
R IM A SZ O M B A T , 1937. Á P R IL IS  25 . 17. SZÁM .X V II. É V .

M éhészeti
cikkek,

M Ú L É P
Kercsiknól.

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rim aszom bati járási m agyar közm űvelődési vá lasztm ány h ivata los közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este Kéziratokat vissza nem adunk.

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

M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

„Miért kell élni?“
I r t a :  M Á R K U S L Á SZ L Ó .

Az öngyilkosság szinte járvány- 
szerüleg lépett föl az egész világon 
s az emberi életet önkézzel kioltás 
szörnyű epidémiájának meggátlá- 
sára vagy legalább is csökkenté
sére ankétokat tartanak a népek 
sorsának intézésére hivatott kor
mányok.

Az élet terhe súlyosabb lett, a 
megélhetés küzdelmében erőt vesz
teit, hitet ölt, gyengébb ember ma 
hamar összeroppan a súlyos teher 
alatt s ellenállásában gyönge lé
lekkel önkezével oltja ki életét, 
hogy szenvedéseitől szabaduljon. 
Veszedelmes e szörnyű baj, lesújtó, 
sőt elszomorító e jelenség, mely 
bűn Isten és önmagunk ellen. En
nek a bűnös járványnak fiatal, az 
életet alig ismerő gyermekietek  
is áldozatul esnek ma, amikor nagy 
megrökönyödésünkre apró gyerme
kek teszik föl a kérdést: miért kell 
élni ?

Egy nyomorúságban tengődő 
emberpár ötödféléves kislánya is 
ezt a kérdést intézte édesanyjához, 
aki nem tudott neki megfelelő fe
leletet adni.

Apjához fordult a kislány kér
désével s az egyszerű munkásem
ber beszélt Istenről, aki a jókat 
megjutalmazza s a gonoszokat meg
bünteti, beszélt a másvilágról, hol 
a földi szenvedésekért kárpótlást 
nyer az ember. Egyebet az apa 
sem tudott mondani. És a kislány 
öngyilkosságot kísérelt meg: lug- 
kőoldatot ivott.

A küzdelemteljes, nyomorhalma- 
zos életnek szörnyű tragikuma ez. 
Miért? — kérdjük.

Mert a Mának kevesebbek a 
szépségei ? Az emberek leikéből a 
mostoha élet, az árvaságos sors, a 
megélhetés titáni küzdelme kiöli, 
kipusztitja talán a szépségek min
den nyiladozó, illatos virágát, a 
szivekből kihal a hit, kivész a re
mény és gyűlöletté aljasul a sze
retet ?

Való, hogy a kicsinyhitüek sze
rint az életnek ma kevésbbé van 
tudatos célja. A Ma ezek előtt csak 
robotos élettengődés sziszegő gond- 
kigyók marásában élés és rettegés 
a Holnaptól.

Ma az Élet csúnyaságokat termő

talajából kiserkent apró gyermek
hajtás is előbb nyújtózik szárba, a 
Ma gyermekének alig van gond
talan, zavartalan játékos kedve, 
törpe bölccsé korcsosodik, háta 
púpba ivei, gyenge válla félre bil
len a nélkülözések terhétől s csak
nem ráncossá vonatozott homlok
kal kérdezi szüleitől: Miért kell 
élni? és ha nem kap elfogadható, 
megnyugtató feleletet, vagy félre
érti az t: öngyilkosságot követ el, 
vagy kisérel meg.

Beteg az élet, beteg a társada
lom s ez az oka e szomorú jelen
ségnek, amelynek megszüntetésé
vel az egyes államok komolyan 
foglalkoznak s a legújabb büntető
törvénytervezet szerint Csehszlová
kiában is szigorú büntetőjogi in
tézkedéseket tesznek.

Az uj büntetőtörvénykönyvben 
erre vonatkozólag foglaltak szerint 
3 hónaptól 5 évig terjedő szigorí
tott fogházbüntetéssel sújtják azt, 
aki mást öngyilkosságra beszél rá 
vagy másnak öngyilkossági szán
dékát megerősíti vagy az öngyil
kosságot előmozdítja. 1-től— 10 
évig terjedő börtönnel büntetendő 
az, aki különösen aljas és becste
len indokból mást öngyilkosságra 
beszél rá csak azért, hogy egv 
más bűncselekmény miatt történő 
büntetéstől megszabaduljon. Ha
sonlóképpen büntettetik az, aki 
erőszakkal, fenyegetéssel vagy csel
lel valakit öngyilkosságba akar ker
getni.

Hogy az uj büntetőtörvénykönyv 
eme rendelkezései mennyiben já
rulnak hozzá az öngyilkosságok 
számának apasztásához, ezt a jövő 
fogja megmutatni, annyi bizonyos, 
hogy a kodifikáló bizottság jót 
cselekedett ezen büntetőszakaszok 
megalkotásával.

Emellett azonban a szépre, jóra, 
nemesre teremtett emberiség neve
lésére hivatottaknak is a lélek meg
művelésére több, nagyobb gondot 
kell forditaniok, ha azt akarjuk, 
hogy a pusztító baktériumk csirá
jukban elhaljanak s a betegségre 
hajlamos lélekben öngyilkossági 
gondolat és azzal kapcsolatosan 
ez a kérdés soha föl ne vetődjék: 
miért kell élni?

Esküdtszéki tárgyalások.
Az elmúlt hét péntekjén kezdte meg 

a helybeli kerületi bíróság tavaszi es
küdtszéki bírósága tárgyalni Szántó Pál 
rimatamásfalai lakos bűnügyének tár
gyalását, melyről lapunk zárta miatt 
csak most hozhatunk részletes tudósí
tást. — Emlékezetes olvasóink előtt az 
a vakmerő rablótámadási kísérlet, amely 
ez év január hó 5-én este 9 óra körül 
történt Jánosi községben, amikor is Pá- 
kost Ágnes 52 éves özvegy asszonyhoz, 
aki 12 éves Anna nevű leányával lakott 
együtt, egy eddig ismeretlen férfi állí
tott be és arra kérte, engedje meg, hogy 
lakásában a fináncok elől eldughassa 
csempészett pálinkáját. Pákostné hosz- 
szas kérés után hozzájárult ehhez, mire 
az idegen eltávozott, hogy magával hoz
za a közeli bokorban elrejtett pálinkát. 
Pár perc múlva visszatért s azt mon
dotta, hogy még egy társa van kint, 
akinek hasonló kérelme van. Az asszony 
beleegyezett abba, hogy mindketten la
kásában rejtsék el a pálinkát s nagy 
volt a csodálkozása, mikor az idegennel 
visszatérő férfi, akinek arca piros színre 
volt befestve, revolvert rántott a mit 
sem sejtő asszonyra és pénzt követelt 
tőle. A megrémült asszony nem veszí
tette el lélekjelenlétét, azt mondotta, 
hogy a padláson a széna között elrejtve 
van a pénze, mire a revolveres rabló 
fegyverrel a kezében követte a padlásra 
menő asszonyt, mig a másik támadó 
torkon ragadta az asszony kislányát, 
hogy segítségért ne kiálthasson.

Pákostné egy ideig a széna közt ke
reste pénzét, mig egyszerre egy óvatlan 
pillanatban a padlás ablakán keresztül 
kiugrott az udvarra, de oly szerencsét
lenül, hogy jobb lábát eltörte.

Hangosan kezdett kiáltozni segítségért, 
mire a szomszédok összefutottak és a 
támadók minden eredmény nélkül el
futottak és eltűntek az éj sötétjében. 
Közben az egyik támadó még az arcába 
vágott öklével a szerencsétlen asszony
nak. — Másnap a csendőrségnek a 
megadott személyleirás alapján a táma
dók egyikét Szántó Pál 46 éves rima
tamásfalai munkás személyében sikerült 
lakásán elfogni, a másik rablónak azon
ban nyoma veszett.

Szántó ügyét folyó hó 16-án tárgyalta 
az esküdtbiróság. A vádlott mindent ta
gadott, a károsult azonban alakjáról és 
hangjáról határozottan felismerte benne 
azt a férfit, aki revolvert fogott rá. — 
Ugyanis Szántó nemrégiben Pákosték- 
nál is teljesített szolgálatot.

A tanúvallomások során izgalmas je
lenetek is játszódtak le. — Kihallgatták 
Mede Menyhért rimatamásfalai munkást 
is, aki a vizsgálóbíró előtt terhelő val
lomást tett, mig most igyekezett men
teni a vádlottat. — Szabó áilamügyész 
indítványára az eskü letétele után Mede 
Menyhértet a bíróság hamis tanuzás 
büntette miatt letartóztatta. — A tanút 
fegyveres fogházőr vezette a tárgyaló
teremből a kerületi biróság fogházába.

A délutáni órákban került sor Szabó 
államügyész vád- és Dr. Mihalik Dezső 
kirendelt védő beszédeire, majd este 
fél 6-kor Ítélethozatalra vonultak vissza 
az esküdtek,

Este fél 7-kor hirdette ki Dr. Katona 
János kerületi bírósági heiyettes-einök. 
az esküdtszék elnöke az ítéletet, mely 
szerint az esküdtbiróság Szántó Pált 
rablási bűncselekmény kísérletében mon
dotta ki bűnösnek, melyet nem fejezhe
tett be s amelyet aljas, becstelen indok
ból követett el s ezért nevezettet egy 
évi börtönbüntetésre, valamint 3 évi hi
vatalvesztésre Ítélte el.

Szántó az Ítéletben megnyugodott, 
amelybe a három hónapos vizsgálati 
fogságot is beszámították és saját ké
relmére azonnal megkezdette büntetésé
nek letöltését.

*
Tavaly tárgyalta a helybeli esküdt

szék Polczer Rozália 32 éves kopárhe
gyi asszony férjgyilkossági bünperét. 
Rajta kivül a vádlottak padján Gyurján 
András legény ült. — A vádirat szerint 
az asszony, aki rosszul élt férjével, vi
szonyt kezdett a jóképű Gyurjánnal, 
akit megbízott azzal, hogy szerezzen 
neki sósavat 10 koronáért a tiszolczi 
patikából. 1935. augusztus 12 én Polczer 
és felesége, valamint Gyurján András a 
tiszolczi vásáron jártak. Vásár után, 
amikor hazafelé mentek, Polczer alapo
san be volt rúgva és alig állott a lá
bán. Amikor látták, hogy mélyen alszik, 
kinyitották a száját és beleöntötték a 
sósavat. A szerencsétlen ember borzal
mas kínokat szenvedett, az erős sav a 
száját és torkát teljesen összeégette. Az 
asszony és szeretője, hogy eltereljék 
magukról a gyanút, orvoshoz vitték Pol- 
czert, az orvos azonban nem tudta meg
állapítani, hogy mi történt vele. A sze
rencsétlen embert végül is a helybeli 
kórházba szállították, ahol kiszenvedett. 
A holttestet kiadták az asszonynak, aki 
Kopárhegyen eltemettette férjét.

Két hónappal később a csendőrség
hez névtelen levél érkezett és közölte, 
hogy Polczer nem természetes halállal 
halt meg, hanem felesége szeretőjével 
együtt megmérgezte. A súlyos gyanú- 
okok alapján Polczernét és Gyurjánt 
letartóztatták, egyben pedig elrendelték 
Polczer holttestének exhumálását.

A tavalyi tavaszi esküdtbiróság Pol
czer Rozáliát bűnösnek mondotta ki 
szándékos emberölés bűntettében s 
ezért tizenötévi fegyházra Ítélték, a le
gényt azonban felmentették.

Dr. Mihalik Dezső helybeli ügyvéd, 
az asszony védője semmiségi panaszt 
jelentett be az Ítélet ellen, de semmi
ségi panasszal élt az ügyész is, Gyurján 
András felmentése miatt. Mihalik dr. 
mintegy húsz gépelt oldalra terjedő, 
alapos érvekkel alátámasztott semmi
ségi panaszának meg is lett az ered
ménye, amennyiben Mihalik dr. pana
szának a legfelső biróság helyt adott, 
az Ítéletet megsemmisítette s Polczerné 
ügyében uj tárgyalást rendelt ei, Gyur
ján felmentő Ítéletét azonban jogerőre 
emelte.

Az uj főtárgyalás a helybeli esküdt- 
biróságon folyó hó 17 én kezdődött és 
három napot vett igénybe. A főtárgya
lás iránt nagy érdeklődés mutatkozott. 
A tárgyalást Dr. Jech József kerületi bí
rósági tanácsos, az esküdtszék elnöke 
vezette, aki mellett szavazóbirákként Dr. 
Konrád Hugó és Cserny György kerü
leti bírósági tanácsosok szerepeltek. A

F. évi május hó 22-én MIHOLA GYUSZI dr. magyar nótaestje az Iparoskörben.
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vádat Studichrach Vacláv főállamügyész 
képviseli, mig a vádlott jelenlegi védel
mét Dr. Schalett Joachim helybeli ügy
véd látta el.

Szombat délelőtt 9 órakor kezdődött 
a főtárgyalás. Elsőnek a vádlott asz- 
szonyt, Polczer Rozáliát hallgatta ki az 
esküdtbirőság elnöke német nyelven, a 
vádlott nő kérelmére, melyet maga az 
elnök fordított le szlovák nyelvre az 
esküdteknek. A délután folyamán az 
orvosi szakvéleményeket hallgatta meg 
az esküdtbirőság, majd hétfőn egész nap 
és kedden a déli órákig a tanuk egész 
seregét hallgatták ki. Hétfőn az esti 
órákban Polczerék cselédjét hallgatták 
ki zárt tárgyalás keretében. A tanuk so
rában legutolsónak kedd reggel 9 órától 
fél 11-ig szintén zárt tárgyalás kereté
ben hallgatták ki a jogerősen felmen
tett és a vádlott nő volt szeretőjét, 
Gyurján Andrást. A tanúvallomások után 
az iratok felolvasásába kezdtek, majd a 
biróság befejezettnek nyilvánította a bi
zonyítási eljárást és megszövegezték az 
esküdtekhez intézett kérdéseket. Ezután 
sor került a perbeszédek elhangzására.

Studichrach főállamügyész egyórás 
vádbeszédben előre megfontolt szándé
kos emberölés bűntettében kérte a vád
lottnak újból való elitélését. Kedden éj
jel fél tizenegy felé járt az idő, amikor 
a zsúfolt tárgyalóteremben állott fel 
szólásra Dr. Schalett Joachim helybeli 
ügyvéd, a neves kriminalista, hogy vé
dőbeszédét megtartsa. Teljes egy órán 
keresztül hallgatták úgy az esküdtek, 
mint a közönség a legnagyobb figyelem
mel a kiváló védő fejtegetéseit, melyek
ben izé-porrá törte a vád állításait és 
alapos jogászi felkészültséggel mutatta 
ki, hogy sem a tanuk vallomása, sem az 
eltérő orvosi szakvélemények semmiféle 
döntő bizonyítékot nem szolgáltattak a 
vádlott ellen. Miután igy a vád megdőlt, 
kéri védence felmentését. A nagyhatású 
védőbeszéd láthatólag mély benyomást 
keltett az esküdtekben.

Az egyes viszonválaszok után az es
küdtek éjjel negyed 12 órakor Ítéletho
zatalra vonultak vissza.

Éjfél után félegy órakor hirdette ki 
Dr. Jech József, az esküdtszék elnöke 
az esküdtek verdiktjét, mely szerint a 
ténykedésre az esküdtek hétnél több 
nem-mel feleltek és ezen az alapon a 
biróság felmentő itéletett hozott, egyben 
pedig elrendelte a két év óta vizsgálati 
fogházban lévő Polczer Rozália azonnali 
szabadlábra helyezését, ami a reggeli 
órákban meg is történt.

Az államügyészség képviselője három 
napi meggondolási időt kért, azonban a 
szabadlábrahelyezés ellen nem jelentett 
be felebbezést. Így Polczerné hosszú 
vizsgálati fogsága után hazautazhatott 
három kis gyermekéhez. — A tárgyalás 
után a közönség körülvette Dr. Schalet 
védőt s elhalmozta gratulációkkal és 
melegen ünnepelte nagy védői sikere 
alkalmából.

*
Folyó hó 21. és 22-én ismét oly ügyet 

tárgyalt a tavaszi esküdtszéki ciklus, 
melyet a múlt évi őszi esküdtszéki cik
luson már részben letárgyaltak.

Ezen két napos tárgyaláson Kink 
Gyula és Albini Lajos murányi munká
sok bünpörét tárgyalta a helybeli es
küdtszék, akiket az államügyészség gyil
kossággal vádolt.

A két vádlott 1936. év julius hó 5-én 
éjjel Murányban egyikük apja bántal
mazása miatt bosszút esküdött Szmre- 
kovszky János és Patzei Reinhardt mu
rányi lakosok ellen. Elbújtak az iskola 
mögé, ahol Szmrekovszky és Patzei 
laktak s amikor ezek az esti órákban 
haza érkeztek s éppen az iskolába 
akartak belépni, megtámadták őket és 
kövekkel megdobálták. — Patzei csak 
könnyebben sérült meg fején és arcán, 
Szmrekovszky azonban koponyatörést 
szenvedett, a seb infekciót kapott, ettől 
az agyban „absers" keletkezett, minek 
következtében Szmrekovszky augusztus 
hó 10-én a rozsnyói kórházban belehalt 
sérüléseibe. — A sértettek katonai 
szolgálatot teljesítettek akkor Murány
ban, a katonai földrzj. ügyosztálynál.

A főtárgyalást Dr. Vágássy Béla bün
tetőtanácsi elnök vezette, a vádat Stu
dichrach Vacláv főállamügyész képvi
selte, mig Kink vádlott védelmét Dr. 
Bernáth, Albiniét pedig Dr. Bazovszky 
rimaszombati ügyvédek látták el.

Miután a múlt évi őszi tárgyalás fo
lyamán olyan momentumok merültek

fel, melyek a vizsgálat kiegészítését tet
ték szükségessé, az esküdtszék akkori
ban a főtárgyalás folytatását beszün
tette. Azóta újabb tanukat hallgattak ki, 
helyszíni szemlét is tartottak és igy 
került a tárgyalás a mostani tavaszi 
esküdtszéki ciklusra, illetőleg most újra 
kezdték ezen gyilkossági bünper tárgya
lását.

A tárgyalás folyamán a vádlottak be
ismerő vallomást tettek, de kijelentet
ték, hogy nem volt szándékukban a 
megboldogult Szmrekovszkyt megölni. 
Összesen 8 tanút hallgatott ki a biró
ság. A második nap délutánján a kér
dések felolvasása után Studichrach fő
államügyész tartotta meg vádbeszédét 
és kérte a vádlottakat halált okozó sú
lyos testi sértésben bűnösöknek kimon
dani. A védőügyvédek hatásos védőbe
szédei után az esküdtek Ítélethozatalra 
vonultak vissza. Este fél 7 órakor hir
dette ki Dr. Vágássy Béla elnök az es
küdtek verdiktjét, mely szerint a vád
lottakat halált okozó súlyos testi sér
tésben mondották ki bűnösöknek s en
nek alapján: Kink Gyulát 3 és félévi 
fegyházra és 200 korona pénzbüntetés
re, Albini Lajost pedig 3 évi fegyházra 
és szintén 200 K5 pénzbüntetésre Ítél
ték el. — A letöltött 9 hónapi vizsgá
lati fogságot mindkettőnél beszámítot
ták. — Elitéltek és védőik, valamini az 
államügyészség képviselője is 3—3 napi 
meggondolási időt kértek.

Folytassuk falvaink érdekében az oly 
nagy lelkesedéssel megkezdett Magyar 

Parasztiskola Egyesület munkáját I
Letelt a törvényszabta 40 nap.

Mert hogy a magyar viszonyainkra 
nézve teljesen idegen Parasztiskola esz
méjével annyi akadály ellenére is, mint
egy karikacsapás módjára, győzelemre 
juttattuk az Első Magyar Parasztiskolát, 
azt egyesegyedül és csakis a magyar 
megmaradás utáni vágyakozáson alapuló 
lelkesedésnek köszönhetjük. Márcsak 
azért is, mert az első kísérlet sikerült és 
Rimaszombat, valamint környéke ma
gyarságának összefogása segítségével, a 
szükségelt 4.500 K5 pénzösszeget, ter
mészetbeni adományokat, a szükséges 
önzetlen előadókat és a nagyszámú hall
gatókat elő tudtuk teremteni, nem sza
bad ezt a megkezdett és kiküzdött nép
mentő munkánkat félbehagyni.

Ne engedjük, hogy a magyarság küz
delmein csak mulatni, nevetni és kár
örvendezni tudók a szokásos belefára- 
dási, beleunási tünetekben az újabb 
eredménytelenséget lássanak avagy sejt
senek.

A megalakult és most már működé
sét is felvevő Magyar Parasztiskola 
Egyesület az államunk területén már 
hosszú évek óta tevékenykedő Cseh
szlovák-Ruszin- és Német Parasztiskola 
Egyesületekhez hasonlóan a falusi nép 
számára parasztiskolákat akar megszer
vezni és fenntartani. A parasztiskolák 
célja a falusi ifjúságnak belsőleg ki
egyensúlyozott egyéniségekké és a kö- 
zületek jellemes tényezőivé való neve
lése.

A parasztiskolák keretén belül való
sulhat meg azon régi vágyunk hogy a 
magyar faluért dolgozni, és áldozni kész 
értelmiség belekapcsolódhassák a kü
lönféle népmentő akciókba. Elsősorban 
is itt válik igazán lehetségessé, hogy a 
magyar falu ifjúságába a szülőföldje és 
népe iránti szeretet és a hűség gondo
latát belevigyük. Mert hiába, én még 
annak a sok és mindenféle nemzetkö- 
zösitő és népboldogitó tanok ellenére is, 
a számtalan gazdaifjún és növendéke
men tett tapasztalataim alapján csak azt 
mondom, hogy egy parasztembert, de 
még egy rendes földmívest, sőt még egy 
becsületes mezőgazdát sem lehet a szü
lőföld és népe iránti ragaszkodás és 
szeretet érzése nélkül elképzelni.

Az amolyan, a népek életére káros 
befolyású tanokat kibírhatnak talán a 
gépek érzéktelen munkájára, avagy a 
kereskedelem nyereségére támaszkodó 
nemzetek, de mi, akik úgyszólván telje
sen és csakis egyesegyedül édes anya
földünk és a vele szervesen összefüggő 
néprétegek erejében láthatjuk jövőnk 
biztosítását, nem nélkülözhetjük egyen
lőre az erős, öntudatos, müveit, földjé
hez és véréhez hűséges parasztot.

Éppen ezért ne csüggedjünk és ne 
törődjünk elsősorban oly nagy lelkese
déssel az abesszin, a spanyol, a román, 
avagy csak a szomszédos tardi helyze
tekkel, hanem használjuk fel erőnket, 
eszünket és szivünket az itteni 800 ma
gyar falu és város elhagyatottságának, 
nyomorúságának megszüntetésére. Ne
künk itt egy magyar lélek felemelése, 
egy magyar család megmentése, egy 
magyar iskola megtartása, egy mezőgaz
dasági szövetkezet életrehivása és ezek
kel egy magyar falu felélesztése többet 
jelent, mint Oroszország, avagy talán 
egész Európa újjáalakítása, ügy reánk, 
mint jövő ivadékaink sorozatára e téren 
még nagy munka vár, mert már be kell 
látnunk, hogy sem a fegyverkezés és 
gázálarcok gondjaitól túlterhelt népszö
vetségi diplomaták, sem pedig a hatalmi 
vágyaktól tüzelt pártpolitikusok nem fog
nak a népeken illetve népeinken segí
teni tudni, avagy akarni is. Tudja ezt 
mindenki és érzik ezt mindenfelé, mert 
az itteni cseh-, szlovák-, ruszin-, német 
vidékek lakossága már nekilátott az ál
talános és valódi demokratizmus felé 
vezető ut egyengetéséhez, csak mi ma
gyarok marjuk, gyengítjük egymást, mert 
hol a nemzetiségi, hol a felekezeti, hol 
a pártpolitikai, avagy személyes irigység 
állja utunkat. Ha pedig már egyszer meg 
van a Magyar Parasztiskola, melyre 
egyelőre csak rosszat, öncélt, politikát 
stb. igyekeztek rákenni, — hej pedig a 
többi ilyen, de más nemzetiségű vállal
kozásokat de nagy hü-hóval, segélyezé
sekkel stb. tudták fogadni, — hogy ez 
által az amúgy is gyenge lábon álló 
magyar lelkesedést legyengítsék.

Ne engedjük ezt meg, hanem lépjünk 
be a Magyar Parasztiskola Egyesületbe 
mindannyian és dolgozzunk politika, osz
tály és felekezeti különbség nélkül ma
gyarságunk érdekében.

Tegyünk meg mindent, hogy jövő té
lire minden központi fekvésű magyar 
városban u. m. Pozsony, Somorja, Du- 
naszerdahely, Galánta, Gúta, Érsekújvár, 
Komárom, Párkány, Léva, Zseliz, Ipoly
ság, Losonc, Fülek, Rimaszombat, Rozs
nyó, Szepsi, Kassa, Királyhelmec, Ung- 
vár, Nagykapos, Munkács és Beregszá
szon a magyar értelmiséget a paraszt
sággal összefogjuk és a helyi viszonyok
nak megfelelő időtartamú Parasztiskolák 
mindenfelé megalakulhassanak.

Dr. Machnyik Andor.

AWapstiieHetftiyásárlirei.
Nemzetközi okmányok nélkül jöhet

nek autósok és motorkerékpárosok a 
Budapesti Nemzetközi Vásárra. A m.
kir. belügyminiszter hozzájárult ahhoz, 
hogy a Budapesti Nemzetközi Vásárra 
érkező autósok és motorkerékpárosok 
Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia 
felöl nemzetközi okmányok (forgalmi 
engedély, vezetői igazolvány) nélkül jö
hessenek április 20-tól május 10 ig Ma
gyarországra. A nemzetközi okmányok 
nélkül érkezők a határon 10 vagy 5 nap
ra szóló előjegyzési jegyet váltanak, a 
10 napos jegy ára P. 10’— az 5 napos 
jegy ára P. 6 —. Az előjegyzési jegyek 
érvénye egyszer 10 napra — de legké
sőbb május 20 ig — Budapesten meg
hosszabbítható. A vásár autósigazolvá
nyai alapján Magyarországra (érvényes 
útlevelekkel) vizűm nélkül lehet bejönni, 
a Budapesten váltandó 3 hónapig érvé
nyes utólagos vizűm dija P. 2'50 A vá
sári autősigazolvány amely egy személy
re szól, háromszori belépésre is jogosít 
a vásár területére. Ára 20 cseh korona, 
vagy 90 lei, ill. 35 dinár, minden irodá
ban kapható.

Április 24 én már éietbelépnek a 
Budapesti Nemzetközi Vásár összes 
utazási kedvezményei. Á Budapesti 
Nemzetközi Vásár utazási kedvezményei 
már az egész vonalon életbelépnek áp
rilis 24-én. A vásárigazolvány alapján 
május 10-ig féláron utazhatik a közön
ség a magyar vasutakon és a dunai ha
jókon Budapestre. Az autóbuszjáratokon 
a kedvezmény 20—50%. Ugyancsak ér
vényben vannak már a 27 külföldi ál
lam vasúti, hajózási és légiforgalmi vo
nalain a vásárigazolványtulajdonosoknak 
egedélyezett 25—50%-os utazási ked
vezmények. A visszautazásnál a magyar 
vonalakra váltott féláru jegy belföldiek 
részére május 13 ig, külföldiek részére 
május 20-ig marad érvényben.

Az édesanyám ról.
— Április huszonnyolcadikára. —

Aranyból volt szive,
Isten volt a hite, 
igaz, derék asszony 
volt az én szép anyám. 
Mindenkihez jó volt, 
csak szeretni tudott 
s amit másnak adott, 
megspórolta magán.

Munka volt élete, 
pihenés idején 
felcsendült ajakán 
a csendes-bús ének 
és ha leszállt az éj, 
forró imádsággal 
áldást kért az égtől 
három gyerekének.

Csendes sirja felett 
emléket idézek, 
keserűség láza 
futja be a számat 
s könnyhullajtva, 
árván visszasírom 
fiatalon égberepült 
kékszemü anyámat.

Vógh Tamás.

H ÍR E K
Esetem  egy  élelm es vigéccel.
Mert bizonyos, hogy élelmes, sőt kü

lönös volt. Hogyan is történi? Hja, igen, 
máris elmondom.

A rádió reggeli muzsikájának végez
tével, a napi étrend elhangzását követő- 
leg hosszat nyújtózkodva, éjszakai ál
mom fölött gondolkodom éppen, mikor 
egy elég korai látogató névjegyét hoz
zák be:

DEFEKT LEÓ
az Isten fia, 

műveltség terjesztő.
Sok csodabogarat láttam már. Ez nem 

utolsó — gondolom — és fogadom.
Mély hajlongdsok között egy erősen 

középkorú, franciaszakállas, pápaszemes 
férfi lép a szobába.

— Bocsánat, — szól édeskés mosollyal. 
Ne méltóztassék magát zavartatni. Tu
dom, kérem, hogy szokatlanul korai idő
ben alkalmatlankodom és más nem is 
juthatott volna be ilyen időben urasá- 
godhoz, csupán egyedül és kizárólag én. 
Hehehe, mi? Csodáshatásu az én név
jegyem. Hehehe, nem? Tetszik tudni — 
folytatja a legszédületesebb bőbeszédű
séggel — ez az én specialitásom. Ez 
van egy kitűnő eszme. Egy patent üzleti 
forsz. Hehehe. Ne tessék csodálkozni. 
Ami a névjegyemen áll, az mind való. 
A színtiszta valóság. Kérem, talán nem 
tetszik kételkedni benne, hogy Defekt Leó
nak hívnak? Nüná, majd kételkedik ura- 
ságod. Hogy az Istennek a fia vagyok? 
Hát — kérem — ha az Isten az én te
remtő atyám, miért ne lehetnék én a fia, 
sőt: a legtermészetesebb fia vagyok. Hogy 
„műveltség térj észt ö“-nek nevezem ma
gamat? Ujjé! A legnagyobb igazság! 
Kérem, csak semmi mosolygás és főleg 
semmi kételkedés: az „Ahasverus“ könyv
kiadó és lapterjesztő cég korlátolt felelő - 
ségü ügynöke vagyok. Parancsoljon. Egy 
remek katalógus. Méltóztassék válogatni. 
A legszebb, a legújabb irodalmi termékek. 
Gyöngyök, uram, igazgyöngyök, melyek 
csak nálunk kaphatók. Csekélyke havi 
részletfizetésre is. Itt... itt, hehehe, ez az 
illusztrált rész, mind mind a legkívánato
sabb pornografikus csemegék. Hehehe! 
Hihihi! És uraságodnak, mint az iroda
lommal foglalkozó egyénnek, ha megsú
gom, hogy...

Tovább nem folytathatta, mert kiug
rottam ágyamból s az élelmes ember fel
kapva táskáját, megrémültén oly lendü
lettel futott ki lóhalálban az ajtón, hogy 
testének egyensúlyát, minden leleményes
sége ellenére, még az előszobában is alig 
lelte meg.

v X ^ r g u s .
Eljegyzés. Vladár Böskét eljegyezieifj. 

Siposs József Rimaszombat. (M. k.é. h.)
Skót ref. lelkészek Rimaszombat

ban. A rimaszombati Református Egy
ház meglátogatására Knight György és 
Smith Róbert skót református lelkészek 
1937. április hó 26-án Rimaszombatba 
érkeznek, amikor is 1937. április hó 
26-án, hétfőn este fél 8 órakor az ipar
társulati székház nagytermében mind
ketten előadást tartanak.

Lelkészválasztás. A kövecsesi ref. 
egyház lelkészévé Kapczy Tamás han- 
vai segídlelkészt választották meg. Az 
uj lelkész Rimaszombatból származik,
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egyidőben városi titkárként is működött 
itt s éppen ezért lelkészi megválasztá
sának hire városunkban is őszinte örö
met keltett.

A köztársasági elnök születésnap
jának megünneplése. Felkérettünk a 
kővetkezők közlésére : „A rim. sobotai 
szlovák közművelődési bizottság meg
bízta a „Rimavan" egyesületet, Dr. 
Benes Ede csszl. köztársasági elnök ur 
53 ik születésnapján (26. V. 937.) ren
dezendő ünnepély megrendezésével, az 
összes rim. sobotai csehszlovák és ma
gyar kulturegyletek és testületek közre
működésével.— Ezen ünnepélynek meg
rendezésében részt venni óhajtó hely
beli csehszlovák és magyar kulturegy- 
leíeket ez utón kérjük, hogy program
jukat szíveskedjenek bejelenteni május 
hó 10 ig a „Rimavan" egylet titkáránál 
Eugen Duda, Rím. Sobota, adóhivatal. 
/. Celder, elnök. E. Duda, titkár."

Kosztolányi-emlékest Rimaszombat
ban. Nagysikerű kulturciklusát május
4-én (kedden) zárja a rimaszombati köz
ségi magyar közművelődési bizottság, 
irodalmi estély keretében áldozva a kö
zelmúltban elhunyt nagy magyar iró : 
Kosztolányi Dezső emlékének. Az estély 
megnyitó beszédét Havas Vilmos tanár, 
a közművelődési bizottság elnöke mond
ja, Kosztolányi Dezsőről pedig Ferenczy 
Eszter tanárnő fog előadást tartani, a 
melyet a legjobb rimaszombati recitáto- 
rok: Feldmann Éva, Giáser Valéria, 
Marosi Mihály és Szabó Sári szavalatai 
egészítenek ki. Közreműködik még a 
reálgimnázium szavalókórusa is. — A 
Kosztolányi-emlékestély a Rimaszombati 
Polgárikor színháztermében lesz meg
tartva fél 9 órai kezdettel, tetszés sze
rinti belépődíjak mellett.

Halálozások. Király Gyula, a Rima
szombati Bank főtéri épületének hűséges 
házmestere, a RPS teniszpályáinak gon
dos kezelője, 38 éves korában folyó hó

20-án rövid betegeskedés után a pusz
tító kór áldozata lett. A munkáséletü, 
derék ember holttestét a helybeli kerü
leti kórházból f. hó 22-én őszinte rész
vétmegnyilvánulás mellett helyezték örök 
nyugalomra. A RPS teniszezői közül is 
számosán megjelentek a temetésen és 
koszorút helyeztek az éveken át szor
galmas pályakezelő koporsójára. Halálát 
özvegye szül. Tóth Erzsébet és rokonai 
gyászolják.

Fcgarassy József autó taxitulajdonos 
18 hónapos kisgyermeke f. hó 15-én el
halálozott. Az élet fájáról apró bimbó 
korában letörött kisdedet szerettei gyá
szolják.

Miiller Sándorné szül. Hlóska Gizella, 
Müller Sándor Rimamurány Salgótarjáni 
üzemek központi igazgatójának közbe- 
csülésben álló hilvese 63 éves korában 
f. hó 13 án Rozsnyón meghalt. A sze
retteinek élt, jóságos szivü uriasszony 
temetése impozáns részvét mellett f. hó 
15-én ment végbe. Az elhunyt halálát 
férjén kivül leánya: Csellár Károlyné 
szül. Müller Márta, unokája és kiterjedt 
rokonai gyászolják.

Dr. Gruber Gyula a Rimamurányi- 
Salgótarjáni Vasmű r. t. társpénztári or
vosa f. hó 14 én Vashegyen tragikus 
módon váratlan hirtelenséggel elhunyt. 
A gyengélkedő orvos egészségi állapota 
felől érdeklődő budapesti orvos fiát te
lefonon megnyugtatni igyekezett, mikor 
telefonálás közben hirtelen összeesett és 
szivszélhüdés következtében nyomban 
meghalt. A tragikus körülmények között 
elhunyt, köztiszteletben és szeretetben 
álló orvos holttestét nagy részvét mel
lett temették.

Városi képviselőtestületi közgyűlés.
Rimaszombat város képviselőtestülete a 
jövő hét folyamán közgyűlést tart. A 
közgyűlés tárgysorozatán több fontos ügy 
szerepel, ezek között a Stredo-ügy is.

Háztulajdonosok
saját érdekeitek védésére jelen
jetek meg f. hó 25-én délelőtt 
10 órakor a m egyeház n agy
term ében a háztulajdonosok szak- 
szervezete helyi csoportjának ala
kuló közgyűlésén. Egyetlen szerve
zet ez, amely védi érdekeiteket. 
Részletes ismertetéseket nyújtanak 
ezen a gyűlésen a pozsonyi köz
pont kiküldöttei.

Előkészítő b izottság.

Részvétköszönet.
Mindazok, akik drága feleségem el

halálozása alkalmából részvétüket akár 
szóban, akár Írásban kifejezték s akik 
utolsó útjára elkísérték : fogadják ez 
utón szívből jövő hálás köszönetem.

Rimaszombat, 1937. április 20.
Nagy Zoltán.

Köszönetnyiivánitás.
Mindazoknak, kik BARNA testvérünk 

elhalálozása alkalmával a temetésen részt 
vettek, vagy más módon fejezték ki rész
vétüket, ez utón mondunk hálás köszö
netét.

Rimaszombat, 1937. április 20.
Deutsch-család.

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.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton, vasárnap és hétfőn, április 24, 
25 és 26-án legnagyobb háborús kolosz az 

orosz-japán hősies harcokról:
Port Arthur

A. Wohlbrück, Karin Hardt, P. Hartmann.

Szerdán, április 28-án gyönyörű amerikai 
film! Egy munkásleány karriere és bukása!

Ne higyj a férfinek.
Joan Crawford, Clark Gabié.

Csütörtökön, április 29-én monumentális 
történelmi film :

Stuart Mária szerelm ei
K. Hepburn, Federic March, Ralp Forbes.

A magyar kath. nők nagygyűlése.
A múlt vasárnap, április 18-án délután 
tartották a rimaszombati katholikus nők 
nagygyűlésüket a helybeli kath. Olvasó- 
egylet nagytermében. A gyűlésen meg
telt a nagyterem résztvevőkkel. — A 
program első számaként a kath. vegyes- 
kar a kongreganista himnuszt énekelte. 
Majd Dr. Sándor János kanonok-plébá
nos tartott emelkedett szellemű meg
nyitóbeszédet. Utána a vegyeskar Mária- 
éneke következett. Majd Orosz Erzsébet 
szavalta el pompás átérzéssel Szász Ká- 
rolynak „A hitetlen" cimü költeményét. 
Ezután Dr. Zakács Istvánná elnöknő 
beszéde következett a kath. női hivatás 
magasztosságáról, mély nyomokat hagy
va a hallgatók lelkében. — Collinásziné- 
Kuhinka Irén precíz éneke hangzott el 
zenekisérettel. — A zárószót Zemlényi 
Manci prefekta mondotta a kongregáció 
vallásos jellemnevelő hatásáról. Majd a 
vegyeskar énekelte el a pápai himnuszt. 
— Belépő dij nem volt, de az első ál- 
dozók ünnepi céljaira szépen folytak 
önkéntes adakozások.

Barta Lajos rimaszombati előadó
estje. A szlovenszkói magyar városokat 
látogató Barta Lajos iró kedden érke
zik Rimaszombatba és este fél 9 órai 
kezdettel a kereskedelmi testület nagy
termében tart előadást „Korunk lelke" 
cimen.

PAPIRSZŐNYEOEK nagy választékban a 
LITERATURA könyv- és papirkereskedésben 
Jánosi ucca 6.

A Rimaszombati Magyar Dalegylet
szombaton, április 17-én közkívánatra 
megismételt hangversenye a legnagyobb 
erkölcsi és anyagi siker jegyében ment 
végbe a Rimaszombati Iparoskör zsúfo
lásig megtelt nagytermében. A műsor, 
kivéve Tanka Jenő bankigazgató ének
számait, aki hivatalos elfoglaltsága miatt 
szereplését lemondani volt kénytelen, 
ugyanaz volt, miint az előző hangverse
nyen, megtoldva egy jóizű kabarétréfá
val, amelyet Fejes János és Kosina 
László mutattak be és kiegészítve a 
híres rimaszombati 600 éves zenekar 
különszámaival, amelyek tomboló sikert 
értek el, dr. Mihalik Dezső hangulat- 
keltő külön konferánsza után. A dalárda 
férfikarának müsorszámai ez alkalommal 
is rendkívüli hatást gyakoroltak a kö 
zönségre s a kitűnő dalosok, valamint 
népszerű karnagyuk, id. Halász József 
állandó ovációk középpontjában állot
tak. A két jól sikerült hangverseny be
vételéből biztosítva van a kassai jubileu
mi kirándulás útiköltsége.

Véletlenül lugkőoldatot ivott egy 
kisgyermek. Gecse Viktor 2 éves Éva 
nevű leánykája f. hó 18 án merő gyer
meki kíváncsiságból a súroláshoz elké
szített lugkőoldatot tartalmazó üveget 
szájához emelte s a maró folyadékból 
pár kortyot lenyelt. A kisgyermeket 
nyomban a közkórházba szállították bár 
gyomormosás végett, nem sikerült őt az 
életnek megmenteni és több órai kínló
dás után a kis Gecse Éva kiszenvedett.

Uj padok a főtéren és a város
kertben. A város vezetősége a már ta
valy megkezdett padépitési munkálatok 
folytatásaként ezévben a főtéren 16 és 
a városkertben 9 masszív, földbe épített 
pihenőpadot helyeztetett el. A kényel
mes padokra valóban nagy szükség 
volt már s azok létesítéséért a város 
vezetőségét elismerés illeti. A jövő év

ben a pihenőpadokat újból szaporítani 
fogják. Itt említjük meg, hogy helyén 
való lenne már a városkerti kerítés 
rendbehozataláról s a vaskapu beállítá
sáról is gondoskodni.

Kedvezmények a budapesti nemzet
közi vásárra. A kibocsájtott vásáriga
zolványok alapján április hó 20 tói má
jus hó 10-ig vizűm nélkül lehet Magyar- 
országra utazni, úgyszintén a csehszlo
vák vasutakon 33°/0, á magyar vasuta
kon 50°/o menetdijkedvezmény vehető 
igénybe. — Vásári igazolvány vasúton 
utazók részére Ke 30'—, autón utazók 
részére Ke 20'—. Beszerezhető és min
dennemű felvilágositás nyerhető Dick- 
mann Dezsőnél Rimaszombat.

4 beszerzése előtt, saját ér- ♦
♦ dekében tekintse meg nagy ♦

! választékáról és olcsó árai- 2
ÜÜ ról már közismert HŰI t

férfi, fiú és gyermekruha-raktáramat. 2 
G Y U L A I  l

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

Közbirtokosság! közgyűlés. A rima- 
szombati gazdakör és birtokosság Vo- 
záry Sámuel elnöklésével folyó április 
hó 18-án délelőtt 11 órai kezdettel tar
totta meg évi rendes közgyűlését a vá
rosháza tanácstermében, melyet az ér
deklődő tagok zsúfolásig megtöltöttek. 
— Vozáry Sámuel elnök tartalmas meg
nyitó beszéde után Stolcz Jenő, a bir
tokosság titkára és gazdája felolvasta az 
elnökség terjedelmes jelentését a birto
kosság múlt évi működéséről, valamint 
a gazdai jelentést ugyancsak a múlt 
évre vonatkozólag, mely jelentésekből 
a birtokosságnak úgy kulturális, mint 
gazdasági téren való előhaladására lehet 
következtetni. — Nagy megelégedéssel 
vette tudomásul a közgyűlés a szám- 
vizsgáló bizottság jelentését is a múlt 
évi pénztár kezeléséről és a zárszám
adásokról s a felmentvény a pénztár
noknak egyhangúlag megadatott. Hogy 
a birtokosság ügyeinek vezetése jó ke
zekben van, azt igazolták egyes tagok 
elismeréssel teli felszólalásai, különösen

a tenyészbikák tartására vonatkozólag, 
az anyagi ügyek jó vezetését pedig iga
zolja a beterjesztett zárszámadás, amely 
szerint a birtokosság vagyona a múlt 
évben közel 10000 koronával gyarapo
dott. — A mezőőrbér a közgyűlés ha
tározata szerint a folyó évre is a múlt 
évi alapon lesz kivetve, mig az ez évi 
marhalegeltetési dijak csökkentek a múlt 
évihez képest. — A tenyészbikák fenn
tartásához való hozzájárulási dijak meg
állapítása után Kosko Lajos indítvá
nyára a közgyűlés utasította az elnök
séget, hogy tegyen tanulmányozó és 
előkészítő munkálatokat egy, a váro
sunkban felállítandó tejszövetkezet léte
sítése végett. — A közgyűlés az elnök 
zárószavai után a teljes megelégedés 
jegyében oszlott széjjel.

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

Könyvbarótok szemléje. Az elmúlt 
héten a következő könyvujdonságok ér
keztek be a községi könyvtár kebelében 
alakult könyvbarátcsoport könyvtárába :

Fóthy János : Csodálaios völgy.
Kolozsváry G. Emil : A nagy ember.
Kós Károly: Budai Nagy Antal.
Német László : Bűn.
Neubauer P á l: Mi közöm hozzá 1
Szántó György: Fekete éveim.
Bogdanov: Az első lány.
Kruif: Az éhség legyőzői.
Kruif: Legdrább kincsünk.
Sigrid Undset: Ida Elisabeth.

Uj tagok jelentkezése Paál Lajos könyv
tárosnál eszközlendő.

Kézrekerfitt vadorzó. Sarnovszky Jó
zsef sztracenai lakos a közelmúltban az 
erdőben talált Manlicher-fegyverrel rend
szeres orvvadászatot folytatott, mig most 
a csendőrség lefülelte, a fegyvert elko
bozta és eljárást indíttatott a lelketlen 
orvvadász ellen.

Gabonatolvajok jártak Herz Géza 
berzétei bérlő raktárában s onnét mint
egy tiz métermázsa gabonaneműt loptak 
el ezer korona értékben. Az ismeretlen 
tettesek kézrekeritése iránt erélyes nyo
mozás folyik.

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

Az atya üzemében inasként dolgo
zó fiú nem esik betegbiztositási kö
telezettség alá. 1924. évi 221. számú 
törvény értelmében betegbiztositási kö
telezettség alá esik minden olyan sze
mély, aki szolgálati, munka vagy inas- 
tanuló-) szerződés alapján munkát vé
gez. E törvény értelmében tehát a ta
nuló (inas) csak az esetben esne beteg
biztositási kötelezettség alá, ha az atya 
és fiú között szerződést kötnének. Te
kintettel arra, hogy ez a szerződés egy
oldalú, azaz a fiú atyja üzemében atyja 
határozatából dolgozik és a fiú (tanuló) 
szerződést nem ir alá, ezért a legfel
sőbb közigazgatási bíróság 13852—36. 
számú döntése értelmében az atya üze
mében dolgozó fiú nem esik betegbiz
tositási kötelezettség alá még akkor 
sem, ha be van vezetve az ipartársulat 
lajstromába.

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

üzlethelyiség lakással.
Bővebb felv ilágosítássa l szolgál 
R á b e ly  K á r o ly  háztulajdonos.

Uj egyenruhát kapnak a postások.
A közeljövőben uj egyenruhát kapnak a 
postások, az uj egyenruha színe kékes
szürke lesz, gombjain az államcimerrel. 
A sapka ugyanolyan kékszinü lesz, mint 
amilyent most viselnek.

A piactéri állami műut kiburkolása. 
A városunkon áthaladó állami műut- 
nak a Tátra szállótól a Heksch-féle 
sarokházig történő folytatólagos kibur
kolási munkálatát a közeli napokban 
megkezdik. A kiburkoláshoz szükséges 
kőanyag már a piactéren van.

A piaci hentesbódék május 1-től a 
hatósági rendelkezésre a piacról a Kis- 
pást- térre helyeztetnek át.



1936. április hó 25.G ö m ö r

Filmszínház. F. hó 24, 25 és 26-án a 
„Port Arthur“ c. Kolosszális film kerül 
bemutatásra, mely monumentális képe
ken keresztül mutatja be a japan-orosz 
háborút, s melyben egy orosz tiszt s 
annak japán felesége jatszák a döntő 
szerepet. A látható és láthatatlan front 
két ellentéte, az emberek különböző jel
leme, az oroszok és japánok szemben
állása mind oly mozzanatok, melyek lá
tása élményt képez. A főszerepeket Adolf 
Wohlbrück, Karin Hardt, René Deltgen 
es Paul Hartmann játszák.

F. hó 28-án az „A Kormányzó szere- 
tője" c. amerikai film kerül színre. Ma
rian ki kívánkozik a gyári élet egyhan
gúságából. Útjában megismerkedik Wal- 
ly Anart dúsgazdag newyorki vállalko
zóval, de Marian csak jő pajtásnak te
kinti. New Yorkban mint mrs. Moreland 
szerepel, hogy az u. n. „jó társaság 
felvehesse. Nagy szerep jut neki a kor
mányzói választás küzdelmében s ön- 
feláldozattal segíti barátját a karrierjé
ben. Főszereplők Jean Crawford és Clark
Gabié. .„

F. hó 29-én „Stuart Mária szerelmei 
c. hatalmas történelmi film kerül leper- 
gésre, mely elénk tárja a szerencsétlen 
skót királyné szenvedésekkel teli életét, 
melyben csak kis ideig hatol a napsu
gár, amikor Bothwell nejévé válik és 
éppen ez válik ránézve végzetessé. Er
zsébet angol királyné minden eszközzel 
azon van, hogy vérpadra juttassa. Stuart 
Máriát Katerina Hepburn személyesíti.

S P O R T .
Május 1-én nyílik meg a RPS ten 

niszpályója. A fehér sport hívei nem
sokára újra hódolhatnak kedvenc szó
rakozásuknak. Elérkezett a tennisz hó
napja, melynek első napján, ha az idő 
engedi, már felkereshetik a RPS tenni- 
szezők a vendéglő mögötti hármas pá
lyát, melyet a jelenlegi vezetőség az 
idén teljesen átépittetett egy úgyneve
zett antuka-pályára („en tous cas“ fran
cia nyelven minden esetben), mely a 
felső réteg anyagainak összeállítása foly
tán, mint már a neve is mutatja, min
den időben játékalkalmas. — A pálya 
szine is megváltozik, ugyanis most már 
a szemnek nagyon alkalmas vörös szinü 
lesz. — A vezetőség sportszeretetének 
élénk bizonyítéka azon körülmény, hogy 
a középiskolás játékosok részére egy 
pályát egész napra rendelkezésre bocsájt 
és csak Ké 30— ba állapította meg a 
tagdijat. — Főiskolások részére szintén 
lehetővé teszik az olcsóbb sportolást és 
ezúton is felhívják a főiskolásokat, hogy 
kedvezményes tagdíj iránti kérelmüket 
Írásban nyújtsák be a vezetőséghez. A 
rendes tagdíj ára egész szezonra Kő 80. 
A vezetőségnek különben tagjai szóra
koztatása szempontjából is kedves és 
figyelemre méltó tervei vannak, úgy hogy 
már most biztosíthatjuk a különben is 
legszebb sport híveit, hogy a legjobb és 
legolcsóbb nyári szórakozás ez idén a 
RPS teniszezőinek jut osztályrészül. 
Mindennemű felvilágosítás a Jellinek- 
Bazárban kapható.

A CsAF—MLSz Középkerületének
X. számú hivatalos közleményei.
Közöljük tagegyesületeinkkel, hogy a 

Szövetségi Tanulmányi Bizottság(SZTB) 
foglalkozott a csapatok edzésének kér
désével.

A feladatot három pontban tartja meg- 
oldandónak:

1. Vándor-edző.
2. Edzői tanfolyam (egyesületi edzők 

kiképzésére).
3. Edzői kollégium.
1) Elgondolása az, hogy egy-két első

rendű edzőt kellene alkalmazni, akik 
mint vándor-edzők bizonyos körzetben 
edzenék az ottani egyesületek játékosait.

2) Ugyanők valamelyik körzeti köz
pontban a környéken levő egyesületek 
egyes tagjait, akiknek erre hajlamuk vol
na, tanfolyamon edzőkké képeznék ki.

3) A jövő kérdése: Az igy kiképzett 
edzők kollégiumba tömörülnének.

Tekintettel arra, hogy ez legelsősor
ban pénzkérdés, fölkérjük az egyesüle
teket, hogy foglalkozzanak ezzel az ügy
gyei és javaslataikat legkésőbb folyó hó 
30-ig terjesszék be a Kerülethez.

A Direktórium f. hó 12-én megtartott 
ülésének határozatai:

Miután az Apátfalusi SC a március 
hó 21-re kisorsolt Losonckisfalusi Vasas 
SC—Apátfalusi SC I. oszt. bajnoki mér
kőzésen nem jelent meg, a Direktórium 
a mérkőzést kettő pont és 3:0 gólarány- 
nyal a Losonckisfalusi Vasas SC javára 
irta.

A Losonci MTE—Apátfalusi SC fúzió 
ügyében a felvett jegyzőkönyveket, va
lamint a Direktóriumnál ebben az ügy
ben lévő iratokat a Direktórium felter
jesztette a Szövetséghez.

Az április 11-re kisorsolt Feledi TC 
—LAFC XI. II. oszt. elmaradt bajnoki 
mérkőzés időpontját a Direktórium má
jus hó 1-re jelölte ki, tekintet nélkül 
arra, hogy a Feledi TC pályája milyen 
állapotban lesz.

A Füleki TC-ot a március hó 29-én 
Losoncon lejátszott SK Slávia—Füleki 
TC mérkőzés be nem jelentése miatt a 
Direktórium Kő 30 büntetéssel sújtja.

A direktórium fegyelmi ügyekben a 
következő határozatokat hozta:

Ocsenás József és Szojka Gáza Pel- 
sőci SC, valamint Andrási Ernő és Ju
hász János Tornaijai SC játékosok ket
tő-kettő heti feltételes büntetéssel sújtva 
(D. 19. §. 1. pont).

Galbács Imre Füleki TC, Tromka Jó
zsef Rim. Törekvés SE játékosok kettő 
heti feltételes büntetéssel sújtva (D. 19. 
§. 1. pont).

Ismételten felhívjuk az egyesületeket, 
hogy nyomtatványokat az előadó kizá
rólag a pénz előzetes beküldése mellett 
küld. Leghelyesebb, hogyha az egyesü
letek a pénzesutalványok hátlapjára ir 
ják, milyen nyomtatványok kellenek.

A Szövetség hiv. lapjának a Prágai 
Magyar Hírlapnak a f. hó 11 i és 18-i 
számában megjelent, a f. évi május hó 
1-én életbelépő uj átigazolási rendszerre 
vonatkozó központi közlemény magya
rázataként az I. B. alábbiakat közli: 
(összehasonlitásul az Átigazolási Sza
bályzat 4. §-nak eddigi intézkedését 
szembeállítjuk a május 1-vel életbelépő 
uj előírással.)

Régi előírás:
1. Eddig a föltételes, vagy föltétel 

melletti kiadatásnál (1 vagy 6 hó, kö
veteléssel, vagy anélkül) a játékosnak 
várakozási ideje a kiadatásnak megfele
lően 30 vagy 180 nap volt. Kivétel, ha 
közben játékengedélyt kap.

2. Kiadatás követeléssel 1 hóra, a vá
rakozási idő után „játékjogszünetelés" 
lépett érvénybe.

3. Kiadatás követeléssel 6 hóra, amely
nél az első 3 hó folyamán a legköze
lebbi hó 1-vel kezdődő játékengedély 
volt adható. (Utóbbinál a játékosnak a 
következő hó 1-ig mindig várnia kellett.)

4. Kiadatással vagy játékengedéllyel 
esedékessé vált átirt és fölülbélyegzett 
igazolványt mindig csak 1-e előtt adhat
tuk postára. (Kivétel, ahol az igazol
ványt későn küldték be a Titkárságnak.)

Ezzel szemben az uj előírás:
1. Kiadatás föltétel nélkül: a z o n n a l i  

hatállyal lép életbe, azaz ily esetben 
megszűnt az eddigi 1 havi várakozási idő.

2. Kiadatás követelés ellenében ezen
túl kizárólag csak 6 hóra szólhat! Kö
veteléssel 1 hóra kiadni nem lehet, azt 
mindenkor 6 havinak fogjuk venni.

3. Kiadatás követeléssel 6 hóra szin
tén 6 havi nyilvántartásba kerül, az első 
3 hő folyamán megadott játékengedély 
azonnal lép érvénybe ! (Nem kell a leg
közelebbi hó 1-ig várakoznia.)

4. A kiadatással egyidejűleg a Kerület 
Kő 3 express-portó bélyeggel együtt a 
Titkárságnak haladéktalanul továbbítja 
az illető igazolványt. A CsAF közgyűlési 
határozata értelmében az átvezetés, fö- 
lülbélyegzés 4 napon belül meg fog tör
ténni.

Fölhivjuk az egyesületeket, hogy az 
átigazolandó arcképes igazolványokat le
hetőleg mindig a hét elején adják föl a 
Kerület címére Kő 3 — bélyeggel együtt.

Fönti intézkedés az Átig. szab. 4. §.-a 
kiegészítéseként 1 „egy“ évi próbaidőre, 
a legközelebbi CsAF-közgyülésig ér
vényben marad.

Átigazolási rész:
A CsAF—MLSz Titkársága a követk. 

átlépési bejelentéseket tartja függőben:
Barta László : Apátfalusi SC—Losonci 

AFC.
Spanyol Andor: Tornaijai SC—Lo

sonci AFC.
Tolmácsi József: Apátfalusi SC—Lo

sonci AFC igazolási illeték be nem fi
zetése miatt.

1937. május hó 1-én az alábbi játé
kosok válnak szabaddá, az április havi 
átlépések után kiadott (1 hóra) játéko
sokkal együtt:

Babarik Istvánt: Rim. Törekvés SE — 
Feledi TC.

Buresch József: Rim. Törekvés SE— 
Feledi TC.

Hegedűs Pá l: Apátfalusi SC—Losonci 
AFC (Kő 458.— ell. Igazolványt.)

Molnár László: Apátfalusi SC -Lo
sonci AFC (Kő 166'— ell. Igazolványt.)

Elintézetlen igazolvány a CsAF-nál: 
Füleki TC: Sigmund József: később lesz 
küldve.

Rimaszombat, 1937. április 20.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k.

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
A kerületi bajnokság elmúlt fordulója 

annyiból birt jelentőséggel városunk 
sportélete szempontjából, hogy az a Tö
rekvés bajnokságát hozta meg. A Törek
vés hét ponttal vezet az utána követke
ző FTC XI. előtt s még ha mindhárom 
hátralevő mérkőzését el is veszítené, 
bajnoksága már akkor sem lehet két
séges.

Törekvés — Losonckisfalusi Vasas 
16:0 (5:0). — Biró: Klein.

Törekvés: Bátyó — Simon, Lőkös — 
Gyürék, Szlovencsák, Ríz —- Cintula, 
Éliás, Árvay, Tromka, Sápy.

A Törekvés nagy játékkedvvel szen- 
zációszámbamenően nagy gólarányu győ
zelmet aratott — de bizony igen gyenge 
ellenfél ellen, ami a győzelem értékét 
mérsékeli. A Törekvés minden tagja 
nagy igyekezettel játszott s főleg Árvay 
nagy gólkészségét kell megdicsérnünk. 
A Vasas tagjainak csupán sportszerű 
magatartásukat lehet kiemelni, amellyel 
a súlyos vereséget elviselték. Góllövök: 
Árvay (8), Éliás (3), Cintula (2), Szlo
vencsák, Tromka, Sápy.

Törekvés XI.-LAFC XI. 1:0 (1:0). 
Biró: Roth.

Erre a II. oszt. bajnoki mérkőzésre 
nem jelent meg a biró s igy csupán 
igen hosszú huzavona után egyeztek 
meg a mérkőző felek a jelenlevő CSAF 
biró személyében. A mérkőzés nem nyer
hetett befejezést, mivel az utána követ
kező mérkőzésnek kellett helyet csinálni 
s igy a biró a II. félidő 15. percében 
beszüntette. Az egyetlen gólt Kerekes 
lőtte. Biró igen jól vezette a mérkőzést.

Slovan—SK Krupina 7:5. — A Slo- 
van jóslatunkhoz híven Korponán sze
rezte első bajnoki pontjait. Á mérkőzés 
igen heves és változatos volt. A korpo- 
nai csapat már 4:l-re vezetett, azonban 
a Slovannak sikerült a maga javára fór 
ditani.

TMSC—TSC 4:2. Tornaiján a TMSC 
újabb két pontot szerzett s igy a baj
nokság III. helyének várományosává vált.

Vasárnap, hosszú idő után újból a 
Slovan játszik itthon. Ellenfele a Brez- 
nói SK lesz. Kemény küzdelemre van 
kilátás, azonban mi az itthon játszó 
Slovan győzelmét tartjuk valószínűnek. 
Kezdete délután 4 órakor. Előtte 3-kor 
előmérkőzés.

A Törekvés viszont hosszú idő után 
újból idegenbe megy : Apátfalán játszik 
az ASC ellen. Az apátfalai csapat jelen
leg jó formában van s igy a Törekvés
nek igen jól kell játszania, hogy győ
zelmi sorozatát folytathassa és képes
ségei idegen talajon is jó színben tűn
jenek elő.

A TMSC a Pelsőci SC-t látja vendé
gül. A PSC utóbb nagy formajavulásról 
tett bizonyságot, azonban ez sem lesz 
elegendő arra, hogy a TMSC győzelmét 
megakadályozza.

Helyreigazítás. Legutóbbi számunk
ban tévesen közöltük az Osgyánban le
játszott OSC—Törekvés tart. barátságos 
mérkőzés eredményét. A helyes ered
mény a fordított, vagyis OSC—Törek
vés tart. 6:2.

FTC 11—PSC 7:0. Lejátszva Pelsőc.
ASC—RTC 1:1. Lejátszva Ragyolcon.

G yökeres

nemesfajta szőlővesszőK
olcsón kaphatók, inig a készletben 
tart. — Kiskút-utca 38. sz. alatt

HORVÁTH ZOLTÁN ny. tanárnál.

Internátussal egybekötött német 
tannyelvű polgári iskola
SpiSská Nová Vesen, Igíón.

Az internátusbán az eltartási díj havi 
3 0 0 — Ké. Felvétetnek leányok felekezeti 
különbség nélkül. — Prospektussal és 
mindennemű felvilágositássai szívesen 
szolgál az evang. polgári leányiskola 
igazgatósága, SpiSská Nová Vés, Igló.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

F oto-gépek
és cikkek legnagyobb 

választékban és
legolcsóbb árban a

B 0 K 0 R-drogériában.
ÉRTESÍTÉS. Tisztelettel értesítem a 

nagyérdemű hölgy kö
zönséget, hogy

varrodámat
Masaryk-tér 13. szám alá (I. emelet) 
helyeztem át, ahol készítek női ruhákat 
és kosztümöket a legújabb divat szerint.
Kérem a höigykö- DlUjfO Ilii Iá 
zönség pártfogását rftflVU uULIHi

Egy kitűnő pianínó
bérbeadó. — Cim a kiadóhivatalban.

Legm odernebb

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

M A N D E L  E .
vizsgázott fogtechnikus.

a i .  í
hogy 1937. május 1-től

a tej árát üzletemben 1 koronára
leszá llíto ttam .

További szives támogatást kér
TÓTH ERNŐ tejcsarnokos
Rimaszombat Szijjártó utcza.

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

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

jobban bevált fajta jegyzékét. -M V

Hirdetmény.
A Biiaszecii Bank felszámolás alalt

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 be. ^ felszámoló bizottság.

Eladó ház.
Szijjártó-utca 18. sz. alatt (a tej
csarnok mellett) utcai ház, mely áll 
két szoba, előszoba, konyha, spajz 
és hozzá tartozó mellékhelyiségek
ből.— V íz és villany bevezetve.— 
Azonnal beköltözhető.

Érdeklődni lehet Szijjártó-utca 
59. sz. alatti házban.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R áb ely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


