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Megkésett garasoskodás.
I r t a :  MÁ R K U S  LÁSZLÓ.

Nem más: megkésett garasos
kodás az a takarékosság, amelyről 
a legnagyobb fegyverkezés mellett 
mostanában annyit beszélnek, szé
les e világon. Takarékosságot pré
dikálnak az államok kormányai, sző
kébbre igyekszik fogni egyik is, má
sik is azt a bizonyos takarót, mert 
úgy vélik, hogy a mai eladósodottság 
szörnyű helyzetéből csak a legna
gyobb takarékosság bevezetésével 
lehet kilábalni, a már-már katasz- 
trófálissá vált válságot csakis a 
takarékosság elvének minden vo
nalon való érvényesítésével tudják 
likvidálni.

Ez az elgondolás azonban többé- 
kevésbbé téves. Téves pedig főleg 
azért, mert a takarékosságot nem 
ott és abban kívánják alkalmazni, 
ahol és amiben kellene. De téves 
különösen és legfőképpen azért, 
mert a népek a régi hibák köve!- 
keztében annyira leszegényedtek, 
hogy a mai koldusság mellett, mi
kor egykor dúsgazdag államok is 
valuta-megmentéssel kísérleteznek, 
pénzüket az elértéktelenedéstől a 
bajba jutottak kétségbeesésével 
igyekeznek mindenféle mesterke
déssel megvédeni, — tulajdonkép
pen nincs is miből takarékoskodni. 
Nincs semmiben, nincs az életfenn
tartáshoz szükségesekben valami 
atomnyi fölösleg sem, amit az igé
nyeit minimálisra csökkentett em
beriség magától elvonni tudna, fél
rerakhatna, vagy éppen gyümöl- 
csözőleg elhelyezhetne.

Ilyen körülmények között az ál
lamok takarékoskodási törekvése, 
a koimányok takarékossági politi
kája nagyon is ábrándszerű és a 
szegénység pusztájában elhangzott 
szó minden ilyen irányú felhívás.

Az, kétségtelenül az. De fölötte 
különösnek is tetszik ez a minden
áron takarékoskodni akarás, mikor 
a tények, főleg pedig az állami 
jövedelmek nagy részét felemésztő 
lázas fegyverkezés általánosságban 
megnyilvánuló ténye ennek egye
nesen ellentmond.

Hiába: az államokat hamar utol
érte a nemezis. Utói pedig azért, 
mert kormányaik azelőtt, régebben 
egyáltalán nem folytattak gazdál
kodó politikát.

Hogy ez igy van, nem kell bő
vebben okadatolnunk, ennek igaz
ságát mindenki ismeri és megálla
píthatja, hogy az apró-cseprő, sok 
helyütt vicctémául szolgáló, lehe
tetlen takarékossági trükk egyma
gában nem alkalmas a bajok radi

kális gyógyítására s csak éppen a 
nagy betegben a lélektartásra lehet 
alkalmas akkor, amikor nagy a 
szegénység, a drágasági hullám 
még nem vezetődött le, az adók 
nem csökkentek, a monopóliumo
kat drágítják, sőt újabb monopó
liumokat vezetnek be s a munkára 
vágyóknak sehol sem tudják száz
százalékosan megadni a minden
napi kenyeret biztositó munkát.

A takarékosság egymagában 
most már ideig-óráig tartó részle
ges segítség lehet legfeljebb csak.

Ez a garasoskodás nagyon meg
késelt. Ehelyett a bajba került és 
netán önhibájukon kívül a bajok 
veszedelmébe döntött államoknak 
éppen úgy, mint a nagyobb ve
szedelmet még kevésbbé, vagy 
egyáltalán nem érzőknek, a kis- 
és nagyhatalmaknak egyaránt a 
teltrekészség mezejére kell lépniök, 
ha szivükön viselik népeik sorsát, 
boldogulását. Együttes összefogás
sal, az emberi szolidaritás nemes 
kézszoritásával cselekedniök kell. 
Oda kell hatniok, hogy a minden 
hátsó gondolat nélküli általános, 
őszinte megbékéléssel ledöntsék a 
válaszfalakat, megoldják az elinté
zésre váró kérdéseket, az egy- 
vagy más részről támasztott jogos 
és igazságos igényeket kielégítsék, 
az életlehetőségeket egymásnak 
megadják és biztosítsák, a jövőben 
takarékos, az állampolgárok jólétét 
megteremtő állami életet, észszerű 
gazdálkodást folytassanak és ki
küszöbölve az egymásra féltékeny
kedést és bizalmatlanságot, elhes
segessék a háborúk kísértő rémét 
és boldoggá, megelégedetté tegyék 
a ma ványadt testtel nincstelensé- 
get szenvedő, megnyugvás helyett 
állandó izgalomban élő, békesség 
után áhítozó embermilliókat, akik 
a látszólagos takarékoskodásban 
joggal látnak megkésett garasos
kodást.

Az angol király
gömöri ősei.

Ezt a fölötte érdekes cikket lapunk 
egyik igen kedves, genealógiával is 
foglalkozó, nagytudásu, régi barát
jától kaptuk.

VI. György angol király koro
názása az elmúlt hetekben az egész 
világ figyelmét Londonra irányítot
ta. A földkerekség leghatalmasabb 
uralkodójának koronázása az ősi 
tradicionális szertartás és ragyogó

külsőségek között ment végbe. 
Mutatja a brittek konzervatív fel
fogását, hogy a szertartás külső 
formái több mint ezer évesek, ma 
is azok, mellyel W essex királyát 
Egbertet a IX. században királlyá 
koronázták.

Minket magyarokat közelebbről 
is érdekel ez az esemény. Az an
gol királyi háznak magyar főrendü 
családokkal való rokoni kapcsolata 
széles körben ismeretes, kevesen 
tudják azonban, hogy nem csak 
Erdélyt vallhatják otthonuknak az 
uj angol király elődei, hanem azok 
egy része vármegyénkben is élt és 
birtokolt.

VI. György angol király ereiben 
anyai ágon csörgedez magyar vér. 
A ma is élő özvegy anyakirályné
nak, Mária Viktóriának, — aki 
született Teck hercegnő, — nagy
anyja Rhédey Claudia grófnő volt. 
A Rhédeyek egyike az ország leg
ősibb családainak. Az Aba nem
zetségből ered s tagjai közül erdé
lyi fejedelem is adódott. Gróf Rhé
dey Mihály báró Bánffy Terézzel 
kötött házassága révén várme
gyénkben jelentékeny birtokok ura 
lett. Rész tulajdonosává vált az aj- 
nácskői uradalomnak, melyhez ab
ban az időben 17 község tartozott. 
Simonyin, Serkén, Feleden kivül 
Cserencsény, Pokorágy, Rimabrézó 
és más helységek egészítették ki 
az uradalmat. Bánffy Teréz ezen 
örökséghez nagyanyja: Vay Anna 
után jutott, aki Vay Ádámnak, II. 
Rákóczy Ferencz hires udvari mar- 
salljának volt a leánya. Még élénk 
emlékezetben van, hogy a nemzeti 
kegyelet 190b-ban a többi bujdo
sóval együtt az ő porait is haza 
szállította.

Vay Ádám az 1680-as években 
Ajnácskő várában élt. A várnak 
és uradalomnak fele részét birta. 
Serkében úri lakot építtetett, mely 
később másik leányára: cégéi Wass 
Dánielnére szállott s mely ha át
alakítva, de még ma is áll s ez 
idő szerint a Gömöry család tulaj
dona. Melléje szép kertet létesített, 
széles utakkal és vízvezetékkel. 
Politikai pártállása következtében 
azonban hűtlenségbe esvén, javai 
elkoboztattak s csakis évtizedek 
múlva fiának — katolikus vallásra

térésének ellenében — adattak visz- 
sza. Nemzeti történelmünk ezen ki
magasló alakjának, kurucz Vay 
Ádámnak késői unokája az ango
lok uralkodója, VI. György.

5. 5.

Dobolás, —  város, fain.
Idilli kis faluhelyeken úgy vesznek tu

domást a hatóság közléseiről, hogy az 
öreg biró a falu dobosával kihirdetted, 
hogy ezt vagy amazt a dolgot elne mu
lassza senki tudomásul venni. A dobos 
vagy a kisbiró aztán körüljárja az uc- 
cákat, a sarkokon taktusos dobverés 
után ékesen a fülükbe rágja a haladók
nak, amit a kupaktanács szükségesnek 
tart köztudomásra adni.

Hát igy szokott az menni faluhelyeken. 
És ezt mindenki stilszerünek tartja, oda- 
illönek találja a kevéskulturáju faluhely
hez és annak becsületes, naiv népéhez.

A közügyek tudomásul vételéhez oda
tartozik falun a dobszó.

De már kevésbbé illik ez az eljárás 
a nagyobb intelligenciájú, komplikáltabb 
városi néphez. Városon nem leskelődhe- 
tik az ember a kerítés mögött, nem sza
ladgálhat ki minduntalan a kapuba, 
hogy hát mit is doboltat a hatóság? 
Mit kell tudomásul venni és el nem fe
lejteni ?

És ha ilyen módon történik a közhír
ré tétel városon, az nem stilusos dolog, 
az nagyon kirí a több kultúrájú, komp
likáltabb városi miliőből.

A mi városunk mégis a dobszó mel
lett marad, mégis ezt a patriarkális 
módját használja a köztudomásra jutta
tásnak.

Pedig sok ember nincs otthon, nem 
ér rá dobszót hallgatni és lesni a do
bosra.

Sokan nem tudnak róla, hogy mit do
bolt a közhirré tétel hivatalos szerve?

így dobolják ki, hogy este 7 vagy 8 
órakor elzárják a vízvezetéket s reggelig 
nincs víz. Sokan nem tudják ezt és este 
veszik észre, hogy viz nélkül maradtak.

Vagy a napokban kidobolták, hogy 
légvédelmi gyakorlat lesz és este 8 óra 
előtt haza kell menni s 9-kor elsötétítés. 
Hát ezt pl. én csak este 8 óra tájban 
tudtam meg. Dobszót nem hallottam, az 
hirdette.

Hát ez. kérem, sehogysem illik már a 
mi intelligens városunkhoz.

Ez a naiv, idilli, falusi dobolás be
válhat, megjárja Pokorágyon, Zeherjén 
vagy Kisgömöriben, ott odatartozik a 
pipacs és szarkaláb miliőjéhez, meg a 
falusi néphez.

De sehogysem illik és nem célszerű 
ez a módszer Rimaszombatban, ahol a 
városi intelligens nép nagy részének 
életviszonyai olyanok, hogy nem ér rá 
dobolásra várni, nem lehet otthon akár
mikor és igy nem vehet tudomást sok
szor igen fontos dolgokról, amiket dob
szó mellett hirdetnek az uccasarkon.

Hát végezzünk már egyszer a dobszó
val ! Van más módja is a közhirdetés
nek. Hirdető oszlopokon lehet az ilyes
mit közhirré tenni, esetleg a helyi lap
ban kinyomatni, ha előre tudható.

A dobszó idejét múlta és semmiképen 
sem felel meg a lakosság jókora nagy 
részének.
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Tegyünk valamit, hogy úgy ne járjunk, 
mint az egyszeri faluban, amelyből ké
sőbb város lett. De nem akartak le
szokni a falusi idillről és tovább is fa
lunak nevezték a helyet. A hatóság kény
telen volt aztán kihirdettetni dobszóval 
is, Írásban is: Ez a falu város. Aki nem 
hiszi, húsz korona birságot fizet!

Öspolgár.

A „Kassai Magyar Középiskolák Men
zabizottsága" pályázatot hirdet menza
segélyekre. — A természetben juttatott 
egy-egy teljes ebédsegély havi 150 Ké.- 
nyi támogatásnak felel meg. Pályázhat
nak — vallás és felekezeti különbség 
nélkül — mindazok a szegénysorsu jó 
előmenetelü tanulók, akik

1) eddig Szlovenszkó és Kárpátorosz- 
ország bármely területén jártak magyar 
tannyelvű iskolába s most a felsőipar
iskola magyar tagozatának 1-sö évfolya
mába lesznek felvéve,

2) akik a magyar reál-gimnázium I.-sö 
osztályába iratkoznak be,

3) akik a magyar polgári iskola I.-sö 
osztályába, de különösen azok, akik 
ennek az iskolának a most megnyitó 
befejező egyéves tanfolyamára jelent
keztek.

Szegénysorsu kassai lakosok gyerme
kei tandíj- és tankönyv-segélyben része
sülhetnek, de első sorban azok, akik a 
polgári iskola egyéves tanfolyamára je
lentkeztek.

A segélyek egy évre szólnak, s azo
kat évről-évre újra kell kérelmezni.

A bélyegmentes kérvényeknek tartal
maznia kell: a) a folyamodó nevét, b) 
azt, hogy melyik iskolába lett felvéve, 
c) a szülők foglalkozását s azok posta
címét, d) fel kell tüntetni a szülők va
gyoni viszonyait, amelyet helyettesit a 
vagyontalanságot igazoló hatósági bizo
nyítvány, e) melléklendő a legutóbbi bi
zonyítvány házilag készült másolata és 
f) válaszbélyeg.

A pályázatok beadásának határideje
1937. augusztus hó 1-je ; a menzabizott
ság  lehe tő leg  au g u sz tu s  k ö zepé ig  közli 
a szülőkkel a döntések eredményeit.

A pályázatokat a következő címre kell 
küldeni: Koch Vilmos ny. tanár, menza
bizottsági elnök, KoSice, Masaryková 
okr. 36. I. 7. sz.

Indiai levelek.
1937. május hó. 

Időjárás Indiában.
Most a szép májusban otthon min

denki örül a napsugárnak. A kellemes 
meleg, a vidék üde zöldje, a sok virág 
mind a kellemes érzelmek sorozatát vált
ják ki az emberekben.

Az indiai május a legforróbb hónapja 
az évnek. Száraz, esőtlen, forró napsu
gárral, délben pontosan a fejünk felett 
álló nappal, úgyhogy árnyékunk tulaj
donképen csak a kalap árnyéka. A hő
mérséklet d. u. 1 és 2 óra között 41 — 
42 fok Celzius. Ha 42 fok felé emelke
dik a higany, biztosak lehetünk benne, 
hogy vihar lesz. De milyen vihar! Nyu
gaton az égalja elkezd szürkülni, majd 
megsárgul. Délben rendesen 10 óra után 
lenge északi szél kerekedik, mely némi
leg ellensúlyozza a tompa meleget. Vi
har előtt minden csendes, egyetlen levél 
sem mozdul, a sárga láthatár lassan tá
gul, majd a nap elsötétül, a szél fújni 
kezd, ereje másodpercenként erősbödik 
és egy perc múlva már alig érzékeltet
hető orkán süvölt.

Ablakomból kinézek a kertbe. 10—12 
méterre lévő hatalmas fa körvonala alig 
vehető ki. Por és minden amit a szél 
szárnyára vesz oly sürü a levegőben, 
hogy teljesen alkonyati sötétségbe bo
rítja a vidéket. Rendesen d. u. 2—4 óra 
között látogat meg a porvihar. Az orkán 
fél órán át változatlan erősséggel tart. 
Éppen elég idő arra, hogy az egész bezárt 
lakásban vastag porréteggel vonódjon be 
minden.

A félórás orkán után esetleg egy vé
konyka felhőből lekinlódik pár csepp 
eső. Azonban ami a legfontosabb, a le
vegő üdítően hűvös és kristálytiszta, a 
kertet a kertész két kulinővel nem tudja 
soha oly tisztára takarítani, mint a por
vihar fél óra alatt. Fák bizony alaposan 
meg vannak tépázva, a környéken az

elöregedett és nem elég rugalmas tör
zsű fák kicsavarva, derékbatörve he- 
vernek.

A 34—35 fokra lehűlt levegő aztán 
lassan ismét melegedni kezd. 4—5 nap 
múlva aztán itt az újabb pororkán.

Mindenki bizonyára rémülve gondol 
a 42 fokos melegre! Pedig ez egész 
szépen elviselhető, ha figyelembe vesz- 
szük, hogy Indiában az ember igen len
gén öltözködik. Egy rövid ujju tenisz 
ing, egy bő rövid vászonnadrág és a fő 
öltözék kész. A 42 fokos meleg, száraz 
meleg (a levegő relatív nedvessége 26 
28% csupán).

Ily meleg napon az ember 4—5 liter 
vizet is megiszik és mind elpárolog bő
rén át, anélkül hogy láthatóan izzadna. 
De jaj annak, aki alkoholt iszik. Legyen 
az jégbe hütve, mégis majd meg bolon
dul a melegbe.

De egyszer az otthoni szép májusnak 
és az itteni forró évszaknak is vége és 
júniusban beköszönt az eső. Beborul és 
szeptember közepéig ki sem derül. Egé
szen olyan az idő, mint nálunk a bús, 
ködös szürke novemberi napok, csak 
melegebb (átlagban 26-30°). Olykor esik, 
olykor szitál, olykor zuhog. — Ekkor 
esik az a hírhedt heves trópusi eső. — 
Ez sem oly különös valami. Mi is látunk 
otthon forró nyárban heves záporesőt. 
Ez tiz percig tart. Itt Indiában 2—3 
óráig. Ha olykor a nap ki mer sütni, 
egy-két óra múlva megérkezik a heves 
záporeső — esetleg zivatar. Utána még 
két napig csendesen szemerkéz.

Szeptember nagyon párás — nedves 
— minden gyorsan penészedik. Cipők 
este fényes feketére lettek kefélve, reg
gel az ember fehér cipőt talál helyükön. 
Ekkor egy kis napfény már áldás. Min
den ruhaneművel rohannak a napra 
szárítani.

Novembertől február végéig remek az 
idő. Az éjjel 15-16°, déli hőmérséklet 
25°. A mi kellemes tavaszunk és nya
runk szépségeivel, lenge szellővel, virág
illattal, olykor kevés esővel. Minden 
olyan mint otthon, de nem télen.

És amig mi otthon négy évszakot kü
lönböztetünk meg, addig itt a hinduk 
hat évszakot tartanak nyilván. Az újév 
náluk április közepén kezdődik a forró 
évszakkal. Ez két hónapig tart. A további 
két-két hónapot a következő évszakokba 
osztják : esős évszak, augusztus köze
pétől nyár, ősz, tél és február közepé
től a forró évszakig tavasz.

Az ember jól tud alkalmazkodni mind
ezekhez és a keleti magasabbrendü ké
nyelemben mindig megtalálja az alkal
mas utat életének szebbé tételére.

Geáeon Tihamér.

A rimaszombati műkedvelők 
tömőríllése.

Ismeretes olvasóink előtt, hogy váro
sunk műkedvelői, felbuzdulva az utolsó 
évek során rendezett előadások teljes 
erkölcsi és anyagi sikerén, mozgalmat 
indítottak az irányban, hogy városunk 
összes műkedvelőit egy egységes körbe 
tömöritsék. Az előkészítő munkák befe
jeztével f. hó 8-án folyt le hatalmas ér
deklődés mellett az alakuló gyűlés, me
lyen a jelenlevők nagy lelkesedéssel el
határozták, hogy megalakítják a Polgá
rikör „Blaha Lujza" Műkedvelő-társa
ságát.

A Polgárikör elnöksége nevében ifj. 
Rábely Miklós, a körnek most megvá
lasztott agilis uj elnöke üdvözölte a mű
kedvelőket, biztosítván őket arról, hogy 
a kör vezetősége, úgy mint a múltban, 
továbbra is a legnagyobb megértéssel 
és szeretettel fogja felölelni és értékelni 
a mükedvelés önzetlen ápolóinak törek
véseit és minden igyekezetével azon 
lesz, hogy a körnek korszerűen felsze
relt modern színpada mindig a társaság 
rendelkezésére állhasson.

Ezután Makovits Jenő, a rimaszombati 
műkedvelők rajongásig szeretett vezére 
ismertette a megalakítandó műkedvelő 
társaság céljait és azon reményének 
adott kifejezést, hogy a társaság egye
síteni fogja Rimaszombat minden dol
gozni akaró műkedvelőjét, ami által biz
tosítva lesz a rendezendő előadások ma
gas színvonala és az egyes szerepeknek 
a leghivatottabbakkal való betöltése.

Az előkészítő bizottság által előre ki
dolgozott ügyrendtervezetnek elfogadása

után kimondotta az értekezlet a társa
ság megalakulását és annak tisztikarát 
egyhangú lelkesedéssel a következőkép
pen választotta meg: Varga Imre elnök, 
H. Beliczky Böske és Benkovits Gyula 
alelnökök, Weinberger Tibor dr. titkár, 
Haas István dr. és Tóth Vilmos mérnök 
jegyzők, Szabó Károly pénztáros, ifj. 
Koszka Lajos és Maczkó György ellen
őrök, Makovits Jenő főrendező, Jelűnek 
Miklós és Marosi Mihály rendezők, id. 
Halász József és Marosi Mihály karna
gyok, Paál Lajos könyvtáros, Halász 
László szertáros, ifj. Durda János és 
Lenner Emil diszletezők, Gulyás Gusz
táv és Jelűnek Miklós súgók, Füleki 
Sándor és Remenyik Kálmán ügyelők, 
Bodnár Géza és Vladár József műszaki 
kezelők, Gaal Lajos és Vladár Mátyás 
kellékesek.

A választmány tagjaiul a működő ta
gok sorából megválasztattak : Kosiner 
Imréné, Leeső Ida, Szabó Nyunci, Durda 
Dezső és Kalocsay Gyula, tovább 5 ta
got a pártoló tagok sorából fognak ké
sőbb választani.

A megválasztott tisztikar nevében 
Varga Imre elnök mondott köszönetét a 
bizalomért és pompás programbeszédé
ben hitvallást tett a mükedvelés ügye 
iránt érzett szeretete mellett, kérve a 
megjelenteket, hogy a jövőben is az ér
tekezleten megnyilvánult lelkesedéssel 
és munkakedvvel kezeljék a műkedvelés 
ügyét.

Az értekezleten kiadott jelentkezési 
ivet eddig közel hetven működő-tagnak 
jelentkező műkedvelő irta alá s Így re
mélhető, hogy az újonnan alakult mű
kedvelőtársaság valóban az összes rima- 
szombati műkedvelők egységes gárdáját 
fogja magába foglalni.

Mindazok, akik a társaság tagjaiul 
belépni óhajtanak, utólag is jelentkez
hetnek még a Jelűnek Miklós főtéri ba
záréban vagy a Remenyik Kálmán fő
téri órásüzletében, annál is inkább, 
mert az uj elnökség rövidesen meg 
fogja állapítani az őszi szezon műsorát 
és az egyes szerepek természetesen 
csak a már tagul jelentkezett műked
velők részére lesznek kioszthatók.

Lapunk, mely a műkedvelők munkája 
iránt mindig a legteljesebb megértést 
és szimpátiát tanúsította, örömmel re
gisztrálja a teljes egység jegyében le
folyt alakuló gyűlést. Kívánjuk, hogy a 
műkedvelők munkáját teljes siker ko
ronázza és az alapítók lelkesedése ho
nosítsa meg városunkban a mükedvelés 
olyan színvonalon való gyakorlását, a 
melyet műkedvelőink nem mindennapos 
tehetsége méltán kiérdemel. r-r.

Egy sportbarát gyönyöre
így nyaranta, lehet- e más, mint napsugaras, 
szélcsendes vasárnap délután végignézni 
egy labdarugó-mérkőzést, ahol izgalmak
ban aligha van hiány.

Éppen ezért jómagam is rászántam 
vasárnap délutáni időmet s kiballagtam 
a sporttelepre, hol a valósziniileg nedves 
fából épített s azért évek óta elkészület- 
lenül száradó, gólyanyokszerűen magas
tetejű tribün árnyékában elhelyezett rozo
ga ülésen szurkolva, drukkolva, hol csen
desen, hol torkomszakadtából kiabálva 
végigélveztem egy foolballmérkőzést.

Mondhatom, gyönyörű volt. Elképzel
hetetlenül gyönyörű.

A „honicsapat'1 ugyancsak szorongatta 
a „vendég tizenegyet", a diviziós mérkö 
zések büszke hőseit.

Futottak, stoppoltak, rúgtak, össze össze 
akadtak, izzadtak, küzködöttek, — mind
hiába : a félidő döntetlenül végződött.

Szegény publikum! Nagyot lélekzett s 
a játékszünetet, az izgalmaktól-mentes 
tiz percet iáegpihentetésre használta fel. 
Nem úgy a drukkerhad! Ez „megbeszé
lésre" gyülekezett, ahol a máris agyonfá- 
radt játékosokkal haditanácsot tartottak, 
kifundálván a győzelemre vezető újabb 
taktikát.

És kezdetét vette a második félidő, 
amikor nagy elánnal megindult a játék.

Izgek, mozgok, feszengek és velem 
együtt ezt teszi az egész nézősereg.

No... no... most! Semmi: a labdát a 
kapus kezébe rúgták.

Hátam mögött egy javíthatatlan druk
ker szeilemeskedik.

— Tempó! Menj rá! — hallszik az 
orditás. Hiába: a labda nem akar a há
lóba kerülni.

— Jaj, de most, huj, huj, hajrá! Nincs 
szerencse: a kapusok mindent fognak.

Mégsem! A vendég-hősök kapusa kis
sé előbbre tolakszik és — igen,... és a 
„bőr" a hálóba billeg.

Borzalmas orditás, vélnéd, valami iz
galmában őrjöngő tömeg dühöng. Meg
született a gooólü!

A játék tovább folyik. A vendégek 
hosszuorral, láthatóan leverten és izgul
ton újrakezdenek. Rákapcsolnak. Nem 
megy. Ide oda kapkodnak. Láthatólag 
nem bírják a vereséget. Minden csekély
ségért tiltakoznak. A bíróba is belekötnek. 
Az izgalom a tetőfokra hág, mikor két 
játékos összefut, a földre csücsülnek kö
zülök a „vendég" nekiesik a „honi"-nak 
és alaposan megbokszolja, fojtogatja s 
azután elinal.

A közönség szenvedélyesebb része be
rohan a pályára, a „boxmester" menekül, 
az inzultustól a honi csapat tagjai védik 
meg. Zúg, zajong a tömeg. Hangyabollyá 
kavarodik a közönség, a biró lefújja a 
mérkőzést. Rendőrség jön, az öltöző előtt 
gyülekezőket szétoszlatja...

Hogy botrány esett ? Ejh, dehogy! 
Csak a „diviziós" LAFC mérkőzött...

Telek A. Sándor: „Isten tenyerén"
cimű verses könyve esemény a szlo- 
venszkói magyar irodalomban. Ezt a 
könyvet minden magyar embernek meg 
kel! szerezni.

Sikeres vizsga. Singer S. Leó hely
beli rabbi kitűnő eredménnyel tette le 
a szlovák nyelv- és irodalomvizsgát a 
pozsonyi Komenszky- egyetemen.

Lelkészválasztás. Baltazár János Ri
maszombatból származó kuntapolcai ág. 
ev. lelkészt a komáromi ág. hitv. ev. 
egyház lelkészévé választotta.

A köztársasági elnök köszönő le
irata a kereskedelmi grémiumhoz. A 
megalakult kereskedelmi grémium köz
gyűlése táviratilag üdvözölte Benes köz- 
társasági elnököt, aki az elnökségnek 
meleghangú leiratban köszönte meg a 
szives figyelmet. — Ugyancsak üdvözlő 
táviratot küldött Masaryk volt elnöknek, 
Hodzsa miniszterelnöknek, Najman ke
reskedelmi miniszternek, Országh orsz. 
elnöknek és Liska kereskedelmi testü
letek országos elnökének, akik szintén 
Írásban köszönték meg a grémium fi
gyelmét.

Evangélikus esperességi közgyűlés.
A kishonti evang. egyházmegye folyó hó
4-én tartotta meg városunkban, az ev. 
templomban ezévi rendes esperességi 
közgyűlését. A közgyűlésen Hanesz Hugó 
főesperes, rimakokovai lelkész, mint 
egyházi elnök és Dr. Gyurkovits János 
egyházmegyei felügyelő, mint világi el
nök közösen elnököltek. A közgyűlést 
Hanesz főesperes imája vezette be, mely 
után Dr. Gyurkovics egyházmegyei fel
ügyelő szlovák és magyar nyelvű be
széddel megnyitotta a közgyűlést. Be
szédében az egyház aktuális kérdéseire 
mutatott rá. — A megnyitó beszéd után 
Hanesz Hugó főesperes tartotta meg 
részletes esperesi jelentését, melyben 
megnyugtató képet adott az egyházak 
állapotáról, különösen a belmissziói 
munka ölt egyre nagyobb arányokat és 
élénkíti meg az egyházi életet. Ezen a 
közgyűlésen mutatkozott be az egyesí
tett Várgede—Füleki missziói egyház 
adminisztrátora, a pozsonyi származású 
Balogh Gyula lelkész, aki legutóbb 
Ungváron teljesített segédlelkészi szol
gálatot. — Sajnálattal vette tudomásul 
a közgyűlés, hogy Zatykó János rima- 
brézói lelkész leköszönt esperességi tör
vényszéki elnöki tisztéről, helyére egy
hangúlag Palkovics Pál osgyáni alespe- 
res lelkész lett megválasztva. — A köz
gyűléssel kapcsolatban folyt le az espe
rességi gyámintézet gyűlése is, amelyen 
Szklenka Gusztáv nyustyai lelkész és 
Banczik Pál (Rimakokova) világi elnök 
elnököltek. A gyámintézet gyűlésén meg
szavazták az egyházaknak és jótékony 
intézeteknek juttatandó egyes segélye
ket. Ezután több kisebb egyházi ügyet 
intéztek el, mely után délután két óra
kor véget ért a közgyűlés. — Közgyűlés 
után közebéd volt a városkerti vendég
lőben.

Tornaija strandfürdőt létesített. A
hatalmas fejlődésnek indult Tornaija 
közönsége a turista-klubbal karöltve 
strandfürdőt létesített.
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Ev. egyházmegyei közgyűlés. A gö-
möri ev. egyházmegye a tornaijai temp
lomban f. hó 10 én tartotta évi közgyű
lését, amelyen tisztségébe beiktatták 
Greck Lajos nyug. gimn. tanárt, az egy
házmegye uj felügyelőjét.

Ref. egyházmegyei közgyűlés. A 
gömöri református egyházmegye tavaszi 
közgyűlését folyó hó 10-én tartotta Ri
maszombatban, a Polgárikör helyiségé
ben. A lapzártával végződő közgyűlés
ről részletesen csak jövő számunkban 
referálhatunk.

Halálozás. Lőska János nyug. fogház
őr 87 éves korában folyó hó 4-én Rima
szombatban meghalt. A munkáséletü, 
övéiért dolgozó családfő holttestét nagy 
részvét mellett a múlt vasárnap délután 
helyezték örök nyugalomra. — Halálát 
gyermekei, unokái, dédunokái s nagy
számú rokonai gyászolják.

Amint lapzárta után értesülünk, Fá
bián Béla, a Rimamurány-Saigótarjáni- 
Vasmű Részvénytársaság rimabrézói 
erdőigazgatója, 62 éves korában folyó 
hó 9 én Budapesten elhalálozott. Az 
elhunyt holttestét Rozsnyóra szállítják 
s az ottani székesegyházból folyó hó
13-án helyezik örök nyugalomra a Fá- 
bián-család sirkertjében. — A megbol
dogult, közbecsülésben álló férfiú halá
la széles körben őszinte részvétet keltett. 
Elmúlását egyetlen gyermeke, Dr. Fábián 
Kamill orvos és rokonai gyászolják. — 
Az elhunyt halálát a rimabrézói erdő
hivatal külön gyászjelentésben tudatta.

A muzeum egyesület választmánya
szerdán délután, Hanesz Emil járási fő
nök elnöklésével választmányi gyűlést 
tartott. Miután Holéczy Miklós tit
kár tisztségéről lemondott, elnök a 
jegyzőkönyv vezetésére Cservenka Már
ton tanárt, múzeumi osztályőrt kérte fel. 
A lemondott titkár lemondását a vá
lasztmány ezúttal nem fogadta el s ak
ként határozott, hogy az érdemekben 
gazdag, a választmány teljes bizalmát 
biró titkárt tisztségének megtartására 
kéri fel. A május 12 iki választmányi 
ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hi
telesítése után az elnök Dr. Daxner 
Vladimír és 3 társa (Dr. Koldovsk^, 
Rackó, dr. Pavlik) beadványát terjesz
tette a választmány elé. — Nevezettek 
„figyelmeztették" a választmányt, hogy 
a folyó hó 2 iki közgyűlésen hozott ha
tározatok — szerintük — érvénytelenek, 
mert azok meghozatalánál nem tagok 
is szavaztak, továbbá, hogy mivel Fá
bián Vilmos tanár, múzeumi igazgató a 
szlovák nyelvet nem bírja, igazgatóul 
meg nem választható. Sichert Károly, 
Dr. Eszenyi Gyula, Dr. Weinberger Re
zső, Márkus László, Dr. Zehery István 
mindenben helytálló felszólalása után 
ezt a tisztán kákán csomót keresésnek 
minősíthető beadványt a választmány 
egyhangúlag levette a napirendről. A 
lemondás következtében a jogerősen el
rendelt fegyelmi vizsgálat beszüntetése 
s illetve a lemondás folytán megürese
dett muzeumfelügyelői állásra a pályá
zatot a választmány kiirta.

Az anyák napját Rimaszombatban a 
járási gyermekvédő egyesület a helybeli 
elemi és polgári iskolák tanulóifjúságá
nak közreműködésével folyó hó 5 én a 
Tátra szálló nagytermében rendezte meg, 
mikor is a termet zsúfolásig megtöltő 
közönség hatalmas tapsviharral jutal
mazta a kedves szereplők sikeres pro
dukcióit, ügyes táncait, énekeit, szava
latait s egyéb előadásait.

Köszönetnyilvánítás. A folyó hó 5-én 
városunkban tartott „anyák napja" mű
soros estje ismét szépszámú közönséget 
vonzott a Tátra szálló nagytermébe. A 
helybeli elemi és polgári iskolák ifjú
sága ezúttal is „kitett magáért." A kö
zönség lelkes tapsa megérdemelten ju
talmazta a festői szereplő csoportok 
nívós teljesitményeit. Mindnyájan, akik 
a színpad deszkáin bájos táncaikkal s 
egyéb müsorszámaikkal emelték az est 
fényét, megérdemlik elismerésünket, amit 
ez utón is örömmel nyilvánítunk. — 
Elismeréssel és köszönettel adózunk a 
szép gyermekcsoportok begyakorlóinak 
is. Egyúttal köszönetünket fejezzük ki a 
Tátra szálló tulajdonosának, illetve fia
tal vezetőjének is, aki gavalléros meg
értéssel támogatta ünnepélyünket.

A járási ifjusággondozó egyesület.
A diákmajális folyó hó 6-án a sza

badkai erdőben, a közönség megértő 
érdeklődése mellett folyt le. A gimna
zista fiuk és lányok mulatsága egy napi

kellemes pihenést és szórakozást jelen
tett a matúra és vizsgák idejében s 
hogy az kiválóan sikerült, a serényen 
munkálkodó rendezőségnek és ennek 
élén Frenyó Lajosnak, a kitűnő peda
gógusnak és diákbarát tanárnak kö
szönhető.

Ma, szombaton délután 6 órai kez
dettel tartja első alakuló ülését a Pol
gári Olvasókör máj. 23-án megválasztott 
uj elnöksége és választmánya. A tárgy- 
sorozatban értékes és nagy horderejű 
kérdések kerülnek szőnyegre, amelyek 
foglalkozni fognak az anyagi ügyek alapos 
rendezésével, továbbá azzal a sürgős 
kérdéssel, amely, hivatva lesz ötletes el
gondolással megfiatalítva friss életet, ele
venséget teremteni a 91 éves, sok vi
hart átélt, nemes eszméket és célt szol
gáló magyar társadalmi intézményünkbe. 
A választmányi ülés után olcsó, 5 ko
ronás társasvacsora is lesz, és utána 
tánc. A vacsora nem kötelező, belépődíj 
nincs. Meghívót nem küldtek szét, de 
szívesen látják nemcsak az olvasókör 
tagjait, de barátait, ösmerőseit, szóval 
a város intelligens társadalmának tag
jait is.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR 1 Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Pásztory Gyuláné növendékeinek 
zongorahangversenyét elhalasztották. 
Pásztory Gyuláné zongoratanárnő nö 
vendékeinek junius ötödikére tervezett 
vizsgahangversenyét a közbejött Anyák 
Napja és a gimnázium ifjúságának ha
todikai majálisára való tekintettel junius 
19 re halasztották el, amikor is az es
tély a Rimaszombati Polgári Kör szín
háztermében este 8 órai kezdettel lesz 
megtartva.

Az épitőmunkások sztrájkja véget 
ért. A folyó évi május hó 25 ike óta 
sztrájkban állott rimaszombati építő- 
munkások f. hó 9-én, az 1936. évi kol
lektív szerződés alapján a munkát fel
vették s ezzel a sztrájk véget ért.

Pályaválasztási tanácsadó köny
vecske „Vezető" címen bő tájékoztatót 
nyújt a szülőknek és az ifjúságnak egy
aránt. Megrendelhető Janson Jenő, Bra- 
tislava, Safarik-tér 4. I. em. 6. — Ára : 
7 korona, amely összeg bélyegben is 
beküldhető.

A pozsonyi YMCA kétéves magán- 
kereskedelmi iskolája. A pozsonyi 
YMCA szlovák tannyelvű kétéves magán
kereskedelmi iskolájába, valamint egy
éves kereskedelmi tanfolyamába a be
iratások junius 15-től kezdődnek. Az 
iskolába felvehető minden 14 életévet 
betöltött és legalább 3 polgárit vagy 
középiskolai végzettséggel rendelkező 
tanuló vagy tanulónő. — Az iskola az 
iskolaügyi minisztérium ellenőrzése alatt 
áll és végzett növendékei érvényes bi
zonyítványt nyernek. A tanulóknak jo
guk van a kedvezményes vasúti diák- 
igazolványra is. Az iskola jó alkalmat 
nyújt az államnyelv gyors és alapos el
sajátítására. Prospektust ingyen küld az 
iskola igazgatósága, Bratislava-Pozsony, 
Valy, YMCA.

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

A SZMKE központja: Komárom-Ko- 
márno, Kultúrpalota.Jelentkezzék tagnak, 
szívesen várják. Lépjen be valamelyik 
szervezetünkbe, vagy jelentkezzék rög
tön a központnál. Támogassa a szlo- 
venszkói magyar kultúra ügyét.

Az elemisták majálisa ma, vasár
nap lesz megtartva. Mint már múlt 
számunkban röviden jeleztük, a helybeli 
állami magyar fiú és leány elemi isko
lák növendékei ma vasárnap rendezik 
meg ifjúsági majálisukat a szabadkai 
erdőben. — Gyülekezés reggel 8 órakor 
a leányiskola udvarán, ahonnan a fel
vonulás fél 9 órakor zeneszó mellett 
fog megtörténni. — A szabadkai erdő
ben tábori istentiszteletek lesznek, ame
lyet az egyes egyházak lelkészei fognak 
megtartani. A rendezőség kéri a szülő
ket s a két iskola minden jóbarátját, 
hogy a gyermekek felvonulásában sze
mélyesen is résztvenni szíveskedjenek 
s a gyermekekkel együtt vonuljanak ki 
a majális helyére. — A majálison kü
lönféle szórakozásokról, hideg és meleg 
ételekről, hűsítő italokról bőséges gon
doskodás történt. A városból a majális 
helyére autójáratok lesznek, személyen
ként felnőttek 2 Ke t, gyermekek 1 Kö-t

fizetnek. — A majális tiszta jövedelme 
a két iskola szegénysorsu tanulóinak 
karácsonyi felsegélyezésére fordittatik. 
Legyen ott ezen jótékonycélu majálison 
minden magyar ember, hogy önkéntes 
adományával segítsen letörülni sok szen
vedő szegény kis iskolás gyermek arcá
ról a nélkülözés és szenvedés okozta 
könnyeket. Reméljük, csalódni nem fo
gunk Rimaszombat magyarságában s 
mindenki ott lesz ezen a hagyományos 
gyermekmajálison, hogy együtt örüljön 
és vigadjon az apró gyermekek sere
gével !

A magyar színtársulat tagjaiból ala
kult „Filléres Művész Esték“ együttese 
szombaton, junius 19 én és vasárnap ju
nius 20-án tartja előadásait a Tátra szál
ló nagytermében. — A minden nyáron 
szlovenszkói turnét abszolváló lelkes 
együttes tagjai: S. Jánossy Terka, az 
ünnepelt drámai hősnő, T. Némethy Ró
zsi, Farkas Baby, Sereghy Andor, Tu- 
róczy Gyula, Farkas Pál, Koncz István 
és Dudinszky Pál.— Az olcsó helyárak 
mellett szinrekerülő előadások műsorán 
ragyogó darabok szerepelnek, amik 2’/t 
órai remek szórakozást nyújtanak. Az 
előadások 1/i 9 órakor kezdődnek és 
mindkét este más műsort adnak. Jegy- 
elővétel Dudinszky Pál titkárnál, elő
jegyzések a Tátra szálló portásánál. — 
Az együttes junius 17 én, csütörtökön 
Rimaszécsen, — junius 18-án, pénteken 
Feleden játszik.

K ét tisztv ise lő t
(férfierőt), kereskedelmi isko
lai képzettséggel (akadémiai 
képzettségűek előnyben) szlo
vák és magyar nyelvtudással 
felvesz a Tatra banka rim. 
sobotai fiókja. Szlovák és ma
gyar nyelven írt ajánlatok ha
ladéktalanul beküldendők.

Betörés Feleden. Folyó hó 10-ére 
virradó hajnali órákban ismeretlen tet
tesek betörtek a feledi nagy állomás
III. o. várótermében levő büffébe, ahon
nan 16 üveg likőrt, 4 kgr. szalonnát és 
más egyéb élelmiszereket mintegy 500 
korona értékben magukkal vittek. — A 
betörők előbb benyomták a II. o. váró
terem ablakát, melyen keresztül a kony
hába jutottak s onnan már könnyű 
szerrel hatoltak be a büffébe. A csend- 
őrség megindította a nyomozást a betö
rők kézrekeritésére.

Halálos munkásszerencsétlenség. F. 
hó 10-én Jerabek István, 37 éves goin- 
baszögi munkás az ottani kőbánya drót- 
kötélpályája alatt haladt hazafelé. Ezen 
a területen tilos és életveszélyes a jár- 
kálás. Jerabek nem ügyelt a tilos jelzé
sekre s ez lett a veszte. Egy arra robo
gó csille tőből fejét teljesen levágta, feje 
messze elgurult a törzstől. Azonnal meg
halt. A vizsgálat megállapította, hogy a 
szerencsétlen munkásember saját vigyá
zatlanságának lett az áldozata.

Hat havi börtön: erőszakos nemi 
közösülésért. Ferdinand Sándor gömör- 
hosszuszói legény egy elkövetett jerő- 
szakos nemi közösülésért és egy másik 
esetben annak kísérletéért került a hely
beli kerületi bíróság elé, amely 6 havi 
feltétlen börtönbüntetéssel sújtotta az 
állatias ösztönü hosszuszói legényt.

É rtesítés. |íf'tale“
közönséget, hogy a szülészeti gya
korló tanfolyamot elvégeztem, Kas
sáról hazatérve szülésznői műkö
désemet továbbra is folytatom. — 
Meghívásra vidékre is elmegyek. 

Szives pártfogást kérve vagyok
tisztelettel: 

GULYÁS JÁNOSNÉ
oki. szülésznő.

Rimaszombat, Szijjártó u. 88.

Véletlenség vagy öngyilkossági kí
sérlet? Folyó hó 3-án délután Skrabák 
András 23 éves, nős, gyubákói lakos, 
aki a helybeli 9-es határzászlóaljnál, 
mint közlegény teljesít rendes katonai 
szolgálatot, vaktölténnyel megtöltött ka
tonai fegyverével jobb nyakszirten lőtte 
magát. A nyakon a közelről jött lövés 
ereje súlyos zuzódást okozott s nevezett 
katonát azonnal a helybeli állami kór
házba szállították. — A rejtélyes ügy
ben a katonai hatóságok azonnal meg
indították a vizsgálatot. — A vizsgálat 
eredménye fogja azután megállapítani,

I Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, junius 12-13-án
amerikai kolosz. A filmtechnika gigantikus 

triumfja a kinemat. történetében :
San Francisko

Jeanetta Macdonald, Spencer T.,Jack Holt.

Kedden, junius 15-én nagy kiállítású ame
rikai film :
Roberta

Szerdán, junius 16-án szenzációs amerikai 
bűnügyi sláger :

Az úszó varieté

Csütörtökön, junius 17-én tökéletes csehül 
beszélő film :
Sextánka

hogy a lövés véletlenségből érte-e a 
katonát, vagy pedig öngyilkossági kí
sérlet esete forog-e fenn. — Értesülé
sünk szerint a sebesült katona állapota 
javulóban van, kihallgatni azonban még 
nem lehetett.

Az érettségi vizsgák a rimaszombati 
reálgimnáziumban csütörtökön megkez
dődtek. A szlovák tagozaton kezdetét 
vett érettségi vizsgára 22 tanuló bocsáj- 
tatott, kik közül a csütörtök estéig le- 
vizsgázottak valamennyien éretteknek 
nyilváníttattak. A szlovák tagozaton a 
vizsgálatok csak szombaton fejeződnek 
be. Hétfőn a magyar maturandusokra 
kerül a sor.

Letartóztatott cipészsegéd. Nagy 
Lajos rakottyási cipészsegéd megjelent 
Tiszolcz és Rimafürész községekben, 
ahol földbirtokosnak és szőlősgazdának 
adta ki magát, arató- és szőlőmunká
sokat kezdett toborozni. A férfinapszá
mosoknak 13—15, mig a nőknek 11—13 
Ki. napszámokat Ígért. — Több mun
kás a jobb kereset reményében abba
hagyta az erdei munkát s türelemmel 
vártak a „földbirtokos" urra, aki meg
ígérte, hogy három nap múlva Tiszolcra 
eljön értök, mert akkor lesz Tiszolcon 
egy nagy football-mecs, amelyen ő is 
fog játszani. Természetesen ez sem volt 
igaz. — Rimafürészen azonban rajta 
vesztett csalási kísérletein Nagy Lajos, 
mert rimafürészi kollégája : Parobek 
cipész fölismerte és csalás címén a 
feljelentést megtette ellene, mire a 
csendőrök letartóztatták és beszállítot
ták a helybeli kerületi biróaág fogházába.

Elitéit vadorzók. Smied János idősb 
feketelehotai lakos, veszedelmes vadorzó, 
több társával együtt szarvaslesre men
tek és sikerült is nekik egy szarvast 
3000 korona értékben terítékre hozniok. 
Smiednek sikerült ebben az ügyben 
tisztán kikerülnie, azonban kiskorú tár
sát a helybeli bíróság két havi elzárás
ra Ítélte el. Ettől függetlenül egy másik 
vadorzási ügyben azonban Smied János 
idősb, vadorzót a bíróság négy havi 
fogházra ítélte el.

Nappal erdőkezelő: éjszaka fatol
vaj. A rimakokovai csendőrség heteken 
át folytatott nyomozás után őrizetbe vet
te Uradnik József erdőkezelőt, aki gaz
dájának, Vlíek Miklós rimakokovai er
dőtermelőnek a Marák-Polianka erdőben 
termelt fakészletéből rövid pár nap alatt 
ötven fenyőrönköt eltulajdonított, az er
dőüzemnél alkalmazott és felügyeletére 
bízott munkások segítségével. A tettesek 
éjnek idején bonyolították le a falopást, 
lopott igával, amelyeket a tulajdonosok 
tudta nélkül vettek igénybe s azután a 
lopott faanyagot Vetrák János és Urad
nik József csürjeiben rejtették el. Az 
őrizetbevett erdőkezelő beismerte tettét.

A „Gömör“ panaszkönyve.
A mi városi temetőnkben azelőtt ren

desen lekaszálták a füvet meg a bur
jánt és igy aztán rendesebb képe volt 
a temetőnek. De az idén sok a széná
nak való, igen nedves volt a tavasz, 
méteres fü nőtt mindenfelé. Csak vár
juk, hogy a temetőben lekaszálják a 
rétet, de úgy látszik, hiába várjuk. Az 
idén akkor fognak hozzá, ha majd szé
nává, szalmává szárad. Sok a széna az 
idén, nem kell a temető füve senkinek.

Fogjanak már hozzá, kaszálják le ké
rem, mert a dzsungelek vadonja odaillik 
Indiába a Ganges és Brahmaputra fo
lyamok partjára, de sehogysem való a 
rimaszombati temetőbe. X. Y.
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Filmszínház. F. hó 12-13-án méretei
ben és rendezésében monumentális film 
kerül bemutásra „San Franciskó" cim 
alatt, mely egyben daljáték, dráma, de 
történelmi film is. Az 1905 évi sanfran- 
ciskoi katasztrófális földrengés megrázó 
jelenetei és rémületei zajlanak ie sze
münk láttára. A rendezés e tekiníetben 
a legvérmesebb várakozásokat is felül
múlja. Jeanette Mac Donald, a vörössző- 
ke amerikai csalogány és Clark Gabié, 
az örök férfi alakjában játszák a fősze
repeket.

F. hó 15-én a „Roberta“ c. amerikai 
film kerül szinre. Egy orosz kávéházban 
szereplő volt orosz nagyhercegek és len
gyel grófnő szerelmi regényével párhu
zamosan pereg le John Kent fiatal foot- 
ballista rejtelmes élete. Pazar kiállítás 
ad különös fényt az egyes jelenetekhez. 
Főszereplő Iréné Dunn.

F. hó 16-án „Az úszó varieté" c. ame
rikai film kerül vetítésre, mely egy elő
kelő yachton lepergő bűnügyi esemé
nyeket tárja elénk revüszerü rendezés 
keretében.

F. hó 17-én a „Sextánka“ c. cseh- 
nyelvü film kerül a fehér vászonra, mely 
egy leánygymnázium belső életéből nyújt 
pompásan szórakoztató de egyben igen 
tanulságos epizódokat, melyek nagy fi
gyelmet érdemelnek.

Kétévi fegyház betörésért. A kerü
leti bíróság az elmúlt héten tárgyalta 
Szilva András többszörösen büntetett 
előéletű betörő bünperét. Szilva ez év 
áprilisában Szlancsik Pál helybeli kór
házi alkalmazott lakásába tört be s 
onnan különféle holmikat lopott. Loson- 
czon fogta el a nyomozási eredményei
ről hires Bartakovics Gyula itteni rend 
őrinspektor. Bevallotta, hogy tizenkét
szer volt büntetve betörésekért. — A 
bíróság Szilvát két évi fegyházra Ítélte, 
mig orgazdáját, Oláh Ede cigányt 100 
korona pénzbüntetéssel sújtotta.

Leharapta a barátja orrát. Janik 
György telgárti legény az egyik orszá
gos vásáron berúgott állapotban leha
rapta barátja balorrcimpáját. A bíróság 
négy havi feltétlen fogházbüntetéssel 
sújtotta.

Elitéit munkanélkiili mészáros. Gö-
möri Sámuel dobsinai lakos, munka- 
nélküli mészáros az oláhpataki erdőben 
erdei nyestek megfogására szolgáló 
csapdát állított fel. — A nagy kopácso- 
lásra figyelmes lett az erdőt járó két 
erdőőr, akik Gömörit letartóztatták, a 
nála levő katonai fegyvert és négy cso
mó dum-dum lövedéket elkobozták tőle. 
A helybeli kerületi bíróság büntető ta
nácsa Gömöri Sámuelt vadorzással el
követett lopás kísérlete és tiltott fegy
verviselés miatt mondotta ki bűnösnek, 
melynek alapján négy heti fogházra és 
100 Ké. pénzbüntetésre Ítélte el. — El
itéit az Ítéletben megnyugodott s Így az 
jogerőre emelkedett.

Elítélték a falu rémét. Dernő köz
ségben az elmúlt év augusztusában, az 
ottani katolikus körben mulatságot ren
deztek. Bizalmas utón figyelmeztették 
Szappanos Gyulát, a verekedéseiről hi
res dernői legényt, hogy a mulatságon 
való esetleges megjelenését nem fogják 
szívesen venni. — Szappanos nem is 
ment el a mulatságra, ehelyett azonban 
a Rimamurány Vasmű r. t. ottani ven
déglőjében két öccsével és több barát
jával együtt nagy mulatságot csaptak, 
tiz liter bort és nagymennyiségű pálin
kát fogyasztottak el. — Alaposan be
borozott állapotban indult hazafelé két 
öccsével Szappanos Gyula éjfél után. 
Útja a kathoükus kör előtt levő hídon 
vezetett keresztül. A rozoga hid lesza
kadt Szappanos alatt, aki az árokba 
zuhant. Szappanos feltápászkodva öcs- 
cseivel bement a kath. körbe. Megjele
nése nagy konsternációt keltett a jelen
levők körében. Szappanos szidalmazni 
kezdte a rendezőséget s azt mondotta: 
„Hogyha mulatságot akarnak rendezni, 
előbb hozzák rendbe a hidal.0 És na
gyobb nyomaték kedvéért hatalmas bics
káját beleszúrta az asztalba — Többen 
kiakarták tuszkolni a teremből, mire 
parázs verekedés kezdődött. Szappanos 
Gyula bicskájával alaposan összeszur
kálta Paczes Imrét, azonkívül a karját 
is eltörte, mig János és László nevű 
öccsei pedig a Paczes segítségére siető 
édesanyját és a szerencsétlen ember 
húgát összeharapdálták. — A helybeli 
kerületi bíróság Dr.Vágássy-tanácsa a há
rom Szappanos-testvért súlyos testi sértés

vétségében és bűntettében mondotta ki 
bűnösnek, akik közül Szappanos Gyulát 
két havi fogházra és kétszer 100 Ke. 
pénzbüntetésre, öccsét Szappanos Jánosi 
négy heti fogházra és négyszer 100 K5. 
pénzbüntetésre, mig végül Szappanos 
Lászlót nyolc napi fogházra és 100 Ke. 
pénzbüntetésre Ítélte el. Úgy az elitél
tek, mint az államügyészség képviselője 
3—3 napi meggondolási időt kértek.

S P O R T .
A CsAF—MLSz Középkerületének XIV. 

számú hivatalos közleményei.
1937. VI. 1-ével kiadatást nyertek a 

következő játékosok :
Borics Béla, Peírusz István, Huszka 

Lajos szül. okmányt! (mindhárman) R. 
Törekvés—Osgyáni SE.

Juhász László: Tamásfalvai MSC—R. 
Törekvés átlépési bejelentését vissza
vonta (függővé téve a visszavonási ille
ték befizetésétől).

Fontos: Hiába fut be kiadatás az át
igazolási kérelemmel együtt az nem lesz 
addig átnézve, mig az igazolási dij, il
letve illeték be nem érkezik !!!

Folyó év junius havában a következő 
átlépési bejelentések érkeztek b e :

Molnár János : Tamásfalvai MSC—R. 
Törekvés SE, Holko Lajos: Ragyolci 
SC—Füleki TC, Markó József: Losonci 
AFC—Galántai SE, Schmidt Lajos : Lo
sonci AFC—Ligeti SC, Repka Lajos: 
Pelsőci SC—Rozsnyói SC.

Fölhívjuk az egyesületek figyelmét, 
hogy átlépéseknél a bekért okmány vagy 
igazolvány, büntetés terhe mellett azon
nal beküldendő !!

Elintézetlen igazolványok : Tornaijai 
SC : Boczkó József. Apátfalusi SC : Ko
vács Zoltán. Osgyáni SE: Bozó István. 
Füleki TC : Mikula Pál és Filcik Tibor 
(szül. beleegyezés és orvosi bizonylat!!)

Fölhívjuk egyesületeink figyelmét, 
hogy uj leigazolásoknál ügyeljenek arra, 
hogy a játékosok sapka nélkül, hajadon
fővel legyenek lefényképezve, mert el
lenkező esetben azokat nem továbbítjuk.

A Hajnácskai Footbal! Club-ot az I. B. 
a Szövetség védelme alá helyezte és a 
Középkerületbe osztotta be. Az uj egye
sület cime: Aladár Makovicky, pridelen# 
notár, Almád’, posta HajnáCka. Okres: 
Feledince.

Közöljük tagegyesületeinkkel, hogy 
f. hó 14-én, hétfőn este x/29 órai kezdet
tel a Direktórium gyűlést tart az Ipar
társulati Székház emeleti tanácstermében.

Rimaszombat, 1937. junius 9.
Bokor Dezső s. k. Briinner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L  L .
A Galántai SE városunkban!

A CsAF—MLSz országos bajnoksága 
nak selejtező mérkőzései végső kifejlés- 
hez közelednek. Az elmúlt vasárnap a 
pozsonyi Ligeti SC lejátszotta saját ott
honában az utolsó selejtező mérkőzését 
a Galántai SE ellen, amely nagy meg
lepetésre a Ligeti 6:1 arányú fölényes 
győzelmét eredményezte. Ez az eredmény 
a Törekvés esélyeit is jelentősen előse
gítette, mert hiszen ha a Galántai SE-t 
itthon legyőzi, már a selejtező körmér
kőzés győztesének tekintendő, ami egy
ben a diviziós selejtező mérkőzéseken 
való részvételre is minősítené.

A vasárnapi GSE—Törekvés tehát 
óriási fontossággal bir. A GSE bizonyára 
ki akarja köszörülni azt a csorbát, me
lyet Pozsonyban szenvedett s még utol 
só erőfeszítéssel fog az elsőségre törni.

A Törekvés csapata minden egyes 
tagjának kell, hogy megacélozza az aka
ratát az a tudat, hogy eddigi szép ered
ményeire ez a mérkőzés van hivatva a 
koronát ráhelyezni s fáradozásuknak a 
jelen mérkőzés sikeres kimenetele je
lentené a gyümölcsét, amely további di
csőséges küzdelmek lehetőségét hozná.

Városunk sporttársadalma bizalommal 
viseltetik a Törekvés iránt, amely eddi
gi mérkőzésein tanujelét szolgáltatta an
nak, hogy tud és akar küzdeni egyesü
lete színeiért és Rimaszombat football- 
sportjdnak dicsőségéért. Bizonyára eddig 
nem látott tömeg fog megjelenni a küz
dőtéren, hogy tanúja lehessen a Törek
vés nagyjelentőségű sikerének I

A mérkőzés d. u. fél 6 órakor veszi 
kezdetét s Janicsek kiváló pozsonyi biró 
vezeti.

Előtte fél 3-kor a Törekvés atlétái 
mutatják be képességeiket kis háziver
seny keretében, propaganda célzattal.

Utána d. u. fél 4-kor elömérkőzés.
Törekvés—LAFC 1:0 (0.0). — Biró: 

Klein.
A losonci diviziós csapat vendégjáté

ka izgalmakban bővelkedett s csúnyán 
végződött. A LAFC kellemetlen benyo
mást keltett azzal, hogy játékosai állan
dóan kritizálták és sértegették a mér
kőzés vezetőjét, majd pedig — mikor 
már a Törekvés gólt ért el s fölénye 
elhatározóvá kezdett válni — le akartak 
vonulni, funkcionáriusai beszaladtak a 
játszótérre, s csak huzavona után foly
tatták a játékot. Végül pedig Molnár II. 
LAFC játékos Sápy Törekvés játékost a 
LAFC kapu előtt elgáncsolta s a szó 
szoros értelmében torkon ragadta, ami 
miatt a vérmes nézők betódultak a pályá
ra, megtámadták Molnár LAFC játékost 
s csak a Törekvés játékosok és rende
zők önfeláldozó védelmének lehet kö
szönni, hogy súlyosabb kilengések nem 
történtek. Az eléggé el nem Ítélhető 
esetnek az lett a következménye, hogy 
a mérkőzés 68. percben félbeszakadt.

A Törekvés teljesen egyenrangú ellen
fele volt a LAFC-nak. Az első félidőben 
inkább a LAFC volt fölényben, de a 
Törekvés védelme biztosan szerelte az 
ellenfél támadásait. A második félidő
ben azonban mindinkább felnyomult a 
lelkesen és nagy akarással játszó Tö
rekvés, igen sok veszélyes támadást 
csak erőfeszítéssel tudott a LAFC vé
delem tisztázni. A Törekvés a II. félidő 
5. percében érte el a gólját. Molnár lö
vése a losonci hátvéd lábán irányt vál
toztatva a kapuba jutott. A Törekvés 
továbbra is frontban maradt, de a mér
kőzés félbeszakadása megakadályozta a 
további eredmény kialakulását.

A Törekvésből elsősorban a közvet
len védelem vált ki. Rajtuk kívül jó 
volt Szlovencsák s a csatársorból főleg 
a II. félidőben a tamásfalai Molnár, 
Árvay s csak a II. félidőben beállott 
Kerekes.

A LAFC legjobbjai voltak : Kostyál, 
Bukovszky, Molnár I.

Klein bírót kihozta sodrából a LAFC 
játékosok állandó protestálása s sok 
hibával bíráskodott.

LAFC II-Törekvés 11. 7:1 (4:0). 
Biró : Lehoczky.

A már harmadszor lejátszott II. oszt. 
bajnoki mérkőzés a három divizós játé
kossal játszó LAFC fölényes győzelmét 
eredményezte. — A Törekvésben több 
posztot teljesen hasznavehetetlen játé
kosok töltötték be. Csupán Gyürék, Ko
csis, Kerekes váltak ki.

Slovan—Nyustyai SK 5:3. A Slovan 
Nyustyán játszott és győzött vasárnap.

N Y IL T T É R .*)

Nyilatkozat.
Egyes körök a Gömör-Kishonti mú

zeumegyesület kötelékéből való kilépé
semet a nyilvánosság előtt fegyelmi el
járás következményeként állították be. 
Ezzel szemben kijelentem, hogy önkén
tes távozásom kizárólag a választmány 
egyes tagjainak velem szemben alkal
mazott inkorrekt személyi és hivatali 
magatartásával függ össze.

Rimavská Sobota, 1937. junius 8.
Dr. Julius Werner.

*)E rovat alatt köztöttekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

N a p o zá sh o z
napégés ellen

TSCHAMBA FlI-t
vásároljon a i

.BOKÜR̂ OflÉriáto.
Értesítés.

Tisztelettel értesítem a n. é. közön
séget, hogy hatóságilag engedélyezett

lakás fertőtlenítő és roYarirtó vállalatot
létesítettem.— Elvállalok poloska, sváb
bogár, russz stb. legújabb „U“ gázzal 
való kiirtását.
Diszkréció biztosítva. Felvilágositás díjtalan.

GLATTER DEZSŐ
Rimaszombat, Masaryk-tér 16.

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.
Dolgozik a LIEÖEBNY FOND"
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

LAKÓHÁZ,  adómentes, 
mely áll 4-5 szobából és 
mellékhelyiségekből, Rima
szombaton (Forgách-ucca)

E L A D Ó .
Közelebbit a Tátra-bank rim. sobotai 

fiókjánál.

É r te s íté s .
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

közönséget, hogy

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Eladó ház.
A Menhely ucca 5. sz. ház. amelynek 
eladása a „Gömör“ 18. számában már 
egyszer hirdetve volt, eladó. — Érdek

lődni lehet ugyanott a tulajdonosnál.

autó és gépjavitó-műlielyeinet
a V ásártérről a Vasut-ucca 28.
szám alá helyeztem át.

Szives pártfogást kér
Kövér Pál géplakatos.

Ugyanott egy komplett asztalos-ipari gépek, va
lamint egy 12C0 m/m elevátor eladó.

14 napos nyári vásár!!! 14 napos nyári vásár!!!
Mielőtt nyaralni megy, mielőtt szabadságát megkezdi, ok

vetlen keresse fel áruházamat és szerezze be szükségletét, mert 
a szokásos minden évi nyári vásár keretében mindennemű 
fehérneműek, divatáruk és fürdő-cikkek, a napi árnál 10—20 
%-al olcsóbb árban kerülnek eladásra.

Gazdagon felszerelt raktáramban, a iegizlésesebb árúk 
minden minőségben a legolcsóbb árban kaphatók.

Női combinék, hálóingek, nadrágok, pyjatnák, továbbá 
férfi- és fiu-ingek, nadrágok, nyakkendők, fürdőtrikók, 
pulloverek és harisnyák nagy választékban kaphatók.

Kérem kirakatom megtekintését.

S B O R “
FŰZY RUDOLF divatárűházában

Rim. Sobota M asaryk-tér 13.

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


