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áros rendezési munkálatok 
Rimaszombatban.

Fásiíják az uccákat. — A piactéri sétány 
kibővítése. Aszfalt járda. Egyéb tennivalók.

(m) Két előző cikkünkben rész
letesen kifejtettük álláspontunkat a 
város fejlődése, haladása kérdésé
ben és megjelöltük azt az utat, 
amely az egészséges városi élet 
megteremtéséhez s a városi pol
gárság jólétének eléréséhez vezet.

őszinte örömmel s igazi benső 
megelégedettséggel hallottuk a vissz
hangot, amelyet tisztán a város s 
annak polgársága érdekében teljes 
tárgyilagossággal irt sorozatos cik
keink úgy a város vezetőségében, 
mint a haladás eszméjétől áthatott 
s immár modernebb gondolkozá- 
suvá váló városi közönségben kel
tettek és mindez mig egyrészt jól
eső érzéssel tölt el bennünket, 
másrészt fokozottabbá teszi a vá
ros érdekében végzett, elismerésre 
egyáltalán nem számitó munkássá
gunkat s arra ösztönöz, hogy ez
zel az üggyel továbbra is és mind
addig, amig csak ezek a kérdé
sek teljesen megoldást nem nyer
nek, a legbehatóbban s mindig a 
a legnagyobb tárgyilagossággal 
foglalkozzunk még akkor is, ha a 
kevésbé megértők kerékkötése, 
gáncsa, akadékoskodása állaná is 
utunkat, mert tiszta meggyőződés
sel hisszük is valljuk, hogy a köz
ért jót cselekszünk s nekünk, a 
senkitől jutalmat, elismerést nem 
váró sajtónak a közért dolgozni 

geiső s legelemibb kötelességünk. 
Amikor ezt tesszük, eleve megva
gyunk győződve arról is, hogy az 
egy vagy más kérdésben még 
■jgyet nem értő kisebb része a vá
ros lakosságának felhagy mindent 

enző állásfoglalásával s nincs 
messze az idő, amikor ez a ki
sebb töredék is befogja látni, hogy 
a folyamatban lévő s még ezután 
következő munkálatok keresztül 
iteie a város fejlesztésének és fia- 

adásának ügyét szolgálja.
A kedvezőbb idők beálltával az 

accák fásításának munkálatait a 
ault héten megkezdették. Az egyes 

uccákban különböző s más-más vi
rágot hozó díszfákat ültetnek. Az 
ültetés egy idegenből hozott mű 
kertész felügyelete alatt történik, 
aki a kijelölési munkálatokat is végzi. 
Takarékossági szempontból sérel
mesnek tartjuk, hogy 12 korona 
órabért élvező mükertésszel végez
tetik ezt a munkát, amikor a vá
rosnak van kipróbált, szakképzett 
kertésze, aki elvégre a fák kijelö
lésénél és elültetésénél felhasznál
ható lett volna, minden nagyobb 
órabér nélkül. De ha a városi ve

zetőséget ebben különösebb, a mun
kálatok precizitása érdekében lévő 
indokok vagy a városi kertész 
egyébirányu elfoglaltsága vezették 
volna, a cél érdekében ezt is meg
értéssel vesszük. Fő és lényeges, 
hogy ez a munkálat kifogástalan 
legyen.

A piactér rendezése is megkez
dődött. A fákkal övezett sétány 
szélesebb lesz s az egész piacte
ret planirozzák és kihomokolják. 
Sajnos, hogy a tervbe vett s a vá
sárok megtartását egyáltalán nem 
gátló parkírozás egyelőre elmaradt, 
annál is inkább, mert a város ve
zetősége komoly megfontolás tár
gyává tette a vásároknak a piac
térről való kihelyezését, a piacról 
a Kispásíra vezető úgynevezett 
Girtler-köznek a Tompa Mihály 
uccán túli részén balra eső, erede
tileg is erre a célra vett és fenn
tartott teleksávon több árubódé 
felállítását s a vásároknak a piac
hoz közvetlen közel fekvő uccák
ban történő elhelyezését, amivel 
a piactéri kereskedők üzleti érde
kei számbaveheíő sérelmet egyál
talán nem szenvednének, amint
hogy más városban sem szenved
nek.

Az aszfaltozás terve is felme 
rült. Egyelőre a piaci járdarészek
nek mintegy másfél méterrel tör
ténő kiszélesítéséről és ezeknek asz
falt burkolattal való ellátásáról van 
szó. Az aszfalt négyzetmétere mint
egy 54 koronába kerülne. A vá
ros a jelenlegi bazalt kockakövek
ért a háztulajdonosoknak négyzet- 
méterenként mintegy 25—27 ko
ronát térítene meg s illetve azokat 
ily árban venné át. Eziránt tárgya
lások folynak s nem hisszük, hogy 
akadna egyetlen egy haladóbb szel
lemű háztulajdonos is, aki ennek 
a tervnek valóra válását merő 
anyagiaskodásból nem akarná, vagy 
éppen elgáncsolná. Fölötte nagy
jelentőségű ez az ügy közlekedési, 
forgalmi és városszépészeti szem
pontból. A piactéri aszfaltozást idő
vel a többi forgalmasabb uccák 
aszfalt burkolattal való ellátása kö
vetné.

Gondoskodnia kell a város ve
zetőségének a városon keresztül 
vezető műut további kikövezéséről 
s illetve folytatólagos megépítésé
ről, még pedig úgy, hogy ez a 
munkálat sürgősen folyamatba té
tessék az állam részéről s a félben- 
maradt munka ne csufitsa a főuta
kat tovább.

El kell tüntetni azt a szégyen
foltot, amely a Ferenczy- utca Tompa- 
téri bejáratától kezdődőíeg több 
mint egy éve ott rlkit, valóságos 
iövészároki képet kölcsönözvén az 
uccának.

Meg kell szüntetni az uccatestek 
mai ázsiai állapotát. Újra kell kö
vezni úgyszólván valamennyit, hogy 
jármüvek akadálytalan közlekedé
sére végre alkalmasak legyenek.

Az épületek tatarozását a ház- 
tulajdonosok kötelességévé kell ten
ni s ebben a szegényebb háztulaj
donost a városnak olcsó kölcsön
nel vagy más módon támogatni kell. 
Egyes házak jórészt a tulajdono
sok gondatlanságából, nemtörődöm
ségéből, taiarozatlanságuknál fogva 
csúfjai az uccáknak. Ebben a vá
ros járjon jó példával elől s első
sorban tataroztassa ki a piactéren 
fekvő, úgynevezett Fekete-sas (volt 
pénzügyigazgatósági palota) épü
letét.

Rimaszombatban alig van ház, 
melynek ereszcsatornája jókarban 
volna s ne csurogna, ami esőben 
a közlekedést kellemetlenné teszi. 
Ezt is meg kell szüntetni, valamint 
azt is, hogy a házak csatornacsö
vei ne a járdán áthidalva vezessék 
le a csapadék vizet, hanem a jár
dára ömiesszék azt, amikor a já
ráskelést úgyszólván lehetetlenné 
teszik s a lecsurgó, kiömlő viz a 
járdákat kimossa, rongálja. Az uj 
járda- és uccaépitési munkálatok 
SGrán ez is fokozatosan megoldható.

Egyelőre ezek lennének azok a 
fontos tennivalók, amikkel beha
tóan foglalkozni kellene.

A város fejlődése és előrehala
dása mindenkinek szivbeli ügye 
kell, hogy legyen, ennek a fontos 
ügynek lelkiismeretes szolgálata és 
előmozdítása a város minden pol
gárának kötelessége.
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Látogatás a szegényházban.
A szegények intézetének kibővítése vált 
szükségessé.

Városunknak évtizedek óta van sze
gényháza, ahol az elszegényedett aggok
ról gondoskodik.

Az intézet mostani elhelyezése a fog
házépület és a liget tőszomszédságában 
van, — egészséges helyen. Valamikor 
a járásbíróság épüiete volt az, de arra 
szűknek bizonyult. így aztán a város 
használta fel az épületet.

Jó is volna az épület erre a célra, 
csak ez az egy baja, hogy szűk, kevés 
a helyisége. Kibővíteni lehetne pedig, 
mert elég nagy terület tartozik hozzá 
kertek és udvar alakjában.

Déli 12 óra tájban látogattam meg a 
házat, hoey az étkezésnél is láthassam 
a jó öregeket. Jelenleg 9 férfi és 10 nő 
benlakó tagja van a szegények házá
nak. A férfiak az utcai oldal nagy szo
bájában helyezkedtek el, a nők pedig 
az udvari oldalon laknak egy nagy szo
bában.

A szobák tiszták, az egyszerű ágyak 
sem hagynak kívánnivalót a tisztaság 
dolgában. Levegőfrissitésről is gondos
kodnak, épen nyitva vo'tak az ablakok 
a szép napos időben. De már a zsúfolt
ságon nem lehet segíteni, mert egy szó 
bábán mégis csak sok 9—10 lakó. Sok 
még akkor is, ha mind makkegészséges 
is. De a betegek is együtt vannak az 
egészségesekkel más helyiség hiányá
ban és ez már sehogysem megfelelő a 
mai viszonyoknak. Mert ha cselédek 
voltak is a szegényház lakói, akik haj
dan istállókban, konyhákban töltötték 
napjaikat, — de manapság már a gaz
dasági cseléd is lakást kap. Öreg ko
rára nem helyes őt se összezsúfolni és 
segíteni kellene ezen a bajon, hacsak 
lehet.

Sok jó öreg húzódik ott meg : a leg
öregebb férfi 83 éves, a legöregebb nő 
72 éves s egy asszony 26 éve lakik 
már ott. De két súlyos beteg asszony 
is fekszik állandóan a többiek között.

Az ebédjük épen káposztásleves volt 
csipetke tésztával és jó töpörtős-hagy- 
más kása. Hetenként 3-szor kapnak

húst, kétszer tésztát. Reggelire tejes ká
vét. Vacsorára friss főzeléket. És 10 
deka kenyér jár a főzelékhez. Az ételek 
Ízletesek, tiszták, a tészták házilag ké
szültek. Nem is panaszkodott egy öreg 
sem, sőt kérdéseimre igen elismerőleg 
nyilatkoztak a kosztról.

Szőke János gondnok körültekintő fi
gyelemmel intéz mindent úgy az ellá
tás, mint a ruházat, beszerzés, fegyel
mezés és ápolás körül. A városi orvos 
utasításai szerint ő kezeli a gyógysze
reket is.

A gyógyszerek és a ruházat az elő
szoba nagy szekrényeiben sorakoznak 
példás rendben. Van fürdőszoba is, amely 
részben ebédlőhelyiségnek is használa
tos.

A gondnok számadásai szerint egy 
öreg havi ellátása koszttal, ruhával, 
gyógyszerekkel, fütés-világitással 125— 
130 koronába kerül. Havonta mintegy 
2500 korona az összes kiadás, évenként
32.000 korona körül. Ruházatra és föl
szerelésre 3000 koronán felül költenek 
évente.

A gondnok már jóval egy évtizeden 
fölül működik s nagy prakszisát a nép
konyha vezetése körül is szép sikerrel 
értékesíti. Kár, hogy ez a jólkezelt in
tézet még a mai keretekben is szűk. 
Mert föltétlenül szükséges volna egy- 
egy betegszoba a férfiak és a nők ré
szére.

Ha pedig megfelelővé akarnák bőví
teni az intézetet, akkor még legalább 
további két szobára volna szükség, hogy 
azokban elhelyezhessék azokat a telje
sen elszegényedett, valaha jobb napokat 
látott és jobb nevelésű polgári férfiakat 
és nőket, akiket mégsem lehet a leg
egyszerűbb cselédsorba utalni. Ezek ma 
rokonaiknál laknak az intézeten kivül. 
Iiyen is van 29 szegény elhagyott. Ezek
nek havonként adnak 50 koronát, ami 
segélynek segély, de még lakásra is 
kevés. Ezeknek megfelelő elhelyezésére 
amint lehet, gondoskodni kell néhány 
szobáról. így a város szegényháza meg
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fog felelni a mai követelményeknek és 
nem fog feltűnő nagy pénzbe kenünk

A járás is akar már szegényházat ál
lítani és ebből a célból mintának meg
nézték a városi ház berendezését.

Jó akarattal, gondos körültekintéssel, 
kitartó törekvéssel rendbe lehet hozni 
szegényügyünket. Váth.
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M e E ’M 'r ó ,
Az Ev.  L e á n y k o r  által r e nde ze ndő

jó té k ü n y c é iu  e lő a d á sra ,
mely április 12 én (Vasárnap) délután 
fél 6 órakor a „Polgári Olvasókör" nagy
termében lesz megtartva a segélyző-alap 
javára. — Az előadásra minden érdek
lődőt szeretettel meghív az Ev. Leánykor.

Műsor:
1. Aikalmi beszéd. Tartja: Baráíh Ká

roly, lelkész.
2. A hit rózsája, színmű 2 felvonásban. 

Előadják: Waskő Ilma, Szent Istvány 
Ilona, Vicián Ilona, Járossy Vali, Major 
Jolán, Gabnay Gizi, Tóth Margit, PaveÜa 
Gizi, Siroki Ica, Szokolay Dóra.

3. Pantomán. A tavasz ébredése.
Beléptidij a jótékony célra való te

kintettel önkéntes.

H ÍR E K
írni szeretnék valamit,

hogy mit, magam sem tudom. Száz téma 
zsong, száz gondolat haticuroz a kifun
dálások, az elgondolások bölcsőjében s 
hol ehhez, hol ahoz nyúlok, hogy kiemel
jem, szó-ruhába öltöztessem, az írás csip
kéjével fölcifrázzam és válogató kezem 
tétovázva nyugszik ölemben. Melyikhez 
nyúljak, melyiket szeressem ? A sok kö
zül melyiket, mikor mindegyik kedves a 
szivemnek?! Talán ezt a frissen pirosat, 
amelynek megírásába a telkemet tudnám 
beléléiekzeni és a tavasz minden virág- 
szinével tudnám kedvenc gondolat fióká
mat fölcifrázni. Mesélni tudnék Valakinek 
Hűségkirályfiról, Csap odártiináérrőt, el
átkozott Jóságról, megcsanyitott Szép
ségről. Vagy a Kikelet rednkborulásáról, 
a Csalódás megcsalásáról, az Élet ezer 
játékáról írjak? Nem. nem! Talán inkább 
a hétköznaposan csendes kisváros szttny- 
nyadozásáról csevegjek valamit, avagy 
pedig a közélet bajait, betegségeit gyó- 
gyiígassa toliam ? Megírjam, hogy gond- 
kamaránk szinültig telt s a Mának alig- 
alig van szépsége? Bűnt ostorozzak,

erkölcsöt védjek talán? Mit, mit írjak 
hát ?!...

Imi szeretnék valamit. Valamit máris 
Írtam.

Halálozások. Delics Jánosáé szül. 
Baranyai Terézia 60 éves korában f. hó 
5-én Rimaszombatban meghalt. A mun
kásélet^ szorgalmas családanya holt
testét nagy részvét mellett f. hó 7-én 
temették. Halálát férje, gyermekei és 
unokái gyászolják.

Özv. Molnár Jánosné szűk Hinterstel- 
Ier Ida 80 éves korában f. hó 9-én vá
rosunkban elhunyt. Őszinte részvéttel 
kísérték f. hó 10-én örök pihenésre az 
élet küzdelmeiben kifáradtat. Az el
hunytban Mérész Gyuiáné szeretett édes 
anyját vesztette el.

! Az ipartársulat műsorom estélye. A
rimaszombati ípartársuiat vigalmi bi- 

| zoítsága az ipartársulati székház nagy- 
] termében április 18-án este 8 órai kez
dette! rendezi meg Cselényi József, a 
budapesti Nemzeti Színház kiváló dal- 
művészének felléptével műsoros estélyét. 
Az estély iránt nagy érdeklődés nyilvá
nul meg, mert Cselényi József a magyar 
daimüvászetnek ma egyik legnagyobb 
és legkitűnőbb reprezentánsa, aki a múlt 
héten adott egyik interjújában meleg 

| szeretette! nyilatkozott a rimaszombati 
szerepléséről.

Az iparíársulaí választmányi ülést
tartott f. hó 9-én, amelyről a közeli lap 
zárta miatt már csak jövő számunkban 

i referálhatunk.
Mulatságok a húsvéti ünnepekben.

Husvét másodnapján azaísópokorágyi ifjú
ság az ottani iskola helyiségében az 

; újonnan készült színpad javára tánc- 
mulatsággal egybekötött szinielőadást 

3 rendezett, amikor is az aísópokorágyi 
derék műkedvelők Paál Gyula „Tuli
pános láda“ cimű népszínművét adták 

| elő nagy sikerrel. Ugyancsak husvét 
második napján a Csíz-fürdői ifjúság a 
Boráros-féle vendéglő nagytermében nagy 

| sikerrel adta elő Paál Gyula „A csár
dás leánya" című népszínművét. Az elő
adást reggelig tartó táncmulatság kö
vette. Szintén husvét másodnapján ren
dezte meg a Páifa'ai ref Énekkar tánc-
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Szegény skótok 1

Most a skótokra jár a rúd. Egy szép 
napon Európa valamennyi újságja, folyó
irata s vicclapja skótvicceket kezdett 
közölni s a derék skótok bevonultak az 
irodalomtörténetbe. Nem valami hálás 
szerep viccfigurának lenni. Tudja Isten, 
honnan került ki az első skót vicc, de 
az biztos, hegy mint sokminden más 
divatot, ezt is a walesi herceg tette nép
szerűvé. Talán két éve történt, hogy a 
szimpatikus herceg barátait egy Night- 
clubban skót viccekkel szórakoztatta. 
Másnap már a Times is hírül adta ezt, 
harmadnap egész királysága Ö Brit Fel
ségének a skót viccektől hangzott. Glas
gow és Aberdeen voltak a viccek szülő
helyei s a viccek csakis egyféle poénnal 
végződtek : a skót ember fösvénységé
vel.

Így vonult be köztudatba egy-egy nép. 
Nem nagy tettekkel, nem fenkölt csele
kedetekkel, altruisztikus viselkedése 
hangsúlyozásával, nem. Viccekkel.

A skótról mit tud’unk eddig? Hogy 
a férfi is tarka szoknyában jár ott, hogy 
a Black and White címkéjű skót whisky 
a legjobb, hogy sok a hegy/meg a szikla 
Skóciában s számos a vadászkastély. 
Tudtunk a skót dudáról s a jegyespá
rok a gretna-greeni kovácsot kívánják 
eskető papul. A pesii színházi argót 
szerint skótnak hívják a faarcu embert, 
aki közönyösen üi a színházban a leg- 
tcmbolóbb siker közepett is.

De nem tudtuk, hogy a skót fukar. 
Nem tudtuk, milyen a mindennapja, az

ebédje, a szerelme, nem tudtuk, mit 
iszik, mit eszik, mivel foglalkozik a leg
szívesebben. Most tudom, hegy a skót 
is ember, hogy ebédelni s aludni szo
kott ő is, hogy fogpiszkálót használ, 
hogy sokra tartja a fillért, amit ő peny- 
nek nevez, hogy a shilling ott is nagy 
pénz s a skót ember éppen olyan em
ber, mint más. Csak éppen fukar.

A francia paraszt nem fukar ? A ma
gyar paraszt nem megy ölre két koro
náért? S a román?

Tudja Isten, aztán igy fog megmaradni 
bennünk egy-egy nép. A viccek utján.

A hollandusról senki sem mossa le, 
hogy állandóan Ucipőben jár s az 
egész ország a járdát mossa, szappanos 
lével, —

az osztrák mindig jódiizig és vigyo
rog, —

minden német sört iszik és sváb dia
lektusban beszél, minden müncheni 
maszkabálba jár, minden bécsi valcere- 
zik, minden német polgár hátizsákkal 
megy a Riviérára, — 

minden norvég egy Peer Gynt és szü
letett hajóskapitány, — 

minden olasz egy Mussolini, egy fa
siszta, vagy operaénekes, 

minden angol egy detektív, 
minden külföldre származott orosz 

legalább is egy nagyherceg vagy bolse
vista kém, —

minden román sötétleikü és bocskorban 
jár, —

minden szerb komitácsi, — 
minden bosnyák hózentrágert árul, — 
minden török titokban háremet tart, 
minden finn nem tud aludni az öröm

től, hogy rokona a magyarnak,
minden hindu vasszögekben alszik és 

fakir,

mulatsággal egybekötött kulturestjét. 
Műsoron Kersék János „Isten a biró“ 
kis drámája és Farkas István „Megjött 
a Juliska" vig népszínműve szerepeltek. 
Az összes szereplők derekasan állták 
meg helyüket. Az előadást követő tánc- 
mulatság reggelig tartott.

Elfogták a rozsnyói villanytelep 
kasszafuróját. Február 28 ára virradó 
éjjel ismeretlen tettesek betörtek a Kö- 
zépszlovenszkói Villamos Művek rozs
nyói irodájába s az ott lévő Wertheim 
kasszát megfúrva, minden nyom hátra- 
gyása nélkül elemelték az alkalmazot
tak fizetésére őrzött 12.734'87 korona 
pénztárkészleíet. A betörők olyan körül
tekintéssel hajtották végre a „pénztár
vizsgálatot", hogy sem lábnyomok, sem 
ujjlenyomatok nem maradtak a helyszí
nén s a nyomozó hatóságok minden 
kiinduló pont nélkül voltak kénytele
nek nekivágni a vizsgálatnak, ami azon
ban rövidesen holtpontra jutott s ha a 
véletlen nyomra nem vezet, talán még 
ma is sűrű homály fedné a titokzatos 
körülmények között végrehajtott betö
rés részleteit. Az országosan elrendelt 
nyomozás során a pozsonyi rendőrigaz
gatóság detektivjei feltűnő költekezései 
mialt leigazoltatták Gajdosik Lajos ro-
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vottmultu iakatossegédet, akiről az alibi- 
bizonyítás alkalmával kiderült, hogy a 
villanytelepi kasszaíurás idején Rozs
nyón tartózkodott és rövid vallatás után 
az is kisült, hogy a betörést a villany
gyár Csajka László nevű szerelőjének 
útmutatásai alapján tervezte ki és haj
totta végre. Csajka mintegy egy év óta 
ál! a rozsnyói villanyművek szolgálatá
ban. A két jeles firmát, akinek letar
tóztatásával egy egész bűnszövetkezet 
került a rendőrség kezére, már át is 
adták a rimaszombati államügyészség
nek. A rablóit pénzből 2000 koronát 
Csajka kapott eredményes közreműkö
déséért, a többit Gajdosik tartotta meg, 
letartóztatása alkalmával azonban már 
csak jelentéktelen összeget találtak meg 
nála a detektívek.

Ha a cigány nem respektálja a 
hatóságot Láng András mezőőr múlt 
év augusztusában mezőrendőri kihágá
son érte Bubencsik Rudolf huszonhárom 
éves rédovai cigányt és emiatt bekísérte 
a községházára. A községi biró a de
likvens kihallgatása után azt a paran
csot adta a csősznek, hogy állítsa elő 
a tolvajiáson csípett cigányt a jegyzői 
hivatalban, ahol jegyzőkönyvezni fogják

minden spanyol féltékeny és toreador, 
minden amerikai részeg.
Meddig folytassam ? Nekünk magya

roknak legjobban ártottak az osztrák 
által gyártott Mikosch-viccek. A Miska- 
huszárból a német Mikosch-í gyártott s 
Mikosch viccekkel árasztotta el évtize
dekig Európát. Többet ártott a magyar
nak a külföld előtt ez a zsinóros mun
déromba rajzolt, csizmás, nagybajuszu 
Mikosch, mint tiz buzadömping.

Tavaly Aussigban, intelligens néme
tek társaságában azt kérdezték tőlünk : 
igaz-e, hogy mi is lobogó népviseletben 
járunk még otthon, ködmönben, fokossal 
s darutolial ? Leitmeritzben, tehát a köz
társaság közeli városában azt kérdezte 
egy lány, akinek táncközben a szépet 
tettük, hogy nem mutatnánk-e meg an
nak a nomád sátornak fényképét, mely
ben kedves szüléink nyáron át nomád
életet élnek? Szerencse, hogy nálam 
volt egy cserkészsátor képe, azt adtuk 
közzé. Komolyan él hitték. Egy bará
tomtól Drezdában azt kérdezték, isme- 
rik-e Magyarországon már az autót vagy 
még mindig a szőrin ülik meg a lovat 
a tüzes magyarok ? Pestről múlt héten 
tiltották ki a Die Woche t, melyben a 
magyarok oláhcigányoknak volta* feltün
tetve.

Peddig nem rosszakaratból teszik. 
Csak nagyon rossz Európa hírszol

gálata még mindig. Viccekre épit.
Nem tehetek róla, igy vagyok a skót

tal is. Roppant szimpatikus nekem, ez
zel az egyszerű zsugoriságával. Szegény 
országnak szegénységet tanul a népe is.

Hanem ezentúl soha sem tudnék egy 
skótot másnak is látni, mint smucignak, 
talán. Jöhet nekem bőkezű lord. Jöhet 
gavallér glasgowi gyáros, szórhatja a

majd az egész ügyet. Á mezőőr a pa
rancs szerint vitte is a cigányt a jegy
zőhöz, útközben azonban, amikor csen
des volt az ucca, kiszakította magát a 
csősz kezéből s néhány pofon hátraha
gyásával faképnél hagyta Láng Andrást 
úgy, hogy e tettleges fellépés következ
tében az elővezeiés elmaradt. A csősz 
jelentésére hatósági közeg elleni erőszak 
cimén eljárás indult a hevesvérű cigány
legény ellen, akit most a kerületi bíró
ság a vádbeli cselekmény elkövetése 
miatt egy hónapi börtönre el is ítélt.

Műkedvelői szinielőadás Várgedén.
A várgedei sportklub husvét vasárnap
ján fényesen sikerült szinielőadást ren
dezett. „A nagymama" c. szinmű került 
előadásra, amit a szereplők mind kifo
gástalanul adták elő. Az élvezetes elő
adás után táncmulatság volt, ami a késő 
reggeli órákban ért véget. A tiszta jö
vedelem a sport klub céljaira forditatott.

Az erdő szarkái. Braun Zoltán fa- 
termelőnek a rimakokovai Rovienkanevű 
erdőrészben tárolt fenyőoszlopaiból is
meretlen tettesek 1929 júniusában né
hány ezer korona értékű faragott fát 
eltulajdonítottak. A megindított nyomo
zás során kiderült, hogy a BZ monogram
mal jelzett oszlopokat Vic-ek Miklós 
poiiankai kereskedő egyszerűen átbé
lyegeztette Sulek György máinapatakai 
erdövédde! és munkásaival és azután 
eifuvaroztatta a már VM monogrammot

viselő faanyagot. A károsult fitermelő 
feljelentésére lopás cimén eljárás indult 
a kereskedő és az erdővéd ellen, akiket 
a manipulációban részt vett kát mun
kással egyetemben most vont felelős
ségre a bíróság. A kereskedőt négy hó
napi fogházra Ítélték, az erdővéd pedig 
két hónapi fogházbüntetéssel úszta meg 
a furcsa faüzletet, az ő büntetésének 
végrehajtását azonban egy évre felfüg
gesztették. A két munkás közül egyet 
feltételesen két hónapra Ítéltek el, a 
másik munkást azonban bizonyítékok 
hiánya miatt felmentették.

A RIMASZOMBATI BANK, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár kedvező feltételek melleti 
elfogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít 
minden bankszakmába vágó megbízási.

Miért ajánlja mindenki a Förster- 
zongc-rát? Mert csodás hangú, ismétlő- 
rendszerű zongorái és pianinói világ
hírűek és mert rendkívül csekély havi 
részletre is kaphatók.— Gyári lerakat: 
Rábely Miklós könyvkereskedésében.

pénzt előttem. Nem fogom neki elhinni 
(Hanem, ha például valaki már nagyon 
sok bort megivott, rengeteg pénzt el
mulatott, de vig kedvében azértse ad 
egy fillért is, — mondjuk, — olyan cím
letre, mint: magyar könyv, magyar cél, 
azt meg kell kérdezni figyelmesen :

— Uraságod ugy-e skót?
Mert skót ő, ha magyarnak született 

is !)
Tisztázzuk most a földrajzot.

De nem kell messzire menni az et
nográfiával, a viccekkel és a helyrajzzal. 
Nem kell azt bizonyítani, hogy egyes 
népekről alig tudunk valamit s például 
a jó lapokról alig tudunk többet, mint 
a világegyetem csillagairól. Saját orszá
gunkat nem ismerjük. A környező or
szágokat sem.

A kisalföldi embernek horizontja Új
várral, Lévával, Ipolysággal, Pozsonnyal 
lezárul. Ha további várost akar meg
jelölni, bizonytalanul kanyarint a leve
gőbe s tétovázva mondja :

— Rozsnyó az ott van valahol a Tátra 
alatt.

Valahol fönt : ez a kisalföldi s szlo- 
venszkószéli ember meghatározása. Mind 
egy, hogy Rozsnyó vagy Kassa, Igló 
vagy Dobsina. Valahol fönn van a he
gyek között. Isten tudja hol, ott annyi 
a hegy.

A hegyvidéki ember előtt viszont tel
jesen összefolyik Komárom, Ipolyság, 
Párkány, Dunaszerdahely, Léva képe. 
A Csallóközről nem is szólok, azt vég
képpen összezavarja a hegyvidéki átlag
ember.

— A Csallóköz? Az ott van, valahol 
lenn. Mondjuk, Érsekújvárnál...

Újvár, Nyitra, Zsitva, Vág: minden
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Jövő szerdán ítélkezik az eskütít- 
yj ; a gyilkos szaléci cigányok ügyé
ben. A kétszeres emberölés bűntettével 
vádolt  szaióci cigányok jövő hét szer
dáján kerülnek az esküdtek elé, hogy 
borzalmas bűnökért feleljenek. Mint is
meretes Russzo András, Russzo Sámuel 
é s  Russzo Gizella szalcci cigányok múlt 
hó 10 én egy családi perpatvarból ki 
folyölag összevesztek mostohaapjukkal 
Dongó Andrással és a verekedés hevé
ben úgy őt, mint a segítségére siető 
feleségét fejszével és egy vaskampóval 
úgy összeverték, hogy négy nap múlva 
a rozsnyői kórházban mindketten bele
hallak súlyos sebeikbe. Az ügyészség 
szándékos emberölés büntette elmén 
letartóztatta a három gyilkost s az es
küdtszék jövőhét szerdáján fogja fele
lősségre vonni őket borzalmas tettükért.

Az uj vasúti menetrend, mely folyó 
évi május 15 én lép életbe, több válto
zási hoz a gömöri vasúti vonalakon s
az eddigi lehetetlen összekötetéseket is 
megszünteti. Az uj menetrendet közölni
fogjuk. . .. j . •

Fejnélküli csecsemöholttestet talál
tak Rimaszombat határában.  Szóm
ba: n délután az Akasztóhegy egyik
kukoricásában egy fejnélküli csecsemő
be: aestre bukkant a sertéseit őrző disz-

pásztor. A leletről azonnal jelentést 
test a közei! temetőőrnél, aki a rendőr
ségre továbbította a kondás bejelenté
sé’, ahonnan rövidesen bizottság szállt

összefolyik a hegyvidéki ember földrajzi
ismereteiben.

Tedd szivedre kezed kedves olvasóm 
uirtelen mond meg precízen, mik Ru 

szinszkó határai Szlovenszkó felé ! Me- 
!>!'< megye esik bele? A Bodrogköz 
benne van? Nagyszőllős nincs benne? 
Laknak-e Mármarosban magyarok ? Ki- 
: yhelmec, Nagymihály Ruszinszkóban 

van-e vagy Szlovenszkéban ? Mond ki 
gyorsan, no !!

Fogadsz velem, hogy az átlagos isko- 
bzottságu kisalföldi magyar gyerek, a 
haíelemit járt parasztgyerek ötven szá
zalékban nem tudja már, hogy mi az a 

j ’ozsvár? Nem tudja, mi az a Szeged, 
rm tudja, mi az Arad, Mármarossziget, 

Brassó!? Öt közűi három katonatársam 
r. tudta megmondani, mi az a Bala- 

on, mikor faggattam őket!
Negyedik gimnázisták egy cserkész- 

óborban, mikor a selmeci nagy hegyről 
'.lógattuk nekik a vidéket, nem tud- 

’ mit jelent Hont, Bars, Nógrád, Tu- 
• ' megye. Már ők ezt nem tanulták.

Sic transit...
pillanatban többet tudunk a skó- 

- :ról, mint Ruszinszkó határairól s ha 
gkérdenék valakit hirteienében, gon 
ikedás nélkül, hogy vágja ki, hol van 
rnalja, behunyná a szemét s ingata- 

g n szólalna meg:
Valahol fönn, a hegyek között, 

lorna mellett...
Aminthogy a tornaijai ember ezt mon

daná Lévára :
Ott lenn, az alföldön, nem messze 

a Dunától...
Milyen kicsi pedig a világ. S mégis, 

milyen nagynak vesszük.
Legjobb mégis a skótnak. Ázsiója van.

Szombathy Viktor.

Állandó raktár VELKÁ-REVÚCA és környéke részére:
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ki a helyszínére. A borzalmasan meg
csonkított csecsemőholttest, melynek 
fejét kóbor ebek, vagy a kukoricásban 
turkáló sertések falták föl, mintegy 3 
hónap óta fék hetett a temetőtől nem 
messze lévő domboldalon s pár hetes 
ujszülötínek lehetett a teteme. A kis 
test R. P. monogrammos vászonken- 
döbe volt csavarva. Ezen a nyomon el
indulva a detektívek Rakonczay Piroska 
29 éves rimaszombati háztartási alkal
mazott személyében ki is derítették a 
csecsemő édesanyját, aki már az első 
kihallgatása alkalmával mindent töre
delmesen bevallott és beismerte, hegy 
házasságon kívül született gyermekét 
a kórházból való elbocsájtása utáni na
pokban, január első napjaiban kitette 
az Akasztóhegy egyik kukuricásába, meri 
a gyermek olyan teher volt számára, 
hogy amiatt sehogysem tudott állás
hoz jutni. A bestiális anyát letartóztat
ták.

A R oykó-féle világhírű
Tiszaujiaki bajuszpedrő

mindeniHí k ap h ató !

Hullát fogtak a Sajóban. Husvét 
keddjén Alsósa jótól mintegy egy kilomé
ternyire egy öreg parasztasszony hullá
ját fogták ki a délutáni órákban a ta
vaszi áradás következtében erősen meg
duzzadt Sajó vizéből. A sziklásmedrü 
folyóban napok óta lehetett a hulla s 
nincs kizárva, hogy a viz sodra távo
labbról hozhatta Aísósajóig a hoittetemeí, 
amelyen a súlyos zuzódásoknak nyomai 
látszanak. A holttest agnoszkálásánái 
kiderült, hogy a hulla Prok Mária 86 
éves alsósajói özvegyé, aki pár nappal 
előbb tűnt el a községből. A leletről 
azonnal jelentést tettek a rozsnyói já
rásbíróságnak, ahonnan szerdán bizott
ság szállt ki a helyszínére. A megejtendő 
boncolás fogja megállapítani, hogy bün- 
ényről vagy öngyilkosságról van e szót.
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SPORT
Csak egvgÉFos meg nem é lte ié it  veresége! szenvedet! a BPOS

Besztercebányán Középszlovenszkó bajnokától.
SK Slávia RPOS 4:3 (2:3). — B író: SEBŐK.

A RPOS f. hó 5-én, husvét vasárnap 
ján a besztercebányai SK Slávia ven
dége volt. Az egyre fejlődő RPOS szá
mára hizelgő és figyelemreméltó körül
mény, hogy a Slávia, mely Középszio- 
venszkónak kétségtelenül legjobb csapata, 
húsvéti atrakciónak éppen a rimaszom
bati csapatot invitálta meg és ezzel 
újabb bizonyságát szolgáltatta a RPOS 
mindinkább kifejlődő jó hírnevének. A 
RPOS saját nevelésű, fiatal játékosaiból 
álló csapata minden tekintetben megfe
lelt a várakozásnak és méltán kiérde
melte a szimpatikus besztercebányai 
közönség nagy mértékben megnyilvánuló 
tetszését.

Az egy gólos vereség nem tükrözi 
vissza a mérkőzés igazi képét. A RPOS 
mindvégig méltó ellenfele volt a hazai 
csapatnak, első félidőben vezetett is és 
csak a mérkőzés utolsó perceiben ka
pott váratlan gól következtében volt 
kénytelen a pályát vesztesként elhagyni. 
A RPOS teljesítménye igy is szép és 
— lévén ez a mérkőzés az uj szezon 
kapunyitása — tisztes reményekre jo
gosító.

Változatos mezőnyjátékkal indul a já
ték. A vendégek többet vannak táma
dásban, mégis a 15. percben a Slávia éri 
el balszélsője révén a vezetőgólt. A 
RPOS erősen belefekszik a küzdelembe, 
mindenáron egyenliteni akar, ami — hála 
a feladata magaslatán álló pompás half- 
sornak — már a 20. percben sikerül, 
amikor Páricska remek gólt lő. Két perc 
múlva Simon kaparintja magához a lab
dát és egyéni akciójának eredményes 
befejezéseként a kifutó kapus mellett 
az ellenfél hálójába guritja. A Slávia 
hamarosan kiegyenlít, de a 30. perben 
Simon újból vezetéshez juttatja csapatát.

A második félidő Slávia-támadással 
kezdődik és már az első percben meg
születik a kiegyenlítő gól. A Slávia-tá

madások mind veszélyesebbek lesznek, 
de a RPOS védelme résen van és And- 
rásik kapus csodákat mivel. Már-már 
úgy látszik, hogy a csata eldöntetlenül 
végződik, de kevéssel befejezés előtt a 
Slávia csatársorának gyönyörű lefutása 
után a RPOS kapujába esik a nap leg
szebb gólja, amely aztán a mérkőzés 
sorsát is eldöntötte.

A RPOS csapatának minden egyes 
tagja derék munkát végzett. Különösen a 
fedezetsor volt az, amelynek a siker 
kivívásának oroszlán része köszönhető. 
Itt is magasan kiemelkedik Aitmann, aki 
talán élete legjobb játékát produkálta. 
Kitűnő szerelő-technikája, precíz fej
játéka nagyszerűen érvényesült és pon
tos elődadásaival állandóan foglalkoz
tatta a csatársort. Igen jó volt Markos 
is, Kocsis is igyekezett, de neki még 
szüksége van alapos tréningre, hogy 
multévi nagyszerit formáját visszanyerje. 
A védelem, különösen az első félidő 
elején és az egész második félidőben 
produkált sokat, különösen Dárda I 
dolgozott teljes erejéből. Andrásik ka
pus elsőrangú volt, pompás vetéseivel, 
kitűnő helyezkedésével nem egyszer 
tapsra ragadtatta a publikumot. Tehet
séges, naprói napra fejlődő játékos, aki 
fiatal kora dacára már eddig is sokat 
tanult és még nagyon sokra viheti. A 
csatársor, Páricska észszerű, intelligens 
irányítása mellett a csúszós, felázoít 
talajon is becsületesen állta meg helyét. 
Különösen Simonnak volt jó napja, akin 
egyáltalában nem látszott meg a téli pi
henés. Villámgyors szöktetései, éles lö
vései miníaszerüek voltak. Ofcsárik és 
Szmrekács jól illeszkedtek be az együt
tesbe, a tartalék Sipula elszántan, lelke
sedéssel küzdött, de nem tudta pótolni 
az eljegyzését tartó s ezért otthon ma
radt Durda II. hiányát.

A Slávia csapatán még nagyon érez-

Kinő ÁPOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, április U-én és 12-én 
„Ufaa nagy film. Történelm i film, amely hűen 
ecseteli a M ária A ntonietta királynő ese té t valódi 

élettörténetben. Legnagyobö m esteri a lkotás :

K ir á ly n ő  n y a k é k je
Főszereplők: Diana Karenne, kettős szerepében 
M ária A ntonietta és Olivia, az ucca leányában.

Szerdán, április 15-án nagy kalandor film, a rab 
lók életéből, ami kedvencünkkel Harry Pfelle l :

V ig y á z z  r a b ié  k !
Főszerepben : Harry Piel.

Csütörlökön, április 16-án nagy „M etro“ film. 
Gyönyörű film alkotás. M indenkinek látnia k e ll:

A  S z t. L a jos h íd ja
F ősze rep b en : hires m űvészek.

♦  s  ♦

!  V O Z A R Y ,  Rimaszombat ♦
F e s t .  T is z t it .  M os.

24 óra alatt fes-
♦
♦ Gyászruhák♦ tetnek.

t  X 
I
♦

♦ i|  Jutányos árak! ♦

hetö a tréninghiány. Tavalyi játékukat 
meg sem közelítettek és nem tudni, mi 
lesz vasárnap a zsolnai csapattal való 
bajnoki találkozásuk eredménye. Az 
auspiciumok nem a legjobbak. — A 
csapat legjobbjai Tomasek és a veterán, 
de még mindig fitt Fischer. Zorkóczy 
már nem a régi.

Sebök besztercebányai biró pártatlanul 
vezette a mérkőzést, de nem lépett fel 
kellő eréllyel a sokszor tuldurván játszó 
atyafiai ellen, akik közül különösen 
a balfedezet volt igen erélyes.

Mérkőzés után alkalmunk volt a kori
feusokkal beszélgetést folytatni és a 
következő nyilatkozatokat kaptuk :

Barborka, a Slávia intézője : Nagyon 
tetszett a RPOS játéka, mely teljesen 
fair volt. A kapusuk elsőrangú.

Tomasek: Csapatukkal nagyon meg 
voltam elégedve. Tavaly óta sokat fej
lődtek.

Minkusz Artúr, a LAFC elnöke : Ki
zárólag azért jöttem le Losoncról, hogy 
a mérkőzést láthassam. Csapatuk szépen 
játszik. Nekem Simon tetszett a legjob
ban.

Takács, a Breznói SK vezetőembere: 
Csapatuk az utolsó időben bámulatosan 
feljavult. Szép reményekkel indulhatnak 
a bajnoki küzdelmekbe. Mindenki jó 
volt, de nekem az a kutya kis kapus 
tetszett a legjobban...

Aitmann intéző: Csapatommal nagyon 
meg voltam elégedve. Egy kis szeren
csével kétgólos győzelmet arathattunk 
volna. Ha a fiuk ilyen lelkesedéssel 
fognak játszani, nem félek a a bajno
kiaktól.

Durda csapatkapitány: Könnyen győz
hettünk volna. Meg vagyok elégedve a 
csapattal. A kis Andrásikot sokért nem 
adom 1

Sebök biró: Mindkét csapatnak {szor
galmas tréningre van még szüksége. A 
RPOS semmivel sem rosszabb a Sláviá- 
nál. Simon nagyon jó ! —W. T.—
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RME Pestszentlőrinci AC 2:2(0:1).
Bíró: Siebert.

RME: Lőkös I.-Ács, Solymossy-Vrbka, 
Mazsik, Lőkös Il.-Spitz, Posejpal, Balá- 
zsik, Szlovencsák, Molnár.

Élvezetes sporteseménynek voltak ta
núi azok, akiket husvét vasárnapján 
nem riasztott vissza az eső, meg a sár 
sem a mérkőzés látogatásától. A ven
dégcsapat, amely egyébként egyike a 
pesti footballsport névtelen harcosainak, 
beigazolta azon állításunkat, hogy min
den pesti footbailegyüttesbe bele van 
idegződve a magas nívójú játékkultura, 
amelyből még a hátsó sorokban küzdők 
is izleltetőt tudnak nyújtani. A vendég
csapat csupa fiatal játékosból, szinte 
gyerekemberekből áll, akiknek játéka 
azonban oly egyöntetű, gördülékeny volt, 
hogy igen kellemes benyomást hagytak 
maguk után. Nagy hibájuk azonban a 
gólkészség hiánya, ami pehelysúlyú vol
tukban rejlik.

A RME még nem keltett teljesen egy
séges benyomást. Legjobb csapatrésze 
a közvetlen védelem, ahol Lőkös I. igen 
jó volt, úgyszintén Solymossy is. i-vcs 
értékes védőjátékossá válhat, ha rutinra 
tesz szert. A fedezetsor legjobbja Ma
zsik yolt, aki kezdettől fogva jó eröbe- 
osztással játszott. Vrbka azonban nem 
tud rendszerhez szokni, hol túl elől van, 
hol elmarad a támadástól. A II. félidő
ben beállott Höfer még szezonelei for
mában van, nem bírt a gyors pestiekkel. 
Lőkös II. a csatársorban lényegesen jobb 
volt, mint a fedezetsorban. A csatársor 
legjobbja Balázsik volt, igen veszélyes 
Szlovencsák, mig Molnárnak le kell 
szoknia a fölösleges durvaságról. Posej
pal nehézkes, mig Spitzről látszott, hogy 
csak szükségjobbszélső.

A játék mindjárt a pestiek támadásá
val kezdődik, akik hamarább találják 
fel magukat a sáros, mély talajon, azon
ban a kitűnő formát tanúsító Lőkös I. 
mindent ment. A félidő egyetlen gólját 
a 22. percben kornerből érik el a pes
tiek. A 40. percben fault miatt 11-es a 
pestiek ellen, amit azonban Vrbka a 
kapus kezébe rúg.

A II. félidőbe a RME igy ál! fel: Lő
kös I.-Ács, Solymossy-Spitz (Mazsik), 
Mazsik (Höfer), Vrbka-Molnár, Posejpal, 
Balázsik, Szlovencsák, Lőkös II. A félidő 
RME támadással kezdődik s a 4. perc
ben Posejpal gólt ér el. Erre a pestiek 
kerülnek frontba, fölényük a 23. percben 
gólt eredményez. A RME-nek a 40. perc
ben Szlovencsák révén 11-esből sikerül 
egyenlíteni.

Bíró közmegelégedésre vezette a mér
kőzést.

RPOS-Apátfalai SC 3:1 (0:1). Bajnoki. 
Bíró: Siebert.

RPOS: Andrásik-Durda I., Markos- 
Sipula, Altmann, Ofcsárik-Szmrekács, 
Durda III., Páricska, Simon, Molnár.

Az elhalasztott bajnoki mérkőzést hus
vét hétfőjén játszotta le a két csapat. 
Az egyébként sem jó karban lévő pá
lyát az előző napi mérkőzés, no meg az 
állandó eső teljesen használhatatlanná 
tették s az nem is igen volt alkalmas 
bajnoki mérkőzés lejátszására.

A mérkőzésre bíró nem érkezett (!), 
igy felkérésre Siebert szöv. biró vállalta 
a bírói tisztet, aki azt kitünően töltötte 
be.

Mint az eredményből kitűnik, az I. 
félidő vaskos meglepetéssel zárult, mivel 
a bajnokságban a sereghajtó ASC veze
tésben volt a RPOS-al szemben s a 
RPOS csak a II. félidő folyamán tudta 
a győzelmet és a két pontot bebiztosi- 
tani. A RPOS az előző napi nehéz mér
kőzéssel a lábában nagyon nehezen moz
gott a nagy sárban és a szakadó eső
ben, az I. félidőben az ellenfél fürge 
csatárai nagyon sokszor veszélyeztették 
kapuját s csak a szerencsének, meg 
Andrásik és Markos kiváló védőjátéká-1 
nak lehet köszönni, hogy váratlan lefu
tásokból több gól nem esett. A II. fél
időben a helyzet megváltozott. Az eső 
elállott, a szünetben kapott dorgatórium 
és a forró tea megtették a hatásukat a 
RPOS játékosokra. A csapat nem fe
csérelte már erejét a labda tologatásá
val, hanem hosszú labdákkal operált s 
ennek köszönhető, hogy teljes fölényben 
sikerült három góllal az eredményt be
állítani.

A Csapatból csak Andrásik, Markos,

Simon és Páricska váltak ki, a többiek 
csak „dolgoztak", mig a tartalék Mol
nár semmit sem használt.

A gólokat Durda III. Szmrekács és 
Páricska lőtték.

Pestszentlőrinci AC Fiileki TC 3:1. — 
A RME eredménye igy még hízelgőbbé 
válik.

Salgótarjáni SE-LAFC 5:2. —
Salgótarjáni SE Slávia Losonc 3:0. —
A RPOS  vasárnap a Rozsnyói SC-al 

játszik bajnoki mérkőzést. A mérkőzés 
kettős fontossággal bir a RPOS ra nézve, 
mivel a bajnoki pontok megszerzésén 
kivül be kell igazolnia, hogy a Rozsnyón 
nemrégiben döntetlenül végződött mér
kőzés eredménye csak a RPOS hiányos 
trénirgje s az RSC jól sikerült játéka 
folytán vált az RSC-re nézve kedvezővé, 
mert egyébként a RPOS felette áll tu
dásban az RSC-nek. A győzelmet csak 
önfeláldozó és lankadatlan munkával 
lehet elérni, mi bízunk is a RPOS-ban, 
hogy küzdőkészsége és tudása neki fogja 
a győzelmet megszerezni.

A RME nehéz csata előtt á l l : a régi 
riválissal, a LAFC-al találkozik Loson
con. A csapat szép eredménnyel abszol
válta húsvéti mérkőzését, mig a LAFC 
súlyos vereséggel. A RME komplett 
együttesét küldheti a küzdelembe, mig 
a LAFC, amint hírlik, sérülések folytán 
több standard játékosát kénytelen nél
külözni, akiket nehezen tud pótolni. El
bizakodottságra azért nincs ok, mert a 
LAFC tartalékolva is elég játékerőt kép
visel s igy a RME csak a legnagyobb 
önfeláldozással és odaadással tudná meg
szerezni városunk sportéletének azt az 
örömet, hogy a LAFC-tó! sajái pályáján 
pontot hódit el.

A szerkesztésért és kiadásért fe ie ió s :
R á b e ly  K á ro ly  laptulajdonos.

N Yí LT T É R.*) 

Nyilatkozat.
A Siposs, Pitta és Győri-féle sajnálatos ügy

ben egyesek személyemmel összelüggö erősen 
kompromitáló híreket terjesztenek. Sem a vizs
gálat, sem a többnapos kihallgatásom anyagá
ról bővebben nem nyilatkozhatom Kötelessé
gemnek tartom azonban mindazokat figyelmez
tetni, akik személyemmel összefüggő gyalázatos 
hírek terjesztésével előszeretettel foglalkoznak, 
hegy ezen hírek terjesztői ellen máris megtet
tem és meg fogom tenni a jövőben is rágalma
zás és hamis hírek terjesztése cimén feljelen
tésemet az ügyészségnél.

Rimaszombat, 1931 április 7-én.
Z e m lé n y i  G y u la .

*)E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztő.

Szeplő kiéinek - Bördíszmüáruk
F O T O -
cikkek

BOKOR DROGÉRIÁBAN
Rimaszombat város kormánybiztosától.

Sz. 1467/1931. A.

Hirdetmény.
Rimaszombat város 1931. május 

hó 1-től kezdődő 6 évre bérbe
adja a volt pénzügyigazgaíósági 
épület alatt levő IV. számú pincét 
a városházán 3. sz. szobában meg
tudható feltételek mellett.

A bérbeadás a városháza 3. sz. 
hivatalos helyiségében folyó hó 
14-én délelőtt 9 órakor megtar
tandó nyilvános árverés utján fog 
történni.

Rimaszombat, 1931 április hó 9.
Dr. Daxner Vladimír,

kormánybiztos.

Értesítés.

Egy buzaraktár
bérletben kiadó Rimaszécsen, az Állo-
más-uccában. — Terménykereskedőknek 
nagyon alkalmas. Érdeklődni lehet
R É V  A J  GÉZA tulajdonosnál.

Van szerencsénk értesíteni a 
mélyen tiszteli virágkedvelő 
közönséget, hogy

kertészetünkben
a mai kornak és Ízlésnek megfelelő mindenféle 
növények és virágok kaphatók : v i r á g á g y a k ,  
g r u p p o k ,  r s b a t o k  b e ü l t e t é s é h e z ,  a b l a k ,  e r 
k é l y  é s  v e r e n d a  d í s z í t é s é h e z  v a l ó  n ö y é n y e k ,  
e g y  é s  k é t  é v e s  r ó z s á k ,  alacsony é s  magas 
törzsüek, l e g ú j a b b  f a j o k  é s  s z i n e k  nagy v á 
lasztékban kaphatók.

PÁNEK JÓZSEF és FI A
kertészetében.

Kertek parkírozását a legjutányosabban vállalom. 
R i m a s z o m b a t ,  M a lo m - u . ,  a z  a c é l g y á r  m ö g ö t t .

Saját termésű garantált elsőrendi valódiaimágyi hnr na&yban-40 Lasztali Ö Z U 1 1 U  U U I  felüli vetelnel 
siller bor 6'30, fehér bor 6'70, dugaszolt 
üvegekben adózva siller bor 8’ — ,fehérbor 
8'50 kor. árban kapható literenként Benyó 
Béla bortermelőnél, Rimaszombat. 2—3

Bérbeadó
magtérépület, amely raktárnak is kivá
lóan alkalmas. Értekezni Konyha Béla 

gondnokkal lehet.

ELADÓ 3—3

egy haboskőris mosdó, vörös már
ványlappal és csiszolt tükörrel. Eladó 
egy keveset használt alacsony lengyel 
kocsi kőrisfa szekrénnyel és akácfa 
kerekekkel. Ugyanott fajtiszta fehér 
pulyka és Rohde Izfand tyuk keltető 
tojás is kapható. — P l e n t z n e r  
Frigyes Rimaszombat, Szabadka-puszta

Építkezési telkek

Kovács áruház
olcsó árak, amíg 
a k ész le t tart.

Recklam Chiffon, angol áru 4 90, 
Recklam szőnyeg métere 10—15 — 19 
Lepedővászon, 145 széles Ke 12'— 
Tapestry szőnyeg 200x300 Ke 300'— 
Női ingek. . . Ke 7 90—15 — 19 
DMC gombolyag már . . K5 2 80

KERESEK
leh ető leg  a z o n n a l r a  
2—3 -  4 szob ás l a k á s t  
bérbe. — Ajánlatok Sío- 
venka üzletbe kéretnek.

SEL A D Ó S
a serkei határban a dr. Gö- 
möry Oiivérné 710 magyar 
holdnyi birtoka tanyai gaz
dasági épületekkel és laká
sokkal együtt. — Érdeklő
dőknek felvilágosítást nyújt 
dr. C s á k  G é z a  ügyvéd 

Feleden.

◄

vásárolkaték 
rendes áron.
Bővebb felvilágosítással Ma
joros Józsej építőmester szol
gál Rimaszombat, Jánosi- utca 
61. sz. alatt. — Ugyanott egy 
újonnan épülő,félig kész, már 
tetőzet alatt lévő 2 lakásos

3 és 2 szobás h áz
is eladó juiius 15-iki bekö! 
tözködhetéssel.

Eladó
RIMATAMÁSFALVÁN egy magános 

g a z d a s á g i  u d v a r
mely vétel esetén azonnal elfoglalható.

CÍM: a kiadóhivatalban. 2 3

2 0  é v e s  sz a k ta p a sz ta la t .
,,T a tr a '4 s p e c ia lis ta .

Az összes gyártmányú autók részleges 
és generóljavitását: traktor, benzinmo
tor, ipari és mezőgazdasági gépek, tüzi- 
fecskendök, kútszivatíyuk javítását, laka
tos szakba vágó munkákat szakszerűen 

eszközli: S E R E S  és  D U D A
autó és gépjavító műhelye TORNAL’A.

( C e n t r a l  g a r a g e . )  4 52

Henger csiszolás, könyök íengeiy egali
zálás, autogén heggesztés. S. K. F. golyós 
csapágyak, Matador Englebert sr.enk. — 
Autó- és Fordson alkatrészek raktáron.

Építkezési telkek
Rimaszombatban, a város leg
magasabb részén, ideális dél

keleti fronttal 6 -  *

olcsón kaphatók*
Részletes felvilágosítás:

PITTA VILMOSNÁL, (Széchy-utea 1.)

T C !  s a r l ó  egy különbejáratu  
szépen  bútorozott 

szoba. Azonnal beköltözködhető. 
Forgách=utca 12. szám. 1—3

Rimatamásfal- ^ 
ván 158. ház4 ELADÓ ván 158. ház I

|  szám alatt egy 2 szobáslakásistálló- $ 
^  val és mellékhelyiségekkel, nagy |  
^  kerttel. — Cim a kiadóban. 1—3 >

A „Délibáb" cimü budapesti szín
házi hetilap, valamint 

A „Rádióélet" cimü rádióujság 
számonkint is kapható:

Rábely M.klós
könyv- és papirkereskedésében 

Rimaszombat.
A „Prágai Magyar Hírlap" rimaszom

bati elárusitója. — Ugyanott előfize
tések és hirdetések is átvétetnek.

Üzlet áthelyezés. a nagyérdEmt klMnsé- 
szűcs és szőrmeárn üzletemet

a Masaryk-tér 25. sz. alól áthelyeztem a városháza uj épületének középső 
üzlethelyiségébe, ahol nagy választékban tartok külföldről importált SZŐRVsE 
ÁRUKAT, azokat saját műhelyemben dolgozom fel s ezáltal abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a legfinomabb és legszebb minőségben lényegesen ol
csóbb árban tudom az igen tisztelt megrendelőimet kiszolgálni. — Férfi és női 
szőrmebélésekből dús választék. Tisztelettel: LICHTIG s z ü c s m e s t e r .

4 RUH AFESTÉS! T I S Z T Í T Á S !  J
|  S e ly e m  é s  s z ö v e t  n ő i r u h á k , f é r f i

ö ltö n y ö k , f e lö ltő k  s tb  s tb . f e s  
t é s e , t i s z t í t á s  k iz á r ó la g  

v e g y i le g ,  g a l lé r o k , in -
S z a k s z e r g  munka! g e k  t i s z t í t á s a  h ó fe -  
G y o r s  szállítás! t é r r e  tü k ö r fé n n y e l.

4—26 |
I

M O RE;
M a sa r y k -té r  9 . sz. |

Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


