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M éhészeti
cikkek,

Kercsiknél.
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

A rim aszom bati járási m agyar közm űvelődési választm ány h ivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK-TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

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

ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára I korona.

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

Két uj magyar egyesület.
I r t a :  MÁ R K U S  LÁ SZLÓ .

A Csehszlovákiai Magyar Gyér- e célra megindult adakozás, az or- 
mekvédő és Szünidei Gyermekgon- szag összes, sokkal nagyobb váro- 
dozó Egyesület Érsekújváron folyó sait e részben megelőzve 2668 
hó 5-én tartotta alakuló közgyülé- ebédre — 13.340 koronát eredmé- 
sét, mig a Csehszlovákiai Magyar nyezeit Rimaszombatban. 
Főiskolások Mensa Academica Az állandó és rendszeres meg- 
Egyesüiete Pozsonyban már első segítés munkájának intenzivebbé 
rendes közgyűlését tartotta meg. tétele és biztosítása végett határoz- 

A megalakult előbbi s illetve az ta el magát a társadalmi nagybi
alapszabályainak jóváhagyásával 
már működését is megkezdő utóbbi 
egyesület szép és nemes célok el-

zottság a Mensa Academica Egye
sület megalakítására s annak alap
szabályai jóváhagyatván, az első

érését tűzte maga elé, amely célok rendes közgyűlés most tartatott meg 
már az egyesületek cimében kife- Pozsonyban.
jezést nyernek.

A Cs.M.Gy.Sz.Gy.E.-re valóban 
nagy szükség van, mert ismert tény, 
hogy nekünk magyaroknak, nincsen 
karitatív és emberbaráti tevékeny
séggel foglalkozó országos egye
sületünk és éppen ezért a magyar 
gyermekek, különösen a munkanél
küli magyar munkások gyermekei, 
elszomoritóan mellőzve vannak a 
más nemzetiségű gyermekekkel 
szemben. Ennek a gyermekvédelmi- 
és gondozó munkának vezetését és 
irányítását nagyon helyesen bízták 
asszonykezekre, női szivekre, mert 
erre valóban legalkalmasabb a nő, 
aki a maga gyöngéd, finom ltlkü- 
ietével, teremtésénél fogva a gyer
mek iránti szeretettel telt érző szi
vével ezt a szép karitatív és ne
mes emberbaráti tevékenységet a 
legmegfelelőbben fejtheti ki és ter
melheti meg azokat az áldásos gyü
mölcsöket, amelyek az egyesületet 
célirányos működésében táplálják.

A CsMFMAE a szegénysorsu 
magyar főiskolai hallgatók megse
gítésére szolgál. Jól tudjuk, hogy 
a magyar főiskolások jelentékeny 
része nélkülözi azokat az anyagi 
feltételeket, amelyek tanulmányaik 
akadálytalan, sima elvégzéséhez 
szükségesek s bizony-bizony so
kan, nagyon sokan vannak közöt
tük olyanok, akik tanulmányaikat 
súlyos anyagi gondokkal terhelten, 
szinte emberi erőt meghaladó ener
gia-kifejtéssel, óriási nélkülözések 
mellett tudják csak elvégezni. Ed
dig az úgynevezett társadalmi nagy
bizottság végezte a prágai, brünni 
és pozsonyi főiskolákat hallgató 
szegénysorsu magyar ifjúság meg
segítésére hivatott munkát, a maga 
s a magyar társadalom önkéntes 
adományaiból s jól emlékezhetünk 
még az 1928 évi „havi egy ebéd“ 
mozgalomra, mikor lapunk felhí
vására az éppen a „Gömör“ szer
kesztőségi tagjainak adományával

A magyar társadalom áldozat
készséges szeretete, kell hogy le

hetővé tegye a Mensa Akademica 
Egyesület munkáját, célirányos, 
zökkenéstelen működését, a val
lásos, a szorgalmas, munkás, de 
amellett önérzetes magyar fiatal
ság megsegítését és erősítését.

De a magyar társadalomra vár 
a feladat a még csak az alakulás 
stádiumában levő Gyermekvédő és 
Szünidei Gyermekgondozó Egyesü
let éíetrehozásában és működésének 
támogatásában is s habár gond
szaporulatot, újabb anyagi megter- 
heltetést jelent is mindez, hisszük, 
hogy a magyar munka jólvégzésé- 
ben, a magyar jövő biztosításában 
segedelmével soha nem késlekedő 
magyar társadalom megsegítő ál
dozatkészsége most sem fog elma
radni.

A SzH K E  első körzeti értekezlete Pelsöczön.
A Sajó-vö!gy magyar kultúrmunkájának impozáns áttekintése. — Termékeny 
viták és tiszta feladat-felismerés. — Közel másfélezer SzMKE-tag nevében 

hatvan kiküldött vett részt az egész napos tanácskozásokon.

Pelsőcz. A nemrég felavatott pelsőci 
Református Kulturház nagyjelentőségű 
esemény színhelye volt e hó 8 án csü
törtökön, mikor hatalmas kultúrtermét 
a SzMKE gömöri körzetének egészna
pos értekezletére bocsátotta rendelke
zésül. Az első reggeli vonatoktól kezdve 
egész délelőtt hozták a vonatok az ér
tekezlet kiküldötteit az alsó és felső 
Sajóvölgy, a Csermosnya-, Csetnek-, 
Murány-, Turóc-, Vály-, Balog- és Rima
völgy községeiből, úgyhogy fél 11-kor 
az impozáns diszterem Gömör magyar 
kulturéletének valóságos seregszemléjét 
nyújtotta.
Az értekezletet az összehívó titkárság ne- 

nevében Tichy Kálmán gömöri körz. titkár 
nyitotta meg a kiküldöttek üdvözlésével, 
majd javaslatára korelnökül Dusza Já
nos pelsőci ref. lelkész, SzMKE elnököt, 
értekezleti jegyzőkul Baltazár János kun
tapolcai ev. lelkész SzMKE elnököt és 
Jánosáeák Mátyás ref. igazg. tanítót, 
pelsőci SzMKE kulturreferenst, hitele- 
sitőkül Csizy Béla és Bartal Dezső ig. 
tanítókat választották meg.

Dusza János korelnök költői szépségű 
megnyitóval vette át az elnöklést és 
méltatta a kulturmunka jelentőségét és 
a SzMKE feladatait. Megemlékezvén ar
ról is, hogy a nap éppen évfordulója 
lévén a Nagyságos Fejedelem, II. Rákóczi 
Ferenc halálának, az értekezlet kegye- 
letes megemlékezése jeléül rövid felál
lással tisztelgett a nemes történelmi 
nagyság szent emléke előtt. A megható 
akius után Tichy Kálmán körzeti titkár 
ismertette a gömöri körzet mai szerve
zettségét, fiókjait, vezetőit és az egyes 
fiókok munkásságát. A közöltek a jelen
levőkre érthető hatással voltak és ör
vendetes tudomásul szolgáltak.

A körzet területén ma közel másfél
ezer tag van beszervezve az említett 
völgyek községeinek SzMKE fiókjaiban. 
A körzeti titkár vázolta ezután az érte
kezlet fontosabb tárgypontjait, igy a 
mozgókönyvtárak és vetítőgépek kérdé
sét, a J.M. K.T. és a SzMKE összmun
káját, a falusi színpadra alkalmas

színdarabok, valamint központtól kikül
dött különböző tárgyú előadások és havi 
körlevelek ügyét, a SzMKE hivatalos 
lapjának, a Magyar Vasárnapnak felada
tait, a szervezésbe való bekapcsolódást, 
a fiókok vendégszerepléseit és számos 
egyéb tárgyat, melyek körül azután na
gyon termékeny és színvonalas vita in
dult meg. A vitában különösen értékes 
felszólalásokkal vettek részt: Ferber
Gyula gicei, Baltazár János kuntapolcai, 
Csontos László páskaházai SzMKE el
nökök, Varga Imre rimaszombati SzMKE 
aleinök, Oszvald Dániel bejei ügyvezető 
aielnök és Haltenberger Ince kassai 
körzeti titkár, valamint Csizy Béla ny. 
ig. tanitó. A megindult vita a felmerült 
kérdéseket minden oldalról megvilágí
totta, rendkívül tanulságosan tisztázta a 
feladatokat s az eddig végzett kultur
munka minden tapasztalatát felvonul
tatta a jövő munkaprogram minél töké
letesebb kiépítésére.

A leglendületesebb tárgyalások közép
pontjában érkezett meg a központ kép
viseletében Szombaíhy Viktor orsz. fő
titkár, akit az értekezlet résztvevői lel
kes éljenzéssel fogadtak és Dusza János 
korelnök meleg szavakkal üdvözölt.

Délben a kiküldöttek közebéden vet
tek részt, és mielőbb siettek vissza a 
komoly munkához, folytatva a tárgya
lásokat. A délutáni eszmecserében Bal
tazár János, Haltenberger Ince és Osz
vald Dániel mellett Sonkoly Endre ny. 
tanár (Szalóc) felszólalásai voltak na
gyon tartalmasak és tanulságosak, Ducz- 
man András lévárti SzMKE elnök, mint 
egy tiszta katholikus létszámú SzMKE 
szervezet vezetője, a felekezetek közötti 
békesség mellett tett lelkes hitvallást a 
kulturmunka területén. Nagyon kedves 
és megható volt a rimaszombati gazda
iskola ifjúsági kiküldötteinek szereplése, 
akik (Orbán László, Lunacsek Gyula és 
Nagy Árpád) felszólalásaikban lelkesen, 
öntudatosan és nagy feladataik teljes 
ismeretével kértek részt a maguk szá
mára a SzMKE munkából és kérték, 
hogy a SzMKE őket testvéri szeretetébe

fogadja. A derék ifjakat az értekezlet 
melegen megtapsolta.

Végül Szombathy Viktor orsz. főtitkár 
szólalt fel, tolmácsolta a központ és 
orsz. vezetőség üdvözletét és őszinte el
ismerését az intenzív körzeti munkáért, 
melynek legszebb gyümölcse és betető
zése a mai nagysikerű körzeti értekez
let. Ennek kapcsán méltatta Tichy Kál
mán körz. titkár munkásságát, aki a 
körzet ügyeit nagy szeretettel és lelke
sedéssel vezeti. — Átfogó országos 
szempontok szerint állította be a főtit
kár a gömöri körzet fiókjai részéről 
felmerült kívánalmakat és biztosította a 
jelenlevőket arról, hogy a központ min
den óhajnak a lehetőség szerint eleget 
igyekszik tenni, feladatai azonban rend
kívül sokoldalúak és anyagi lehetőségei 
korlátozottak. A SzMKE terjeszkedésé
vel azonban erőnk is gyarapodik és ha 
feladatainkat felismertük, azokat kitartó 
munkával fokról-fokra meg is fogjuk 
valósítani. A cé l: művelt magyar ember 
Szlovenszkón. Gerinces, öntudatos és 
szakképzett magyar falusi és magyar 
városi közönség. Jelentős iépéc volt 
ez az értekezlet, melynek javaslatai az 
országos közgyűlés utján megvalósítva, 
az egész SzMKE hasznára fognak válni. 
Minden öntudatos magyar hagyja a 
kulturház küszöbén kívül a politikai és 
felekezeti kérdéseket és közös akarattal 
dolgozzon együtt a mindnyájunk szá
mára egyformán drága cél érdekében.

Az értekezlet a főtitkár lelkes szavait 
általános éljenzéssel fogadta. A késő 
délutáni vonatok menetredje a résztve
vők nagyrészét már elszállítván, Dusza 
János korelnök az értekezletet bezárta 
és csak a helyi szervezet és a titkárok 
maradtak együtt a részletkérdések meg
beszélésére. Kedves zárójeienete volt a 
szép napnak, mikor Oszvald Dániel 
kezdeményezésére pár pillanat alatt le
folytatott gyűjtéssel 142 koronát adtak 
össze a Jókai szoboralapra.

A körzeti értekezlet üdvözlő táviratot 
küldött a SzMKE országos elnökének : 
Dr. Jankovics Marcellnak és a hármas 
vezérlő bizottságnak.

A gyűlés határozatai oly nagy terje
delműek, hogy azokkal foglalkozni nincs 
terünk, csak annyit jegyezhetünk meg, 
hogy ezek a jól átgondolt kulturmunka 
minden feladat-körére kiterjednek és 
megvalósitásuk újabb hatalmas lendüle
tet fog vinni a SzMKE munkába. El
mondhatjuk tehát, hogy a pelsőci érte
kezlet dátuma a szlovenszkói magyar 
kulturmunkának feljegyzésre méltó dá
tuma fog maradni.

A vendégekről való figyelmes gondos
kodásért a pelsőci SzMKE-fiók érdemes 
vezetőségét illeti köszönet.

Esküdtszéki tárgyalások.
A helybeli kerületi bíróságon a tava

szi esküdtszéki ciklus folyó hó 12 én 
vette kezdetét. Két napon keresztül tár
gyalta az esküdtszék Papp József 59 
éves, rozsnyói mezőőr gyilkossági kí
sérletét, amelyet múlt év december hó
5-én követett el Fafrák István rozsnyói 
vendéglős ellen.

Az esküdtbiróság megalakulása után 
a főtárgyalást Dr. Vágássy Béla bün
tető bírósági elnök elnöklete alatt kezd
ték meg. Szavazóbirák voltak Dr. Jech 
József és Dr. Komád Hugó kerületi bi-
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rósági tanácsosok. — A vádat Szabó 
Dezső államügyész képviselte, mig a 
vádlott védelmét Dr. Löcherer Géza hely
beli ügyvéd látta el.

A felolvasott vádirat szerint vádlott 
mezőőr múlt év december 4-én italos 
állapotban beállított Fafrák István rozs- 
nyói lakos vendéglőjébe, ahol garázdál
kodni kezdett és többek között ledön- 
dötte a kemencét is. Amikor a vendég
lős rendre intette, a vádlott késsel fe
nyegette meg, mire a vendéglős a rab- 
biátus embert kitétette az utcára.

Papp bosszút forralt a vendéglős el
len, akire régibb idő óta haragudott is, 
és otthon elhatározta, hogy megöli a 
vendéglőst. Erre a célra kiválasztott egy 
konyhakést, melyet élesre ki is fent.

A jó alkalom szándéka megvalósítá
sához rövidesen kínálkozott is. Ugyanis 
másnap, decembor 5 én Fafrák vendég
lős elküldötte cselédjét Papphoz azzal, 
hogy jöjjön át hozzá az előtte való na
pon okozott kár elrendezése végett.

Papp rövid idő múlva el is ment a 
vendéglőshöz, előbb azonban élesre fent 
konyhakését övébe rejtette el. A ven
déglős megmutatta Pappr.ak a ledöntött 
kemencét s amikor egy pillanatra hátat 
fordított a vádlottnak, Papp kését ki
rántotta és hátba szúrta a mit sem sejtő 
vendéglőst. Abban a pillanatban, amikor 
a vendéglős megfordult, vádlott még 
egy döfést mért a szerencsétlen ember 
bal mellébe. A vendéglős védekezésül 
kinyújtotta karját, mire a megvadult 
Papp a vendéglős kezeit is összeszur
kálta.

Fafrák a nagy vérveszteségtől össze
esett, a gyilkos ekkor a következőket 
mondotta neki: „Most már eleged van, 
amit megakartam tenni, azt megtettem" 
s ezzel elszaladt a vendéglőből. — De 
a csendőrök rövidesen elfogták és le
tartóztatva beszállították a helybeli ke
rületi bíróság fogházába. — Fafrákot 
azonnal a rozsnyói kórházba szállítot
ták és igy sikerült az életét megmen
teni.

A főtárgyaiást vezető Dr. Vágássy 
Béla elnök ismerteti a vádlott előéletét, 
mely szerint Papp József 1910 ben gyil
kosságért nyolc évi börtönre volt el
itélve. Akkoriban egy verekedésből ki
folyólag küldte másvilágra egyik cipész
ismerősét.

A vádlott kihallgatása alkalmával az
zal védekezett, hogy tettét önkívületi 
állapotban követte el.

Összesen kilenc tanút hallgatott ki 
az esküdtbiróság, melyek többsége a 
vádlott bűnössége mellett tett vallomást.

Kedden délután tartották meg a vád
hatóság képviselője és a védő beszé
deiket s az egyes viszonválaszok után 
este fél 6 órakor Ítélethozatalra vonul
tak vissza az esküdtek.

Hosszabb szünet után esti 1/l7 órakor 
hirdette ki dr. Vágássy Béla, az esküdt
szék elnöke az Ítéletet, mely szerint az 
esküdtbiróság Papp József vádlottat bű
nösnek mondotta ki előre megfontolt 
gyiikossági kísérletben s ezért 8 évi 
fegyházbüntetéssel és 5 évi hivatal- 
vesztéssel sújtotta s egyben elmarasz
talta vádlottat az általa okozott kár meg
térítésében is. — Súlyosbitó körülmény
nek vette az esküdtbiróság a vádlott 
büntetett előéletét. — Az Ítélet ellen 
vádlott semmiségi panaszt jelentett be, 
melyhez védője is csatlakozott. Szabó 
államügyész az Ítéletben megnyugodott, 
azonban kérte a vádlott további fogva- 
taríását, amit a bíróság el is rendelt.

*
A tavaszi esküdtszéki ciklusra kijelölt 

második tárgyalás folyó hó 14-én dél
előtt 9 órakor vette kezdetét, szintén 
Dr. Vágássy Béla büntetőtanácsi elnök 
elnöklete alatt.

Emlékezetes olvasóink előtt az az iz
galmas eset, amely Csetnek községben 
még 1934. szeptemberében lejátszódott, 
amikor is szeptember hó 5-ik napjának 
éjszakáján ismeretlen tettes a plébánia 
ablakára egy dinamit-töltényt helyezett 
el és annak gyujtózsinórját meggyujtva, 
elmenekült az éj sötétjében. — A töl
tény fölrobbant és nemcsak a plébánia 
berendezésében okozott kárt, de a töl
tény szilánkjai átvágták a szomszédos 
dr. Szirányi és Hrusovszky lakásabla
kait is és csak a szerencsés véletlen
nek köszönhető, hogy dr. Szirányit és 
feleségét a szilánkok meg nem sebesi- 
tették. — Kabl Lajos csetneki plébá
nosnak, — aki ellen az ismeretlen a 
merényletet elkövette — szerencsére 
semmi baja sem történt. — Évek hosz-

szu sora múlva sikerült a csendőrség
nek a tettest Üveges János, 44 éves 
csetneki lakos személyében letartóztat
nia, aki ellen az államügyészség közve
szélyes robbanó anyag használása miatt 
vádat is emelt.

Mint érdekes eseményt említjük meg, 
hogy Üveges János ellen a feljelentést 
saját sógora tette meg s a most folyó 
főtárgyaláson is ő volt az egyik korona
tanú.

A két napig tartó főtárgyaláson az 
esküdtbiróság összesen 10 tanút hall
gatott ki, de kihallgatta a biróság a 
merénylet szenvedő hősét, Kabl Lajos 
plébánost is. — A szakértők véleménye 
szerint a merénylet végzetessé is vál
hatott volna.

Csütörtökön a déli órákban mondotta 
el az államügyész vádbeszédét, mely 
után Dr. Haas Andor helybeli ügyvéd, 
a vádlott védője tartotta meg hatásos 
védőbeszédét, mely után az esküdtek 
Ítélethozatalra vonultak vissza.

Miután az esküdtek a feltett kérdé
sekre hétnél több nemmel feleltek, Dr. 
Vágássy Béla az esküdtbiróság elnöke 
Üveges János vádlottat a vád és követ
kezményei alól felmentette. Az állam- 
ügyészség képviselője a felmentés miatt 
felebbezést jelentett be, melynek elinté
zéséig Üveges János továbbra is fogva 
marad.

*
Folyó hó 16-án, pénteken Szántó Pál 

tamásfalvai lakos bűnügye került az es
küdtszék elé tárgyalásra, melyről azon
ban lapzárta miatt csak következő szá
munkban referálhatunk.

Hatalmas turistaszálló épül 
Aggteleken.

Kontinensünk legnagyobb cseppkő- 
barlang-rendszerének, a Baradlának (Agg
teleki és Hosszúszói barlangok) magyar- 
országi oldalán a közelmúltban, ponto
sabban mondva: a tavasz folyamán ko
moly turista-épitkezésekre került végre 
a sor. A budapesti Országos Idegenfor
galmi Tanács belátva az aggteleki csepp- 
köbarlang nagy idegenforgalmi jelentő
ségét, 20000 pengős szubvenció kiesz
közlésével támogatására sietett a Ma
gyar Turista Szövetségnek s így végre 
megvalósul a magyar turisták több év
tizedes álma: az aggteleki barlang mo
dernizálása és ezzel kapcsolatban egy 
korszerű turisztaszálló létesítése.

A világcsodaszámba menő barlang- 
rendszer csehszlovákiai részét már évek
kel ezelőtt modernizálták az idegenfor
galom nagy nemzetgazdasági jelentősé
gét felismerő itteni hivatalos körök, 
pompás turistaszállót emeltek a barlang 
bejárata mellé, múzeumot létesítettek s 
rendszeres autóbusz-járatokkal bekap
csolták a csehszlovákiai idegenforgalmi
hálózat vérkeringésébe a domicai-csepp
kőbarlang néven ismeretes és évről- 
évre több és több látogatót Gömörbe 
csábitó természeti csodát. A idegenfor
galom intézői eddig teljesen elhanya
golták a Baradla magyarországi részét, 
mintha az a világon sem lenne s mert 
a barlangnál semmiféle megszállási le
hetőségek nem álltak rendelkezésre, a 
turisták tömegei is kénytelenek voltak 
messzire elkerülni Aggteleket cseppkő
barlangjával együtt, mert annak meglá
togatása már a fogasabb, jobban mond
va, alig megoldható turista feladatok 
közé kezdett tartozni.

Magyarország kormányzójának tavalyi 
aggteleki látogatása végül is aktuálissá 
tette a Baradla-problémáját s intézke
désére végre megmozdultak mindazon 
hivatalos magyar körök, amelyeknek 
kompetenciájába vág ennek a kérdés
nek elintézése s a magyar turisták év
tizedes agitációjának eredményeképpen 
most már valóban számítani lehet, hogy 
a hosszúszói cseppkőbarlang mostoha
testvére jussához jut. A barlangot ke
zelő Magyar Turista Szövetség kérel
mére a kereskedelemügyi miniszter már 
is hozzájárult az aggteleki turista-szálló 
építési terveihez s mint fentebb emlí
tettük, az Országos Idegenforgalmi Ta
nács javaslatára 20000 pengős szubven
ciót szavazott meg a költségekre.

A turista-szálló terveit és költségve
tését Kaffka Péter, az ismert építész
mérnök, a budapesti Közmunkatanács 
mérnöke, az aggteleki barlang lelkes 
kutatóinak egyik legérdemesebbike s a

jósvafői-járat feltárója készítette. — Az 
építkezés, a tervek szerint, a 20000 pen
gős szubvenció duplájába fog kerülni, 
a 20000 pengő különbözet előteremté
sében a magyar Gömörvármegye tör
vényhatósága, a környék községei, bank
jai, iparvállalatai, társadalmi és kultu
rális egyesületei egymást megelőzve si
etnek a Magyar Turista Szövetség támo
gatására, nem is szólva a magyar tár
sadalmi élet kitűnőségeiről, akik már is 
jelentős természetbeni és pénzbeli ado
mányokkal álltak a magyar turisztika 
nagy teherpróbáját jelentő akció szol
gálatába, hogy a nélkülözhetetlenül fon
tos idegenforgalmi gócpontok kiépítését 
még ez évben lehetővé tegyék.

Az elfogadott tervek szerint a magya
ros, sőt székely-stilusban épülő egy
emeletes barlangszálló földszintjén egy 
fedett tornác és 80 négyszögméter nagy
ságú közös ebédlő (amely ügyes kikép
zéssel egyben a barlang muzeumhelyi- 
ségeül is szolgálna) lenne elhelyezve, 
összesen 100 turista részére, ezenkívül 
öt kisebb turista-hálószoba, a gondnoki 
lakás, egy hatalmas méretű közös kony
ha, söntés, kamra, fürdőszoba és W. C. 
szintén a földszinti traktusban nyerne 
elhelyezést. A emeleten 24 személyes 
közös női háló-helyiség, egy 28 személy 
részére alkalmas egyszerűbb berende
zésű tartalék háló-terem, fürdő-szoba és
W. C. lenne elhelyezve. Az összes háló
helyek száma tehát kereken 90 lenne. 
A monumentális szálló az aggteleki be
járatnál fekvő s a barlangot kezelő 
Magyar Turista Szövetség tulajdonát 
képező telken épül s az előmunkálatok 
máris kezdetüket vették.

Az építkezéshez szükséges terméskő 
kifejtve már a helyszínen áll, homok 
ugyancsak egészen közel az építkezés 
területéhez, szintén rendelkezésre áll s 
meszet is a helyszínen égetnek a vál
lalkozók. Faanyagot sikerült adomány 
címén kapni, vassíneket a MÁV aján
lott fel teljesen díjmentesen s az épitő- 
munkások napszámját Borsodvármegye 
vállalta fizetni. A még hiányzó anyagi 
fedezet előteremtésére Ankner Béla in
dítványára most érdekes és újszerű 
formában indított akciót a Magyar Tu
rista Szövetség. Tízezer darab barlang
látogató jegyet nyomattak és azt két 
pengős egységárban elővételben igye
keznek értékesíteni.

Az életrevaló mozgalom élén, amely 
különben a teljes siker jegyében indult 
meg, Dr. Zsitvay Tibor volt igazságügyi 
miniszter, a Magyar Turista Szövetség 
illusztris elnöke, valamint dr. Zsembery 
Gyula szövetségi főtitkár és Keszler Hű
béri, a barlangkutatás világhírű magyar 
tudósa, a Baradla-barlang sok érdemet 
szerzett igazgatója állanak, akik az első 
látogatójegyet a magyar kormányzónak 
ajánlották föl, aki azonnal 25 jegyet át 
is vett családja részére. Példaadására a 
kormány összes tagjai s a magyar köz
élet prominensei már is nagy mennyi
ségű jegy átvételével siettek a mozga
lom támogatására s Borbély-Maczky 
Emil borsodi főispán 2000 pengős szo- 
ba-alapitvánnyal lépett be a nemzet- 
gazdasági szempontból oly rendkívül 
fontos jelentőségű építkezés támogatói 
sorába.

Az aggteleki építkezésekkel uj kor
szak nyilig meg a Baradla életében s 
ha meg lehet teremteni a turistaössze
köttetést a csehszlovák részen levő bar
langrésszel, a világ legnagyobb csepp
kőbarlangrendszere olyan látványosság
gal fog szolgálhatni az idegeneknek, 
hogy annak megtekintéséért nem
csak időt, de pénzt is szívesen fog 
áldozni minden külföldi turista és ter
mészetbarát. Ha pedig a Budapest- 
Lillafüred — Aggtelek — Gömörhosszuszó 
autóvonal még hiányzó szakaszai is 
kiépülhetnének, a Tátra felé irányuló 
forgalom egy újabb és nemzetgazdasági 
szempontból rendkívül nagy jelentőségű 
vonallal gazdagodhatna. bgy

A rimaszombati gazflá- 
szok eisS magyar bálja.

Elhagyott, szegény, árvizes magyar fal- 
vaink gazdaifjusága saját erejéből folyó 
év április 10-én megrendezte a rima- 
szombati mezőgazdasági szakiskola első 
önálló magyar gazdászbálját.

Öröm volt nézni ennek a 33 magyar 
ifjúnak lelkes munkáját. A fiuk ugyanis 
éppen ennél az oly nagy szeretettel és

kitartással végzett munkájuknál Ízlelték 
meg árvaságuk gyengeségét, de ezzel 
kapcsolatosan rájöttek a szegények és 
gyengék legnagyobb erejére, vagyis az 
összetartás és együttes munkálkodás 
hatalmára.

Bakó László kassai és Lunacsek Gyula 
pelsőci növendékeink akadályt nem is
merő ügyszeretete, valamint a többi 31 
növendék mindenképen támogató és 
összefogó munkája meghozta az ered
ményt... Jól van fiuk, csak igy tovább 
minden téren! Ne nézzetek se jobbra se 
balra, hanem haladjatok az egyenes utón 
mindég bátran előre. Köszönöm, fiaim, 
hogy nem hagytatok el és legyetek to
vábbra is a magyar falvak bátor harco
sai, mert csak az ilyen összefogó, sze
rény munka viheti előre népünket és 
jövőnket.

Ugyancsak köszönetét mondunk özv. 
Almássy Zoltánná szép magyar nótáiért, 
Dobránszky Ilikének lelkes magyar tán
cáért, Paál Mucikának szívből jövő ma
gyar szavalatáért és Gömöri Boriská- 
nak sikerült szerepléséért. A rimaszom
bati hölgyeknek különös köszönet jár, 
mert nem restelték a becsületes magyar 
fiuk által kiosztott szerepeket elvállalni.

Köszönet mindenkinek, aki anyagi
lag hozzájárult a gazdanövendékek ta
nulmányi kirándulás költségének rész
beni fedezéséhez.

Köszönetét mondunk a népek életére 
oly nagyjelentőségű munkásifjak és 
leányzóknak, akik személyes megjele
nésükkel pezsgő életet hoztak ezen ma
gyar rendezésbe és igy a siker külső 
színezetét is megadták. Résztvevők és 
adakozók jó munkát végeztek, mert erőt 
és bizalmat vittek bele a magárahagyott 
ifjú magyar szivekbe, mert jegyezzük 
meg, hogy egyes egyedül csakis a bá
tor, művelt, erkölcsös magyar falusi nép 
fogja az áskálódás és irigykedés ármá
nyától űzött életsorsunkat a jobb jövő 
felé fordítani.

Dolgozzon mindenki a magyar faluért 
és annak szegény népéért! Jövőre 50 
magyar növendéket a rimaszombati ma
gyar gazdasági szakiskolának, mert csak 
ilyen munkával tudunk előre jutni, és 
ha Isten velünk, ki ellenünk ? !

Dr. Machnyik Andor.

Dalárda-hangverseny.
A Rimaszombati Magyar Dalegy'et 

rimaszombati hangversenye a járási ma
gyar közművelődési testület védnöksége 
mellett, megérdemelt siker jegyében zaj
lott le a Polgárikör színháztermében, 
szépszámú, lelkes közönség jelenlétében.

A gazdag és változatos műsort Kersék 
Jánosnak a dalárdához irt költő szép
ségű prológja vezette be, amelyet elő
adógárdánk behizelgőhangu, kedves tag
ja : Kálmán Gizi mondott el függöny 
előtt, nagy hatást elérve. — Sichert Ká
roly ügyvezető-elnök, a dalárda lelkes, 
önfeláldozó vezetője és az estély főren
dezője Rossini-ról olvasott föl érdeklő
déssel hallgatott életrajzi részleteket.

Tanka Jenő, losonci bankigazgató, a 
Losonci Magyar Dalegylet ismert bari
tonénekese, felesége alkalmazkodó és 
színes zongorakiséretével, néhány dalt 
adott ezután elő, frenetikus tapsok kö
zött. A losonci testvéregylet illusztris 
reprezentánsát és nejét színpadra lépé
sükkor forró nyiltszini tapssal fogadta 
a rimaszombati közönség s az óvációk 
elültével Sichert Károly elnök intézett 
formás üdvözlő beszédet hozzájuk, virág
csokrot nyújtva át Tanka Jenőnének.

Glaser Valéria és Szeleczky Sándor 
újszerű s ezért frappáns hatású páros
szavalattal, Szabó Nyunczi és Mako- 
vits Pömpi kacagtató kabarétréfával 
Derekas József pedig jóizü, saját szer
zeményű „falusi rigmusokkal", Ha
lász István pedig brilliáns technikával 
előadott magyar nótákkal (zongora) sze
repelt a műsoron, valamennyien meg
érdemelten rászolgálva a tapsokban 
nem fukarkodó, hálás közönség lelkes 
és elismerő ovációira.

A magas nívójú, gazdag program ge
rincét a dalegylet férfikarának ének
számai képezték, a melyeket Halász Jó
zsef karnagy gondos betanításában és 
mesteri dirigálása mellett, óriási hatást 
elérve mutattak be. A férfikar minden 
egyes énekszámát a legmagasabb ének
kari technika, a részleteket is tökéletes 
művészettel megoldó kidolgozás és a 
szólamok erőteljes, érces csengésű és
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precíz összmíiködése jellemezte. Ilyen 
eredményt csak egyénileg is kulturált 
hanganyaggal s lelkessége mellett a 
szorgalom és kitartás eredményeivel is 
rendelkező dalárdával érhet el a kar
vezető. Derék dalosaink szivet-lelket 
megmozgató szombatesti szereplése is
mételt bizonyítéka volt annak, hogy a 
Rimaszombati Magyar Dalegylet az ide
ális dalárdák minden értékes alkatele
mével szerencsésen rendelkezik s ez a 
rendkívül fontos körülmény a legjobb, 
legbiztatóbb záloga a még sok sikerrel 
kecsegtető jövőnek.

A dalárda zárószámát a népszerű ri
maszombati „600 éves zenekar" kisérte, 
tetszéssel fogadott közreműködésével ha
tásosan elősegítve az estély általános si
kerét. — A pompás műsoru előadást ápr. 
17-én szombaton megismétli a Dalegy- 
let és pedig az Ipartársulat helyiségé
ben fél 9 órai kezdettel, mérsékelt hely- 
arak mellett. — A szombatesti dalárda- 
előadás iránt oly nagy érdeklődés nyil
vánul meg, hogy annak sikere, ami 
egyet jelent a kassai ut sikerével, már 
is biztosítottnak látszik.

A „Rimaszombati Magyar Dalegylet"
hangverseny és kulturestélyének 
programja 1937. április hó 17-én 

az Iparoskörben:
1. Megnyitó és felolvasás Rossini zene-

költőről.
2. A Dalegylet jeligéje.
3 Prológ.
4. A Dalegylet száma : Itt születtem én 

ezen a tájon...
5. Vígjáték.
6. Zongorajáték : Magyar nóták.
7. A daiegylet száma : A vén Duna men-

8. Magyar egyveleg.... A Dalegylet kar
dala.

9. Kettős szavalat.
10. A „600 éves zenekar" muzsikál.
11. Vígjáték.
12. A Dalegylet száma : Rácsos kapu, rá

csos ablak. — A Dalárdát a rima- 
szombati 600 éves úri zenekar kíséri.

A hangverseny befejezte után táncz-
mulatság következik.

H ÍR E K
Leleményes lányok.

Meri tagadhatatlanul azok, akiktől „Le
ány na p “-ra kaptam meghívót. Nézem, ol
vasom a velinpapirra nyomott, kékszinü, 
kövér betűket:

„Az x-i lányok ezennel szives tudo
mására adják, hogy a Leánynap 
ezidén május 26 ától 27-éig, esetleg 
még tovább is fog tartani, amikor 
úgy az Ön, mint becses családjá
nak megjelenését kéri a Leányregi
ment. — Férfi szépségverseny, nőt 
csunyaságverseny, sib. Aki elkésik, 
maga vallja kárát."

Hm, hm, szép. Hát már nemcsak gyer
mek- de kánynapot is rendeznek. Dehát 
mi is lehet az a „leánynap1' ?

Gondolkozom. Töröm a jejemet, végül 
még sem értem. Leány nap... leánynap... 
mi a csoda lehet ez?

Ohó! Hiszen a családomat is meghív
ták. Odaadom nekik a meghívói. Törjék 
ők is a fejüket.

S mit tesz Isteni Ami nekem nem si
került, ők megfejtenék. Meg és pedig 
egész egyszerűen: fordiiottak egyet a két 
lapból álló meghívón s a 2-ik oldalon 
most már családias együttesben a követ
kezőket olvastuk:

„ S z a b á l y z a t .
A lányok jogai

1. Lányok joga a táncosokat fel
kérni és a táncot megköszönni. Egy 
szőke kislány bátran választhat ma
gának barna táncost, vagy fordítva.

2. A lányok joga a kopaszodó és 
már kopasz agglegényeket ülve hagy
ni avagy alaposan megtáncoltatni.

3. A lányok joga meghóditani az 
urak közül azt, aki anyagi követel
ményeiknek legjobban megfelel.

4. A lányok joga, hogy főzési te
hetségüket, a fözőkönyv otthonha
gyásával szabadon gyakorolhatják s 
teljesen önálló főzőcskét rendezhesse
nek bármelyik úrral szemben.

*
Az urak jogai, hogyha meghódit- 

tattck, beszélhetnek a mamával; pet

rezselymet akár kocsiszámra hozhat
nak magukkal és egyéb szórakozás 
hiányában harisnyát is stoppolhatnak.

Meghódítás elleni biztosítás az 
urak részére nincs! A további követ
kezményekért a rendezőség nem vál
lal felelőséget/ “

Ühüm! Most már értem.
Nem rossz: egynapra megfordítani en

nek az amúgy is felfordult világnak a 
rendjét. Férfi szépségverseny, női csunya
ságverseny, „stb.“ (A satöbbit ugyan 
még nem értem, valamint azt a további 
következményeket sem, amikért a rende
zőség nem vállal felelőséget, de nem is 
töröm ezeken a fejemet)

Hát nem ügyesek és leleményesek azok 
az x-i lányok?

vJ7Argus.
Hitközségi közgyűlés. A rimaszom

bati róm. kath. hitközség képviselőtes
tületének közgyűlésére, mely Rimaszom
batban a Kath. Olvasó Egylet nagyter
mében 1937. április 25-én délután 3 
órakor lesz megtartva. A hitközség adó
fizető hiveit szeretettel meghívja a

hitközség elnöksége.
A rozsnyói evangélikusok uj egy 

házfelügyelőt választottak. A gömöri 
evangélikus egyházmegye dr. Korit- 
sánszky Márton tornaijai ügyvéd halá
lával megüresedett egyházmegyei fel
ügyelői tisztségre egyhangúlag Greck 
Lajost, a rozsnyói állami gimnázium 
nyugalmazott tanárát választotta meg. 
Az uj egyházfelügyelő beiktatása a leg
közelebbi enyházmegyei közgyűlésen 
lesz ünnepélyes keretek közt.

Tanügyi kinevezés. Bázlik Alfonz, a 
rimaszombati I. sz. tanfelügyelőséghez 
beosztott polgári iskolai szaktanító a 
hanusovcei áll. polgári iskola igazgató
jává kineveztetett a jelenlegi szolgálati 
körében való további beosztással.

Az evangélikus egyház közgyűlése. 
A rimaszombati-tamásfalai evangélikus 
egyházk,özség évi rendes közgyűlését a 
múlt vasárnap tartotta meg. A közgyű
lést Baráth Károly lelkész imája után 
Fényes Sándor másodfelügyelő nyitotta 
meg, majd a több adminisztrációs ügyet 
felelő tárgysorozatban jóváhagyták az

egyházközség multévi zárszámadását, 
vagyonmérlegét és elfogadták a dúsai 
leányegyház zárszámadásait, valamint az 
anyaegyházközség ezévi költségvetését.

Halálozások. Nagy Zoltánné szül. 
Melczer Mária Hortense, nyug. polgári 
iskolai tanítónő, életének 69-ik évében 
városunkban f. hó 11-én meghalt. Az 
itteni polgáriiskolánál évtizedeken át 
működött tanítónő temetése őszinte 
részvétmegnyilvánulás mellett folyó hó
13-án ment végbe. Halálát férje és ro
konai gyászolják.

Horváth Béla okleveles gazdatiszt, 
jószágfelügyelő áldásos életének 77-ik 
évében, f. hó 12-én Rimócán hosszas 
szenvedés után örök álomra szenderült. 
A megboldogult egyike volt az életét 
termékeny munkában töltő igaz embe
reknek, gondos családapáknak, akit 
szerettei és embertársai őszinte meg
becsülése és szeretete vett körül. — 
Holttestét nagy részvét mellett f. hó 
14 én a rimakokovai róm. kath. temp
lomból helyezték öröknyugalomra. — 
Halála gyermekeit: Horváth Ilona férj. 
Jurenák Imrénét, Horvát Irén férj. dr. 
Neuwirth Józsefnél, Horváth Margit özv. 
Lovas Jánosnét, Horváth Bélát, dr. Hor
váth Lászlót, unokáit és rokonságát dön
tötte gyászba.
Fürdőkedvezmények Pőstyénben ipa

rosok részére. A pöstyéni fürdőigazga
tóság közlése szerint ebben az évben is 
részesülnek az ipartársulat tagjai külön
böző kedvezményekben. — A megfelelő 
utalványok az ipartársulat irodájában 
kaphatók, ahol is az érdekeltek egyéb 
részleteket is megtudhatnak. A kilátásba 
helyezett kedvezmények különösen az 
elő- és utóidényben jelentékenyek.

Sorsolás. A rimaszombat-tamásfali 
evang. egyház belsőkölcsön kötvényei 
közül a következők kerültek a folyó év
ben kisorsolásra: 118 123 182 198 211 
216 342 371 379 381 397 402 405 407
418 435 479 488 495 496 505 519 524
561 579 613 614 685 690 693 703 707
749 792 805 807 822 863 882 894 897
899 920 967 972 1012 1022 1075 1093 
1124. A kisorsolt kötvényeket az egyház 
gondnoka darabonkint 50 koronával be
váltja.

Sikere3 tanítói vizsgák. Pozsonyban 
az elmúlt napokban tartották meg a 
tanitóképesitö vizsgákat, amelyekre ösz- 
szesen 58 tanitójelölt jelentkezett s a 
kik közül hárman — köztük Glasz Ol
ga, a helybeli állami elemi leányiskola 
közszeretetben álló tanítónője is — ki
tüntetéssel tették le vizsgáikat. — Tiz 
jelöltet újabb vizsgára utasítottak. — 
Ugyancsak sikeresen tette le a taniíó- 
képesitő és kántori vizsgát Übellauer 
Károly alsókálosai református helyettes 
tanító is.

Az összes rimaszombati cserkészek 
május 8-án a Tátra nagytermében 
akadémiát tartanak. Előzőnap fő
próba lesz.

iVíadarak és fák napja. A helybeli 
szlovák és magyar polgári leányiskola, 
valamint a szlovák és magyar állami 
elemi fiú és leányiskolák növendékei 
folyó hó 11-én, délután közös ünnepélyt 
Tartottak az elemi leányiskola udvarán, 
a madarak és fák napjának emlékezetére. 
A rossz, esős időjárás miatt az ünne
pély az eredeti terv szerint nem volt 
megtartható a temetőben, de igy is fe
lejthetetlen látványt nyújtott, amikor a 
nap jelentőségét feltüntető feliratokkal 
ellátott táblácskákat vivő gyermekse
reg a gyülekező helyről, az állami ele
mi fiúiskola udvaráról rendben, a leg
nagyobb csendben, zárt sorokban taní
tóik vezetése alatt vonult végig váro
sunk utcáin az elemi leányiskola udva
rára, ahol az ünnepély délután 3 órakor 
vette kezdetét. Szlovák és magyar gyer
mekcsoportok felváltva jelentek meg a 
pódiumon, hogy énekkel, szavalatokkal, 
szavalókórussal stb. emeljék az ünnepély 
jelentőségét. A szlovák ünnepi beszéd 
elhangzása után Dr. Werner Gyuláné 
elemi leányiskolái tanítónő tartotta gyer
mekek nyelvén nagy figyelemmel hall
gatott és köztetszést aratott alkalmi be
szédet. Az ünnepély végén Szabó István 
elemi fiúiskolái tanitó szlovák és ma

gyar nyelvű befejező beszéde keretében 
vette ki az apró gyermeksereg fogadal
mát a madarak és fák védelmére. Meg
ható és szép ünnepély keretében áldoz
tak a gyermekek lelkes tanítóikkal együtt 
a madarak és fák napjának és a 'jelen
levő szép számú közönség minden egyes 
számnál élénk tapssal adott kifejezést 
örömének és megelégedésének.

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

Halálos motot kerékpár-autó össze
ütközés. Goldmann Sándor tornaijai 
szobafestő az általa megvenni szándé
kozott motorbiciklin történt próbaút 
végzés közben a község szélén bele
futott Matousek őrnagy autójába, mi
nek következtében súlyos lábtörést és 
belső sérülés! szenvedett. Nyomban a 
rimaszombati kerületi kórházba szállí
tották, ahol azonban rövidesen kiszen
vedett. A 24 éves ember halálát fele
sége siratja. A motorkerékpáron ugyan
csak helyet foglalt Goldmann Sándor 
öccse is, aki az összeütközést kisebb 
sérülésekkel úszta meg.

PAPIRSZŐNYEGEK nagy választékban a 
L1TERATURA könyv- és papirkereskedésben 
Jánosi ucca 6.

Enyhítették egy kommunista bün
tetését. A rimaszombati államrendőrség 
múlt év decemberében kommunista ifjú
munkás szervezkedést leplezett le s a 
labdarugó egyesület égisze alatt műkö
dő szervezet néhány vezetőjénél házku
tatást eszközöltek. Ennek alapján letar
tóztatták Szlovencsák István szabósegé
det, aki ellen rendtörvényes eljárás in
dult. A rimaszombati kerületi bíróság 
dr. Vágássy-tanácsa kétévi fogházbünte
tésre Ítélte az állam biztonságát veszé
lyeztető kommunista röpiratok terjesz
tésével vádolt Szlovencsák Istvánt. Fel
lebbezés folytán a kassai felsőbíróság 
most foglalkozott az üggyel s az Ítéle

tet megváltoztatta : Szlovencsák bünte
tését három hónapra szállította le s 
egyben elrendelte azonnali szabadlábra 
helyezését.

!  Tavaszi felöltők és ruhák
1

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
J  ruhaárúháza Rimaszombat Masaryk-t. J

beszerzése előtt, saját ér
dekében tekintse meg nagy 
választékáról és olcsó árai- 
ÜÜ ról már közismert ÜÜ

férfi, fiú és gyermekruha-raktáramat. 
G Y U L A I

Aratási szabadságolások. A föld
műves ifjak aratási szabadságolását az 
illetékes jegyzői hivatal által igazolt 
kérvénnyel azon katonai csapattestnél kell 
kérelmezni, amelynél az aratási zsabad- 
ságot igénybe venni óhajtó földmives- 
ifju katonai szolgálatát teljesiti. A kér
vények benyújtásának határideje április 
vége. Az igénybevett aratási szabadsá
gi időt utána kell szolgálni.

K iad d .
A Masaryk-tér 26. sz. alatt kiadó egy

üzlethelyiség lakással.
Bővebb felvilágosítással szolgál 
R á b ely  K ároly  háztulajdonos.

Capek kordrámája, a „Fehérkór": 
magyarul. (Fordította : Donner Pál. Ki
adta : E. Prager könyvkiadóvállalata, 
Bratislava-Pozsony. Ára : 18 korona.) E 
napokban hagyta el a sajtót Karéi Csa- 
pek, a világhírű regény- és drámairó 
legújabb alkotása, a „Fehérkór" magyar 
fordítása. — A világirodalom az utóbbi 
években kevés olyan színpadi művet

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton, vasárnap és hétfőn, április 17, 
18 és 19-én sikerült magyarul beszélő víg

játék, amelynek nincs párja :
A csúnya lány

Muráty Lily, Kabos Gyula, Gőzön Gyula, 
Gombaszöghy E., Jávor Pál, Ráday, Justh.

Szerdán, április 21-én szenzációs érdek- 
feszitő kalandor film :

Az eltűnt ember
Harry Piel és több kiváló művész.

Csütörtökön, április 22-én kedves szalon 
vígjáték :

Cigányvér
Simo Margit, A. Sandrock, G. Alexander.

termelt, mely fölérne Csapek drámájá
nak megdöbbenő korszerűségével, cse
lekményének telitett dinamikájával. Nap
jaink nagy és súlyos, korválasztó prob
lémái csapnak össze a dráma izgalmas 
cselekményének lázas lüktetéssel válta
kozó képeiben, egy filozófus-iró meg
rázó erejű kiáltásában, aki a béke mel
lett emelte föl messzehallható szavát. — 
Csapek tizennégy képbe siiritette mon
danivalóját és a jelenetek érdekfesziíő 
pergése plasztikusan vetíti elénk korun
kat, a mát mozgató erőket, napjaink 
drámaiságát és benne a nagy és kis
emberek sorsát. A „Fehérkór" alakjai
nak elháríthatatlan végzetszerüsége az 
anankés antik tragédiákra emlékeztet.— 
A „Fehérkór" színpadi alkotás. De mint 
az irodalmi eszközökkel a legmagasabb 
művészettel irt legtöbb szinpadi alkotás 
egyben élvezetes és lebilincselő irodal
mi olvasmány is. Az E. Prager könyv
kiadóvállalat ezért tartotta fontosnak, 
hogy „Az uj Európa könyvesháza" cimü 
nagysikerű sorozatában a külföldi könyv
kiadásokat megelőzve, magyar nyelven 
kihozza Karéi Csapek drámáját, amely
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úgyszólván a bemutató napjaiban indult 
el világhódító útjára. — A gördülékeny 
fordítást Donner Pál végezte gonddal és 
tolmácsolásában igyekezett megőrizni 
egyrészt az eredeti mű minden költői 
szépségét, másrészt hús-vér alakjainak 
életes nyelvezetét törekedett visszaadni. 
— A „Fehérkor* Csapek egyre növekvő 
magyar olvasótáborának egyik legnagy
szerűbb élménye lesz.

Filmszínház. Folyó hó 17—18-án és 
19-én újból lesz alkalmunk gyönyör
ködni a magyar filmgyártás egyik leg
sikerültebb művében, mely „A csúnya 
lány* cim alatt kerül bemutatásra, mely 
Vadnay László hasoncimü vigjátéka nyo
mán készült s melyet Európa minden 
nagyobb városában adtak elő. A rende
zés Gaál Béla kezébe volt s oly művész
gárda, mint Muráti Lili (a csúnya lány), 
Kabos Gyula, Gombaszögi Ella, Jávor 
Pál, Rátkai Márton stb. kiváló tehetség 
sorakozik fel benne. De emeli a film 
értékét Márkus Alfréd zenéje is.

Folyó hó 21-én „Az eltűnt ember* c. 
kalandos film kerül előadásra Harry 
Piellel a főszerepben, mi előre megsej
teti a film hatását. Tengeri útja alkal
mával másfél órára kiszáll pihenőre a 
hires detektív s máris akadt munkája, 
amidőn egy szép nővel megismerkedik, 
ki bizonyos titkok leleplezésével meg
bízza. Állandó izgalmas jeleneteknek le
szünk tanúi.

Folyó hó 22-én „Cigányvér* kerül 
sorra, mely pompás szórakozást nyújt. 
Stauííenstein hercegnő igen szigorú a 
családjával szemben. Parancsára unoka
öccse Poldi köteles megnősülni. Elküldi 
a déli üdülőhelyek egyikére ismerkedés 
céléból, de a dolgok sora egészen más
kép fordult, mint ahogy a hercegnő el
képzelte és alig tudják kibogozni a fa
tális helyzeteket.

Rimaszombati könyvbarátok szem
léje, A községi magyar könyvtár kebe
lében alakult könyvbarát-társaság tag
jait ezentúl hétröl-hétre tájékoztatni fog
juk a beérkezett könyvujdonságokról, 
folyóiratokról, beszámolókat és bírála
tokat is közölve azokról. — Az elmúlt 
héten beérkezett könyvujdonságok máris 
a tagok rendelkezésére állanak és pedig:

Szabó P á l: Csodavárás.
Féja Géza : Viharsarok.
Kosztolányi Dezső: Édes Anna.
Tamási Áron : Rügyek és reménység.
Németh László : Gyász.
Maila Talvio: A darvak.
Líon Feuchtwanger : A hamis Néró.
Dániel Pearson : Mrs. Simpson regé

nye. (Az opálszemü asszony.)
Alexej Tolstoj: Kálvária.
Cári Zuckmayer: Salware.
Karéi Csapek: Fehérkór. — Beérke

zett ezenfelül Sárközi György Válasz 
c. folyóiratának néhány száma is.

Halálra gázolta a vonat. Medved 
Zsuzsanna nandrási 55 éves asszonyt 
egyik vasúti átjárónál Rozsnyó közelé
ben elütötte a vonat. A súlyosan sebe
sült asszony kórházba szállítás közben 
belehalt sérüléseibe. — A szerencsétlen 
nő süket volt, nem hallotta a mozdony 
jelzését. — A vizsgálat megindult.

Megjelent a Szülőföldünk 8. száma.
A mindegyre népszerűbbé váló ifjúsági 
folyóirat, melynek célja, hogy a tanuló 
ifjúsággal megismertesse a földet, me
lyen élünk, városait, falvait, nemzetünk 
nagyjait, népünk szokásait, most meg
jelent száma is sok érdekes és tanulsá
gos cikket közöl. A tartalomból meg
említjük : Köztársaságunk választórend
szere, Kiszehajtás az Ipoly vidékén, 
Rozsbuza, Csallóköz művésztörténeti 
emlékei, Hires magyar műipar, A komá
romi szekeresgazdák. Snuki, az eleven 
tűpárna című cikkeket. A folyóirat szö
vegrészeit gazdagon illusztrálják a gon
dosan összeválogatott képek, koítaköz- 
lemények, melyek a honismereti okta
tási tárgykörben valamint a tanítók úgy 
a tanulóifjúság számára is szinte nél
külözhetetlen segédeszközül szolgálnak. 
A Szülőföldünk havonta jelenik meg és 
előfizetési dija évi Ké. 7'—. Megrende
lései minden magyar iskola t. tantestü
letének ajánljuk. Megrendelhető : A Szü
lőföldünk kiadóhivatalánál, Pozsony, La
za rét-u. 4/c.

Kedvezmények a budapesti nemzet
közi vásárra. A kibocsájtott vásáriga
zolványok alapján április hó 20-tól má
jus hó 10-ig vizűm nélkül lehet Magyar- 
országra utazni, úgyszintén a csehszlo

vák vasutakon 33%, a magyar vasuta
kon 50% menetdijkedvezmény vehető 
igénybe. —- Vásári igazolvány vasúton 
utazók részére Ki 30.—, autón utazók 
részére Ki 20'—. Beszerezhető és min
dennemű felvilágosítás nyerhető Dick- 
mann Dezsőnél Rimaszombat.

Iparosmoratórium készül. Prágai je
lentés szerint az iparosok védelmére 
vonatkozó törvényjavaslat elkészült. A 
javaslat védelmében szándékozik része
síteni úgy az adósokat mint a hitelező
ket az ingatlan árverések során fölme
rülhető veszteségekkel szemben. Arrói 
is szó van, hogy további javaslatot fog
nak kidolgozni, amely a bajbajutott 
iparosoknak bizonyos könnyítéseket hoz
na. A javaslat 1935. december 31-ig ke
letkezett követelésekre vonatkozna. A 
kérdést bizonyos moratórium formájá
ban oldanák meg, mert a javaslat sze
rint az ott fölsorolt föltételek mellett az 
iparosok ellen nem nyitható csőd, ha 
nem tudnak eleget tenni kötelezettsé
geiknek. Úgyszintén tervbe van véve, 
hogy a peres és a végrehajtási eljárá
sokat beszüntetik mindaddig, amig az 
iparosok tehermentesitésre vonatkozó 
törvény jogerőre nem emelkedik, a be
szüntetés végső határideje azonban 1941. 
december 31. lenne.

A Budapesti Nemzetközi Vásár spe
cialitásai. Évröl-évre szélesedik a Bu
dapesti Nemzetközi Vásáron gyártott ill. 
forgalombahozott speciális vásári cikkek 
skálája. A M. Kir. Dohányjövedék, amely 
évek óta külön vásári cigarettatipust 
gyárt és árusít a vásáron, e kitünően 
bevált módot ki fogja terjeszteni idén 
uj vásári szivartipus bevezetésére. Vá
sári specialitás tvábbá az idén először 
a vásár alkalmából hat különböző érték
ben kibocsátott magyar vásári postabé
lyeg. Újítás lesz a speciális vásári par- 
föm és kölnivíz, amelyet benzintankok
ból fognak a vásáron kimérni. Ezenkí
vül a vásáron felállított kisipari elekt
romos műhelyekben készült vásári em
léktárgyak a helyszínen kerülnek el
adásra.

Felakasztotta magát az erdőben.
Beranek Metód vásári árus a Pelsőcz 
melletti erdőben egy fára felakasztotta 
magát. Fátszedő asszonyok akadtak rá 
a már oszlásnak induló holttestre. Tet
tének oka ismeretlen.

Harc a döglött malacért. Misurák 
István oldalfalvi gazdának a községi 
legelőn elhullt egy malaca. A cigányok, 
amint értesültek az esetről, megjelentek 
a helyszínen s arra akarták rávenni 
Misurák István és Tót István gazdákat, 
hogy engedjék át nekik a döglött ma
lacot. Misurák elutasította a cigányok 
kérését. Erre a bokrokból több cigány 
bujt elő fejszékkel, botokkal felszerelve 
és megtámadták a gazdákat. A gazdák 
feljelentésére a csendőrök rablás címén 
letartóztatták Lakatos Rudolf és Porle- 
Ieki Ignác nevű cigányokat, valamint 
hat társukat. Mindnyájukat beszállítot
ták a rimaszombati kerületi bíróság 
fogházába.

S P O R T .
F O O T B  A L L .

Törekvés—Ragyolci TC 6:1 (3:1).—
Biró : Benko.

Törekvés: Gajarsky — Simon, Lőkös 
— Katz, Szlovencsák, Ríz — Szmrekács, 
Éliás, Árvay, Tromka, Kerekes.

Az RTC csak hét emberrel kezdi a 
játékot, mivel egyik autójuk az utón de- 
fektet kapott. A Törekvés a hét emberrel 
védekező ragyolciakkal szemben jóidéig 
nem bir eredményt elérni, csatárai a leg
jobb helyzeteket elidegeskedik. Végül is 
megtörik a jég és Tromka gólját Éliás, 
majd újból Tromka háromra növelik. A 
15. percben azután kiegészül a ragyolci

csapat s az eddig teljesen egyoldalú já
ték kissé változatosabbá válik, sőt a 
ragyolci csapat Princz lövéséből gólt is 
ér el. A második félidőben a Törekvés 
döntő fölénybe kerül, a csapat helyen
ként igen szépen játszik s Tromka, Ke
rekes és Éliás újabb góljai nem is fe 
jezik ki hűen fölényét, sok biztos lövést 
a jól védő ragyolci kapus tesz ártalmat
lanná.

A Törekvés az első félidőben mérsé
kelt formában játszott, s csak a máso
dik félidő folyamán emelkedett a csapat 
teljesítménye. A ragyolci csapat bizony 
ezalkalommal nem volt komoly ellenfél 
s Így a Törekvés teljesítményét sem le
het abszolút értékűnek minősíteni.

Bírót egyáltalán nem állította komoly 
feladat elé a sima lefolyású mérkőzés.

SK Siávia Losonc—Slovan 4:1 (1:1). 
A Slovan teljesítménye Losoncon tisz
tességesnek mondható, mert hiszen a 
Siávia saját otthonában igen erős ellen
fél. Az első félidőben teljesen kiegyen
lített játék folyt s csak a második fél
időben kerekedett felül a Siávia. A Sio- 
van gólját Járosi érte el.

TMSC—Fülebi TC XI. 3:3 (1:2). — 
Mint előre is megjósoltuk, a TMSC lel
kes gárdája igen szépen szerepelt Füle
ken s a nagy játékerőt képviselő füleki 
tartalékcsapattal szemben győzelemnek 
felérő döntetlent ért el. A csapat meg 
is szerezte volna a győzelmet, majdnem 
a mérkőzés végéig vezetett is, azonban 
Koronczy biró sokszor Ítélt a TMSC 
hátrányára. A gólokat Solymossy és Of- 
csárik rúgták.

Tcrnaljai SC—Kisfalusi Vasas 4:3.
Lejátszva Tornaiján.

A bajncki tabella jelenlegi állása ;
Törekvés 10 10 0 0 45:12 20

FTC XI. 10 5 3 2 41:15 13
TSC 10 4 3 3 16:28 11
TMSC 9 2 4 3 23:21 8
RTC 9 3 2 4 24:19 8
ASC 9 3 1 5 7:19 7
Vasas 10 3 1 6 12:36 7
PSC 9 1 0 8 15:33 2
A Losonci Vasas—-ASC le nem ját

szott mérkőzés eredménye 3 :0  arány
ban a Vasas javara vau felvéve.

Törekvés b —Osgyáni SC 6:2. Mér
kőzés Osgyánban.

A Törekvés vasárnap újból itthon 
játszik bajnoki mérkőzést, ezúttal a Lo- 
sonckisfalusi Vasas ellen. A Törekvés 
győzelme nem vitás, csupán az a kér
déses, hogy milyen formában és arány
ban fogja azt elérni. Remélhetőleg köz- 
megelégedésre. Kezdete d. u. fél 4 órakor.

Előtte a Törekvés XI. fogadja II. osz
tályú bajnoki mérkőzésen a Losonci 
AFC XI. csapatát. Kezdete d. u. 2-kor.

A Slovan újból idegenben : Korponán 
játszik zsupabajnoki mérkőzést. Remél
hetőleg ez a mérkőzés fogja meghozni 
a Slovan első tavaszi bajnoki pontjait.

A TMSC Tornaijára utazik. Szerintünk 
két ponttal fog hazatérni a TMSC.

A Törekvés folyó hó 18-án, vasárnap 
délelőtt fél 11 órakor a Járási Ipartár
sulat székházának helyiségében taggyű
lést tart. Kéretnek a t. tagok, hogy te
kintettel a tárgy fontosságára teljes 
számban jelenjenek meg.

S A K K .
A Keletszlovenszkói zsupa legutóbb 

választmányi ülésében foglalkozott a le
zajlott bajnoksággal és hivatalosan is 
megerősítette a rimaszombati sakklubb 
elsőségét, illetőleg bajnoki címét. Egyben 
felhívja klubunkat, hogy készüljön fel 
az országos bajnokságért lejátszandó 
mérkőzésére Zsolna és Pozsony csapa
taival.

Értesülésünk szerint Zsolna az el
múlt vasárnap elődöntőt vívott Losonc 
csapatával, melynek eredménye Zsolna 
4:0 arányú fölényes győzelme. Ezek után
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most már csak Zsolna értesítésére vá
runk, hogy az országos bajnokság idő
pontját és a mérkőzés színhelyét — 
mely valőszinülc-g Szliács fürdő lesz — 
kijelöljék és velünk közöljék.

Az előkészületek máris serényen foly
nak és reméljük, hogy a szorgalmas 
klubtréningekkel jó! felkészülten, becsü
lettel fogunk tudni helyt állani.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Meghívó.
A Rimaszombati Önkéntes Tűzoltóegylet

1937. épriiis hó 25-én
délelőtt 11 órakor a városháza tanács
termében tartandó

tisztújító közgyűlésére
ezennel tisztelettel meghívom az egylet 
alapitó-, rendes-, pártoló-, működő- és 
tiszteletbeli tagjait, valamint a város kép
viselőjét.

VOZÁRY SAMU 
alelnök.

Kiadd bútorozott szoba.
Rimaszombatban, Masaryk-tér 5. sz.
házban az emeleten két egymásba nyíló, 
teljesen elkülönített, külön bejáratú bú
torozott szoba magános ur részére 

folyó évi junhis hó 1-től kiadó. 
Értekezni lehet a tulajdonosnál naponként 

déli féi 12 órától 12 óráig.

Egy kitűnő pianínó
bérbeadó. Cim a kiadóhivatalban.

Legm odernebb

F o g á sz a ti m unkák
Gömöri utca 16. sz.
4— az emeleten —►

H A N D E L  £ .
vizsgázott fogtechnikus.

Nemesített szőlőültetvényeket
csemege és borszőlőre minden 
nemben és Mátyás, János, Piro- 
vano, Stark és Kühlman-fajokat 
gazdag választékban szállít leg
jobb minőségben:

J. P O L Á K
szőlőiskolája: Velké-Pavlovice (u. Hustopece)
(W"" Kérjen ingyenes árjegyzéket és a 70 leg

jobban bevált fajta jegyzékét.

Hirdetmény.
Él

Rimavská Seé,
hivatkozással a kereskedelmi tör
vény 202. §-ára ezennel közzé te
szi, hogy az intézet feloszlik s fel
hívja esetleges hitelezőit, hogy kö
veteléseiket 6 hónapon belül jelent
sék hp

A felszámoló bizottság. 

Sarokház
beépíthető telekkel Pokorágyí- 
utca 1. sz. eladó. — Értekezni 
ugyanott lehet.

H asznált, erős

tölgyfa hálószoba bútorok
jutányos áron eladók. ]►
Rimaszombat, Stefanik-utca 7.
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