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M ik u lá sra !
Retikülök, illatszerek, 

maniktir-kasetták, 
fésűk, neccezairek  
nagy választékban
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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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A k assa i országos kultúránkét.
I r t a :  MÁRKUS LÁSZLÓ.

A csehszlovákiai magyarság kul
turális életében valóban nagy jelen
tőségű esemény színhelye volt Kassa 
f. hó 15-én, ahol és amikor tiz or
szágos kulturszervezet képviselői 
gyülekeztünk egybe seregszemlére, 
munkaankétra, hogy mig egyrészt 
beszámoljunk a meglevő kultur- 
szervezetek eddig végzett munkájá 
ról, másrészt rámutassunk azokra 
a hibákra és hiányokra, amik a 
célirányos, eredményes munka ki
fogástalan elvégzését befolyásolták, 
korlátozták vagy éppen akadályoz
ták, de egyúttal a jövőre munka- 
programunkat is megadjuk.

A dr. Sziklay Ferenc, volt kul- 
turreferens, ennek a nagytudásu és 
munkabírású, kiváló kultui munkás
nak vezetése és irányítása alatt 
álló előkészítő bizottság által ösz- 
szehivott országos értekezlet az 
áitala végzett értékes munka foly
tán is magas színvonalon álló igazi 
kulturünneppé vált, melynek lefo
lyásáról a napilapok már részlete
sen beszámoltak és azt mi röviden 
a következőkben ismertethetjük :

Az értekezleten a következő országos 
kulturszervezetek jelentek meg személyes 
képviselettel: a SzMKE, PrMKE, a Cseh
szlovákiai Magyar Társadalmi Égyesüle- 
tek Szövetsége, a Szlovenszkói Magyar 
Szinpártoló Egyesület, a Podk. Ruszi 
Színházi Szövetkezet, a Csehszlovákiai 
Magyar Dalosszövetség, a Magyar Iro
dalmi Szövetség, a Kazinczy Könyv- és 
Lapkiadó Szövetkezet, a Csehszlovákiai 
Magyar Testnevelő Szövetség és a Men- 
sa Akademica Egyesület.

A gyűlés Schubert Tódor, a kitűnő 
kulturember és a magyar kuitura lelkes 
dolgosa elnöklete alatt folyt le. A fő
előadó dr. Sziklay Ferenc, a Kazinczy 
Társaság elnöke volt. Előterjesztésében 
ismertette a csehszlovákiai kulturélet 
másfélévtizedes fejlődés történetét. Is 
mertette azt az elméleti elgondolást, 
melyet a kisebbségi élet megismerése 
alapján s a kisebbségi nemzettest kul
turális szükségleteinek és lehetőségei
nek figyelembe vételével az államjogi 
változás után megfogalmazott s mely 
nek gyakorlati megvalósitása volt a fen
tebb felsorolt egyesületekből és egyesü
leti szövetségekből álló kulturális keret- 
rendszer kiépítése. A kiinduló pont — 
az előadó szerint — az egységes ki
sebbségi öntudat kifejlesztése volt, mint 
követelmény sa  cél szintén egységes, a 
kulturált kisebbségi szellemiség lehet 
mirft eredmény. Az egységes kiindulási 
pontból egységes célpontba való hala
dás a kulturális élet munkafázisai sze
rint szétágazó utakon vezet s ezen uta
kat járják a kisebbségi élet egyes mun

katerületeit ellátó, különböző feladatkört 
vállaló szervezetek. A cél egysége teszi 
azonban szükségessé a különböző mun
kafázisok összhangba hangolását s az 
értekezletnek ez volt éppen az egyik 
fontos feladata.

Az egyes szervezetek képviselői be
számolóikban ismertették az eddig el
végzett munkájukat, őszintén feltárták 
az észlelt hibákat és hiányosságokat és 
előterjesztették munkaprogramjaikat a 
jövőre. Tárgyilagosan mérlegelték, hogy 
az egyes szervezetek működése mely 
pontokon egészíti ki, vagy keresztezi 
egymást s ezen szempontok figyelembe 
vételével áiiapodtak meg a szervezetek 
központi irányításában, az egyes szerve
zetek megbizottaiból alakított állandó 
jellegű közös bizottág révén.

Kiterjedt a figyelme az értekezletnek 
az ismertetett kulturális rendszer kere
tén kívül  e s ő  kulturális szervezetekre' 
is. Ezek munkásságát is fontosnak és 
értékesnek ismerte el s határozatba 
ment, hogy az ezekkel való kooperálás 
iránt megteszi a megalakított közös bi
zottság a szükséges lépéseket. Egységes 
erő, az elvégzett munka öntudata s a 
kölcsönös megértés és szeretet össz
hangja biztosította a sikerét az első 
ilyen összefogó kulturális értekezletnek, 
mely a jövőben a megalakult közös bi
zottság határozata értelmében gyakrab
ban ismétlődni fog.

Ami az értekezlet szépségének külö
nös jelentőséget adott, az volt, hogy 
nem akart többnek látszani, mint a mi
nek indult. Egyszerű seregszemléje volt 
a kisebbségi magyar társadalom önere
jéből életre hivott kulturális szerveze
teinek, számbavétele, szigorú önkritiká
val megmért felülvizsgálása az elvégzett 
munkának, határozott és egységes kitű
zése a jövő programjának s hogy célja 
a belső erő megszilárditása volt és igy 
senki ellenében nem nyilatkozott meg 
általa támadó él.

Schubert elnök a résztvevők egyhan
gú lelkesedésének kíséretében mondott 
köszönetét dr. Sziklay Ferencnek, akinek 
— megáliapitása szerint is — oroszlán- 
része van a magyar kisebbségi élet 
ilyetén kialakításában s aki ennek a 
most lefolyt kulturankétnak létrehozá
sát is fáradhatatlan buzgalommal készí
tette elő.

Ebből a rövidre szabott beszá
molóból is megállapítható, hogy a 
kassai első kultúránkét minden te
kintetben sikeres volt. De hogy ré
szint az egyes országos kulturszerve
zetek jövőbeni munkája, részint pe
dig az ankéten részt vett kultur
szervezetek megjelent képviselőiből 
alakult közös bizottság működése: 
sikeres és áldásos eredményeket 
produkáló legyen, elsősorban és 
mindenekfölött szükséges minden 
fajához és nemzetéhez rendíthetet

len hűséggel ragaszkodó, a nem
zeti alapról soha le nem térő 
kulturmagyar elszakíthatatlan lánc
ként való összefogása, öntudatos, 
megértő, áldozatos támogatása s ha 
kell önzetlen, hathatós munkavál
lalása, kulturális életünk szebbé, 
virágzóbbá, az egyetemes emberi 
kultúrára s általában az egész em
beriségre áldásossá tételére.

Mert bizony-bizony mondom, 
csak igy küszöbölhetők ki az ész
lelt hibák és pótolhatók a hiányok, 
csak igy érhető el emberi boldo
gulásunk és az a borútól-mentes, 
napfényes jövő, a mely felé soha 
görbére nem hajló egyenes utón 
haladva valamennyien nagy hittel 
igyekszünk.

A vigalmi-adóra vonatkozó 
előírások módosítása.

a belügyminisztérium a vigalmi-adóra 
vonatkozó törvényes előírások noveili- 
záiására kormányrendeletet dolgozott ki. 
A kormányrendelet nagyobbrészt átve
szi a régi előírásokat, de több tekintet
ben kiegészíti azokat. így pl. vigalmi
adé alá esőnek nyilvánítja a zeneauto
matákat, a játékautomatákat, a gramo
fon- és rádióprodukciókat. A kormány- 
rendelet részletes előírásokat tartalmaz 
arra vonatkozóan, hogy melyek a vi
galmi adó alól való fölmentésnek a föl
tételei. A kormányrendelet indokolása 
kimondja, hogy a rendelet-tervezet ösz- 
szeállitásakor miért nem vették figye
lembe az amatőr sportegyesületeknek a 
vigalmiadó alól való mentességre vo
natkozó kívánságait.

Az indokolás szerint ennek a kérés
nek azért nem lehet eleget tenni, mert 
a községek pénzügyi helyzete ezt nem 
engedi meg és ha a korményrendelet a 
vigalmiadó-mentességet az amatőrizmus 
fogalmához kötné, úgy ezt az előírást a 
professzionista sportegyesületek kihasz
nálhatnák.

Ami a kulturvállalatokat illeti, a kor
mányrendelet-tervezet azokat a vállala
tokat is, amelyek az államvédelem és a 
repülés ügyét propagálják, mentesiti a 
vigalmiadó alól. Hasonlóképpen vigalmi
adómentesek a gazdasági, kulturális és 
testnevelési propaganda célját szolgáló 
rendezések.

Ami az adó mérvét illeti, a rendelet 
előirja, hogy 1 koronáig 10 fillér, L50 
koronáig 20 fillér, 2 koronáig 40 fillér, 
2 koronán felül pedig 5 koronáig a 
beléptidij 20 százaléka, 10 koronáig 30 
százaléka, 20 koronáig 40 százaléka, 20 
koronán felül pedig a belépődíj 50 szá
zaléka fizetendő vigalmiadó cimén. — 
Táncmulatságoknál a vigalmiadó, tekin
tet nélkül a beléptidij magasságára, a 
beléptidij 50 százalékát fogja kitenni.

A rendelet uj előírást is tartalmaz, 
amelynek értelmében azoknál a mulat

ságoknál, amelyekre a beléptidij 2 ko
ronánál kevesebb, ha a beléptidij mel
lett még az eladásra kerülő ételek és 
italok árát fölemelik, a községi biró az 
előirt vigalmiadó mellett még bizonyos 
pausált is szedhet be. Ami az átalányt 
illeti, a rendelet előirja, hogy a pausál 
összege egy mulatság vagy egy egész 
nap után 3 koronától 5000 koronáig 
terjedhet. A pausált a mulatság meg
kezdése előtt kell lefizetni.

A kormányrendelet-tervezet jelentősen 
emeli a pénzbírságot, amennyiben a 
birság a jövőben 10 koronától 500 ko
ronáig terjedhet.

A tervezet szerint a rendelet a kihir
detés napján lép életbe.

Az állami elemi magyar leányiskola 
jótékony célú gyermekelőadása.

Vasárnap délután népes ház előtt tar
tották meg ez évi jótékonycélu előadá
sukat az állami elemi magyar leány
iskola növendékei az intézet tantestüle
tének, iiietöieg szülői bizottságának ren
dezésében, a szegénysorsu magyar is
kolatársak karácsonyi felsegélyezésére.

A kis műkedvelők, mint minden 
évben, úgy most is pompás előadás
sal honorálták a megjelent nagyszá
mú közönség jóságát és több mint 
két órára visszavarázsoltak mindenkit a 
boldog ifjúkor tündérkertjébe.— A sze
replő gyermekek súgó nélküli precíz 
játéka, a pazar kiállítás, a műsor tar
talmas összeválogatása, az egésznek 
stílusos szinrehozása az ifjúság minden 
igaz barátjának őszinte élvezetet jelentett 
s a rendezést lebonyolító szülői bizott
ságnak és lelkes elnöknőjének, Makovits 
Jenönének, valamint a betanítás nehéz 
munkáját fáradhatatlanul végző tantes
tület minden egyes tagjának, de legfő- 
képen Pásztor Mária tanítónőnek ezért 
kétszeres elismerés és köszönet jár.

A helyesen összeállított előadást 
Schreiber Jutka prológja vezette be, aki 
ügyesen, nyugodtan, hangsúlyozva mon
dotta el kedves kis megnyitó beszédét.

Hatásos száma volt a műsornak az 
Uhrovics Dundi, Németh Joli, Suhajik 
Ica, Gábor Valika, Murányi Lenke, Ríz 
Ilona, Lusztig Jutka, Illés Márta, Heré
nyi Kató, Drucker Erika, Vaskó Lenke 
és Kosiner Lili növendékek által bemu
tatott tornagyakorlat.

A műsor harmadik számát, a „Kis 
kotynyeles" cimü monológot nagyon 
ügyesen adta elő Kosiner Hédi, mig a 
következő számban, a „Tiroli tánc" be
mutatásában Kosiner Lili és Kosiner 
Hédi arattak nagy sikert.

Szünet után a műsor legnagyobb ha
tást elért száma következett, a „Mese 
az édesanyáról" című három felvonásos 
színjáték, amelyben az összes szereplők, 
de különösen a két főszereplő, Hegedűs 
Lujzika (Iluska) és Martincsok Edith 
(Jancsi) arattak nagy sikert, talpraeset
ten alakítván szerepeiket. De a többi 
szereplők is elsőrangú alakítást nyúj
tottak és pedig Korenkó Dórika (bojtár), 
Durda Évike (libapásztor), utóbbinak 
magyar szólóját hatalmas tapsvihar ho-

November 28-án este 8 órakor: nagy műsoros estély a Járási Hivatal székházának dísztermében
a szegénysorsu magyar gimnazisták javára.
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norálta, melyet megkellett ismételnie. — 
Azután Bodnár Bözsike (betyár), Janó 
Valéria (boszorkány), Makovits Pömpi 
(Hamupipőke), Bulla Katóka (Hófehér
ke), Pataky Jutka (Csipkerózsa), Hlozek 
Icuka (Mesebácsi), Antal Boriska (tün
dérkirály), Suhajik kuka (tündérkirály
nő), Brózman Edithke (farkas), Topolya 
Bözsike (gonosz tündér), Noga Manczi 
(Jancsi), Kresnye kuka (Juliska), Ba
logh Magda (Piroska) és a két 
királyfi szerepében Gábor Valika és 
Zsémlicska Piroska.— Tündérek voltak'. 
Hercz Ibiké, Moravcsik Manczika, Pap 
Lenke, Korenko Katicza, Martincsok 
Luczika, Szabó Iluska, Szokolay Katóka, 
Telek Zsuzsika. — Törpék: Zeithaml 
Erika, Filo Bözsike, Winkler Manczika, 
Kárpáti Ági, Gubics Liliké, Kiszlinger 
Iczuka és Weisz Juczika. Elismerés il
leti a három derekasan konferáló kis
leányt : Hiozek kát, Korenko Dórát és 
Schreiber Jutkát, akik ügyesen, hang
súlyozva konferáltak.

Nem volna teljes beszámolónk, ha 
meg nem emlékeznénk a színpadi ren
dezés kiváló mestereiről : Makovits Je
nőről, Durda Jánosról és Vány a Gézáról, 
akiknek önzetlen fáradozása lehetővé 
tette, hogy az egyes műsorszámok meg
felelő színpadi rendezésben részesül
hessenek. Köszönet illeti Bodnár Gézát 
a kiváló színes vetítésért, Gábor János 
helybeli fodrászmestert a szereplők ki 
festéséért s mindazokat elismerés illeti, 
— különösen Mándy Antal reálgimná
ziumi tornatanárt, — akik az ifjúsági 
előadás sikerének előmozdítása céljából 
értékes munkájukkal és fáradozásuk
kal ahhoz hozzájárultak. Szemlélő.

András estéjén.
Izzik a parázs, 
kanáiban ólom 
higanya remeg; 
sistereg a víz, 
a titkos jövőt 
ám most tudjuk meg.

Árnykép a falon: 
karcsú nőalak 
mi elibénk jő; 
igaz a jóslat: 
a férfi sorsa 
mindig csak a nő.

És eljött Advent ismét.
Csodás várakozásával, örök titokzatos

ságával ránk köszöntött újból Advent.
A beteljesedésben hívők zsolozsmát zen

gő ajakán szeniséges érzések halk meló
diája muzsikál az orgonák búgásában.

Az ígéret jövetelének, a bűnöktől meg
váltó bevonulásának útját a szeretet ékes 
szőnyegével teríti be az ájtatosság.

Tekercsbefont, vékony viaszgyertyák 
imádságos könyvet világító fénye glorio- 
lát rajzol a szenvedésektől szabadulásban, 
a megváltásban hívők gondoktól gyötöri 
feje köré s a pirkadó hajnalok misés né
pe szívből szakadt, mélységes buzgóság- 
gal énekli adventi fohászát: Harmatozza- 
tok égi magasok...

Böjtökben kikoplalt testeken 
sebet vág az önsanyargatás 
szöges korbácsa,
hogy nagyobb, élőbb legyen a hit 
s a várakozás hegyén összegyülteknek 
tisztán látása
érzőbb, örömösebb a szenvedés után, 
ha a kenyeres-vizes böjtök múltán 
ünnepre csendül a lélek harangja 
s hajnali misék ájiatos papja 
az eget kéri:
Rorate coeli!...
...Mert eljött Advent ismét...

Eljegyzés. Mojzes Katicát eljegyezte 
Szepesy József november 28-án Várge- 
dén. (M. k. é. h )

A Csehszlovák Vörös Kereszt helyi 
egyesülete folyó hó 30-án este fél 9 
órai kezdettel a volt vármegyeháza nagy
termében a szegény gyermekek kará

csonyi megajándékozására hangversenyt 
rendez. Közreműködik Barton Pepa or
szágos hirü hegedűművész. Belépődíj 8 
K5., diákoknak és katonáknak 2 Kő. — 
Tekintettel a jótékony célra, szives tá
mogatást kér a Vörös Kereszt helyi 
egyesülete.

Az Izraelita Nőegylet jótékonycélu 
estje. A rimaszombati Izr. Nőegylet f. 
évi december 5 én (szombaton) este 
fél 9 órai kezdettel a Tátra-szálló nagy 
termében jótékonycélu műsoros tánc
estélyt rendez. — Az eddig kiszivárgott 
hírek szerint a rendezőség ezúttal is 
igen szép programmal fog kedveskedni 
közönségének és ennek következtében 
az est iránt már most városszerte ért
hető érdeklődés nyilvánul meg.

Berzsenyi-emlékest Rimaszombat
ban. Berzsenyi Dániel halálának száza
dik évfordulóját Rimaszombat magyar
sága is méltóképpen készül megünne
pelni. — December 6 án (vasárnap) este 
a Polgárikör nagytermében lesz meg
tartva a rimaszombati Berzsenyi-emlék
ünnepély, amelyet a város kulturális és 
társadalmi egyesületeinek bevonásával 
a községi magyar közművelődési bizott
ság rendez meg. Az estély ünnepi 
előadását Ferenczy Eszter tanárnő tartja 
meg Berzsenyiről s előadását a legjobb 
rimaszombati szavalók fogják illusztrál
ni Berzsenyi költeményekkel. — A Ri 
maszombati Magyar Dalegylet férfikara 
id. Halász József karnagy vezényletével 
szintén közreműködik az estélyen, úgy
szintén Lakner Lászlóné zongoratanárnő 
is, aki Dohnányi C-dur rapszódiáját 
fogja eljátszani.

Műkedvelői szinielőadás. A helybeli 
Mária Kongregáció f. évi december 12- 
én este 8 órai kezdettel a Kath. Olva
sóegylet nagytermében szinielőadást ren
dez, mikor is Hol vagy édesanyám ? cí
mű 3. felvonásos színmüvet mutatja be 
a kongregáció többször sikeresen sze
repelt műkedvelő gárdája. A t. közönsé
get ezúton is szeretettel meghivja a 
kongregáció.

Előadás. A városi közművelődési bi
zottság rendezésében Dr. Gabonás Já
nos városi titkár Rimaszombat szociális

viszonyai és a város szociális munkája 
cimen, nagyszámú közönség jelenlétében 
értékes és érdekes előadást tartott f. hó 
25-én a városháza nagytermében. A fö
lötte sikerült előadást jövő számunkban 
részletesen ismertetjük.

Halálozások. Szeleczky Árpád, nyug. 
tb. árvaszéki elnök Budapesten, 67 éves 
korában váratlanul hirtelen meghalt. Az 
elhunyt közigazgatási szolgálatát Rima
szombatban, a régi Gömör- és Kishont- 
vármegyénél kezdette meg, a megyei 
árvaszéknél hosszabb ideig működött s 
az államfordulat alkalmával mint me
gyei árvaszéki ülnök távozott családjá
val városunkból, amelynek társadalmi 
életében egykor tevékenyen munkálko
dott. — Halálát özvegye, szül. Adorján 
Margit, két gyermeke és kiterjedt elő
kelő család gyászolja.

Dr. Koritsánszky Márton, ügyvéd, a 
gömöri ág. ev. egyházmegye felügyelője, 
a sajóvölgyi társaskör elnöke, a volt 
besztercebányai m. kir. 16-ik honvéd
gyalogezred több kitüntetésben részesült, 
tartalékos vitéz tisztje munkás életének 
54-ik évében folyó hó 25-én szivszél- 
híidés következtében váratlanul elhalá
lozott. A megboldogult közbecsülésben 
és szeretetben állott tagja volt Tornaija 
társadalmának és megdöbbentő hirte
lenséggel bekövetkezett halála őszinte 
részvétet váltott ki messze vidéken. 
Tragikus gyorsasággal jött elmúlása hű
séges hitvesét szül. Király Saroltát, édes 
anyját: özv. Koritsánszky Emánuelné 
szül. Ferencsik Ludmillát, testvéreit: Ko
ritsánszky Mária férj. Oláh Viktornét, 
Koritsánszky Gusztávot, ezek családját, 
Koritsánszky Vilmát, apósát: Dr. Király 
Kálmánt és ennek nejét, sógornőit: Ki
rály Erzsébet férj. Kossuth Sándornét, 
Király Mária férj. Tornallyay Zoltánnét 
és ezek családjait, valamint nagyszámú 
egyéb rokonságát döntötte gyászba, akik 
iránt általános, őszinte részvét nyilvá
nult meg, ami a folyó hó 27-én végbe
ment temetésén impozáns módon nyert 
kifejezést.

Nagy Mihály, városunk régi volt ipa
ros polgára, a volt Gömörmegyei Nép- 
és Iparbank hűséges altisztje életének

Mert azok voltunk ! Szilaj, fékezhe- 
tetlen haramiák.

Rettegett tőlünk az ucca, a környék 
és minden idegen környékbeli gyerek, 
aki a belső frontról felénk vetődött.

A házi állatvilágból is csak egyetlen 
egyet tűrtünk magunk között: Fidot, a 
kerékgyártóék okos, hűséges, de sok
szor cselszövő, Iomposszőrü tarka ku
tyáját, örömünknek és bánatunknak, ki
rándulásainknak és kalandjainknak egyik 
elszánt és reítenhetetlen bajnokát.

Abban az időben mi a Pavek-házban 
laktunk, az utca derekán, a templom
oldalon.

Külső disze azóta se igen változott az 
uccának, inkább csak kikeféiték, kimos
datták rokonszenves kócos fejét. Régi 
mivoltában látható ma is. Csupán csak 
annyi a változás rajta, hogy a Bacso-kut 
és az ablakunk alatti poshadt árok el
tűnt, a Broncs-kert benépesült s a 
Prúnyi bácsi ev. iskolája helyén emele
tes papiak épült.

Belső struktúrájának változása már 
súlyosabb természetű : az ucca elcsen
desült. A létszám hallatlanul megritkult.

Akkor még a gólyák a szabadkai rét 
vadvirágai között egy öreg fűz törzsén 
fészkeltek, a nádasok körül. Azóta a 
nádasok eltűntek, a gólyák a hinter- 
landról beljebb kerültek s tavasz jötté
vel, virágfakadáskor a gyárkémény tete
jén kelepeinek. De csak keiepelnek! 
Egész nap lebzselnek, s a huszadik szá
zad világfelfogásához idomulva, passzív 
rezisztenciában élnek.

Annyi bizonyos, hogy szárnyaló útjuk
ban inkább csak a cigánysereg felé len
dülnek, s mifelénk, a város felé csak 
nagyritkán, tomboló vihar idején sod
ródnak.

Bezzeg, a mi édes szüléink még nem 
ismerték ezt a sötét szólamot, hogy 
„egy ke.u

Ők nem sírtak jajgatókórusban az 
Isten áldásán. Ők dajkáltak és bölcsőt 
ringattak, és ebben a szent hivatásban 
élték ki vágyuk és örömük magasabb- 
rendű szépségeit.

Így hát sokasodtunk. Bár anyagiakban 
nem igen gyarapodtunk, de testi és

lelkierőkben sok fölösleg mutatkozott 
bennünk.

Ő, a mi apáink büszkén és önérzete
sen pödörték bajszukat, mikor tekinte
tükkel végigszántottak rajtunk. Pláne 
olyankor, mikor forró testvéri szeretet
ben összekapcsolódtunk s egymást gyúr
va, földhöz vagdosva, vérmérsékletünk 
vulkánikus kitöréseit boldog mosolygás
sal szemlélhették. Mintha hallanám :

— Ne búsuljunk ! Megfognak ezek 
élni a jéghátán is.

És megéltünk ! Igaz, hogy életutunk 
édes anyaföldünkön nem mindig virágos 
mezőkön, rengő búzatáblák között veze
tett, hanem sokszor a „jéghátán“ is.

A végzet rendeltetése szerint néhá- 
nyan közülünk elestek, elmerültek. Ki
gyomlált bennünket az élet. A 4—5 év
tized gyorsan elsuhant és megszántotta 
arcunkat. A rózsaszín üdeségnek, a sze
mek csillogó fényének nagy lett a fo
gyatékossága. Becsvágyunk lobogó láng
ja sem viharzik már. Elhalt a tüze, ösz- 
szeomlott a parazsa és hamuvá lett.

Most már csak emlékezünk, elmélke
dünk régi világunk felett és vissza- visz- 
szatértink hozzá álmodozni és lelkünket 
felfrissíteni.

Megilletődve gondolok rád, régi Lute- 
rános-ucca! Gyermekéveim csapongó 
jókedvének, örömének-bánatának szín
helye !

Ebben a Luterános-uccában éltünk, 
daloltunk, ordítottunk három szomszé
dos udvarban 62-en gyerekek.

Tessék jól figyelni ! Három szomszé
dos udvarban hatvanketten gyerekek I! 
Az Urnák 1886 ik esztendejében.

Ennyien keltünk, ennyien feküdtünk. 
Ki ágyban, ki díványon, ki pedig suped- 
liben vagy bölcsőben. Néha többen kel
tünk, mint feküdtünk úgy tavasszal, gó- 
lyahirfakadás idején.

És az az idő, ami a felkelés és le
fekvés közé esett, az a boldogság, a 
pajzán örömök keresése és gyakorlása 
volt. Igaz, nem annyira az erény és er
kölcs parancsai szerint, mint inkább 
saját fenséges ideáljaink szellemében.

A templomtól a Sodomáig húzódó 
házsorokban élt még 22 gyerek, az ipa
ros-generációt pedig 10 „szelidképü" 
inasgyerek képviselte.

Az a terrénum, mely a Sodorna-tótól 
a Feketerétig s a pokorágyi kőbányától 
a cserencsényi malomig terjedt, a mi 
fenhatóságunk alá tartozott.

Ott zajlott le ifjú életünk istentelen 
cselekedeteinek minden mozzanata. Né
ha-néha határainkon túl is elkalandoz
tunk, különösen a nyári és őszeleji hó
napokban, az „élet" cséplése idején, 
amikor a szilva, dinnye hamvasodni kez
dett és mi édes ízekre, tiltott gyümöl
csökre poríyázgattunk.

Volt két gonosz szellemünk : Guszti 
és Jani. Mindketten az inas-társadalom
ból. Tipikus bandita-újoncok. Jankó 
most valahol a Tresztye keleti felén fa
ragja a kocsikerekeket, ha él... Guszti 
pályát cserélt. Előbb grófi vadász, majd 
csendőr lett, Apolló-termettel, de a 
spártai jellem teljes hiányosságával. Nem 
is sokáig hordozta a kakastollat. Ka
landor vére csendőr-karriérjét hamaro
san fölperzselte. így került Liptóba. Ott 
egy zsidó lány szivét és pénzét Ameri
kába szöktette, pénzét elverte és üres 
zsebbel visszahajózott a havasokba, ahol 
korcsmáros lett. Később a világháború 
vérzivatarában eltűnt. Kár érte ! A népek 
kollektív boldogitásához meg volt min
den kvalitása.

A mindannyiunk által elismert vezér
S. Náci volt. Tőlünk pár évvel öregebb. 
Erős csontu, magas, vércse-orrú fiú, 
eleven észjárással, izgékony vérrel. Be
szédközben Ádámcsutkája folyton moz
gott. Ö szervezte meg az utca hadseregét.

Az apja szobafestő volt és egy alka
lommal Rátvay fogházfelügyelőnél fes
tett. Eközben Náci összebarátkozott Sán
dor Gyurival, az őrmester lenszőke, ra
gyavert fiával, aki szintén hadvezér volt 
a Malomszögben. A két vezér hamaro
san katonai szövetségre lépett, s igy 
Gyurka utján egy-kettőre hozzájutottunk 
a rabok által faragott kardokhoz — ba
gó-ajándék ellenében.

Rövidesen zászló is került s a zászló 
mellé szimbólumnak — egy nagy vas
kereszt is. '

Náci, Gyuri és D. Laci, — a hadsereg 
figyelő asszisztenciája mellett — a te
mető egyik sírjából kiemeltek egy nagy 
vaskeresztet s azt felcipeltük a Tormás
tetőre s ott, az Istenhez közel, ünnepi

csöndben a vezérek föleskettettek ben
nünket a zászló tisztaságának és be
csületének védelmére.

Az eskü után a zászlót hazavittük, a 
keresztet pedig — titoktartás fogadalma 
mellett — elástuk egy hid alatt.

Most már csak egyetlen vágyunk volt: 
minél kevesebbet tanulni, de annál több 
dicsőséget szerezni a zászlónak.

Ez be is következett. Harci vágytól 
égő és jól felszerelt hadseregünk rövi
desen ellenséget is szerzett.

Ellenségünk a gimnázium I—III. osz
tályaiból regrutálódott, mi pedig a közös
iskola IV—VI. osztályainak reményteljes 
növendékei voltunk.

A gimnazisták vezére B. volt, égy 
III ista. (Ma is é l : szárnyaszegetten, le
törve.) Á miénk Gyuri, a ragyás pan- 
dur-fiu.

A kihívás is meglörtént. Az ütközet 
színhelye a Tormás volt.

A mi csapatunk a temető-patakban 
húzódott meg, majd egy alkalmas pilla
natban iszonyú lármával, tűzzel és len
dülettel megrohamoztuk a téglagyár he
lyén menetelő ellenséget.

A harc heves és véres volt.
A két ellenséges hadosztály néhány 

percnyi összecsapás, kézitusa, ruhaszag
gatás után elvérzett.

Kiváló stratégánk : F. Púpi a veszély 
pillanatában hűséges kutyapajtásunkat: 
Fidot beleuszitotta a küzdelembe. Fido 
közénk ugrott és elszántan harcolt, 
rémségesen ugatott, mancsaival jobbra- 
balra csapkodott és összevissza ugrált 
közöttünk. Pompás taktikájával demori- 
zálta az ellenséget és szétfutott a sereg.

De nem igy a két vezér. Ezek heves, 
egyre fokozódó küzdelembe sodródtak, 
az akácfakardok zuhogtak fiatal testü
kön, párviadaluk közben a fájdalomtól 
sirtak és a szó szoros értelmében vé
resre verték egymást.

Mi pedig riadtan, lélegzetvisszafojtva 
néztük a küzedelmet s szorongó szívvel 
lestük a végét, az eredményt. De egyik 
fél sem győzött. A harc a lovagiasság 
szabályai szerint holtversenyben végző
dött.... S a csata lezajlása után balsej
telmektől gyötrődve „hazamentek a le
gények"...

Rákövetkező harmadnap, hétfőn, egy
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80-ik évében folyó hó 24-én városunk
ban meghalt. Az elaggott magános régi 
iparosember, a kiveszőben levő rimái 
hálós halászok legöregebbjének teme
tése őszinte részvét mellett f. hó 26-án 
ment végbe.

Molnár Zoltán, városunkban több év
vel ezelőtt megtelepedett nemesradnóti 
gazdálkodó szervi szívbajban f. hó 26 án 
elhunyt. Az életének 43 ik évét betöl
tött elhalt temetése folyó hó 28-án tör
tént. Halálát özvegye, fia, anyja, nagy
atyja, testvérei és rokonai gyászolják.

Özv. Szabó Józsefné szül. Szénássy 
Mária életének 74-ik évében f. hó 24-én 
Borsodnádasdon, hol fiánál tartózkodott 
évek óta, hosszas betegség után meghalt. 
A megboldogult törzsgyökeres rimaszom
bati polgári családból származott és 
hosszas ideig élt városunkban. Haláiát 
fia: Szabó József Rimamurány-Salgótar- 
jáni Vasmű r. t. tisztviselő, családjával, 
Kovács Lajos debreceni posta- és távír
da tanácsos, Kovács Mária férj. Székely 
Lajosné és ezek családja gyászolják. Az 
elhalálozás hire városunkban is őszinte 
részvétet váltott ki.

Felmentették az alaptalanul vádolt 
földbirtokosokat. A helybeli kerületi 
bíróság Vágássy-tanácsa most tárgyalta 
Dr. Dapsy Béla, Dapsy Árpád és Mária 
szkárosi földbirtokosok ügyét, akiket til
tott fegyvergyüjtéssel vádoltak meg. A 
most megtartott főtárgyaláson a bíróság 
mindhármukat felmentette a vád és kö- 
éetkezményei alól, miután beigazoltnak 
vette a bíróság, hogy a kérdéses fegy
verek mind régiek, hasznavehetetlenek 
s mint emléktárgyakat őrizték lakásukon.

Szabadlábra helyezték a betöréssel 
gyanúsított tornaljaiakat. Megírtuk 
lapunk legutolsó számában, hogy a tor 
naljai Rósenberg-féle betörés tetteseit 
gyanúokok alapján, Pobori Ferenc és 
Schulzer Jenő személyében a csendőrség 
letartóztatta s bekísérte őket a tornaijai 
járásbíróság fogházába. Miután nevezet
tekre nem bizonyosodott rá a betörés 
elkövetésének ténye, a helybeli állam- 
ügyészség mindkettőjüket szabadlábra 
helyezte. A nyomozás a betörés ügyében 
tovább folyik.

A szegénysorsu magyar gimnazis
ták felsegélyezésére rendezendő estély 
szombaton, november 28-án este fél 
9 órai kezdettel lesz megtartva a járási 
hivatal székházának dísztermében, la
punk legutóbbi számában közölt gazdag 
műsorral. A gimnazisták karácsonyi ru
haakciója javára szolgáló estélyt a szü
lői szövetség és a segitőegyesület ren
dezik meg együttesen, hogy ezúton is 
ráirányítsák társadalmunk figyelmét a 
gimnázium komoly anyagi gondokkal 
küzdő szegénysorsu diákjaira, hogy a 
segítő támogatás melegét legalább egy
szer egy esztendőben, karácsony táján 
érezzék meg, meleg ruha és meleg cipő 
formájában. Az estély megkezdése előtti 
utolsó órákat is felhasználja még a ren
dezőség tehát a helybeli magyar társa
dalom támogatásának biztosítása érde
kében, jöjjön el mindenki a magyar gim
nazisták előadására, hogy az estély mi
nél nagyobb erkölcsi és anyagi sikerrel 
záródhasson s aki bármily oknál fogva 
ezt nem teheti meg, küldje el maga he
lyett a diákoknak szánt adományát az 
estély pénztárához, hogy minél nagyobb 
terhet levehessünk a gondokkal küzdő, 
jó előmenetelü szegény magyar gimna
zisták vállairól.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik forrón szeretett fér

jem, illetve édesapánk elhunyta alkalmá
ból mély fájdalmunkat részvétük kifejezé
sével enyhíteni igyekeztek és drága ha
lottunk végtisztességén megjelentek, ez
úton mondunk hálás köszönetét 

Rimaszombat, 1936. november 28.
Rosenberg Lajosné 

és gyermekei.

Mikulás-estély a Polgárikörben.
Rimaszombati Magyar Dalegylet és 
Kárpátegyesület rimavölgyi osztályának 
együttes rendezésében megtartandó Mi
kulás-estély iránt városszerte nagy ér
deklődés nyilvánul meg. Mint legutóbb 
jelentettük, az estély disznótoros vacso
rával kezdődik, amelynek végeztével a 
dalárda férfikara mutatja be legújabb 
műsorát s műkedvelő gárdája pedig egy 
kacagtató egyfelvonásosat játszik el,

éjfélkor pedig megjelenik a Mikulás és 
vendégek részére érkezett ajándék-cso
magokat osztja szét. A vacsora, a köz
óhajnak eleget téve, már este 8 órakor 
kezdődik, hogy az ifjúságnak minél 
több ideje maradjon a táncmulatsághoz. 
Vacsoraivek a köri házfelügyelőnél van
nak kitéve. — A két egyesület költség- 
kímélés céljából nem bocsájtott ki meg
hívókat, hanem az érdeklődő közönsé
get a sajtó utján hivja meg folyó évi 
december 5-iki Mikulás-estélyére.

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

Lányok, fiuk, anyák, apák, öregek 
és fiatalok már most készüljünk a Tö
rekvés nagy farsangi mulatságára, mely 
a báli szezon egyik legnagyobb esemé
nyének Ígérkezik. A csupa kipróbált 
erőkből álló vigalmi bizottság olyasva
lamit tartogat a január 23-iki Törekvés 
mulatságra meglepetésül, amilyent nem
csak városunkban, de még a környéken 
sem igen láttak.

■Felhívás részvényeit becserélésére!
Az 1925. november 21-én tartott köz
gyűlés határozata értelmében felhív
juk azon t. részvényeseinket, akik 
1918. évi kibocsátású részvényeiket 
eddig még nem cserélték be uj ki
bocsátású részvényekre, hogy régi 
részvényeiket legkésőbb 1936. decem
ber 31-éig a TATRA BANKA rima- 
szombati fiókjánál letétbe helyezni 
szíveskedjenek. A postaköltségek elő
zetes megtérítése mellett az uj rész
vényekről szóló elismervényeket a 
kívánt címekre elküldjük.

Rím. Sobota. 1936. november 25. 
M ezőgazdaságigépgyár és öntöde r. t. 

Kunová Teplica Igazgatósága.

I Kinő APOLLO m ozgó
Vasárnap d. u. 3 ó. népelőadás.
Szombaton és vasárnap, nov. 28-29-én ez 
idény legvigabb és legmulatósabb huszár 

operettje. Nevetés !:
Tatárjárás

Hans Söhnker, Susi Lanner, Ida Wüst, 
Leó Slezák.

Szerdán, december 2-án kedves bécsi tár
sadalmi vígjáték :

A bécsi találka
Magda Schneider, Wolf A. Retty, A, Sand- 

rock, Halmay.

Csütörtökön, december 3-án egy orvos el
ragadtató drámája :

Az örök álarc
Olga Csechová, Mathias Wiemann, P. 

Petersen.

borongó őszi reggelen gyermekéveim 
egyik legszomorubb napja következett.

Iskolatársunk : egy sajtfejü, görbelábu 
fiú: Kvazimódó, aljas módon elárult 
bennünket. Felszínre került minden, még 
a vaskereszt is.

Iskolai inkvizíció és utána szörnyű 
verés következett.

Mikor már Vaskó bácsi nem bírta 
szusszal, átvették szerepét a tanitóbácsik. 
A nádpálca suhogott kéjjel s mi ordí 
tottunk hévvel.

Habfehér testünk plasztikus része ez 
inkvizíció után két hétig lila szint ját
szott.

ó , szörnyű jajjal és undorral hagytuk 
el szenvedéseink színhelyét, a tanácstér 
met. — Azóta se szeretem az iskola
szagot.

De Kvazimódót utolérte végzete! Czin- 
kostársaink, az inasok pár nap múlva 
kékre verték, egy este....

Hiába ! A mi szenvedéseink forrása 
mindig csak az volt, hogy a békét, a 
szelíd csöndet nem bírtuk. Temperamen
tumunk túlfűtött volt, le kellett vezetni.

Ilyen levezető alkalom volt az is, ami
kor a parókia aranyvirága felcsalt ben
nünket a toronyba harangozni és ez 
az újabb sport pompás, éppen nekünk 
való kedves játék volt.

Micsoda gyönyörűség egy gyereknek 
a harangkötelet tempósan húzogatni és 
hivni a templomba a jámbor kereszté
nyeket s búskongatással kisérni szo
morú gyászmeneteket.

így esett velünk egy uj tragikus eset.
Kenyerespajtásunk: Cz. Pepa húga 

Helén, a sakter leánykája torokgyíkban 
elhunyt és mi úgy gondoltuk legszeb
ben kifejezni részvétünket, ha harang
zúgással kísérjük a kis halottat.

És ezt bekonferáltuk Pepának is.
Vasárnap volt. Mi haramiák délután 

1 órakor már a torony ablakából szem
lélődtünk. F. Púpi volt a figyelő lent, a 
templom előtt. S mikor a gyászszertar
tás végeztével kalapjával integetett, mi 
brahiummal kapaszkodtunk a kötelekbe 
és huztuk tűzzel, hévvel, rendületlenül. 
Zengett, zúgott a nagy harang siró sza
va a város fölött s mi reszkető lélekkel 
éreztük, hogy most nagy dolgot csele
kedünk.

Bizony nagyot cselekedtünk ! Mert 
egyszer csak a közös iskola előtt meg
áll a gyászmenet és hátranéznek. F. La
jos a toronyablakból figyelt s látja, hogy 
megállanak, hátrafordulnak, integetnek, 
fenyegetnek s az öklüket rázzák. Tüs
tént felösmerte a helyzetet, ijedten fe
lénk fordul, kétségbeesve ordít, hado
nászik, de mi a nagy zúgásban egy szót 
sem értünk és csak harangozunk tovább.

Ekkor már a többi nézdegélő fiú is 
rohan felénk, kiragadják kezünkből a 
kötelet s izgatott erőfeszítéssel valahogy 
elállitják a harangokat. — És usgyi ! 
Kabátot, kalapot felkapva, egymás he- 
gyén-hátán gázolva rohanunk lefelé, hogy 
valamikép kisurranjunk a veszélyből.

Késő volt minden! Ott állt az ajtóban, 
kezében nádbottal a világ legszelídebb 
embere és csihi-puhi, vágott, suhintott 
egyre-másra, ahol ért. Püfölt jobbra, 
püfölí balra, úgy ahogy egymást taszi- 
gálva az ajtón kibotlottunk. Senkit nem 
kiméit, még azokat sem, akik legköze
lebb álltak szivéhez.

A torony alól, a pokol tornácából 
szabadulva, riadtan, eszeveszetten repül
tünk ki az uccára, s „mint az őrült, ki 
letépte láncát" — meg sem álltunk a 
Szeverényi-malomig.

Ott áiltunk meg a Rima partján, a 
biztos talajon, szivdobogva, reszkető 
inakkal, busán, bánatosan, mélyen le
sújtva.

Kicsit megpihentünk, megnyugodtunk 
— nem gondolva a másnapi várható 
folytatásra — és levetkőztünk, hogy a 
Rima hűs vizében megfürödjünk, test- 
ben-Iéiekben megtisztuljunk....

Egy óra múlva tornyot-papot-harangot 
feledve, a kendertörő malomkerékről 
csillogó szemmel, mámorosán ugrándoz
tunk a zugó habok közé.

Ó, de másnap : a kínszenvedés 12 kál
váriájának szinjátéka az édes otthonban 
szóban, melódiában, stílusban kétszere
sen fájdalmasan sikerült.

... Mindhiába ! A következő vasár
napon ugyanannak a toronynak pad
lásáról egy bagoly-családot zsákmányol
tak a luterános utcai haramiák.

R. M.
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Szőrm eáru. B u n d á k .
Nagy választék. Olcsó árak. 

Elsőrangú szücsmunka. Fővárosi sza
bászat F SCHMIDL szűcs

Rózsa-utca (Tátra száiló).
SCHWARCZ és SCHMIDL-cég

szűcs- és szőrmeáruháza Losonc. 
Bundák, francia és bécsi model

lek után készíttetnek.
ELEGÁNS, szép és olcsó levélpapír kapha

tó a Llteratura könyv- és papirkereskedés- 
ben Jánosi utca 6.

Elfogott betörő. Folyó hó 20 án az
éjjeli órákban ismeretlen tettes betört 
Rimakokován Révész Samu, ottani ke
reskedő üzlethelyiségébe s a nyitva fe
lejtett Wertheim-szekrényből egy arany
órát lánccal és körülbelül 500 Kó kész
pénzt ellopott. A betörő folyó hó 22-én 
városunkba jött s a betörésből szárma
zó órát eladásra kínálta Remenyik Ist
ván helybeli ékszerésznek. Az ékszerész 
gyanúsnak találta a dolgot s azonnal 
értesítette a rendőrséget. Bartakovits 
Gyula rendőrségi inspektornak sikerült 
is a betörőt a vasúti állomáson felis
mernie és letartóztatnia, akit azután be
kísértek a helybeli kerületi bíróság fog
házába.

Dohánytolvajok garázdálkodása. —
Körülbelül két hete annak, hogy isme
retlen tettesek Lusztig Menyhért helybeli 
földbirtokos Téske-pusztai gazdaságának 
dohánypajtájából elloptak 180 kgr. le
velesdohányt. A dohánytolvajokat még 
nem sikerült a csendőrségnek elfognia, 
azonban az ellopott dohányból 80 kgr- 
ot sikerült megtalálni, melyet a tolvajok 
a szomszédos Baracza község mellett 
levő egyik szalmakazalban rejtettek el.

Rádiókészülék vásárlásánál két fon
tos dologra ügyeljen: a gyártmányra és 
a cégre, mely Önnek a készüléket szál
lítja. A közismert világcég garantálja a 
minőséget és a vételárért a legnagyobb 
ellenértéket adja. — Ha szaküzletben 
vásárol, több előnye van, még pedig: 
jó, megbízható tanács és szakszerű be
mutatás a készülék vásárlásánál, pontos 
és kimerítő felvilágosítás a részletfize
tési rendszer előnyeiről, helyes szerelés 
az üzembehelyezésnél és szakszerű szol
gálat a jövőben, — A rádiókereskedő 
nemcsak eladó, hanem műszaki tanács
adója is a vevőnek. Ezen okokból for
duljon bizalommal Boánár G. céghez 
Rimaszombat Vasút- ucca 16. — Telefon 
29. szám.

Sarokba dobta a köztársasági el
nök arcképét: három havi fogházra 
Ítélték. Bódi János Tornaiján részeg ál
lapotában leszakította a falról Dr. Benes 
köztársasági elnök arcképét és a sarok
ba dobta. Feljelentés folytán a helybeli 
kerületi bíróság Dr. Vágássy-tanácsa 
Bódit 3 havi fogházbüntetésre Ítélte el.

A város múltjáról tart a közművelő
dési bizottság rendezésében előadástAfa- 
ros Miklós, a városi krónika vezetője 
december hó első felében.

Etitélték liliomtiprásért. Schölling 
Károly Kövi községbeli lakos lilomtip- 
rást követett el egy ottani négyéves kis
leányon. A helybeli kerületi bíróság öt 
havi fogházra ítélte el. Az Ítélet jogerős.

Egy jókarban levő használt, rövid

z o n g o r á t
keresek megvételre.

Cim a kiadóhivatalban.

f f  1 f fmwi
14  n a p o s

Mikulás-reklamvásárt
mely idő alatt a

FÜZY R.-cégnél
a napi áraknál

15—30°o-kal olcsóbban vásárolhat
m indennem ű ú ri- és női d ivatárukat.

F i g y e l j e  k i r a k a t a i m a t ! ! ! !
H asználja  ki ezen rendkívü li a lk a lm a t! ! !
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S P O R T .
A ŐsAF—MLSz Középkerületének
X. számú hivatalos közleménye.
Hivatkozással az október hó 25 én 

kelt körlevelünkre, amely szerint az 
egyesületek tartoznak az 1930. évről 
származó igazolványok becseréléséről 
gondoskodni, azt tapasztaltuk, hogy az 
egyesületek nem tettek a fölhívásnak 
eleget. Ennek alapján a CsAF az alábbi 
játékosokat okt. 31-ével — utólagosan — 
törölte, miután csereigazolványokat nem 
terjesztettek be.

Apátfalusi SC: Bódik János, Bódik 
György, Drugda Pál, Lipták Sándor, Ma- 
hút János, Svonovszky László.

Filleki TC: Szlabej Lajos.
Losonci AFC: Blüm László.
Losonci MTE: Pócz József.
Pelsőci SC: Sála Károly.
Ragyolci TC: Koronczi Géza.
Rimaszombati Törekvés SE: Balazsik 

András, Rozsnyó Vilmos, Spitz Árpád.
Fölszólítjuk a egyesületeket, hogy a 

névsorban szereplő játékosok igazolvá
nyát f. év december hó 5-ig küldjék 
be a Kerülethez és az esetleges észre
vételeiket tegyék meg. — Amennyiben 
valamely játékosra volt egyesületének 
szüksége lenne, terjesszen be részére 
uj igazolást a szükséges mellékletekkel 
együtt. Az A. szelvényen feltüntetve, 
hogy a CsAF 1936. okt. 31 ével törölte.

Törölt játékosok ujraigazolása és a 
csereigazolványokra vonatkozólag kö
zöljük, hogy tekintet nélkül arra, hogy 
milyen szinü az arcképes igazolvány, 
vagy melyik évben lett kiállítva, minden 
egyesület kötelessége egyszer évente az 
összes igazolványt átvizsgálni, legjobb 
azt a központtól átvett játékosnévsor 
alkalmával eszközölnie. A játékosnév
sorral összeegyeztetik az igazolványokat 
és ugyanekkor átvizsgálják az igazolvá
nyok 3., 4. és 5. részét. Ha a 6. kocka 
a tagbélyegek részére vagy az átigazo
lások átvezetésére a 4. és 5. helyen már 
nincs hely, minden fölhívás, vagy utasí
tás nélkül a játékossal meg kell csinál
tatni, a csereigazolványt. — Minden arc
képes igazolvány három évre szól és 
igy évente két drb. bélyeg (I. és II. fél
évi) beragasztásával az igazolvány 3 
éven belül automatice lejár! A régi kék 
igazolványok érvényessége is vitás és 
igy ismételten ajánljuk az egyesületek
nek, be sem várva a CsAF vagy köz
pont fölszólitását, a csereigazolványokat 
önmaguktó! szerezzék be.

A CsAF jövőre az 1931. évfolyamot 
fogja bevonni és igy — kellemetlen meg
lepetéseket és utólagos panaszokat jó- 
előre kikapcsolni óhajtjuk — amidőn az 
egyesületeket a föntiekre figyelmeztet 
jük. — Természetesen az elszakadt vagy 
rongyos igazolványokat is újakkal kell 
becserélni, mivel az igazolvány épség
ben tartása és gondos kezelése az egye
sület adminisztrációjának külső képét 
igen előnyös, vagy hátrányos színben 
tünteti föl.

Alább közöljük a „játékjogszünetelés" 
alatt álló játékosok kimutatását. Tehát 
ama játékosok, akik átigazolást kértek 
és bizonyos követelés ellenében lettek ki
adva, de a kiadatási összeget nem fizet
ték meg. A kimutatást nem csak a rend 
kedvéért közöljük, hanem ama célból, 
hogy ily játékosokat lehetőség szerint 
— megegyezés esetén — újból lehessen 
játékjogositani. Az I. B. egyik határoza
ta értelmében, ha ilyen játékos vissza 
akar lépni volt (első) egyesületébe, ak
kor ehhez szükséges a játékos föltétel 
nélküli kiadatása forma miatt a máso
dik (uj) egyesület részére és utána a hó 
1—3 között szabályszerű átlépési beje- 
jentés az uj egyesületből a régibe (visz- 
szalépés). Az I. B. határozata szerint 
ilyen visszaigazolási kéréshez már nem 
szükséges a második uj egyesület ki
adási lapja, mert az I. B. egy havi 
várakozási idő után nevezetteket au
tomatice visszaigazolja.

Eme játékosok jelenleg uj egyesületük 
névsorában szerepelnek, mivel a CsAF 
előírása értelmében régi (volt) egyesü
letüknél a törlést meg kellett csinálni 
és ezért szükséges — visszalépés ese
tén — a játékos tartozásának föloldása 
(fölt. nélküli kiadatási lap.) és átigazo
lási kérése (visszaigazolás). Ajánlatos ha 
az egyesületek a kérdéses játékosok 
miatt a téli idény alatt visszaigazolásu
kat illetően Intézkednének, miután eh
hez a második (uj) egyesület hozzászó
lása amugyis nem szükséges, és kár

lenne a sok játékost „játékszünetelés" 
alatt hagyni.

(A föltüntetett összeg a kiadatási 
követelést jelenti.)

Árpási Elemér Pelsőci SC—Tornaijai 
SC Ke 475 —

Fehérvári Zoltán Füleki TC—Füleki 
Vasas SC Ké 4L—

Forsthoffer János Pelsőci SC—Füleki 
TC Ke 300 —

Gulyás Imre Füleki TC—Füleki Va
sas SC Ké 67'—

Komár Gyula Ragyolci TC—Füleki 
Vasas SC Ke 94'50

Kovács József II. Rimaszombati Tö
rekvés SE—Tornaijai SC Ké 600'— 

Mucsa Vencel Pelsőci SC—Tornaijai 
SC 810 —

Zubor Gyula Füleki TC-Ragyolci 
TC KŐ 300'— (meghalt? törölhető?) 

igazolvány hiányzik:
Bartos József és Mede Henrik Hode- 

jovoi SC—Füleki TC Ké 160 — és 180 — 
Hocholczer György Losonci AFC—Fü 
leki Vasas SC Ke 46 —

Eme két játékoson kivül a többiek 
igazolványa a Szövetség Titkárságában 
fekszenek letétben ! Az előllevő egyesü
let a régi, a volt egyesület.

Kimutatás a CsAF-nál fölfüggesztett 
(kiadatási követelés miatt) egyesülete
inknél viszont törült játékosokról, akik
nek ügyét a követelések miatt a szöv. 
Titkárság külön nyilvántartja.

Bevelaque László Ragyolci TC—SK 
Handlova Ké 196'—

Schwandtner Lipót LosonciAFC—TTS 
Trencin Ke 303'—

Marec Vlad. Ragyolci TC—Viktória 
Siezska Ostrava Ké 195*—

Lukács Ferencz Sp. Vlachy—R. Tö
rekvés SE Ké 132 —

Draskovics Sándor R. Törekvés SE— 
SK Levoca Ké 300'—

Agócs Zoltán Losonci MTE—ZTK 
Zvolen Ké 525 —

Hrivnák Zdenek SK Óech. Kari.—R. 
Törekvés SE Ké 415'—

Iglár Gyula Vysoké Myto—Losonci 
MTE Ké 570 —

Kisely András RSK Utekác—Füleki 
TC Ké 336 —

Spitz Árpád R. Törekvés SE—Slovan 
Rim. Sobota Ké 360'—

Stasinsky József Tornaijai SC—Slávia 
Preáov Ké 300'—

Kemenyik József Apátfalusi SC—SK 
Poltár Ké 100 —

Felhívjuk ama egyesületet, ahol fönti 
játékosok közül valamelyiknek igazolvá
nyát központúkhoz még nem terjesztet
ték be, hogy azokat sürgősen küldjék 
be, mivel eme játékosok egyesületeink 
részére már nem játékjogosak felfüg
gesztésük és törlésük miatt. Eme fölhí
vásunk térin, nem vonatkozik egyesüle
tünkhöz átigazolást kért más szövetség
beli játékosokra. Egyesületeink hozzászó
lását szívesen vesszük a fönti névsorra 
vonatkozólag. A fönti játékosok az 1936. 
nov. 1-vel összeállított játékosnévsorok
ban már nem szerepeltek.

Következő november havi átlépési be
jelentésekhez föltétel nélküli kiadatás 
érkezett be:

Bárczi István Tamásfalvai MSC—R. 
Törekvés SE.

Humay János és Ofcsárik Pál R. Tö
rekvés SE- Tamásfalai MSC.

Humay János átigazolásához a Huszti 
részére küldött Ke 20— átig. dijat hasz
nálta fel a Szövetség, mivel Humayért 
külön illeték nem érkezett be.

Az I. B. figyelmezteti az egyesületeket, 
hogy átigazolási, visszavonási stb. ille
tékeket mindig közvetlenül a központ
hoz kell postabefizető lappal (45.725 
Szlov. Ált. Hitelbank, a CsAF-MLSz ré
szére) beküldeni.

Oláh Pál Béla Tamásfalvai MSC—R. 
Törekvés SE bejelentett átlép, visszavo
nását a Szöv. tudomásul vette.

Ternák Lajos: Tamásfalvai MSC—R. 
Törekvés SE löitétei nélküli kiadatása 
elkésve érkezett a Szövetséghez, miért 
is a nevezett csak 1936. XII. 1-től kap
hat játékengedélyt.

Zárecky István Kassai TSE—Tornai
jai SC katonai vendégszereplési enge
délyét az I. B. hatálytalanította.

Minthogy a Tornaijai SC a Kassai 
TSE-nek járó 200'— Ke részletfizetési 
határidőt nem tartotta be, az I. B. nov. 
30-ával az összeg kiegyenlitéséig felfüg
geszti.

Kovács Jenő Gyula R. Törekvés SE— 
SK Slovan Rim. Sobota terjessze be a 
CsAF részére keresztlevelét.

Siegmund József Füleki TC fegyelmi 
ügyében közöljük, hogy a CsAF a fel
függesztést nem a tett elkövetésétől, ha
nem a határozathozataltól számítja.

Hoduly Ernő Ragyolci TC —Füleki TC 
panasza ügyében az I. B. tagsági és pá
lyahasználati dij fejében elismeri a maxi
mális 360'— Ké t. Balesetbiztosításra 
vonatkozó tételeket csak ama esetben 
ismerheti el, ha az egyesület benyújtja 
a játékos kötelező nyilatkozatát. Hoduly 
Ernő 3 napon belül nyilatkozzék az el
vitt futballcipőt illetőleg, ellenkező eset
ben a 75'— Ke tételt a Szöv. elismeri.

Rimaszombat, 1936. november 25.
Bokor Dezső s. k. Brilnner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Füleki TC—Törekvés 9 :0  (3:0). —

Biró : Kalmár.
Mindenki számított a Törekvés vere

ségére a legjobb diviziós csapat ellen, 
azonban ezen vereség túlságosan súlyos
sá vált. Ennek dacára az egybehangzó 
kritikák szerint a Törekvés játéka nem 
keltett Füleken csalódást, de csak a 
mezőnyben voltak tetszetős akciói. Az 
első félidőben elég nyiit volt a játék,

csupán a második félidőben vált elha
tározóvá a diviziós csapat fölénye s ek
kor a Törekvés védelme nem birta a 
gólözönt elháritani. A Törekvésből Lő- 
kös II., Kerekes, Szmrekács váltak ki.

P I N G P O N G .
Ping-pong verseny. A Rimaszombati 

Törekvés Sportegylet asztaltennisz al
osztályának folyó hó 22 én a Füleki TC 
csapata ellen lejátszott első barátságos 
mérkőzése az itthoniak 9 :4  arányú győ
zelmével végződött.

Részletes eredmények. Férfi egyes: 
Derekas Denhard 1:2, Vadady- Kuiel 0:2, 
Fuchs-Földes 2:0, Kerekes-Hochholzer 
2:1, Gaál-Szlabej 2:0, Gyürék-Spitzer 1:2. 
Női egyes: Kercsikné Bencsik J. 2:0, 
Urbányi E.-Baucsekné 0:2. Férfi páros: 
Gaál, Fuchs Denhard, Kuiel 2:0, Kere
kes, Vadady-Szlabej-Hochholzer 2:0, De
rekas, Gyürék-Spitzer, Földes 2:0. Ve
gyespáros: Gaál, Urbányi-Spitzer, Bau- 
csekné 2:1, Fuchs, Kercsikné-Denhard, 
Bencsik 2:0. (Előlállók a Törekvés játé
kosai).

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

fm r* M i n d e n  i g é n y t  k i e l é g í t

a P h ilip s  S im fö n ik u s széria
M R I G E K T

K észséggel bemutatja

jött  M U R A  és T Á R S A
a m ia töLémés villanyszererelési vállalat Rimaszombat 

Stefanik-utca 19.

Házaknál sertésölést Használja ki az alkalmat.
elvállalok, ugyancsak füstölést is.

K Á L M Á N  LÁSZLÓ .
Losonci utca.

Ha örömet akar szerezni, 
úgy vásárolja ajándékait

M I K U L Á S R A
B O IO R 'drogáriában,
mert ott olcsón és megbízha

tóan lesz kiszolgálva. ■

K ia d ó  üzlethelyiség
Rimaszombatban, Masaryk té
ren. — F e l v i l á g o s í t á s t  ad 
Veres Ignác vaskereskedő-cég  

Rimaszombat.

Szives tudomásukra adom a mélyen tisztelt Höl
gyeknek, hogy a mélyen leszállított árenged
ményt, melyet a m. t. hölgyeknek nyújtottam, 
meghosszabitottam folyó évi december 15-ig.
Tartós ondolálás c s a k .........................Ké 20'—
V iz-on dolá lás............................................... „ 390
V as-ondolálás............................................... „ 2 9 0
H a j m o s á s .................................................  „ 290
H ajvágás.........................................................   290
M a n ik ü rö zés................................................  2-90

A m. t. Hölgyközönség szives pártfogását kéri 
OROSZ JÁNOS 

hölgyfodrász
Rimaszombat, Stefanik-u. 18.

Árverési hirdetmény.
Rimaszombatban a Komensky-u. 12. 

sz. alatt néhai Kohn Adolf-féle ház 
(3 szoba, konyha, éléskamra, pince, fa
tartó) 1936. december hó 21-én d. e. 
10 órakor a járásbíróság épületében 
el lesz árverezve. — A ház bármikor 
megtekinthető.

Érdeklődők Dr. Haas Andor ügyvéd 
irodájában kapnak felvilágositást.

„SQNATA"

Mielőtt Rádiót vesz, forduljon
s z a k -k e r e s k e d ő h ö z .

Minden típus raktáron.
Díjtalan bemutatás otthonában.

Kedvező részlet-árak.

Szakszerű javítás garanciával.
A lka lm i v é te le k ,  super-késziilé- 

kek m ár 700 K c .-tő l.

Csereakció. Régi, elavult készülékét cse
rélje be kedvező feltételek mellett egy  

MODERN RÁDIÓRA. - « I

ELEKTRO G. B O D N Á R  RÁDIÓ
Vasut-ucca. — Telefon: 29.

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R ábely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


