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M éhészeti 
cikkek 

és mülép
Kercsiknél

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

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

ELŐ F!ZETÉS! DÍJAK: Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

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

Magyarok!
Nemzeti kötelességet teljesítünk most, mikor szólunk Hozzátok. Őszintén, világosan kell beszélnünk, hogy sza

vunk eljusson mindenhová, ahol magyarok élnek ez állam területén.
Erezzük mindannyian, hogy napjaink sorsdöntő napok. Elérkezett az ideje annak, hogy a kisebbségi sorsban 

acélos akarattal, egységes fellépéssel és a meggyőződés lendületével teljesjoguvá tegyük a magyart. Mindnyájan fele
lősek vagyunk a sikerért.

Történelmi idők parancsszava: minden kissebbségi nemzet teremtse meg teljes politikai egységét. Ezt a fel
adatot vállalta az a mozgalom, amely az Országos Keresztényszocialista és Magyar Nemzeti Párt egyesülésével indult 
el két évvel ezelőtt. Az események tökéletesen igazoltak elhatározásunkat, számbeli erőnk, politikai értékünk azóta 
hatalmasat fejlődött s ma aj fejlődés előtt állunk.

Magyarok! Földművesek! Munkások! Iparosok! Közalkalmazottak és diplomás Magyarok! Nincs más ut 
előttetek, mint a mi utunk : a nemzet útja. A közös vér, a közös sors, a közös történelmi tudat dobolja lelkiisme
retünkbe: egységes politikai szervezetbe minden magyar!

Régi pártharcosok! Ti tudjátok, érzitek, hogy soraink, ha hatalmasak és átfogóak is, még mindig nem tel
jesek. Hiányoznak a csendben meghunyászkodók, a félénkek, a tévelygők és más szervezetekben szétszórt ma
gyarok.

Ezekhez szólunk. Tudnotok kell, hogy ma nem lehet senkisem semleges. Nem lehet senkisem érdektelen és 
nem lehet alvó lelkiismeretű. Ti is felelősek vagytok és lesztek a nemzet sorsáért!

Itt van az idő, hogy a magyarság nevében beszélni s azt képviselni csak annak lehet joga, aki a nemzet
közösséget jelentő szervezetben helyezkedik el. Ez a szervezet lehet egyedül alkalmas arra, hogy jogos nemzeti kö
veteléseinket kiharcolja. Ezek a követelések Isten és ember előtt bárhol a világon nyugodtan hirdethetők, mert nem 
kivannak egyebet, mint becsületes, igazságos, felemelt fejű, boldog magyar életet.

Hívunk minden magyart osztálykülönbség és vallásfelekezet! különbség nélkül. Minden megtérőt testvérként 
fogadunk s bármi jöjjön: a magyar hűséget magyar hűséggel fogjuk viszonozni.

A köztársaság nemzetei szemünk előtt egyesülnek. Egy táborba siet a német, egy táborba siet a szlovák, a 
lengyel, egy táborba tehát minden kisebbségi magyar!

Egy Isten, egy sors, egy akarat, egy tábor!
Az Egyesült Országos Keresztényszocialista és Magyar Nemzeti Párt nemzetgyűlési képviselői és szenátorai:

Bp. Szüllő Géza Jaross Andor Eszterházy János
Br. Holota János Dr. Korláth Endre Dr. Porubszky Gém
Szent-Ivány József Füssy Kálmán Hokky Károly
Br. Pajor Miklós Dr. Szilassy Béla Dr. Tnrchányi Imre.
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Városi közgyűlés.
Hétfőn délután nagy érdeklődés mel

lett tartotta meg rendes közgyűlését a 
rimaszombati képviselőtestület, dr. Esze- 
nyi Gyula városbiró elnöklésével. Napi
rend előtt a városbiró bemutatta dr. 
Hodía Milán miniszterelnök válaszát a 
hatvanéves születésnap alkalmával hoz
zájuttatott üdvözlő táviratra, majd ke- 
gyeletes szavakkal parentálta el a na
pokban elhunyt Komlósy István nyug. 
anyakönyvvezetőt és közgyámot, aki 
közel három évtizeden át volt hűséges 
tisztviselője a városnak.

Ezután a napirend illetőségi és más 
adminisztrativ természetű ügyeit tár
gyalta le a közgyűlés monoton ütemben, 
majd névszerinti szavazással egyhan
gúlag hozzájárultak a Platzner Igó ri
maszombati lakossal kötött adásvételi 
szerződéshez, amely a városi szemét
telep mintegy húszezer köbméternyi 
komposztkészletét kitermelés céljából 
ötévi tartamra átengedi a Rimaszombat
ban létesítendő műtrágyagyár részére. 
Az uj városi intézmény a tervek szerint 
egy mérnököt, egy-két tisztviselőt és 
egyelőre negyven munkást fog állan
dóan foglalkoztatni.

A régóta vajúdó sporttelep kérdésben 
a tanács javaslata szerint döntött a 
közgyűlés, tizezer koronát állapítva meg 
a Törekvés sportklub és 3000 koronát 
pedig a Slovan sportklub részére.

A városi erdőgazdaságban kitermelt 
160 köbméter tölgyfának a legkedve
zőbb ajánlatot tévő Mandel Ignácz cég 
részére való eladását, ugyancsak egy
hangúlag szavazta meg a közgyűlés s 
egyhangúlag járult hozzá a Szokol-egy- 
let által építendő uj rimaszombati mozi 
telkének kiigazításához, az ezzel kap
csolatos Kispást-téri rendezés ügyét, 
valamint a betegsegélyző és Vöröske
resztegyleti székházépitési ügyeket pe
dig a tanács elé, illetve az elöljáróság 
hatáskörébe utalta.

A vizdijszedési szabályrendeletnek a 
lapunkban már közölt formában való 
módosítását szintén egyhangúlag meg
szavazták, majd a főutak kövezése 
ügyében előterjesztett tanácsi javaslatot 
is elfogadták. Tudomásul vette a köz
gyűlés dr. Andrik László állatorvos 
ideiglenes alkalmazását, majd egyhan
gúlag megszavazta dr. Gabonás János, 
Szabó Károly és Fejes János városi 
tisztviselők, valamint Brozman János, 
Bárdos János és Huszanyik József al
kalmazottak fizetési előléptetését.

A közgyűlés végén került a sor a 
kereskedelmi testületnek a betegsegély- 
zőpénztári építkezéssel kapcsolatos be
adványának és a kommunista város
atyáknak a Rimaszabályozási munkála
tok folytatását követelő beadványának 
tárgyalására.

Képek

A Gömör múlt heti számában rövid 
jelentést olvastunk arról, hogy Nagy- 
rőcze lángokban ál! s hogy a község 
elöljárósága sürgős segítségért fordult 
a tűzveszély megfékezése céljából a 
közelebb és távolabb fekvő gömöri köz
ségekhez s ezek között városunkhoz is. 
Magából a sürgős segitségkérés tényé- 
ből méltán következtethettünk a tűzve
szély nagyságára. Azonban, hogy mily 
nagyméretű pusztítást végzett a vörös 
kakas Nagyrőcén s hogy mily szomorú 
képek maradtak a tűzvész nyomában, 
arról valóban csak a helyszínén szerez
hettünk döbbenetes meggyőződést.

Folyó hó 2 án délután két órakor in
dultunk el Rimaszombatból autón a 
szomorú helyszíni szemlére. Autónk fo
kozott sebességgel vágtatott Tiszolcon 
és Murányon keresztül Nagyrőcze felé 
— egyéb hiányában lelki vigasztalást 
vive tarsolyunkban a bajbajutottaknak. 
A murányi utón haladva közeledtünk a 
város felé s amint egyenes irányba ju
tottunk, már messziről feltűnt előttünk 
a leégett nagyrőcei evangélikus temp
lom csonka tornya. — Pontosan fél 4 
órakor érkeztünk a város bejáratához s

első utunk a városba vezető úttól jobb
ra eső evangélikus templomhoz vezetett. 
Megdöbbentő volt az elénk táruló lát
vány. Az egyébként hatalmas méretű 
templom kormos s az oltási munkála
toktól megrongált falai dísztelenül, tető 
nélkül meredtek az ég felé s ugyanígy 
a csonka torony is. — Fent a csendőr
ség emberei kutattak a romok között. 
Megilletődve s lehajtott fővel állunk a 
megtépázott Istenháza előtt, melynek 
főbejárata fölött az 1788. számoi, a 
templom felépisésének évszámát olvas
suk. — Majd az elénk tornyosuló kor
mos és üszkös romokon keresztülgá
zolva, bekerülünk a templomba. Csodá
lattal szemléljük a hatalmas boltivü 
gótikus templomot, annak értékes oltá
rát, szószékét, a templom hajójába be
nyúló s fafaragászattal s antik festéssel 
diszitett kórusát, valamint az egész 
templomot uraló hatalmas orgonát. A 
hatalmas boltivek útjukat állták a láng
nyelveknek s igy a templom belsejében 
szerencsére nagyobb kár nem esett, 
csupán a két csillár szakadt le a bolt
ívről s boltiv egy helyen megrepedt. 
Innen az evangélikus papiak udvarára 
kerültünk, ahol valami összeolvadt rom
halmaz-féle tetején keresztül-kasul fek
szik a torony hatalmas vaskeresztje. — 
Az elnémult harangok összeolvadt ma
radványa ez. Az óriási tűzben a magas 
hőfok behatása alatt a három ércha
rang megolvadt s egy alaktalan tömb
ben zuhant le a magasból a földre.

— Hogy történt mindez? Kérdjük ka
lauzunktól.

— Hát, kérem, folyó hó 1-én délután 
úgy fél 2 óra tájban kéménytűz támadt 
a templomban, belekapott a fazsindely 
tetőzetbe s a többi már magától ment. 
A hatalmas szélviharban nem tudtunk 
ellenállni a veszedelmes elemnek. A 
szerencsétlenség közepette még szeren
cse, hogy épségben maradt az orgo
nánk. Ezt a nagytiszteletü urnák köszön
hetjük, aki látva, hogy a lángnyelvek 
már az orgona fujtatója körül ólálkod
nak, hősies önfeláldozással vetette ma
gát közbe, a tüzet eloltotta s megmen
tette az orgonát.

Megtudjuk még, hogy a templom az 
országos műemlékvédő bizottság vé
delme alatt áll, 1933-ban renoválták s 
hogy a harangokat 1820-ban szerel
ték fel.

A külső díszétől megfosztott templom
tól s a komoran sötét színnel aláfestett 
képtől elbúcsúzva, igyekeztünk a város 
belsejébe, a tűzvész további nyomainak 
megszemlélésére. Útközben alig talál
koztunk egy-két emberrel. Csendes, na
gyon csendes itt minden. Nagyon rá
nyomta bélyegét a sorscsapás erre a 
kis városra. Eljutottunk a főtérre, ahon
nan a városi vendéglő épülete mellett 
elhaladva a Daxner uccába érkezünk. 
Hasonló szomorú kép tárul szemeink 
elé. Itt mintegy nyolc ház égett le. 
Ezeknek falai is kormosán, üszkösen s 
tető nélkül merednek a magasba. — A 
bezúzott ablakokon betekintve, látjuk, 
hogy sokhelyütt a bútorok is bennég
tek. Egymás hegyén-hátán a romok: 
bútorok, edények s más házi berende
zések. A házak előtt szomorú emberek 
lehajtott fővel csendesen beszélgetnek. 
Tárgyalják az elmúlt eseményeket s az 
alig pár órával ezelőtt átélt lelki meg
rázkódtatásokat. Bent az udvarban a 
károsultak a még mindig füstölgő 
üszőktől könnyeiket törülgetve válogat
ják a romok közül a még felhasznál
ható ingóságokat. Siralmas látvány.

Azonban ezzel még nincs befejezve 
minden. A tűz martalékának még mind
ez nem volt elegendő. Még több, még 
nagyobb áldozatot követelt. Semminek 
sem kegyelmező pusztításának, rombo
lásának szinterét áttette a városkán át
folyó s szépen szabályozott Zdychavka 
patak túlsó partjára, a Stefanik-utcába 
is. Hasonló helyzettel állunk szemben, 
mint a Daxner-uccában, megtetézve még 
azzal, hogy itt több, mint 20 ház hever 
romokban üszkös, kormos gerendák s 
szétszórt Iim-lomok között. Az egyik 
gazdasági udvarban állatok is estek a 
tűzvész áldozatául. Itt egy, amott két 
tehén fekszik élettelenül az üszkös ha
muban. Nem volt idő arra, hogy sze

gény párákat kimenthessék a veszede
lemből.

Szomorú emlékek jutnak eszünkbe. 
Mintha a világháborúban felperzselt ga
líciai falvakban járnánk. Körülöttünk 
elült a mindennapi élet lüktetése, zaja. 
Halálos csend s szomorúság az újra
építésre váró kormos falak között s a 
még mindig füstölgő üszkökből felénk 
áradó elviselhetetlen füstszag nehezedik 
mellünkre.

Még egy pillantás a közeli megpró
báltatásoktól megfakult arcú szerencsét
lenek álmatlan s üveges szemeibe, még 
egy-két vigasztaló szó hozzájuk s aztán 
kint vagyunk a Zdychavka patak part
ján, ahol a friss áprilisi szélben igyek
szünk felfrissíteni a nyomasztó képek
től megkínzott agyunkat.

Közben rég nem látott ismerőssel ta
lálkozunk. Benszülött, nagyrőcei őspol
gár, aki maga is kivette részét az oltási 
és mentési munkálatokból. Elmondja, 
hogy a tűzvész alkalmával rettenetes 
élményen mentek keresztül a nagyrö- 
celek. Az orkánszerü vihar óriási tflz- 
csóvákat sodort az evangélikus temp
lomról a város belső területére s igy 
történt, hogy a közbeeső közelebbi há
zak épségben maradtak. Nagy hálával 
tartozunk a vidékről segítségünkre jött 
tűzoltóságnak s a katonaságnak önfel 
áldozó munkájukért. Az ő közreműkö
désük nélkül porrá égett volna az egész 
Nagyrőcze, mert a magunk erejéből 
képtelenek lettünk volna gátat vetni a 
veszedelmes elem pusztításának. — Az 
önök fiai, a motorfecskendővel távolabb 
vidékről segítségünkre érkezett rima- 
szombati tűzoltók különösen derekasan 
kivették részüket a munkából. Tiszte
lettel hajtjuk meg előttük az elismerés 
lobogóját. Kérem, tolmácsolják előttük 
a nagyrőczeiek meleg köszönetét és szí
vélyes üdvözletét.

A Zdychavka patak partján szárítás 
céljából kitett tömlők és motólák kö
zött botorkálva, a rőczei erkélyes tor- 
nyu s művészies berendezésű róm. kát. 
templomba vitt utunk, ahol halk ima
sóhajok szárnyain szálltuk az Egek 
Urához, kérve Őt, hogy küldjön gyó
gyító balzsamot a szerencsétlenül jár
taknak a sorscsapástól megsebzett lel
kére, segítse meg őket, hogy a romok 
fölött mielőbb uj életet s uj hajlékot 
emelhessenek s végül, hogy ezt az 
istenfélő népet, gömöri véreinket, a jö
vőben kímélje meg hasonló elemi csa
pástól.

Este fél 8 órakor már Bátyiban refe
ráltunk szeretteinknek szomorú tapasz
talatainkról. Dr. G. J.

Indiai levelek.
Fakírok és bajadérok.

Ha az ember Indiáról olvas egy köny
vet, ott feltétlenül említést talál fakírok- 
ról, oly barnabőrű sovány emberekről, 
kik legkülönfélébb módon kínozzák tes
tüket. Én eddig két év alatt egyetlen 
egyet sem láttam belőlük, sőt ellenke
zőleg azt tapasztaltam, hogy az indiaiak 
a legkisebb fájdalomra, vagy sérülésre 
nagyon is érzékenyen reagáltak és egy
általán nem fakír idegzetűek.

Sokat foglalkoztak az újságok Ipi fa- 
kírral, aki nem holmi csaló vásári mu
tatványos, hanem fölkelő és az angolok
nak okoz rengeteg kellemetlenséget fel
fegyverzett csapatával. India Északnyu 
gáti Határtartományában a sziklás hegy
ségben, Afganisztán határán tanyáznak 
és hol az egyik, hol a másik hágóban 
jelennek meg lövöldözve, rabolva, sőt a 
páncélautókban odasiető sorkatonaság
gal is fölvévc a harcot. Olykor egy-két 
lázadót sikerül elcsípni, kik Ipi fakirról 
átszellemülve nyilatkoznak, azonban Ipit 
el nem árulják. Tanyahelyét egy bar
langban megtalálták, azt föl is robban
tották, de Ipi — India Rózsa Sándora — 
eddig még mindig szabadon garázdálko
dik.

Egy másik fakirról is szó esett mos
tanában, ki Pandit Nehru — az indiai 
kommunista agitátor — 75 éves nagy
néniét vállalta megfiatalítani. Az éltes 
asszonyt egy üvegszekrénybe zárták és

a fakír az erdőben gyűjtött füvekből fő
zött teával táplálja. A kúra négy hétig 
tart és az első két hét eredményével 
úgy a családtagok, valamint a páciens 
is meg voltak elégedve. A fakir 170 
évesnek mondja magát és szerinte az 
öreg hölgy a kezelés végén 20 évvel 
lesz fiatalabb. A kezelésnek már régen 
be kellett fejeződni, de az eredményről 
az újságok már nem tartják fontosnak 
a közönséget tájékoztatni.

Indiaiak nagyon szeretik a misztikus 
történeteket és szívesen hisznek benne. 
Szeretik látni az emberfölötti dolgokat, 
meg vannak győződve annak lehelősé
géről és sohasem keresik a dolog fizi
kai magyarázatát. Mert bizony a fakirok 
főtömege ügyes vásári mutatványos csu
pán és emberbarátai nehezen megkere
sett pénzének kicsalása a főcélja. Kis- 
sebbik része vallási rögeszméből kínoz
za magát, de azért a réztányér ott van 
előtte és szintén elég jól keres. Euró
paiak városrészeit, házait elkerülik, ott 
nem lehet jól keresni. Ezért nem láttam 
eddig egyet sem.

Kigyótáncoltatók már előbb kerülnek 
széliében Indiában. Akik minket látogat
tak meg nem fuvollával, hanem csörgős 
dobbal ingerelték a kigyót. Az álmos 
királykobra egy kis fonott fedeles ko
sárban lakolt, de a csörgős dobszóra 
nem bujt elő, mikor a fedelet levették 
róla, addig mig a kigyóbüvölő a kosár
kát a földre nem dobta. Ekkor ijedten 
kiemelkedett, körülnézett, majd vissza- 
göngyöiődött kosarába. Tőle aztán nyu
godtan tovább dobolhattak. A második 
és harmadik kobra — pápaszemes kí
gyó — is hasonlóképen viselkedett. Még 
az sem izgatta őket, hogy én mint ide 
gén közelről lefényképeztem, feleségem 
aggódó figyelmeztetése ellenére. A ki
gyóbüvölő, amikor látta, hogy a kobra 
széles nyakiebenyét behajtja és vissza- 
bujni készül, hamar fölé tartotta a ko
sárka fedelét, mintha az ő akaratára en
gedelmeskedne...

Indiai bajadérokről is sokat hallani, 
de többet lehet belőlük látni Európában, 
mint Indiában. Az én indiai embereim 
nem tudtak eddig fölvilágosítani, hogy 
hol láthatnék valódi hamisítatlan indiai 
táncmüvésznőt — bajádért? Kalkuttában, 
ebben a másfélmilliós nagy városban is 
érdeklődtem utánuk, de itt sem tudtak 
bővebb útbaigazítást adni. Meg kell te
hát elégednem azzal, amit eddig a pesti 
cirkuszban láttam.

Gedeon Tihamér.

Az uccasarkon
koldus áll, félszemére vakon, bénán, rongyo
san. Csapzott a haja, fakó az arca, tekinte
tében a bánat árnyéka sötéilik. Lesoványo
dott karját a szégyenkezés félénkségével 
nyújtja alamizsnakérésre, szája köszönő 
szót mormol.

Fel s le hullámzik az ucca népe. Sétáló 
divathölgyek, a járdát már-már teljesen ma
gukénak kisajátító nők, anyák, nörszök és 
pesztonkák, járdalovagok, munkájuk után 
siető emberek. Befordulnak a sarkon. Nincs 
m egállás: a koldust nem veszi észre senki- 
sem.

Trombita harsan. Lépések ütemes dobba
nása hangzik. Katonaság menetel. A ron
gyokba pólyáit koldus leereszti kérésre me
revedett, izomszalagos, ép karját. Néz, néz. 
Trombitaszóra mozgó em bergépek... Fegy
ver a vállakon... Géppuskát cipelő málhás- 
á lla to k ... Táncoló paripák hátán billegő ve
zénylők.

A messzeségbe tekint és vissza-vissza gon
dol a koldus, a félszemére vak, béna, fakó- 
arcú em berroncs.Tom asov... U zsok ... Kal- 
nikov. . .  Limanova. . .  C o rlice ... Isonzó ... 
F landria. . .  Kisezüst, nagyezüst, félszem, fa
láb, kolduskenyér... és gondolataiba mé- 
lyedve nem veszi észre az elvonuló katona
ság utolsó sorából feléje dobott, de a járda 
széléről a katonák közé visszapattant tiz- 
flllérest. . .

v í ^ r g u s .

Dr. Haas István ügyvédi irodáját 
Rimaszombatban, Vasut-utca 3 sz. alatt 
megnyitotta.

Készüljünk husvét elsü napján a rimaszombati mészáros és hentes ifjúság kabarészámokkal
egybekötött táncmulatságára az Iparoskörben, ‘‘i p i
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Katolikus istenitiszteletek sorrend
je,A rimaszombati r. kát. plébániai hi
vatal a Nagyhéti istentiszteletek és ajta- 
to.-ságok idejét a következőképpen ál
lapította meg :

Virágvasárnap (április 10) V*H-kor 
barkaszentelés és szentmise, este 6-kor 
vzentbeszéd és litánia.

N a g y c s ü t ö r t ö k  (ápr. 14-én) 9 órakor
szentmise.

N a g y p é n t e k  (ápr. 15.) 9 órakor cson
ka mise és szentbeszéd.

D. u. 3 kor : Lamentáció.
Este 6 kor : Ajtatosság a szentsirnál.
Nagyszombat (ápr. 16.): 7-kor nagy- 

szombati szertartások és szentmise.
Este Vj6 kor : Feltámadás és körmenet.
Lukács Endrét alispánná választot

ták. Lukács Endrét, a putnoki járás fő-
szolgabiráját a folyó hó 6-án Miskolcon 
megtartóit közgyűlésen a magyarországi 
Borsod-Gömör vármegye alispánjává vá
lasztották. Az uj alispán Rimaszombat 
szülötte, Lukács Géza, a régi Gömör és 
Kishont vármegye nyug. főispánjának 
fia, aki a közigazgatás terén végzett ki
váló munkássága s ott szerzett érdemei 
méltó elismeréséül aránylag rövid idő 
alatt jutott az alispáni székbe s lett 
Borsod Gömörvármegye első tisztvise
lője. — A földiek büszkeségével, igaz 
örömmel vettük Lukács Endre alispánná 
választásának hírét és osztozva a Lu
kács-család boldogságában, örömében, 
boldogan és örömmel sugároztatjuk felé
jük a hűséges szüiőföld együttérző sze- 
retetét s ezzel a szives szeretettel 
köszöntjük alispáni székében Lukács 
Endrét.

Lelkészválasztás. A feledi református 
egyházközség lelkészévé Káposztás Lász
ló, hanvai segédlelkészt választották 
meg. A megválasztott lelkész, mint Ká
posztás Lászlónak, a Rimaszombati Bank 
cégvezetőjének fia, Rimaszombat szü
lötte, akinek megválasztásának hire vá
rosszerte őszinte örömet keltett.

Kinevezés. Az Egyesült Párt országos 
elnöksége Halász István tornaijai járási 
titkárt április 1-től eredményes és ön
zetlen munkásságának elismeréséül tb. 
főtitkárnak nevezte ki.

Az Iparoskor kulturális bizottsága 
április hó 2-án, szombaton este tartotta 
meg XI. kuíturestjét az ipartársulati 
székház nagytermében. A kulíurest ke
retében Komáromy Géza nyug. gimn. 
tanár „Az ipar kialakulása" címen igen 
élvezetesen összeállított gazdag tartalmú, 
szép előadást tartott, melyet a megje
lent hallgatóság lelkes tapssal kisért és 
köszönt meg. Az előadó, ki e tárgy ki
dolgozásának lelkes hive, bejelentette 
hasonló tárgyú előadások jövőbeni tar
tására szives készségét, amit az itteni 
iparos osztály azzal hálálhat meg leg
inkább, ha ezen kultureslék lelkes láto
gatója és hallgatója lesz. — A kuitur- 
est jövedelme a hősök emlékműve alap
jának növelését célozza.

A rimaszombati Magyar Dalegylet
közli a város nagyérdemű közönségé
vel, hogy folyó hó 30 án és május 1-én 
(szombaton és vasárnap) a Polgárikör 
színháztermében a Blaha Lujza műked
velő egyesület tagjai szereplésében a 
rekord-sikert aratott „Láz" cimü szín
darabot mutatja be s kéri a kulturális 
ügyre való tekintettel a szives támo
gatást.

A kát. Olvasóegylet tisztújító köz
gyűlése. Folyó hó 3-án tartotta meg a 
kát. Olvasóegylet tisztújító közgyűlését. 
Hizsnyan Béla elnök lelkes szavakkal 
ecsetelte a műit évi egyesületi esemé
nyeket és örömmel állapította meg, 
hogy úgy az egyesületi belső élet vala
mint a gazdasági helyzet lehető legjobb 
mederben halad. Tagjainak száma gya
rapodott. — A múlt évben elhalt tagok 
Gparentálása után Diczky Pál pénztár
nok felolvasta a múlt évi zárszámadást 
és az 1938. évre szóló költségvetést, 
melyet a közgyűlés egyhangúlag elfoga
dott. — Gémes Béla a vigalmi bizott
ság pénztárnoka beszámolt a múlt évi 
mulatságok eredményeiről és igen szép 
eredményt mutatott ki. Ezen szép ered
ményt a lelkes és önzetlen vigalmi bi
zottság tagjainak munkálkodása ered
ményezte. — Ezek után a iemondott 
tisztikar és választmány megválasztásá
ra került a sor. — Dr. Zakács István 
korelnök, illetve a kandidáló bizottság 
elnöke a távozó tisztikar és választ
mánynak a közgyűlés nevében köszöne
tét mondott ügybuzgó munkálkodásukért.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, április 9-10-én 
Bolváry Géza rendkívüli sikerű mesteral
kotása. Hallatlan siker az egész világon :

Aratás
Paula Wessely, Attila Hörbiger, Somlay, 

Rajnay, G. Falkenberg.

Szerdán, április 13-án drámai kép egy ne
mes ember életéből :

Párizsi kalandor
Karin Hardt, P. Voss, Hilda Stolz, Loos.

Csütörtökön, április 4-én egy ember ese
ménye, aki pénzt talált:

100 000 dollár

Felolvasta a kandidáló bizottság javas
latát, melyet a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadott: elnök Hizsnyan Béla, alel- 
nőkök Kéry István és Blattny Árpád, 
ügyész dr. Löcherer Géza, titkár Raschka 
Lajos, háznagyok Jaczko Gyula és Hlo- 
zek Gyula, jegyzők Szabó István és Ka- 
locsay Gyula, pénztárnok Diczky Pál, 
ellenőrök Szabó Andor és Ivanyik Ká
roly, könyvtárosok Kósik István és Ko
vács József, gazda Bárdos István, játék
felügyelő Banyák Gyula. — Elnök meg
köszönte az újra belé helyezett bizal
mat, a megbízást elfogadta és kérte az 
újonnan megválasztott tisztikar segítsé
gét a további együttműködésre. — Köz
gyűlés után a pompásan elkészített 100 
terítékes pörköltös vacsora, lelkes han
gulatban éjfél körül ért véget.

A Polgárikörben husvét hétfőn tar
tandó családias estélyre külön meghí
vók nem küldetnek szét, a rendezőség 
ez utón hivja meg a tagokat, családju
kat és baráti körüket az esti fél 9-kor 
kezdődő mulatságra. — Belépődíj nincs.

Süt a nap. Április hó 9-én este 8 és 
10 én délután 5 órakor a Református 
ifjúság műkedvelő gárdája Zilahy Lajos 
„Süt a nap" című nagyértékü színművét 
adja elő a Polgárikörben.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik szeretett jó fér

jem, illetve drága jó apám elhalálozá
sa alkalmával mély fájdalmunkban osz
toztak s a végtisztesség tételén meg
jelentek, ezúton mondunk hálás köszö
netét.

Rimaszombat, 1938. április hó. 
özv. Komlósy Istvánné és fia.

A dobsinai SZMKE sikerült előadá
sa, A SZMKE nemrégiben megalakult 
dobsinai heiyiszervezete Fejér Endre 
nagyszerű rendezésében és betanításá
ban szombaton este a dobsinai Fejér
szálló nagytermében mutatta be Herczeg 
Ferenc: Gyurkovics leányok c. közis
mert vigjátékát. A főszerepekben Török 
Gyuláné, Dobay Ilonka, Koós István, 
Gaál András és Kracsun Gyula tűntek 
ki, mig Borzi Bözsi, Heninger Márta, 
Kovács Nina, Dienes Magda, Beszeda 
Irén. Nikodemusz Zsófi, Hutni János, 
Sárkány János, Kracsun István ér, Ko
vács Andrása mellékszerepekben jutot
tak hálás tapsokhoz.

mindenkor azonnal teljesít.
Eljegyzési és esküvői tortákat lo

pott. Brndjar György klettóci gazda feb
ruár hatodikán tartotta meg leánya el
jegyzési ünnepélyét s a gazdasszonyok 
a nagyszámú vendég részére elkészített 
tortákat, sülteket és más jófalatokat meg
felelő helyiség hiányában a padláson he
lyezték el. Amikor a vendégkoszorut 
asztalhoz ültették és a padlásról a hol
mikat lehozni akarták, nagy meglepe
téssel konstatálták, hogy az alkalmi 
éléskamrát alaposan megdézsmálta va
laki. A tettest nem sikerült kinyomozni 
csak a három hét múlva megtartott es
küvő alkalmával, amikor a lakzin részt
vevő vendégek egyike hajnaltájban fi
gyelmes lett Brndjárék béreslegényére, 
PlanSik Györgyre, aki hatalmas csomag
gal igyekezett a kert végében lévő szé
nakazal felé. A leleplezett legény beis
merte, hogy az eljegyzés alkalmával is 
nagyobb tétel ennivalót emelt el és he
teken át élvezte a nem mindennapi fa
latokat. Lopás címén megindították el
lene az eljárást.

Társadalmi naptár.
Április 9 és 10 én a ref. ifjúság műked

velői előadása a Polgárikörben. 
Április 18. Táncmulatság a Polgárikör

ben. Kezdete este 9 órakor.
Április 23-án este 8 órakor a Polgári

körben „Lutherános" vacsora a „Pó- 
kaine" színdarab szereplőinek rész
véteiével a Lutherkor rendezésében. 

Május 7. és 8 án a Mária-kongregáció 
nagyszabású előadása.

Felebbezett a másfélévre elitéit 
iparospárti titkár. A sikkasztásért és 
közokirathamisitásért másfélévi börtönre 
Ítélt Schützner Bretislav rimaszombati 
iparospárti titkár, mint jelentettük, há
rom napi gondolkozási időt vett igénybe 
a főtárgyalás alkalmával, hogy állást 
foglaljon a kerületi bíróság Ítéletével 
szemben. A háromnapi határidő lejártá
val az enyveskezü pártbizalmi bejelen
tette, hogy felebbezéssel él az Ítélet el
len, minek következtében ügyével a 
kassai felsőbiróság is foglalkozni fog.

A rimaszombati Korcsolyázó Egye
sület választmánya folyó hó 6 án tar
totta ülését a városháza nagytermében. 
A választmány hozzájárulást szavazott 
meg a hősök emlékművére és a köz
gyűlés előkészítő munkáit végezte el.— 
A közgyűlés folyó hó 20-án, szerdán 
este 6 órakor fog a városháza nagyter
mében megtartatni, mely közgyűlésnek 
tárgysorozata : az egyesület működésé
nek ismertetése, az invesztálások beje
lentése és a tisztujitás. A közgyűlésen 
azon tagok vehetnek részt az alapsza
bályok szerint, akik a megelőző 3 éven 
át állandó tagjai voltak az egyletnek. 
Az elnökség ezen tagokat külön is meg
hívja házhoz küldött ívvel s kéri, hogy a 
közgyűlésen megjelenni szíveskedjenek.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen- 
gös regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Balesetet okozott a szecskavágó.
Kúrák János susányi földműves a múlt 
napokban szecskát vágott a csűr szérű
jén és nem vette észre, hogy munka
közben ötéves kis leánya a járgány 
fogaskarekének közelébe férkőzött. Á 
gép elkapta a gyermek ruháját s ami
kor sikoltozásaira a földmives figyel
messé lett és leállította a járgányt, a 
kisleánynak már a ballábát törte el a 
szecskavágó fogaskereke. Súlyos sérü
léseivel a rimaszombati országos kór
házba szállították a gyermeket, apja el
len pedig gondatlanság címén az eljá
rás megindult.

Erdélyi óriás kerti eper (solitair-tö- 
vek) mostani ültetésre 30 fillér
jével kaphatók FÉNYES SÁNDOR- 
nál Rimaszombat, Forgách u. 23.

Iskolai kirándulások kiránduló vo
natokkal. Az iskolaügyi minisztérium 
jóváhagyásával a kiránduló vonatok 
igazgatósági ügyosztálya oly javaslattal 
fordult az egyes iskolák igazgatóságához, 
cnely szerint a rendezendő kirándulások 
technikai részét, úgymint a szállítást, 
elszállásolást, étkezést stb. a vasút ma
gára vállalná, úgy hogy a tanárok és 
más vezetők nagyobb gondot fordíthat
nának a kirándulás szellemi részére. 
Részletes információkat a kiránduló vo- 

ügyosztálya minden vasutigazga- 
tóságoái ad. Tévedések elkerülése vé
gett tehát nem a vasútállomási hivata
lokhoz, hanem egyenesen a vasutigaz- 
gatóságokhoz kell ezen ügyben fordulni.

Teljes egy hónapig érvényesek a 
budapesti nemzetközi vásár utazási 
íés vizumkedvezményei. Csehszlovákia 

! valamennyi utazási és menetjegyirodájá- 
í ifaan árusítják már az ápr. 29-én kezdődő 

Budapesti Nemzetközi Vásár vásáriga- 
zakványait. Az igazolvány pontos és 
irésEletes felvilágosítást ad mindazokról 

I a ílényeges kedvezményekről, amelyeket 
ti ebben az évben élvezhetnek a vásár lá- 
ij fogatéi. A legjelentősebb ezek között a 
! kedvezmények között az utazási ked- 
|  wezmény, amely már április 19 én ér- 
|  vénybe"lép. E naptól kezdve május 9 ig 
| utazhatnak a látogatók Budapestre és 
|  onnan vissza pedig április 29-től május 
( T9-ig, úgy hogy a vásár utazási kedvez

ménye végig rendelkezésükre áll. A Bu- 
I (Öapesti Nemzetközi Vásár utazási ked- 
| w*zményével akár egy teljes hónapig tar- 
• Tózkodhatik a látogató Magyarországon.

IDe hasonlóan nagyjelentőségű a vizum- 
i -kedvezmény is, amely abból áll, hogy 

vásárigazolvány tulajdonosa vizűm nél-

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

kül lépheti át a határt és Budapesten 
utólag szerezheti meg a vízumot, amely 
a vásárigazolványok tulajdonosai részére 
személyenként mindössze 2 pengő 50 
fillér és három hónapra szóló tartózko
dási endegélyt jelent.

Határforgalmi egyezmény. A kor
mány a képviselőházban benyújtotta a 
Csehszlovákia és Magyarország között 
kötött és 1937. november 17 én Prágá
ban aláirt határforgalmi egyezményt, 
amely különböző könnyítéseket tartal
maz az érvényes előírások alól és meg
könnyíti a határmenti lakosságnak a 
mezőgazdasági és kisipari termékek köl
csönös kicserélését. Lehelévé teszi to
vábbá az egyes foglalkozások akadály
talan iizését, péld. orvosoknál, állatorvo
soknál és szülésznőknél. Ugyancsak le
hetővé teszi az egyezmény, hogy sürgős 
esetekben a mentők és tűzoltók külön 
engedély nélkül siethessenek a veszé
lyeztetett lakosság segítségére a cseh
szlovák magyar határ mentén.

Ezüstórákat árusitott féláron. Gáb
ris János, betörések és lopások elkö
vetése miatt többizben büntetett dob- 
sinamassai lakos a napokban potom 
olcsó áron ezüst zsebórákat árusitott 
Dobsinán. A féláron dolgozó „órás" 
üzleteiről tudomást szerzett a rendőrség 
és Gábrist felelősségre vonta. A kitűnő 
üzletember egykedvűen bevallotta, hogy 
az ezüstórákhoz betörés révén jutott, 
azt azonban egyelőre nem árulta el, 
hogy mikor és hol harácsolta az órá
kat. Letartóztatták és a nála talált há
rom ezüstórát elkobozták.

Meglökte a csendőrt — két hónapi 
fogház. Berzéti József murányi trafikost 
múlt év szeptemberében, amikor bicik
lin hazafelé igyekezett, Sebestyén Ká
roly csendőrparancsnok az országúton 
igazolás céljából feltartóztatta. A trafi- 
kos durva szavakkal tiltakozott a mo- 
lesztálás ellen és a csendőrt félrelökte 
az útból, továbbrobogott kerékpárján. 
Hatóság elleni erőszak címén 2 hónapi 
fogházra és 200 korona pénzbüntetésre 
Ítélték. Berzéti felebbezést jelentett be 
az ítélet ellen.

Marhavásár közokirat hamisítással.
Obrocsnik András (volicsek) rimakoko- 
vai gazda a nagyrőcei vásáron egy te
henet vásárolt meg Giba Andrástól, aki 
a passzust még elszámolás előtt átadta 
a vevőnek átiratás végett. A vevő az 
átírást el is intézte, annak megtörténte 
után azonban eltűnt a vásárból, ott
hagyva a gazdát tehenestő! s természete
sen a vételárral is adós maradt. — A 
csendőrség pár nap elteltével hoppon 
fogta a furcsa marhavásár hősét s most 
a rimaszombati kerületi biróság köz- 
okirathamisitás cimén jogerősen 500 ko
rona pénzbüntetésre Ítélte.

Filmszínház. Folyó hó 9. és 10-én 
„Aratás" cimű német verziós film kerül 
bemutatásra Bolváry G. rendezésében. 
F. film, melyben Paula Wessely a ma
gyar parasztleányka szerepét valósággal 
átéli s mely szerepe élményt jelent min
denkinek, aki ebben látja, mindenütt 
osztatlan sikert aratott. Partnerei: Hör
biger Attila, Fred Hennings, Gina Fal- 
kenberger és Somlay Arthur tudásuk 
legjavát adják e filmben.

Folyó hó 13-án a „Párisi kalandor" 
cimü német Melon-film kerül szinre, 
melynek színhelye London és Páris, ahol
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derűsen szép jelenségek váltakoznak egy 
nemes angol nőnek az éjjeli lokál fér
fias hercegéhez, Artamanhoz való vonzó 
érzelmei s melyben miként a forgatag
ban keverednek a revük fényes látvá
nyosságai. — Főszereplők Karin Hardt, 
P. Voss, Hilde Stolz és T. Loos.

Folyó hó 14 én lepergésre kerül a 
„100.000 dollár" cimü amerikai film. 
Wallace Beery az utcán találja ezt a 
hatalmas vagyont, de mégse boldog 
vele, mert... Ezt már nem mondjuk meg 
előre. A film váratlan fordulatai arról 
győzik meg a nézőt, hogy nem minden 
esetben jelent boldogságot a talált pénz 
és különböző variációkban megmutatja, 
hogy mire képes az ilyen „szerencsés" 
ember. Női főszereplő Eric Linden.

A murányhutai gyilkos a rimaszom
bati esküdtszék előtr. Gyurgyák Gusz
táv siketnéma murányhutai koldust, aki 
könyöradományokból tartotta főn magát 
és szintén siketnéma nővérét Gyurgyák 
Lujzát, múlt év október 19-én bezúzott 
koponyával, holtan találták a falubeliek 
a község határában húzódó Murány pa
takban. Miután a sérülések kétségtelen
né tették a gyilkosságot, a csendőrség 
széleskörű nyomozást indított a bűn
cselekmény hátterének felderítésére és 
néhány nap múlva igen súlyos gyanú- 
okok alapján letartóztatták Gyurgyák 
József 19 éves murányhutai csavargót, 
a siketnéma Gyurgyák Lujza fiát, aki a 
keresztkérdések és a bizonyítékok sú
lya alatt beismerte a gyilkosság elkö
vetését, azt hozva fel mentségül, hogy 
a szörnyű bűncselekményt az öreg kol
dus brutalitása miatt hajtotta végre, 
mert a rabiátus ember úgy őt, mint 
édesanyját állandóan bántalmazta, s 
ezért már egy éve készülődött, hogy 
eltegye őt láb alól. — Október 18-án 
délután kitűnő alkalom kínálkozott a 
gyilkosság elkövetésére. Az öreg Gyur
gyák aznap készülődött haza a koldu
lásból s a gyilkosság gondolatával fog
lalkozó legény taligával eléje ment és a 
falutól mintegy két kilométernyire a 
Murány patak partján meg is pillantotta 
nagybátyját, aki ott pihente a koldulási 
körút fáradalmait. A legény, miután 
meggyőződött arról, hogy kettőjükön 
kívül senki sincs a közelben, hatalmas 
ökölcsapással mellbevágta az öreget, 
aki beleesett a patak vizébe, azonban 
feltápászkodott s veszélyt sejtve Mu- 
rányzdichava község irányában futni 
kezdett. A fiú mindenütt nyomában volt, 
újból leteritette és fejét a vizbe nyom
kodta, hogy megfulladjon. A patak víz
állása igen alacsony s a meder köves 
lévén, a gyilkos egy hatalmas sziklada
rabot emelt ki a mederből s ebbe a 
gödörbe mártotta be percekre az öreg 
kodus fejét, aki végül is a torkát fojto
gató unokaöccse kezében lehelte ki 
lelkét. Mikor az öregben már nem volt 
élet, a legény elszedte a nyakán lógó 
pénzeszsacskót, az összekoldult élelmi
szereket talicskára tette és mintha sem
mi sem történt volna, hazatért, lefeküdt 
és másnap világgá ment. A gyilkosság 
ügyében nyomozó csendőrök fogták el na
pok múlva messze Murány tájékától a me
zőkön. A beismerő vallomás után anyja 
ellen is eljárás indult, felbujtás címén, 
miután azonban a siketnéma asszonyt 
kihallgatni sehogysem sikerült, az ügyész
ség ellene kénytelen volt az eljárást 
beszüntetni s csak Gyurgyák József el
len emelt vádat gyilkosság és lopás 
bűntettének elkövetése miatt. A gyilkos 
fölött a tavaszi esküdtszéki ciklus hét
főn megkezdődött főtárgyaláson Ítélke
zett a bíróság, Dr. BreStan felsöbirósági 
tanácsos, kerületi bírósági elnök elnök
lésével és a vádlottat az esküdtek igaz
mondása alapján tizenkét évi fegyházra 
Ítélte szándékos emberölés bűntettének 
elkövetése miatt. Az Ítéletben a vádlott 
és ügyész megnyugodtak s igy az jog
erős. A védelmet, lelkiismeretes védői 
felkészültséggel, dr. Ganczfried Ernő ri
maszombati ügyvéd látta el.

A hosszúréti gyilkos az esküdtszék 
előtt. A tavaszi esküdtszéki ciklus má
sodik napján a hosszuréti gyilkos fölött 
Ítélkezett a rimaszombati kerületi bíró
ság. Mihók János 26 éves krasznahorka- 
várhosszuréti nőtlen munkás vagyonjogi 
nézeteltérések miatt már régebb idő óta 
haragban volt sógorával, Emődy Gyulá
val, napirenden volt közöttük a vesze
kedés és többször megfenyegették egy
mást, hogy végezni fognak egymással. 
Mihók kereste is az alkalmat a leszá

molásra, állandóan tőrt hordott magánál 
és társai előtt nem titkolta, hogy véres 
elintézésre készül. Érre kitűnő alkalom
nak ígérkezett a faluban február 20 án 
megtartott esküvő. A két sógor is meg
jelent a templomi szertartáson s amikor 
egymás mellett elhaladtak, Emődy Gyu
la sógora felé köpött utálatának kifeje
zéseképpen. A nyilvános inzultus csak 
még jobban felbőszítette Mihókot s a 
véres leszámolás gondolata végleg meg
érlelődött benne. Az esküvői szertartás 
után Emődy a falusi korcsmába ment 
és később Mihók is utánajött, aki só
gorát megpillantva, nyomban feléje lé
pett s amikor Emődy megfordult, előbb 
mellbe, majd kétszer hátba szúrta tőré 
vei. A borzalmasan sérült embert társai 
azonnal hazaszállították és orvosért 
küldtek, minden igyekezet azonban már 
hiábavaló volt, mert tiz perc múlva el
vérzett. A gyilkost a csendőrök letar
tóztatták és beszállították a rimaszom
bati kerületi bíróság fogházába. — A 
keddi esküdtszéki főtárgyaláson vádlott 
mindent beismert, csak azt tagadta, 
hogy sógorának megölése lett volna 
szándékában. A bíróság a halált okozó 
súlyos testi sértésre vonatkozótag is in
tézett kérdéseket az esküdtekhez, akik 
azonban erre hétnél több nemmel sza
vaztak és a szándékos emberölés bűn
tettében mondották ki Mihókot bűnös
nek. — Az esküdtek verdiktje alapján 
a bíróság 12 évi fegyházbüntetést sza
bott ki. A vádlott és az államügyész 
megnyugodtak az Ítéletben, dr. Bazovsz- 
ky védő azonban 3 napi gondolkodási 
időt vett igénybe. — A főtárgyalást e 
napon is dr. BrStan elnök vezette.

A gömöri csenipészdráma az es
küdtszék előtt. A rimaszombati esküdt 
szék szerdai főtárgyalásán Koncz Sán
dor nagykállól születésű 28 éves salgó
tarjáni lakos, hivatásos csempész fölött 
ítélkezett a biróság, aki gyilkossággal 
vádolva került az esküdtek elé, mert az 
elmúlt év szeptemberében megölte csem
pésztársát, Mavrella Géza salgótarjáni 
vasmunkást, aki régi haragosa volt. 
mert Konczot több Ízben elárulta a ha
tárvámőröknek s emiatt néhányszor fog
ságba is került. Az esküdtek szándékos 
emberölés bűntettének elkövetésében 
mondották ki bűnösnek s a biróság e 
verdikt alapján tizennégy évi fegyházra 
s annak letöltésével a köztársaság te
rületéről való kitiltásra Ítélte. Koncz és 
védője dr. Haas István rimaszombati 
ügyvéd megnyugodtak az Ítéletben. — 
Ezzel a bünpörrel be is fejeződött a 
rimaszombati esküdtszék tavaszi ciklusa.

S P O R T .
A CsAF-MLSz középkerületének 1938. 
évi XI. számú hivatalos közleményei.

Folyó év április havában a következő 
átlépési bejelentések érkeztek be ;

Zadrobilek Ferenc: Kassai SC—-Lo
sonci AFC.

Lupták Béla: L. Vasas SC—Losonci 
AFC : 300'— Ke követeléssel.

Alább közöljük a CsAF—MLSz Kö
zépkerület 1937/38. évi I. oszt. bajnok
ságőszi fordulójának hivatalos tabelláját:
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I. Füleki TC 11 5 4 i — 22:5 8
II. R. Törekvés SE 5 3 i i 14:7 7
III. Tamásfaivi MSC 5 2 2 i 8:6 5
IV. Losonci AFC 11 5 2 2 i 3:4 5
V Apátfalusi SC 5 1 3 i 3-20 3
VI. Tornaijai SC 5 1 4 — 8:16 2
VII. L Vasas SC * — — — - — -

* Visszalépett. Lejátszott mérkőzései 
a Bajnoki Szabályzat 29. § ának 2. be
kezdése alapján törölve lettek. 

Rimaszombat, 1938. április hó 5.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

A testnevelési szövetség által arany 
és ezüstérmekkel kitüntetett négy rima- 
szombati sportvezér, Makovits Jenő, Bo
kor Dezső, Brünner Sándor és Cséman 
István tiszteletére szerdán este banket
tet rendeztek a sportegyesületek vezetői, 
a magyar sport barátainak bevonásával.

A közvacsorán dr. Weinberger Tibor, 
Badinyi György, Altmann Ferenc, Krén 
Gusztáv és Jelűnek László köszöntötték 
a kitüntetett négy sportférfiut. A felszó
lalásokból élénk és termékeny vita in
dult meg, amely a rimaszombati sport
élet alapvető bajainak orvoslását célzó 
értékes felvilágosítások és tanácsok fel
vetésén tulmenőleg a reorganizációs 
munkában való közreműködési készség 
örvendetes megnyilatkozása volt. A ri
maszombati magyar sportélet határozot
tan uj fejlődési periódus előtt áll s az 
egyesületi vezetőknek e szerdai barátsá
gos megbeszélése minden bizonnyal ki
induló állomását fogja jelenteni ennek 
az uj fejlődési szakasznak. A közvacso
ráról, amely a legjobb hangulatban fe
jeződött be, táviratilag üdvözölték a 
testnevelési szövetséget és Bárczy Osz
kár elnököt.

F O O T B A L L .
Törekvés—Apáifalai SC 7 :0  (3:0).

Biró: Lakatos.
Szeles, de szép időben, kisszámú kö

zönség előtt fölényes győzelmet aratott 
a Törekvés első bajnoki mérkőzésén. A 
játék egész folyamán elhatározó fölény
ben volt s a vendégcsapat csak szórvá
nyosan jutott a Törekvés kapuja elé. 
Ennek dacára az első félidő 30. percéig 
meddő volt a Törekvés fölénye, csak 
ekkor tört meg a jég s indult el a gó
lok sorozata. Góllövök : Pohoczky (2), 
Árvay (3), Cintula, Tromka. A Törekvés 
legjobbjai: Ríz, Kocsis, Gyiirék, Lőkös. 
Szabó nem volt ezúttal a szokott jó. A 
csatársorban feltűnt Árvay indolens já
téka. Pohoczky javult.

Podbrezovál SK—Slovan 2:1. Feltű
nő a Slovan veresége a zsupabajnokság- 
ban utolsóelőtti podbrezovái csapattól.

A kerületi bajnokság további eredmé
nyei :

FTC XI.—Tornaijai SC 7:1. — A di-
viziós játékosokkal megerősített füleki 
csapat könnyen győzött Füleken.

LAFC XI.—Tamásfalvai MSC7:1. -  
Feltűnő a tamásfalai csapat súlyos ve
resége Losoncon a diviziós játékosokkal 
megerősített LAFC tartalékcsapatától.

A Törekvés vasárnap a Tornaijai SC 
csapatát látja vendégül. Majdnem telje
sen biztosra vehetjük a Törekvés győ
zelmét, azonban fontos, hogy a csapat 
elbizakodottság nélkül, képességeinek 
latbavetésével játszón, hogy közönsége 
elismerését elnyerje. A mérkőzés délután 
4 órakor kezdődik.

A budapesti Vasas amatörcsapata, 
a Törekvés húsvéti vendége, a követke
ző felállításban érkezik városunkba : 
Terényi — Poschán, Marecky — Görög, 
Dóczi, Ádám — Teller, Kreutzer, Her- 
mann, Szentandrási, Sarovecki. Mint már 
legutóbbi számunkban is említettük, a 
csapatban több alszövetségi, országos 
amatőr és volt ifj. válogatott szerepel. 
A Vasas az amatőrbajnokságban az utób
bi hetekben figyelemreméltó eredménye
ket ért el s igy bizonyos, hogy jó spor
tot fognak nyújtani városunk közönsé
gének.

Felelős szerk esz tő : Rábely Károly.

Olcsún eladó: utcában
téglából épített csűr kisebb át
alakítással garázsnak, műhelynek 
lakásnak használható. Érdeklőd

ni lehet KFenek áruház Rimaszombat.

Nagy választék világmárkás rádiókban. 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. — A JF.NA-i DURAX tűz
álló üvegedények kizárólágos lerakata.
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek.
— Sokszorosító gépek — Kedvező al

kalmi vételek, olcsó árak,
V ám ossy G. és T ársánál
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

Jutányos áron eladó egy jókarban levő 
800 mm.

Hofherr-Sclirantz-Clayton-Shuttlewortli 
cséplőgép 

hozzá alkalmas SLAYIA hajtómotorral.
„LEFKOVITS" Rimaszombat.

1938. április hó 10.

Rimaszombatban, a Forgách-utcából nyí
ló Telep-utca 2/a szám alatt, egy újon

nan épült 3 szobás teljes komfortos

ház eladó.
Bővebbet Majoros építőmesternél (Men- 

hely u.) lehet tudni.

K i a d ó
háromszobás kerti lakás 
a Szövetkezeti utcában. 

Bővebbet Szövetkezeti u. 13. sz. alatt!

=== K I A D Ó s
Vasút- ucca 25. szám alatt
5 szobás konfortos emeleti lakás

Július hó l étől.
Értekezni tehet ugyanott a földszinten. 
H a i H H B a H n M B S S l

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Rimaszombat vá

ros és vidéke n. é. közönségét, hogy 
hosszú segédi gyakorlatom után önálló
sítottam magamat s Rimaszombatban

SZOBAFESTŐ és MÁZOLD
ipart folytatok. — Minden e szakmába 
vágó munkát a legjutányosabb áron vál
lalok. — A n. é. közönség szives párt
fogását kérve. tisztelettel:

Ö R S I  J Ó Z S E F
szobafestő és mázoló.

Rimaszombat Pokorágyi utca 23. sz.

4396/1938. szám.

Hirdetmény.
Az 1927. évi 177. sz. törv. és 

az 1930. évi 64. sz. kormányrend, 
rendelkezései alapján értesítjük a 
lakosságot, hogy városunkban az 
uj kataszteri felmérés 1938. évi 
május hó 2-án kezdődik.

Egyidejűleg figyelmeztetjük a te
lektulajdonosokat, hogy kötelesek 
felhívásra személyesen vagy meg
hatalmazottjuk utján, telkük felmé
résénél a kitűzendő időben jelen 
lenni, a felmérőknek a szükséges 
felvilágosításokat megadni, továbbá 
kötelesek telkeik határait tartósan 
megjelölni, a felmérőknek a telek s 
határainak megállapítása céljából 
mindenben segítségükre lenni.

Figyelmeztetjük az összes telek- 
tulajdonosokat, hogy meg nem je
lenésük esetén a felmérés a szom
szédos tulajdonosok bemondásai 
alapján fog megtörténni s hogy 
újabb mérés csak is akkor engedé
lyezhető a meg nem jelent telektu
lajdonos kérelmére, ha kérelmező fél 
az összes költségeket vállalja, továb
bá figyelmeztetjük az érdekelteket, 
hogy abban az esetben, ha telkeiket 
határkövekkel idejében meg nem je
lölték, úgy a határköveket a fel
mérő a telektulajdonos költségére 
elhelyezteti.

Végül figyelmeztetjük a lakossá
got arra is, hogy a felmérő tiszt
viselőnek joga van minden telekre 
lépni, ott méréseket eszközölni, to
vábbá hogy mindennemű kárért 
vagy mulasztásért, amelyet valaki 
a felmérőmunkálatok terhére követ 
el anyagilag és büntetőjogilag fele
lős s hogy az elhelyezett határ, 
trigonometriai s polygonikus jelek 
(kövek) megrongálása, eltüntetése 
szigorúan tilos.

A felmérési munkák a város 
belterületének felmérésével kezdőd
nek. Mesgye és más határkövek 
a várostól szerezhetők be.

Rimaszombatban, 1938. ápr. 7-én.
Harsányi Aurél Dr. Eszenyi

j-zői főtitkár, vezető jegyző. városbiró.

Rimaszombat, 1938 Nyomatott R ú b é l j  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


