőrző konferencia már az uj rend
szer szerint bírálta el a növendékek 
előmenetelét. Az uj előírás megszüntette 
az úgynevezett intőket, tehát a szülők 
csak az eddig divatban volt rovókról 
fognak értesülni gyermekeik elégtelen 
előmeneteléről. Az intő megszűnt, a ro
vó azonban megmaradt. Uj intézkedése 
a rendeletnek, hogy az első, illetve má
sodik félévi osztályozó konferencia előtt 
minden szülő, akinek gyermeke a köve
telményeknek nem felelt meg, kíván
hatja gyermekének külön megvizsgázta- 
tását a katasztrófával fenyegető tan
tárgyból. Felkérte az igazgató a szülő
ket, hogy ezzel a jogukkal minden eset
ben éljenek, hogy az igazságos korrek
ció lehetséges legyen.

Az első negyedévi ellenőrző konfe
rencia igen kedvezőtlen eredménnyel 
záródott. Az igazgató kijelentése szerint 
az eredmény „nagyon rossz", amennyi
ben a növendékek 32°/0-a nem felelt 
meg a követelményeknek. Koncedálta 
az igazgató, hogy rendszerint az első 
negyedévi ellenőrző konferencia mutat 
föl évről-évre kedvezőtlen eredményt, 
mert a diákok a nagy vakáció után ne
hezen kapcsolódnak be újból a sziszte
matikus munkába, rendszeres foglalko
zásukat károsan gátolják a tánciskolái 
és a túlhajtott sportolással kapcsolatos 
elfoglaltságok, reméli azonban, hogy az 
első félév végére az eredmény javulni 
fog. — A 32%-os arány a tavalyinál 
2%-kal rosszabb. A követelményeknek 
legjobban a második és az ötödik osz
tály növendékei feleltek meg. Jelentette 
ezután az igazgató, hogy a VIII. osztály 
növendékei ez évben is engedélyt kér
tek a szokásos farsangi diákelőadás, 
illetve táncmulatság megtartására s a 
tanári testület e kérést hajlandó telje
síteni azzal a feltétellel, ha a leánynö
vendékek egyszerű ruhákban fognak 
megjelenni az estélyen. A toilettek szük
séges ellenőrzését, illetve az ezzel kap
csolatos megbeszélések lebonyolítását 
Szlancsik Irma tanárnőre bizta a tan
testület.

A tejakció megkezdéséről számolt be 
ezután Faluba János igazgató jelentése 
további során. A tejakcióban még kevés 
növendék vesz részt s ennek okát fő
képpen az otthonról hozott tizóraiakban 
látva, felkérte a szülőket, hogy gyerme
keiket győzzék meg a tejfogyasztás 
egészséges voltáról. — A fogakciónak 
folytatását ugyancsak kívánatosnak tart
ja az igazgató és pedig a bevált eddigi 
rendszer mellett, azonban a fogorvosi 
tarifa mérséklésével.

Az előterjesztett igazgatói jelentést 
hozzászólás nélkül egyhangúlag fogadta 
el a közgyűlés.

Jelűnek Henrik az elnöki zárszó jo
gán felhívta még a szülők figyelmét a 
szülői szövetségnek az iskolai segitő- 
egyesülettel karöltve november 28-án a 
volt megyeháza nagytermében megren
dezendő első estélyére és bejelentette,

hogy ennek az estélynek tiszta jövedel
mét a szegénysorsu gimnazisták kará
csonyi felsegélyezésére fogja fordítani 
a rendezőség, a cél elérése érdekében 
kívánatos tehát a szülők minél nagyobb 
számban való megjelenése, hogy a 
szükséges anyagi eszközöket az estély 
jövedelméből elő lehessen teremteni.

A magyar gimnazisták jótékonyé élű 
m űsoros estje.

A járási magyar közművelődési testület 
védnöksége mellett, a helybeli magyar 
reálgimnázium Szülői Szövetsége és se
gítő egyesülete által folyó hó 28-án este 
8 órakor a járási hivatal székházának 

dísztermében rendezendő
jótékony m üsorosest programja:

1. Kuruc dalok. Előadja a Rimaszom
bati Magyar Dalegylet férfikara.

2. A „Liszt Ferenc emlékév" alkalmával 
felolvasás Liszt Ferenc életéből.

3. Liszt Ferenc II. magyar ábránd. Zon
gorán előadják : Gémes Ella és Re
ken Olga VIII. o. gimn. tanulók.

4. Mécs László : „A királyfi három bá
nata. Szavalja: Csontos Árpád. — 
Kosztolányi Dezső: „Koporsó és
bölcső között." Szavalja : Glaser 
Valéria.

5. Magyar tánckettős. Előadják : Bálint 
Manczi és Kálosy Gyurka.

6. Magyar dalokat énekel: Pecsők La
jos, cimbalmon kiséri: Kovács Gy.

Tíz perc szünet.
7. „Csak finoman", egyfelvonásos víg

játék. Előadják : Sipula Béla, Drobka 
Géza és Durda Elemér.

8. Keringőtánc. Előadják : Sztolár Olga, 
Vlasta Slobodová és Dobránszky Ily.

9. Áprily Lajos: „Március", Babics Mi
hály : „Cigánydai", kettős szavalat, 
előadják : Szeleczky Sándor és Gla
ser Valéria.

10. Magyar nótákat zongorán játszik : 
Halász István.

11. Modern táncok. Előadják: Wein- 
berger Anikó, Almásy Évi és Bartos 
Mária.

12. Régi magyar dalegyveleg. Előadja: 
a Rimaszombati Magyar Dalegylet.

A dalegylet férfikarát vezényli: id. Ha
lász József karnagy.

Ruhatári d ij : személyenként 1.— Ke.

H ÍR E K
Utiélmény.

Gyorsvonat harmadik osztályú kocsi
jának nemdohányzók részére fenntartott 
fülkéjében ülök. Vonatunk vágtatva za
katol a síneken. Az ország színtiszta 
magyarvidékén egyik állomást a másik 
után hagyjuk el. Az állomásépületeken 
sehol magyarnyelvű tábla. A kupé abla
kán át a vidéket szemlélem, majd szét
nézek a kocsiban. Négyen ülnek rajtam 
kívül bent, valamennyi idősebb ember 
s amint beszélgetésükből megállapítom, 
mindannyian magyarok. Közöttük egy 
korosabb, ruházatából földmivesnek tetsző 
bácsi. Tipikus magyar paraszt. Jellegze 
tes arc. A kor ellenére is villogó szem. 
Hetyke bajusz s a levegőn sokat tartóz
kodók arcpirossága, mindmegannyi csal
hatatlan jel a foglalkozás megállapításá
ra vonatkozó nézetem helyességét illetőleg. 
Az előttem levő ülőpad fölötti horgossze
geken tájképekkel illusztrált s az állam
vasutak állal kibocsátott, az utazásikedvet 
felkelteni, a turisztikát istápolni hivatott 
propaganda füzetek, telistele mindenfajta 
hirdetéssel. A füzetek s a hirdetések szö
vege mind-mind csak államnyelven. Még 
véletlenül sem akad közöttük csak egy 
magyar szó is. Megszólal egyik uti- 
társam:

— Ne nézze azt, uram. Nem nekünk, 
magyaroknak csinálták egyiket se.

Elmosolyogtam a választ. De mit is 
válaszolhattam volna mást helyeslésnél.

Bejön a kalauz. Felfigyelek és — na
hát, most mi lesz? — megijedve látom, 
hogy az én öreg magyarom pipájából 
ugyancsak fújja a füstöl. Rászól a ka
lauz.

— Bácsi, itt nem szabad pipázni.
— Oszt hunnan tuggyam én ezt ? Fe

leli kérdöleg az öreg.

A Kárpátegyesület és a Dalárda közös disznótoros vacsorája a Polgárikörben december 5-én.



1936. november hó 22. 6 8 m 6 r 3

— Hát nem látja azt a táblát s rajta
az írást, ott az ajtó fölött ?

— Látom biz én. Olvastam is az elébb, 
áe azt az írást tán még az ur se érti.

Ismét mosolygok. A kérdéses tábla ezt 
a feliratot viseli:

„Nekuráci. Défense áe furnér. Nicht- 
raucher. Vietato fumare.“ Az öregnek 
igaza van: ezt bizony ö meg nem érti. 
Ezt sem nekünk csinálták.

Robog a vonat tovább. Öreg utitársam 
bizalmat sugárzó tekintete rajtam akad 
meg.

— Tessen szólni, ha Sajólénártfalára 
érünk, mer hogy ott kiszállnék.

— Szólok, bácsi, szólok, — felelem és 
mikor pár perc múlva befut vonatunk a 
sajólénártfalai állomásra, leszállásra biz
tatom öreg uiitársamat.

Ö kidugja fejét az ajtón. Bizalmatla
nul körülnéz. Majd felém fordul s igy 
szól:

— Ejnye, uram, nem hittem vóna az 
űrről, hogy bolonddá akarna tenni. Hisz 
ott a tábla aszongya, hogy ez Linhartov- 
ce s nem Sajólénártfala.

Esküvel kellett bizonyítanom, hogy ez 
tényleg Sajólénártfala állomás és még ek
kor is a kupéból valósággal lekellett a ka
lauzzal szállíttatnom kétkedő öreg magyar 
utitársamat.

Tovább vágtató vonatunkon hosszasan 
elgondoztam esőstől jelentkező úti élmé
nyeimen.

M o d e r n
kézimunkák,
kötöfonalak

KERCSIK-nél
Vallásos ünnepély. Az evang. Leány

kör december 8-áu tartja karácsonyi 
ünnepélyét a Polgárikör nagytermében.

Dr. Gabonás János előadása Rima
szombat szociális viszonyairól. A hely
beli községi közművelődési bizottságnak 
Rimaszombat kulturális, gazdasági és 
szociális helyzetéről beszámoiő előadás
ciklusa november 25-én (szerdán) veszi 
kezdetét Dr. Gabonás János városi tit
kárnak : Rimaszombat város szociális 
viszonyai és a város szociális munkája 
cimen tartandó felolvasásával. A ciklus
nyitó előadás a városháza nagytermé
ben lesz megtartva este fél 9 órai kez
dettel. — Belépődíj nincs.

150 éves jubileum. A rozsnyói ág. 
hitv. ev. egyház f. hó 29 én, Advent el
ső vasárnapján jubileumi örömünnepet 
tart abból az alkalomból, hogy templo
ma felszentelésének 150 éves évfordu
lója lesz. Az ünnepség műsorán d. e. 
10 órakor istentisztelet, fél 12-kor dísz
közgyűlés, d. u. 1 órakor közebéd, d. u. 
5 órakor kézimunkakiállitás és d. u. 6 
órakor templomi hangverseny szere
pelnek.

A helybeli áll. magyar reálgimná
zium segítő egyesülete Sichert Károly 
nyug. vezérigazgató elnöklésével vasár
nap délután tartotta meg évi rendes 
közgyűlését. A múlt évi közgyűlés jegy
zőkönyvének hitelesítése után egyhan
gúlag elfogadták az évi zárszámadáso
kat, amelyeket Holéczy Miklós pénztár
nok terjesztett elő, úgyszintén tudomá
sul vették Benkovits Gyula titkár jelen
tését a segitőegyesület múlt évi műkö
déséről. Az egyesület négy évi fennál
lása alatt 21.421 Ke 30 fillér összeget 
fordított az intézet szegénysorsu növen
dékeinek tankönyvekkel és ruhasegé
lyekkel való támogatására. A közgyűlés 
végül Sichert Károly elnök indítványára 
megváltoztatta az alapszabályok 13. §-át 
és kimondotta, hogy az évi közgyűlés 
ezentúl mindig május hónapban tartan
dó meg.

A helyi közművelődési bizottság in
gyenes szlovák-kurzusára kiirt jelent
kezési határidő vasárnap lejárt. A tan
folyam rendezősége ezúton hívja föl a 
jelentkezőket, hogy az előadások részle
teinek megbeszélése céljából november 
23 án hétfőn este 7 órakor a városháza 
nagytermében teljes számban megjelen
ni szíveskedjenek.

Városi közgyűlés. Városunk képvi
selőtestülete f. hó 17-én délután tartotta 
november havi közgyűlését. A közgyűlés, 
melynek tárgysorozatán 31 ügy szere
pelt, csak egyórai várakozás után vette 
kezdetét, azon jelentéssel, melyben a 
köztársasági elnök díszpolgári oklevelé
nek átadására kiküldöttek számoltak be 
eljárásukról. A közgyűlés több illetőségi, 
segélyezési ügyet intézett el, számos

ügyben tett jelentést vett tudomásul és 
minden nagyobb vita nélkül tárgyalta 
le a napirendre került, kevésbbé fontos 
egyéb ügyeket is.

Halálozás. Rosenberg Lajos, a mar- 
tonházai magnezitbányák volt üzemve
zetője 68 éves korában folyó hó 15-én 
városunkban elhalálozott. A megboldo
gult általános szeretetben és tisztelet
ben állott s benne egy gyöngéden sze
rető férj, gondos édesapa és mindenki
vel szemben udvarias, előzékeny ember 
dőlt az örök pihenés síri ágyára. Teme
tése őszinte, nagy részvét mellett folyó 
17-én ment végbe. Elmúlását özvegyén 
kivül gyermekei : Rosenberg Lotti férj. 
Klekner Józsefné, Rosenberg Emília és 
Jenő s kiterjedt előkelő rokonság gyá
szolják.

Díszes sírboltban helyezték el a 
Benyó-család hamvait. Megírtuk, hogy 
a helybeli temetőben özv. Benyó Gézáné 
exhumáltatta felejthetetlen férjének, né
hai Benyó Gézának és édesatyjának, az 
1885. évben elhalálozott néhai Benyó 
Károlynak, valamint az 1901-ben jobb
létre szenderült nagybátyjának, néhai 
Benyó Lajosnak porrészeit és folyó hó 
15-én, vasárnap déli 12 órakor lélek
emelő ünnepség keretében helyezték el 
földi maradványaikat a hálás özvegy ál
tal készíttetett, díszes családi sírboltban. 
Az ünnepélyes módon lefolyt exhumálás
nál úgy városunkból, mint a távoli vi
dékekről is sokan vettek részt. Az egy
házi szertartást Varga Imre helybeli ref. 
lelkész végezte, aki ezúttal is megható 
és magasszárnyalásu imát mondott a 
felravatalozott három koporsó fölött, 
mely után a Szűcs György ref. kántor 
vezetése alatt álló egyházi énekkar több 
gyászdalának hangjai mellett egymás
után eresztették le a betonozott uj sír
helybe a koporsókat.

Mikulás-est a Polgárikörben. A Ri
maszombati Magyar Dalegylet a Kár
pátegyesület helybeli osztályával együt
tesen rendezi meg ezévben Mikulás-es
télyét a Polgárikör helyiségeiben, dec. 
5-én (szombaton) fél 9 órai kezdettel. 
Az estély disznótoros vacsorával kez
dődik, utána pedig táncmulatság lesz. A 
dalegylet férfikara és műkedvelő gár
dája a szünetekben szórakoztató műsor
számokat ad elő, a turisták pedig a 
múlt évben is jólsikerült Mikulás-postá
nak megismétlésével fognak gondoskod
ni a hangulat emeléséről. — Az estélyre 
meghívókat a költségek kímélése érde
kében nem bocsájtanak ki, az érdeklő
dőket ezúton hivja meg a rendezőség. 
Vacsoraivek a köri házfelügyelőnél kap
hatók.

A SzMKE rimaszombati szervezete
szerdán este Varga Imre ref. lelkész el
nöklésével megtartott választmányi ülé
sén tárgyalta meg téli munkaprogramját 
és beható vita után úgy határozott, hogy 
a meglévő és tevékenyen működő helyi 
társadalmi és kulturális intézmények 
munkájának mintegy kiegészítéseképpen 
szabadegyetemi előadásciklust rendezni, 
amelyben a szlovenszkói magyarságot 
legjobban érdeklő aktuális kérdéseket 
fogja feldolgozni. A ciklusnyitó első elő
adás dec. 1-én, kedden este 8 órakor lesz 
a városháza nagytermében, amely alka
lommal Báthory Andor elnök, a SzMKE 
céljait, Varga Imre alelnök pedig a sza
badegyetem munkaprogramját ismerteti, 
s az első szabadegyetemi előadás anya
gát dr. Baráth László választmányi tag 
referálja. Előadásának címe : A csehszlo
vákiai magyarság szellemi mozgalmai. 
Az előadást vita követi. A SzMKE úgy 
ezen első, mint folytatólagosan követke
ző előadásai, amelyek minden esetben 
a városháza nagytermében lesznek meg
tartva, teljesen belépődijmentesek és a 
hallgatóságot még a szokásos önkéntes 
adakozásra buzdító tányérok sem fogják

a szellemi munkába való intenzív bekap
csolódásban zavarni. A SzMKE választ
mányának munkaterve kell hogy a ri
maszombati magyar intelligencia teljes 
rokonszenvét megnyerje, mert a maga
sabb horizontú előadások rendezésével 
olyan hiány pótlására vállalkozik a 
SzMKE, amelynek kielégítését eddig 
hiába vártuk többi egyesületi kere
teinktől.

P E D I K Ü R Ö Z É S !
Speciális műszerekkel szakszerűen végzi 

MISKOLCZY LÁSZLÓ 
fodrász, Jánosi-utcza 38. szám alatt. 
t0 F "  Hívásra házhoz jövök!

Sakkhirek. A helybeli sakkor szoká
sos évi háziversenyeit, mely az 1936— 
37. évi bajnokságért folyik, f. hó 16-val 
kezdte meg 17 játékos részvételével. — 
Az ezévi versenyeknek az ad különö
sebb jelentőséget, hogy az első három 
győztest a helyezés sorrendjében arany, 
ezüst és bronz plakettel tüntetik ki. — 
Ezt a sakkversenyt főleg azért rendez
zük, hogy az egyes játékosokat alapo
sabban megfigyelhessük, mert a jövő
ben a legjobbak lesznek kiválasztva, 
hogy a rimaszombati sakklubot a kör
zeti versenyek során eredményesen kép
viselhessék. — Minden tagnak érdeke, 
hogy a jövőben a rimaszombati sakklub 
megtartsa eddigi nívóját, mert további 
fejlődés esetén a vezető klubok között 
foglalhatunk helyet. §.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen édes jó 

apánk elhunyta alkalmából mély fájdal
munkat részvétük kifejezésével enyhíteni 
igyekeztek, s azoknak is, kik a végtisztes- 
ségtételen megjelentek, ezúton mondunk 
hálás köszönetét, a jó rokonoknak, isme
rősöknek, Rimaszombat város vezetőségé
nek és tisztviselő társainak.

Rimaszombat, 1936. november 17.
Cseh János és nővére.

Részvétköszönet.
Mindazon nemesszivü embereknek, kik 

drága jó Mariskánk elhunyta alkalmából 
részvétükkel felkerestek s azoknak, kik a 
végtisztességén megjelentek, ezúton mond 
hálás köszönetét

Rimaszombat, 1936. november 14.
az összes rokonság nevében is

Lukovitch Gizella.

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

Feljelentette a fiú az apját. Mikó 
András helybeli lakos folyó év május 
hó 29 én megverte a fiát a Tópart-ut
cán, mire a fiú bosszúból a rendőrségen 
feljelentést tett apja ellen, hogy lakásán 
nagy hévvel gyűjti a fegyvereket, szuro
nyokat és dum-dum töltényeket. — A 
feljelentés igaznak bizonyult s a házku
tatás alkalmával a rendőrség sok kézi 
szerszámon kivül talált egy fegyvert is, 
bajonettet és több golyót. — A bíróság 
Mikó Andrást tiltott fegyvergyüjtés miatt 
négy heti fogház büntetésre ítélte el. 
Az ítélet jogerős.

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

Elitéit hálás rokonok. Benko Pál és 
özv. Kuchta Julianna cserencsényi lako
sok magukhoz vették 81 éves rokonu
kat, aki egész vagyonát, közte 5000 Ké, 
készpénzét rokonainak ajándékozta, hogy 
haláláig eltartsák és gondozzák. A hálás 
rokonok rövid idő múlva kikergették a 
lakásból az idős embert és egy deszka
pajtában helyezték el tél idején s enni 
is csak kétszer adtak naponta neki. —

T é l ik a b  á t -u j d o n s á g o k , 
P n l l o v e r e k ,  S w e t t e r e k ,  

D I V A T Á R U K
nagy választékban

F  Ü  Z  Y -  divatáruházban S  B  O  R -  lerakat.
Rimavská Sobota, Masaryk-tér 13. sz.

Kinő APOLLO m ozgó
Vasárnap d. u. 3 ó. népelőadás.
Szombaton és vasárnap, nov. 21-22-én ki
váló és kedves vígjáték, amilyen kevés 

van. Bolváry Géza rendezése :
Szökés a Riviérán.

Gustáv Frőhlich, M. Claudius, Th. Lingen.

Szerdán, november 25-én kacagtató mo
dern társadalmi vígjáték német nyelven :

Vig az élet a tengeren.
Ida Wüst, Hilda Kruger.

Csütörtökön, november 26-án amerikai slá
gerfilm ! Ennél szebbet, ennél vonzóbbat, 
ilyen müvészkiállitásut keveset látunk mint:

Nász a kastélyban.
Norma Scheaer.

B H Ü M n m B B H B B n H H
Feijelentés folytán a helybeli kerületi 
bíróság büntető tanácsa személyes sza
badság megsértése cimén úgy Benkot 
mint Kuchtánét 1 — 1 havi fogházbünte
tésre ítélte el, de az ítélet végrehajtását 
a bíróság két évi próbaidőre felfüg
gesztette. A ítéletben vádlottak megnyu
godtak, igy az jogerőre emelkedett.

Halálos tiltott műtét miatt letar
tóztatták. Oelschlager Anna 35 éves 
dobsinai asszony vérmérgezés tünetei 
között meghalt a kórházban. — A bon
colás kétséget kizárólag megállapította, 
hogy a fiatal asszony tiltott műtétnek 
esett áldozatul. — Az üggyel kapcsolat
ban a csendőrség letartóztatta Reiter 
Anna dobsinai riőt. A nyomozás folyik.
♦
♦
:♦
♦
:
♦
♦
:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Szőrmeáru. Bundák.
Nagy választék. Olcsó árak. 

Elsőrangú szücsmunka. Fővárosi sza
bászat F SCHMIDL szűcs

Rózsa-utca (Tátra szálló).

SCHWARCZ és SCHMIDL-cég
szűcs- és szőrmeáruháza Losonc. 

Bundák, francia és bécsi model
lek után készíttetnek.

:
:
:
♦
♦

I
:♦
♦
♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Csak igazolt karácsonyfákat sza
bad eladni. A fiatal fenyőfák kipusz- 
titását megakadályozandó, elrendelték, 
hogy az idén csak azzal a feltétellel 
szabad karácsonyfát eladni, ha minden 
egyes küldeményt, minden kocsirako
mányt, elárusitóhelyet és az eladót el
látják a fák származására vonatkozó 
bizonyítvánnyal. — Bizonyítvánnyal kell 
magukat ellátniok a viszonteladóknak 
is, akik részére a községi hivatalok ál
lítják ki ezeket a bizonyítványokat. Az 
eladatlan fák számát ellenőrzik és na
ponta feljegyzik a bizonyítványra. Az 
ellenőrzést a rendőri szervek, erdőőrsé
gek és vásári rendőrök végzik.

Hatósági közlemény. A városi ható
ság figyelmezteti a város lakosságát az 
érvényben léptetett építési illetékek sze
déséről szóló szabályrendeletre, amely 
szabályrendelet szerint bárminéven ne
vezendő építések, átalakítások, javítások 
stb. után a városi pénztárba építési 
illeték fizetendő. — Ezért ezen munká
latok megkezdése előtt mindenki a szán
dékolt építtetéseket, javításokat, átala
kításokat előzetesen a városnál bünte
tés terhe alatt jelentse be.

Elitéit vadorzók. Ez év május hó 
27-én a Rédova községhez tartozó úgy
nevezett „Nadindova“ erdőrészben, a 
szolgálati kőrútján levő Králik István 
kisegítő erdész észrevette, hogy az er
dőben Stehlo András ösmert rédovai 
vadorzó vadászik. Az erdész elébe ke
rült a vadorzónak, elbújt egy fa mögé 
s mikor már mintegy tiz lépésre volt a 
vadorzó, hirtelen elöugrott az erdész s 
fegyverét a vadorzóra irányítva felszó
lította, hogy tegye le fegyverét és adja 
meg magát. Stehlo a felszólításnak nem 
engedelmeskedett, hanem katonai kara
bélyának biztositó zárát kinyitva, célba 
vette az erdészt. Králik erdész, hogy 
ráijesszen a vadorzóra, mielőtt még az 
lőhetett volna, egy riasztó lövést tett a 
vadorzó feje fölött. — Erre a vadorzó, 
mintha lövés érte volna, elvágódott a 
földön és sebesülést színlelve, várta a 
kellő pillanatot, hogy megszökhessen. Ez 
sikerült is neki. Amikor az erdész a 
vadorzó kabátja és botja felé nyúlt és 
kissé megfordult, ezt a pillanatot fel
használva, a vadorzó felkapta fegyverét, 
futásnak eredt és eltűnt az erdő sűrű
jében. Králik erdész azonnal jelentette
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az esetet a csendörségen és feljelentést 
tett a vadorzó ellen. — Stehlo ügyét 
most tárgyalla a helybeli kerületi bíró
ság, akit vadlopás kísérlete és enge
délynélküli fegyverviselés miatt 2 havi 
fogházra és 200 korona pénzbüntetésre 
Ítélték el feltétlenül. Az elitéit vadorzó 
azonnal meg is kezdte büntetésének 
letöltését.

Egy másik vadorzási ügyben is most 
ítélkezett a helybeli kerületi bíróság. 
Maksi János és Tóth Zoltán kisgömöri 
lakosok, orvvadászok a húsvéti ünne
pek előtt, április hó 9-én elhatározták, 
hogy az ünnepekre vadhúst szereznek 
be. A nevezett napon kimentek a közeli 
erdőbe és sikerült is nekik egy szép 
őzbakot elejteniök. Hazafelé menet ösz- 
szetalálkoztak Ciprusz Géza kisgömöri 
mezőőrrel, aki megosztozott velük a 
zsákmányon, segített az orvvadászoknak 
az elejtett állat bőrét lenyúzni, melyért 
jutalmul 6 kgr. őzhust is kapott. — A 
csendőrség azonban értesült az orvva
dászatról, lefoglalta a még meglévő őz
hust, melyet a falu szegényei között 
osztottak szét, a két orvvadász és Cip
rusz mezőőr ellen pedig megindították 
az eljárást. Ügyüket most tárgyalta a 
helybeli kerületi bíróság Vágássy-taná- 
csa s a bíróság Maksi Jánost — miután 
már többször volt büntetve hasonló 
bűncselekményért — 13 havi börtönre 
és 100 Ke. pénzbüntetésre, Tóth Zoltánt 
3 havi fogházra, Ciprusz mezőőrt pedig 
orgazdaságért 4 havi fogházbüntetésre 
Ítélte el feltétlenül. — Tóth és Ciprusz 
az ítéletben megnyugodtak, Maksi el
lenben az ítélet súlyossága miatt feleb- 
bezést jelentett be.

Filmszínház. Folyó hó 21—22 én a 
„Szökés a Riviérán" című németnyelvű 
film kerül bemutatásra, mely érdekes s 
mulatságos, valamint váratlan fordula
tokkal van tele. Gustav Fröhlichet mint 
búvárt látjuk, amint menekülés közben 
leszáll a tengerre, ahol jövendőbelijével 
találkozik. Bolváry Géza rendezői ötle
tei a kitűnő táncok és slágerek képezik 
ezen film attrakcióit. Szerepelnek még 
Lujsa Claudius, Theo Lingun és Walter 
Jantsek.

Folyó hó 25-én „Vig az élet a tenge
ren cimü német film kerül színre Ida 
Wüsttel a főszerepben. Partnere Paul 
Henckels, Fritz Geuscheu stb, Winkler 
unokaöccse tengeri utazást rendez, mely
re megnyeri agglegény nagybátyját, ki 
reméli, hogy apróhirdetés utján keresett 
ideáljával találkozik. A hajón hangula
tos jelenetek zajlanak le s az esemé
nyek mind jobban bonyolódnak s pom
pás szórakozást nyújtanak.

Folyó hó 26-án „A szerelem könnyei" 
cimü amerikai film kerül lepergésre, 
melyben a néma filmekből ismert Nor
ma Shearert látjuk viszont. E film drámai 
lendületben tárja elénk két generáció 
romantikáját és mély szenvedélyek tu- 
sáját, mely ledönti a gyilkosság előíté
letét, melynek révén az anya bűne átok
ként száll a fiúra. E film elejétől végig 
nyűgöz le kivételes erejével.

Nem akarta gyermekét iskolába 
járatni: fogházra Ítélték. Trhan Já
nos földmives, Mocsár pusztai (Rima 
kokova mellett) lakos nem akarta gyer
mekét engedni az ottan állami elemi is
kolába, sőt a jegyző felszólítására ka
pával támadt rá a jegyzőre. A jegyző 
feljelentésére a helybeli bíróság a reni
tens földmivest hat heti fogházra és 
200 Ke pénzbüntetésre Ítélte el feltétle
nül. Úgy az elitéit, mint az államügyész 
felebbezést jelentettek be.

Letartóztatták a tornaijai kereske
dő betörőit. Megírtuk annakidején, hogy 
Rosenberg József tornaijai nagykereske
dő üzletében betörők jártak és a Wert- 
heim-kasszából 15.000 korona készpénzt 
loptak el. A nagyarányú lopás úgy tör
tént, hogy Rosenberg előző este benn
felejtette a Wertheim-kasszában a kul
csot, amelynek segítségével az ismeret
len látogatók felnyitha'ták a pénzszek
rényt és hozzájutottak a pénzhez. — A 
nyomozás során súlyos gyanú merült fel 
Rosenberg és Márton nevű fia ellen, 
akiket a csendőrség őrizetbe vett ugyan, 
de a helybeli államügyészség elrendelte 
azonnali szabadlábrahelyezésüket. — A 
nyomozás tovább folytatódott és most 
sikerült az igazi tetteseket Pobori Fe
renc és Schulzer Jenő személyében le
tartóztatnia a csendőrségnek. A gyanú 
azért irányult Pobori ellen, mert neve-'

zett, aki teljesen vagyontalan, szegény 
ember, a betörést követő másnapon az 
egyik tornaijai bankban saját nevére
15.000 KS-t helyezett el betét könyvre. 
Pobori a pénz eredetéről nem akar bő
vebb felvilágosilást adni, társával együtt 
tagadják a betörést, de alibit nem tud
nak bizonyítani. — A nyomozás ebben 
az ügyben egyelőre tovább folyik.

Garázdálkodó legények. Múlt év 
Szilveszterének éjjelén a sajőszentkirá- 
lyi legények közül Tóth Dezső, Kósik 
József és hét társuk átrándultak a szom
szédos Abafala községbe, hogy megver
jék az abafalai legényeket. El is men
tek Abafalán a Gérecz József házába, a 
pitvar ajtaját betörték,az ablakokat bezúz
ták, a kerítést kidöntötték és az udva
ron, ami kezük közé került, mindent 
összetörtek. A helybeli kerületi bíróság 
most ítélte el a garázda legényeket ma
gánosok elleni erőszak büntette miatt 
és Tóth Dezsőt hat heti, Kósik Józsefet 
öt heti, és hét társukat pedig egyenként
3—3 napi fogházbüntetésre Ítélte el fel
tétlenül.— Az Ítélet jogerőre emelkedett.

A betegsegélyző részére szóló or
vosi és gyógyszertári számlák bé
lyegmentesek. A pénzügyminisztérium 
rendeletet adott ki az alárendelt pénz
ügyi hatóságoknak, amelyekben figyel
meztet, hogy a szociális biztosításról 
szóló törvény rendelkezéseinek értelmé
ben olyan jegyzékek is bélyegmentesek, 
melyeket egyrészt a biztosítók, más
részt pedig az orvosok és gyógyszertá
rak közötti jogi tárgyalásokra használ
nak fel. Ezért a pénzügyminisztérium 
elrendelte, hogy a jövőben bélyegmen
tesek azok a számlák is, amelyeket a 
betegbiztositás céljaira szolgáló teljesít
ményekről és szállított árukról nyújta
nak be az orvosok és gyógyszertárak, 
amennyiben ezek a számlák az érvé
nyes előírások értelmében egyáltalán 
bélyegkötelesek volnának.

Letartóztatott dinamit merénylő.
Még 1934. szeptember hó 5-én történt, 
hogy ismeretlen tettes merényletet kö
vetett el Csetneken, Kabla Lajos ottani 
róm. kath. plébános ellen, akinek abla
kába az est beálltával dinamit patrónt 
dobott. A patron felrobbant, betörte az 
ablakot, egyes szilánkok behatoltak a 
szobába is, de kárt emberéletben sze
rencsére nem okoztak.-— A csendőrség
nek hosszas nyomozás után most sike
rült a tettest Üveges János csetneki la
kos személyében letartóztatnia, akit be 
szállítottak a helybeli kerületi bíróság 
fogházába.

S P O R T .
A CsAF—MLSz Középkerületének
IX. számú hivatalos közleménye.
Hív. közleményeink Vili. számában 

sajtóhiba folytán Kovács Jenő Gyula ri
maszombati Törekvés SE—SK Slovan 
Rim. Sobota átlépése ügyében Ke 900'— 
összeg helyett tévedésből 200'— összeg 
jelent meg. Eme közleményünket tehát 
a következőképpen helyesbitjük :

A CsAF Kovács Jenő Gyula r. Törek
vés SE játékost a SK Slovan Rim. So
bota részére 6 havi várakozási idővel, 
Ké 900'— (kilencszáz Ke) ellenében 
kiadta.

Megjegyzések az 1936. novemberi át
lépési bejelentésekhez :

1. Sok játékosnál az átigazolási dijat 
nem fizették be. Ennek elmulasztása 
miatt az átlépési kéréseket az 1. B. nov. 
16-án érvénytelenítette.

2. Születési okmányok beterjesztése 
szükséges:

Tóth Pál: Ragyolci TC—Losonci AFC.
Kuíel Ernő : Lévai TE—Füleki TC.
3. A 8-ik §. alkalmazására alkalmas :
Kuíel Ernő: Lévai TE—Füleki TC.
4. Deitihardt Józs"f: Galántai SE, és 

Kuzsel Ernő Lévai TE mindkettő a Fü
leki TC-hoz kért átigazolása fölött a 
Központ külön fog határozni, ha a FTC 
nevezettekről folyó hó 20-ig lakbizony
latot beterjeszt, amely szerint mindkét 
játékos Füleken állandóan lakik és be 
van jelentve. Egyébként a CsAF leg
újabb szabálya szerint, — miután mind
két játékos nincs még 6 hónapja jelen
legi egyesületüknél igazolva, — átlépé
süket érvényteleníteni kell. Figyelem! 
Minden egyesületre igen fontos! (A Fü

leki TC-ot a Központ ezen felhívásáról 
külön átiratban is idejében értesítettük.)

Beérkezett kiadatási lap értelmében 
Témák Lajos Tamásfalai MSC—Rima- 
szombati Törekvés SE 1936. december 
1-től játékengedélyt nyer.

Igazolv. beterjesztése XI. 30-án :
Tamásfalai MSC : Oláh Pál Béla. Mu

lasztás esetén rendbírság és egyéb kö
vetkezmények. Nevezett játékos részére 
hiv, születési okmányt is kérünk.

Előírások a CsAF sorsjegyalapjából 
való segély iránti kérések beadásához.

1. A sorsjegyalapból való segélyre jo
ga van minden CsAF-egyesületnek (te
hát a CsAF—MLSz egyesületeknek is!), 
amely az átvett sorsjegyeket megfizette.

2. Ilyen kéréseket hivatalos utón, azaz 
a kerületen keresztül kell beadni, még 
pedig 1936. november 30-dig.

3. A segélyeket a saját, bérelt vagy 
kölcsönbe vett pályák megjavítására, 
fönntartására (beruházás) folyósítják.

4. Minden kéréshez csatolni kell az 
egyesület multévi gazdálkodásáról szóló 
jelentést (pénztári), a folyó évi költség- 
előirányzatot a, pálya megjavítására vo
natkozó esetleges előirányzatot és ama 
ingatlan tulajdonosával kötött szerződés 
esetleges másolatát is, akinek pályáját 
bérli.

Egész kivételes esetekben, m. p. oly 
egyesületnek, amely a sorsjegyek árusí
tásánál különös érdemeket szerzett, 
azonban pályával nem rendelkezik, más 
sportszükségletekre is adható segély.

Olyan kéreteket, amelyek fönti feltéte
lek nem felelnek meg, egyáltalában nem 
fognak tárgyalni.

Hivatalos lapunk Vl-ik számában meg
jelent az I. B.-nek ama határozata, amely 
szerint átigazolás ideje alatt álló játé
kos eltávozása előtt lakhelyét változtatja, 
azaz uj (leendő) egyesületére költözik. 
Tehát eltávozás előtt köteles ezt — leg
később a hét szerdájáig — az egyesü
letének (a réginek) ajánlva megírni. 
Ennek elmulasztása házi fegyelmi eljá
rást, felfüggesztést és végeredményben 
az átlépés hatálytalanítását fogja vonni 
maga után.

A CsAF választmánya jóváhagyta az 
Apátfalusi SC—Losonci MTE, valamint 
a Rimaszombati AC—RME fúzióját a 
megadott nevek alatt.

CsAF Fegy. Biz. a beterjesztett jegy
zőkönyvek és bizonyítékok alapján Di- 
vis József PieStansk# FK—Füleki TC 
átlépésének ügyében a Szövetség állás
pontját elfogadta és a játékos első át
lépési bejelentését érvényesnek ismerte 
el. A PFK akkori követelés bejelentése 
alapján a kiadatási követelés 14540’— 
Ke mely ellen a játékos a CsAF-nál 
14 napon belül ajánlott levélben panasz- 
szal élhet. A másolatát tájékoztatás vé
gett kérjük a Központnak beterjeszteni.

Az I. B. Kromholc János Rimaszom
bati Törekvés SE játékost a SK Slovan 
Rim. Sobota részére 1 hó K5 100’— ki
adta.

Az I. B. nem adta ki : Kisely András 
Füleki TC—SK Slovan Rim. Sobota (elő
ző átigazolásából FTC-hoz felfüggesztés 
alatt van a CsAF-nál.)

Az I. B. a kerületünkben november 
hónapban történt több átigazolásokra 
vonatkozólag a következő határozatokat 
hozta : Tóth István Ragyolci TC—Füle
ki TC átigazolási kérését érvényteleníti, 
mivel előzőén a Losonci AFC részére 
átlépést jelentett be és igy az előbb be
érkezettet kell alapul venni. — Humay 
János, illetve Huszti István átlépési beje
lentés fölcserélése tárgyában az I. B. a 
Tamásfalai MSC kérését kénytelen el

utasítani, mivel csakis a tényleg beér
kezett jelentés mérvadó és igy Humay 
átigazolása folyamatban van. Huszti Ist
ván bejelentését december 1-én adják 
fel. Kresnye Károly hathavi várakozási 
ideje november 1-én lejárt. A TMSC 
vétójával május havában élhetett volna, 
és igy elkésett.

Rimaszombat, 1936. november 19. 
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k.

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
LAFC—Törekvés 4:1. (2:0). Biró :

Drenko.
A Törekvés Éliás és Riz nélkül ját

szó csapata nem várt súlyos vereséget 
szenvedett Losoncon a LAFC-tól. Ezt 
főleg nehány fegyelmezetlen játékosá
nak köszönheti, akik nem törődve az 
egyesület hírnevével, előző este kimarad
tak és mulatoztak. A Törekvés a me
zőnyben egyenrangú ellenfele volt a 
LAFC-nak, azonban kapu előtti bizony
talansága és puhasága miatt minden 
támadása meghiúsult. A csatársorban 
egyedül Tronka érdemel dicséretet, aki 
az egyetlen gólt is lőtte. A fedezetsor
ban Szlovencsák, Katz és szünet után 
Gyürék nagy igyekezettel játszottak és 
tartották fel a LAFC támadásokat. A 
védelemben a két hátvéd igen gyengén 
működött, mig Áron kapus jó védése 
mellett 1—2 potyagólt is kapott.

A Törekvés — dacára az előhaladott 
idénynek — még barátságos mérkőzést 
játszik és pedig Füleken az ottani diviziós 
csapat ellen. A mérkőzés még súlyosabb 
feladatot jelent, mint a LAFC ellen, 
azonban a játékosoknak helyre kell ál- 
litaniok azt a csorbát, melyet a LAFC 
ellen szenvedtek s igaz becsülettel kell 
küzdeniük.

Felelős szerk esztő : Rábely Károly.

K e r e s i  ü iy es  és rendes t e já r é i t
fél napokra. Menfiely-ncca 15. sz.

Hölgyeim! Arcbőrük üde és fiata
los marad, fia

Ellsaiet A r i i  készítményeket
használnak. — Egyedárúsitó:

iJ 0 K 0 R ^ o g é r i a ; j
Keresek

egy 2 esetleg 3 szobás komfortos lakást
Cint: a kiadóhivatalban.

Egy jókarban levő használt, rövid

z o n g o r á t
keresek megvételre.

Cím a kiadóhivatalban.

B é r la k á s
négy szobával, mellékhelyiségekkel 

január hó 1-től kiadó. 
Felvilágosítást az evang. lelkészi 

hivatal ad.

Minden igényt kielégít 
a  P h i l i p s  S i m f o n i k u s  s z é r ia .

K észséggel bemutatja
M U R A  és  T Á R S A
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