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olitikamentes kultúrát!
A népek művelődésének szol

gálata tisztán és kizárólag kultú
ra; is alapon történhet s minden

veszedelmes kísérletnek, ered- 
: enytelen sőt káros próbálgatás
nak bizonyult a politikai térre vitt 
kulturális tevékenykedés, mert a 
nép művelődését szolgáló, annak 
előmozdítását célzó minden jószán- 
déku törekvés elveszett, elkallódott 
a politika útvesztőjében, hajótörést 
szenvedett a politika zúgó tenge
rének kiágaskodó magas szikláin.

A világfelfordulás utáni időkben 
a kultúra szolgálata, a közműve
lődési munkásság vezetése és irá
ny í t á sa  politikusok kezébe került 
legnagyobbrészt s ennek az elhi- 
bázottságnak tulajdonítható a kul
túra téves vágányra siklása, a kul
turál is  munkásság eredménytelen
s ég e  sőt csaknem teljes csődje s 
az  az  áldatlan helyzet, amely ed
dig a kultúra meddőségében nyil
vánult meg.

Az utóbbi időben örömmel lát
juk a szomorú tapasztalatokból! 
okulás jelenségeit, örömmel álla
pit; uk meg a kultúrának a politi
kától v a ló  mentesítésére irányuló jó- 
s z á n d é k  megnyilatkozását, a kul
t ú r á n a k  a politikától való függet- 

. ü t é s é t  célzó törekvéseket, amik- 
a  kultúra felvirágozását várjuk, 

r emél jük ,  hittel, bizakodással egy 
^zebb jövőben, amely meghozza a 
Aszta kultúrában élő népek meg
ér tésé t ,  boldogulását.

Az emberi jólét és emberszere- 
ret istápolását, megteremtését is 
zoigáló kultúra előrehaladó sze

rének vastag kerékkötő lánca a 
P ditika, vagy éppen pártpolitika 

ndent a politika szemüvegén ke- 
sztül látó, észrevételező kártya- 
verése, túlfűtött sovinizmusa, mert 

?.r a nemzeti érzés kell, hogy él- 
a kulturmunkások lelkében, nem 

zabad, nem lehet, hogy ez a nem
zeti érzés elfogult sovinizmussá fűi
én, melegedjen az emberek keb- 
vben, vagy éppen más nemzeti- 
ég ü  embertársak iránti gyűlölet

ként lángoljon föl a szivekben, ma
vas elválasztó falakat emelve né
pek és nemzetek közé.

Ilyen tiszta, emelkedettebb el
gondolás mellett nem engedhető 
meg, hogy hivatalból megrendelt, 
éves és helytelen nyomokon in

dult politikai mozgalmak megtar
tásával az ellentétek tüzét bárki 
is lángra szítsa s főleg egyáltalán 
nem engedhető meg, hogy az ilyen 
politikai izű és tendenciájú meg- 
megmozdulásban a népnevelés és 
művelődés munkásai, a kultúra 
napszámosai résztvegyenek, vagy 
abba éppen a tanulóifjúságot, a 
jövő oszlopait, szépre, jóra, ne

mesre, idealizmusra oktatott jövő 
reménységeit belekapcsolják a kul
túra égisze alatt. Az ilyen meg
gondolatlan cselekedet hatása csak 
romboló lehet a zsenge ifjúi lé
lekre, az ilyen helytelen elgondo
lásból eredő baklövés egyáltalán 
nem szolgál kulturérdekeket s fű

tésének és boldogulásának előmoz
dítását.

A politika és kultúra utjai elté
rően mások. A politikát a kultú
rába belevinni nem szabad, vagy 
legalább is nagy könnyelműség, 
mely előbb vagy utóbb megbosz- 
szulja magát s éppen ezért min
den jóakaratu, emberszereíő kul- 
turembernek leghőbb kívánsága 
csak ez lehet: politikamentes kul
túrát!lég nem szolgálja a népek megér- 
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A járási ipartársulat gyűlése.
A cipészek tiltakozó mozgalma. — Az alkoholellenes 
bizottság javaslata melletti állásfoglalás. —A munkabérek 
csütörtöki kifizetése. — Vasárnapi munkaszünet kérdése.

A rimaszombati járási ipartársulat elöl
járósága f. hó 9-én Valaszkay Rezső 
elnöklete alatt s a tagok élénk érdek
lődése mellett gyűlést tartott. A tárgy- 
sorozatban fontos ügyek szerepeltek, 
melyeket Szőliősy István, társ. titkár a 
tőle megszokott szakavatottsággal adott 
elő.

A múlt gyűlés jegyzőkönyvének fel
olvasása után Diczky Pál társ. pénztá
ros beterjesztette a társulat 1630. évi 
zárszámadásait, melyeket a kiküldött 
számvizsgáló-bizottság előzetesen tüze
tesen megvizsgált. Ezzel kapcsolatban 
vita indult meg azon kérdés fölött, hogy 
az elöljáróságból a számvizsgáló-bizott
ságba beválasztott tagok működhetnek-e 
ilyen minőségben. Az elnök és titkár 
kellő felvilágosításai után a számadá
soknak a közgyűlés által való jóváha
gyása a felmentvény megadása iránti 
javaslattal elfogadtattak.

Tárgyalás alá került a lábbelit ké
szítő iparosok Besztercebányán f. hó
12-ikére összehivott tiltakozó gyűlés 
ügye.

Titkár előadja, hogy az itteni ipartár
sulat Mináő János alelnök által annak 
idején tett s az elöljáróság által elfoga
dott indítványához képest mozgalmat 
indított meg a lábbelit készítők Rima
szombatban megtartandó kongresszusa 
érdekében s e célból az összes ipar
társulatokhoz körlevelet intézett Az ipar
társulatok nagy részétől már befutot
tak a válaszok, melyek egymástól el
térő véleményt tartalmaznak. Tekintet
tel arra, hogy legutóbb, vagyis az e hó 
6-án Pozsonyban volt hasonló összgyü- 
lés s a besztercebányai tiltakozó gyű
lés is foglalkozik ugyanazzal a kérdés
sel, mely a kongresszus tárgyát képezte 
volna, az elöljáróság több hozzászólás 
után úgy határozott, hogy a cipész kon
gresszusnak Rimaszombatba való ösz- 
szehivásának tervét elejti, a beszterce
bányai tiltakozó gyűlésre pedig Mináó 
Jánost és Diczky Pált delegálja.

Az országos hivatalnál megalakult al
kohol-ellenes bizottság ama javaslata 
került azután szóba, hogy a munkabé
rek kifizetése szombat helyett csütörtö
kön töiténjék, hogy ily módon korlá
tozzák a szombati bérkifizetések utáni 
dőzsöléseket és kéri az ipartársulatot, 
hogy hasson oda, miszerint a munka
adók járjanak el ily értelemben. Az elöl
járóság a kérdés megvitatása után el
határozta, hogy a munkaadókhoz ily ér
telmű felhívást intéz.

Széles mederü vitát provokált az újabb 
szakipartársulatok alakulása elleni ál
lásfoglalásra való felhívás. Az elnök el

fogadásra ajánlja ama javaslatát, mely 
szerint az elöljáróság kimondja, hogy 
ez idő szerint uj szakipartársulatoknak ala
kulását, a mai nehéz gazdasági viszo
nyokra való tekintettel nem tartja célsze
rűnek. Az elöljáróság az elnök javaslatát 
túlnyomó többséggel magáévá tette, mely 
ellen Dickmann Dezső külön vélemé
nyének írásban való utólagos beadását 
jelentette be.

Élénk eszmecsere indult meg az üz
letek vasárnapi zárórájára vonatkozó 
indítvány fölött, melynek kapcsán az elöl
járóság kimondotta, hogy helyesli az ez 
iránti mozgalmat, de határozottan kí
vánja, hogy ezen kérdés országos tör
vényes rendezése keretében a vasárnapi 
munkaszünet a piaci árusokra is ki le
gyen terjesztve és hogy a szombati zár
óra egy órával meghosszabbittassék.

Az ipartársulatok országos szövetsé
gének f. hó 19-én Kassán megtartandó 
rendes közgyűlésén az elöljáróság az 
ipartársulat képviseletével Gálát András 
alelnököt bízta meg.

Ezután közöltetett az országos hiva
talnak az ipartársulat által a Losonc—

Rimaszombat közötti autóbuszjárat en
gedélyezése miatt benyújtott tiltakozás
ra adott elutasító válasza, mely ki
hívta az elöljáróság elégedetlenségét, de 
mivel ezen ügyben a további eljárás 
meddőnek bizonyult, az elöljáróság a 
választ tudomásul vette.

Titkár bejelenti továbbá, hogy az ipar
társulat a helybeli dohánybeváitó hiva
tal általa munkások felvételénél követett 
eljárás miatt a dohányjövedéki központi 
igazgatósághoz fordult a sérelmek or
voslása végett, mely utóbbi az ipartár
sulathoz intézett válaszában kijelentette, 
hogy a dohánybeváitó hivatal a jövőben 
tekintette! lesz a helyi jelentkezőkre. Az 
elöljáróság a választ tudomásul véve 
elhatározta, hogy a jövő évi munkásfel
vételnél oda fog hatni, hogy elsősorban 
a munkanélküliek jussanak munkához.

Felolvastatott Fehér István, az ipar
társulat nyilvántartó tisztviselőjének be
adványa, mellyel közli állásáról való 
lemondását, Az elöljáróság a lemondást 
tudomásul veszi s egyben közel négy 
évi munkásságáért elismerését nyilvá
nítja.

Az indítványok során Vondra János 
több iparos társa nevében ajánlotta, hogy 
az iparítársulat gondoskodjék italmérési 
engedély megszerzéséről, mely ajánlat 
az iparos körnek a székházban való 
megalakítását célozza. Az elöljáróság 
ezen indítvány érdemleges tárgyalását 
a közgyűlés elé utalta, annál is inkább, 
mert a székház építésének elhatározása 
alkalmával az ipartársulat vezetősége az 
építéshez felhatalmazást csak azon ha
tározott kikötéssel nyert, hogy a szék
ház tisztán és kizárólag iparos és ke
reskedői érdekeket fog szolgálni és ab
ban semmiféle italmérésről, társaskör 
alakításról, kaszinózásról szó sem lehet.

Aitmann Sámuel, Durda János és Broz- 
mann István a felburjánzott kontárko
dás erélyes megrendszabályozása érde
kében szólaltak fel, Zurik Sámuel pe
dig a rendszertelen betegsegélyzői el
lenőrzést és a kivetések során tapasz
talt anomáliákat részesítette az elkese
redés hangján szigorú kritikában. —ns—
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Óriási méretekben bontakozik ki
a Budapesti Nemzetközi Vásár.

70.000 m* területen több mint ezer kiállítóval nyílik meg 
május 9-én a Budapesti Nemzetközi Vásár. - Az egész magyar 
gazdasági élet keresztmetszetét adja a május 9 én meg
nyíló Budapesti Nemzetközi Vásár.-Minden részében újnak 
és szenzációsnak ígérkezik a Budapesti Nemzetközi vásár.

(Budapesti tudósítónk jelentése.) 
portra, általános érdeklődésre számot 
tartó cikkeinek, seregszemléje a ma
gyar mezőgazdaság minden kiviteli áru
jának és népszerűsítője a belföldi ide
genforgalom ezer gyöngyének. Joggal 
mondhatjuk tehát, hogy a május 9 én 
megnyíló Budapesti Nemzetközi Vásár 
az egész magyar termelésnek, munká
nak, életerő kifejtésnek büszke és tün
döklő bemutatója.

Hogy mit jelent az ilyen esemény az 
idegenforgalom fellendítése szempontjá
ból, könnyű azt elképzelni, ha tudjuk, 
hogy tavaly is már 40.000 vidéki és 
20.000 külföldi kereste fel a Nemzetközi 
Vásárt. Ez évben még ennél is nagyobb 
érdeklődés várható.

A május 9 én megnyitó Budapesti 
Nemzetközi Vásár ez évben számos uj 
kedvezményt biztosit a vásárt látogató 
vidéki és külföldi közönség számára. A

Budapest tavaszának legizgalmasabb 
eseménye évek óta a Budapesti Nem
zetközi vásár. Ez évben különösen lá
zas munka folyik a vásár előkészítése 
érdekében. A vásárt május 9 — 18-ig 
tartják meg. Színhelye újból Budapest 
városligete az Iparcsarnokkal és körü
lötte épülő számtalan pavilonnal. A vá
sár területe tehát a régi, tradíciója meg 
pláne 26 éves már. Tartalma ellenben 
merőben uj, minden részében érdekes.

A vásár vezetősége eltért a régi sab
lontól. Ezzel nagyot tett, mert Budapest 
nagy Nemzetközi Vására ezentúl többé 
nem a lipcsei, bécsi vagy talán a prá
gai vásár puszta kópiája, hanem ma
gyar különlegesség. Uj magyar eseményt 
látunk itt a földből kinőni, mely többé 
nemcsak a gazdag s termelésében ma 
már hatalmas magyar gyáripar áru rek
lámja, hanem bemutatója a kisipar ex-
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kedvezményes utazást biztositó éŝ  a 
vásár területére szóló állandó belépője
gyül is szolgáló vásárigazolványhoz a 
vásár vezetősége ugyanis ezúttal egy 
díjmentes u. n. kedvezményfüzetet is csa
tolt. A kedvezményfüzeí szelvényei lé
nyeges árengedményt biztosítanak a 
budapesti Opera, a különböző prózai 
és zenei színházak, cirkuszok, kabarék 
és egyéb szórakozóhelyek látogatásánál. 
A füzet további szelvényei Budapest 
legfontosabb látványosságainak belépő
jegyeinél biztosítanak magas százalékú 
kedvezményt. E látványosságok sorá
ban megemlítjük a Királyi Vár, az Or
szágház, a különböző múzeumok és a 
közönség érdeklődését nem utolsó sor
ban igénybevevő Állatkertet, amely lát
ványosságok mindegyikét a közönség 
a vásárigazolvány kedvezményfüzetének 
igénybevételével látogathatja meg. Igen 
értékes végül a jegyfüzet ama szelvény
sorozata, amely a budapesti gyógyfür
dők és egyes budapesti szanatóriumok 
igénybevételét teszi olcsóbbá a Budapesti 
Nemzetközi Vásár látogatóközönsége 
számára. Tekintettel arra, hogy a vásár 
50%-os utazási kedvezménye május
4-nek 0 órájától a belföldi közönség 
számára május 23-nak 24 órájáig, a kül
földi közönség számára pedig május
25-nek 24 órájáig érvényes, értékes ked
vezményt jelent a vásár jegyfüzete, mely
nek felhasználásával a közönség nem
csak szórakozást és a látványosságok 
hosszú sorozatát, hanem közel három 
hétre terjedő kedvezményes gyógykezelést 
is igénybe vehet a Budapesti Nemzetközi 
Vásár alkalmából.

A május 9-én megnyíló Budapesti 
Nemzetközi Vásárral egy időben virág
kiállítás is lesz Budapesten. A kiállítás 
szinhelye Vajdahunyad-várának íorná- 
cos udvara és a vár, valamint a város
ligeti tó között elterülő parkterület. A 
vásár látogatói az 1-P-s belépőjegyet 
40 fillérért válthatják meg kedvezmé
nyesen a vásár jegypénztárainál

Utazási kedvezmények szempontjából 
a Budapesti Nemzetközi Vásár egyike 
a legjobban megszervezett európai vá
sároknak. A kedvezmény hálózat ez év
ben újra jelentékenyen bővült. Magyar- 
országon kívül ez évben már 21 állam 
56 közlekedési vállalata biztosit a vá
sárigazolvány ellenében a vásár kiállí
tói és látogatói számára utazási és áru
szállítási kedvezményt. A kedvezmények 
mérete országonkint változik, általában 
2 5 - 5 0 rj„-ig terjed. A magyar, a jugo
szláv és a görög vasutak 5 0 fa- os jegy
kedvezményt adnak, úgy az oda, mint a 
visszautazásnál. Ugyancsak oda-vissza 
érvényes a csehszlovák vasutak 33 'f-os, 
az osztrák vasutak 25'jaos, a bolgár, a 
török Chemin de Fér, a svájci szövet
ségi vasutak, a német vasutak, a lengyel, 
a litván, a lett vasutak 2 5 j0-os utazási 
kedvezménye. Csak a visszautazásra ér
vényes a román vasutak 50nfJ-os, az 
észt vasutak 50-/0-os és a finn vasutak 
ugyancsak 50aj0-os kedvezménye. A fran
cia, az angol és számos egyéb állam 
utazási kedvezménye is jelentékeny 
előnyt jelent a vásárigazolvány birtoko
sainak.

A külföldi államok vasúti és hajózási 
vállalatai közül azoknál, amelyek Ma
gyarországgal szomszédos területen ha
ladnak, a kedvezmény 5 nappal a vá
sár megnyitása előtt veszi kezdetét. A 
kedvezmény érvénye pedig 5 nappal a 
vásár befejezése után fejeződik be. A 
távolabb eső államok területén a jegy
kedvezmény 7 nappal a vásár megnyi
tása előtt kezdődik és 7 nappal a vá
sár bezárása után fejeződik be. A kü
lönböző tengerhajózási vállalatoknál, a 
Magyarországra nagy távolságokból köz
lekedő vasúttársaságoknál a kedvezmény 
érvénye már 15—30 nappal a vásár előtt 
kezdődik és 15—30 nappal a vásár be
fejezése után tart. Általában megálla
pítható, hogy a Budapesti Nemzetközi 
Vásárt látogató külföldi közönség Pa
ristól Bagdadig és Helsinkitől Palermóig 
szárazföldön, vizen és a levegőben egy
aránt, legkevesebb 25%-al olcsóbban 
utazhat Budapestre, mint rendesen.

Súlyos gazdasági válságban élünk, de 
vannak jelek, amelyek az optimizmus 
mellett szólnak. Ezeknek fokmérője, 
ezeknek hírnöke a Budapesti nemzet
közi Vásár, amelynek eseményeit figye
lemmel kisérni, előkészületeit regisz
trálni ma már nem pusztán propaganda, 
hanem az önbizalom fokozásának talán 
leghasznosabb és bizonyára legjogosabb 
eszköze.

Esküdtszék! főtárgyalások
Az esküdtek téves verdiktje miatt uj főtárgyalás lesz a détéri 

gyilkos suszterlegény bünperében.

Életfogytiglani fogházra ítélték a krasznahorkai gyilkost.

Az őszi esküdtszéki ciklusra halasztották a gyilkos szalóci 
cigányok bűnügyének főtárgyalását.

A rimaszombati esküdtszéki tárgya
lások első napja jogászkörökben élénk 
feltűnést kellő, szenzációs fináléval vég
ződött. Mihályi Miklós 25 éves détéri 
cipészsegéd bünperében, aki szándékos 
emberöléssel vádolva került a vádlot
tak padjára, az esküdtek az eléggé sú
lyos bizonyítási anyag dacára is olyan 
verdiktet hoztak, amelynek alapján a 
szakbiróságnak felmentő Ítéletet kellett 
volna kimondania. Tekintette! arra, hogy 
a szakbiróság megállapítása szerint az 
esküdtek az ügy lényegére nézve erő
sen tévedtek, a bíróság nem hozott Íté
letet, hanem a főtárgyalást elnapolta és 
a bünper iratait a legfelsőbb bíróság
hoz terjesztette fel.

* **
A rimaszombati esküdtszék dr. Licsko 

Béla elnöklésével kedden Ítélkezett Le- 
hoczky Jenő 24 éves krasznahorkavár- 
aljai géplakatos bűnügyében, aki mint 
ismeretes, február 24-én éjjel a váraljai 
utón megleste és megtámadta riválisát, 
Gyurkovics László váraljai illetőségit 
géplakatost és egy hatalmas doronggal 
kétszer úgy fejbevágta, hogy a szeren
csétlen fiatalember ott a helyszínen, 
nyomban kiszenvedeít. A gyilkos a hul
lát a tett elkövetése után a patakba ha
jította s igy a víz sodra másnapra, ami
kor a fiát kereső Gyurkovicsné a vé
res tetemre ráakadt, már kétszáz mé
ternyire magával vitte a gyilkosság szín
helyétől. A tettest a rimaszombati nyo
mozó csendőrállomás közegei Lehoczky 
Jenő személyében rövidesen kinyomoz
ták s mikor a házkutatás alkalmával az 
áldozat véres zsebóráját is megtalálták 
nála, nem tagadhatta tovább bűnössé
gét. A csendőrök által felvett jegyző
könyvben a gyiikos beismerte, hogy 
afeletti elkeseredésében, hogy Gyurko
vics besugásai miatt a váraljai bányá
tól a dernői üzemhez helyezték át, besz- 
szut akart állni riválisán, lesett is rá és 
e! is határozta, hogy megveri, azonban 
tagadta azt, mintha emberölés, vagy gyil
kosság lett volna szándékában, mert 
csak megfélemlítés volt célja. A vizsgá
lóbíró előtt tett vallomásában már úgy 
igyekezett beállítani tettét, mintha ön
védelemből és pedig a Gyuikovics ke
zéből kicsavart séíabottal követte volna 
el a bűncselekményt, a főtárgyalás so
rán azonban bebizonyosodott, hogy a 
súlyos koponyatörést s igy azonnali 
agyvérzést előidéző két halálos ütés 
semmieseire sem származhatott az ál
dozat könnyű sétabotjától, mert az or
vosi szakvélemény szerint az ütések 
csakis fejszefok tói, avagy ólomgombos 
vasrudtól eredhettek, amely eszköznek 
használata egyenesen kizárja a vádlott
nak azt a védekezését, mintha csupán 
megfélemlítés lett volna célja s inkább 
amellett szól, hogy a gyilkos egyszer és 
mindenkorra leszámolni akart ellenfelé
vel, akiben legfőbb akadályát látta, hogy 
a bányavállalatnál érvényesülhessen.

Az egész napon át tarló tanúkihallga
tások során beigazolást nyert, hogy 
Gyurkovits semmi okot nem szolgálta
tott az ellenségeskedésre és Lehoczky 
minden komoly alap nélkül gyanúsí
totta meg több ízben állítólagos riváli
sát, hogy kenyerére tör s ugyancsak 
teljesen megdőlt az a feltevése is a 
vádlottnak, mintha a Dernőre való át
helyezésének is Gyurkovits lett volna 
okozója. A dernői üzemhez történt át
helyezés után Gyurkovics többek előtt 
mintegy panaszkodva említette, hogy 
ezért megint őreá fog haragudni Le
hoczky és azt fogja megint bebeszélni 
saját magának, hogy ő túrta ki munka
helyéről falubelijét. Akadt tanú arra is, 
aki eskü alatt vallotta, hogy a véres 
esemény előtti napokban Lehoczky meg
fenyegette ellenfelét és nyíltan szemébe 
mondta, hogy a dernői esetért még le
számol vele és azt mondta volna Gyur- 
kovicsnak, hogy

„Megállj, ezért még leküidlek a pa
takon !“

A bizonyítás befejeztével Studi-hrach

vezető áliamügyész a btk. 278. § ába 
ütköző gyilkosság bűntettéért kérte el
itélni a vádlottat, ezzel szemben dr. 
Weinberger Rezső védő, arra való te
kintettel, irogy az előre megfontolt szán
dék bizonyítva nincs és a vádlott tet
tét erős felindulásban követte el, halált 
okozó súlyos testi sértésnek kérte mi
nősíteni a bűncselekményt. A bíróság 
mellőzve a védő előterjesztését, a kér
déseket az államügyész indítványa alap
ján szövegezte és adta fel az esküdtek
nek, akik úgy a tényi, mint a jogkér
désekre egyhangúlag igennel válaszol
tak. Az esküdtek verdiktje alapján a 
biróság, melynek tagjai dr. Licsko el
nökön kiviil Panchátek és Vlaszák tör
vényszéki bírók voltak, a 278. §-ba üt
köző gyilkosság elkövetésében mondot
ták ki bűnösnek Lehoczky Jenőt s ez
ért életfogytiglani fegyházra Ítélték. Az 
ítélet ellen a vádlott és védője semmi
ségi panaszt jelentett be.

Az Ítéletei éjjel egy órakor hirdette 
ki a főtárgyalás elnöke.

* * *
Dr. Licsko törvényszéki elnök veze

tésével szerdán kezdte meg a rimaszom
bati esküdtszék a gyiikos szalóci cigá
nyok biinperének főtárgyalását. Mint 
ismeretes, Russzo Sámuel 21 éves, 
Russzo Gizella 32 éves és Russzo An
drás 26 éves szalóci vályogvelő cigá
nyok március 10 én összevesztek va
lami pénzkérdésből kifolyólag mostoha- 
apjukkal, Dongó András 63 éves sza
lóci cigánnyal és fejszékkel úgy össze
verték, hogy az öreg cigány vérbefagyva, 
eszméletlenül terült el a verekedés 
színhelyén. A verekedésbe az anya is 
beavatkozott és védelmére kelt megtá
madott férjének, azonban az emberi mi
voltukból valósággal kivetkőzött cigá- 
gányok őt is úgy összeszabdalták fej
széikkel, hogy a véres verekedés utáni 
negyednapra úgy az öreg Dongó, mint 
felesége, a rozsnyói kórházban, ahová 
az eset után azonnal beszállították őket 
s ahol nyomban műtétet is hajtottak 
végre rajtuk, kiszenvedtek. Az állam- 
ügyészség kétszeres szándékos ember
ölés miatt emelt vádat a három testvér 
ellen, akik szerdán kerültek az esküdtek 
elé. A főtárgyalás reggel 9 órakor vette 
kezdetét és a tanukikaiigaíások egészen 
a délutáni órákig elhúzódtak. ítéletre 
sor nem került, miután a biróság úgy 
találta, hogy a vizsgálat még sok rész
letkérdést felderítetlenül hagyott s en
nélfogva elrendelte a vizsgálat kiegé
szítését s az ügy érdemi letárgyalását 
az őszi esküdtszék! ciklusra halasztotta. 
A vizsgálati fogságban lévő három vád
lott közül Russzo Gizellát a biróság 
szabadlábra helyezte, a másik két vád
lott fogságát azonban a főtárgyalás meg
tartásáig meghosszabbította. 
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Az ev, leánykor 
jőtékonycélu előadása

a szokott sikerre! folyt le e hó 12-én. 
A polg. olv.-kör terme a zsúfolásig meg
telt közönséggel, mint mindig, amikor 
leánykörök nemes, szép munkája nyil
vánosság elé kerül. Jóleső érzéssel kell 
megállapítani, hogy a közönség érdek
lődése a legnagyobb mértékben hono
rálja a minden elismerést megérdemlő 
fáradozást, tudást és jóakaratot s ezzel 
serkenti és elősegíti az egyre szélesebb- 
körü, intenzivebb munkára.

A vasárnapi előadás az eddigieknél 
is melegebb, nivósabb, lelkesebb volt. 
A színre került darab úgy előadásban, 
mint kiállításban semmi kívánni valót 
nem hagyott. A szerepek helyes elosz
tása, a kosztümök korhű, művészi szép
sége, a dekoráció meglepetésszerűen 
hatott. A rendezés minden aprólékos
ságra kiterjedő figyelme magán viselte 
a szeretet finom zománcát, amellyel a 
leánykor vezetősége és minden tagja 
előkészítette ezt a lényegében komoly

hittel teli s külsőségben is nemes, szép 
előadást.

Barátn Károly ev. lelkész magasszár- 
nyalásu, gondolatokban gazdag, meg
állapításaiban megdönthetetlen alkalmi 
beszéde vezette be az előadást.

Utána : „A hit rózsája" cimű színmű 
került előadásra. A kereszténység ül
döztetése s a borzalmas szenvedéseken, 
a sok kiontott véren át is az eszme 
diadala a darab témája.

A szereplő leánykori tagok átérző 
szép játéka nem egy szemből csalt ki 
könnyeket. Callista nehéz, drámai jele
netekben gazdag szerepét Szent-Istvány 
Ilona játszotta elismerésre méltó kész
séggel. Gabnay Gizi finom, szelíd Do- 
rothea volt, bájos megjelenésével, sze
rény, mégis meggyőző erejű alakításá
val az eszme igazi megtestesítőjeként 
hatott. Cornélia: Vaskó Ilma; Lídia: 
Vicián Ilona; Flóra: Haluizka Ilona; 
Dione: Major Jolán; Valéria császáruő: 
Melczer Vilma; Bonosa: Pavella Gizi; 
Angyal: Szokolay Dóra nagyszerű játé
kukkal kiegészítették s kiemelték a da 
rab nemes tendenciáját. A kis leány: 
Siroky Ica ennivalóan kedves kis jelen
ség volt, bátor, komoly játékával.

A darab láthatóan mély benyomást 
tett a hallgatóságra s iidiiőieg hatot' 
utána a pantomim: „A tavasz ébredése1. 
Egy csokor virág, mit finom művészi 
kezek szedtek csokorba, ho^y diadalt 
zengjen annak, aki életre hívta a barna 
rögből, aki iilattai, színnel ajándékozta 
meg s dicséretet, elismerést es hálát 
azoknak, akik két röpke órára ennyi 
szépséget s hitet árasztottak a megnyílt 
lelkekbe.
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Kiváncsi szemmel
nézem a grafológus nőt, amint irássorok 
fölé hajolva néz, kutat a kusza betiiren- 
getegben s átható, merev tekintettel igyek
szik kifürkészni a girbe-görbe betűk rej
tette titokzatosságot, hogy jellemrajzot 
pingálhasson az irást-adóról. Kiváncsi 
szemmel, hitetlenkedve figyelem a fürdés
közben megsüketültség hibáját szenvedő, 
telapatikus érzéssel megáldott csinos le
ány szelíd tekintetét, amint az eléje tar
tott tenyér ezernyi misztikus vonalaiból 
titokzatos megállapításokkal sorsképet fes
teget, jövendőt mondogat, jót, rosszai, 
szépet, csúnyát jósol. Csodálatos valami. 
Meglepő tudás-rejtelem. Csodálatos és 
meglepő, mert megállapításai, karakter
rajzai valók és hűek, találók és elhihe- 
tök. Nem kivételes kevesek, de általános 
sokak lettek hívői és meggyőződéssel bi
zonyítgatják megállapításainak igazsá
gát, előrelátásának, jövőbe tekintésének 
csodálatosságát, jóslásainak beteljesedé 
sét. Ember természetiölöttiséggel nem bír
hat. A jövőbelátás misztikuma csak ba
bonás embereknek válhat hitévé, van, bi
zonyíthatatlanul is lehet valami rejtett 
megérzés, amely telepatikus megláióvá 
tehet embereket. Ez, ilyen ö is. Talán el
veszett hallás- érzékének megbénulása vál
totta ki ezt a csodálatosan titokzatos tu
datalatti újabb érzéket, amelyet ember
társai szolgálatába állítva, rajzolgctja 
meg a jellemképeket s tárja föl a bekö 
vetkezendő eseményeket.

Érdekes jelenség. Gondolkodásba ejtő 
tudás. A telepátia hívőinek fölötte érde
kes kísérleti alanya ez az egyébként ke 
vésbé szerencsés, sokat szenvedett, kivá
lóan intelligens, fiatal nő.

f

Eljegyzés. Klein Irénke (Lip. Sv. Mi 
kuláS) és Reinitz Gábor (Rim. Sobota) 
jegyesek. (M. k. é. h.)

Előléptetés. A csehszlovák kormány 
ing. Poliacek István rimaszombati mű
szaki biztost főbiztossá nevezte ki.

Leíkészi hírek. Majoros János sőregi 
káplánt a nyustyai plébániára helyezték 
át. Stepán József jabloncai plébánost az 
almási plébánia adminisztrálásával bíz
ták meg.

Az uj guszonai plébános.  A Nyeste 
József volt plébánosnak más plébániára 
történt kinevezésével megüresedett gu
szonai plébániára lelkésszé Danics La
jos szádalmási plébános neveztetett ki.

SZEPLŐ,
MÁJFOLT

Bőrtísztitó
kenőcsök

GUSERNÜL.'
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Áthelyezés. A belügyminiszter Steller 
Dezső jegyzőjelöltet a serkei jegyzői 
hivatalhoz osztotta be szolgálattételre.

Halálozás. Viczidn Béla helybeli asz- 
talosipaios f. hó 14 én 63 éves korá
ban Rimaszombatban meghalt. A jobb
sorsra érdemes iparosember holttestét 
f hó 15 én temették.

Öngyilkos matróna. Holányi Ottila 
70 éves tornaijai magánzónő lugkőoldat- 
tal megmérgezte magát s mire tettét 
észrevették , a marófolyadék olyan belső 
roncsolásokat ejtett a szerencsétlen matró
na *. hogy sérüléseibe minden orvosi 
beavatkozás dacára is másnapra kiszen- 
v;\ ti. Tettének oka életuntság.

Telepatikus fer.omén és grafológus 
R laszombatban időzvén, kéri mind- 
a - látogatását, akik irás utján óhajta
na v jellem,- sors- és egyéb következte
téseket megtudni. Fogad : d. e. 9—12 
és d. u. 2 — 6 ig. Szokolovits Margit 
grafolog. Nyár-u. 9. Fenyő villa.

Cselényi József vendégszereplése
Rimaszombatban. Az ipartársuiat szom-
b.m Cselényi-estje iránt városszerte nagy 
érdeklődés nyilvánul meg s az elöje- 
Itfcből biztosra vehető, hogy a bpesti 
Városi Színház hírneves énekesének fel
l e p j e  zsúfolt ház előtt fog lefolyni. Az 

; számból álló műsori Cselényi József 
énekszámai vezetik be és a programm- 
számba iktatott két egyfeivonásos között 
és után ugyancsak ő fog énekelni. — 
Cselényi műsora 24 népdalszámból áll. 
A programin második és negyedik szá- 

t a helyi műkedvelők töltik ki, el
sőnek dr. Szalay ,.A néma vádlott" c. 
egyfelvonásosát, majd Vadnay „Csak 
kíméletesen" című íréfáját előadva. — 
Cselényi énekszámainál a zenekiséretet 
0,áh Kálmán és zenekara látja el. — 
Az estély kezdete pontosan 8 órakor, 
el adás után táncmulatság.

Elárverezték a börtön elöl halálba 
menekült rimaszombati törvényszéki 
ircdaigazgató hagyatékát. Nehoda 
Ottokár volt rimaszombati törvényszéki 
ircdaigazgató hagyatékát szombaton reg
gel árverezték ei a kerületi bíróságon, 
néhány főnyi érdeklődő jelenlétében. A 
i Teszt vadász- és halászfelszerelésből 

hagyatékot, amelyért a sikkasztásai 
att öngyilkossá lett irodaigazgató su- 

os ezreseket adott ki s amely tárgyak 
eladásából a pozsonyi pénzügyigazgató
tág a kincstárt ért közel százezer ko- 
ronányi kár jórészét behozni remélte, 

g háromezer koronáért sikerült csak 
eladni.

Paál Gyula uj operettje. A műked- 
szinpadok népszerű színműírója 

Paál Gyula „Csalódott szerelmesek" c.
r ttot irt, melynek zenéjét Hagelbauer 

Gynrgy, az ismert losonci karmester 
rezte. Az egyfeivonásos operett a 

2100 ik esztendőben Zalamegyében ját- 
-idik le egy hercegnő kastélyában, aki 

■ környék csalódott szerelmeseit azért 
gyűjti maga köré, hogy örökre elfelejt- 

. : a hűtlen férfiakat. Feledés helyett 
. nban, igen mulatságos körülmények 
ózott egész sereg uj szerelem szövődik 
nerc gnő bánatfelhős házatáján s mire 
;ináléhoz jutunk, a szin telve van bol- 

Gg uj párocskákkal. A gyakorlott kéz- 
I megírt szöveg sűrűn van tűzdelve 

nek és táncbetétekkel s igen alkalmas 
arra, hogy a műkedvelő színpadok ren- 
•' ‘s műsorukba iktassák. Paál Gyula uj 
zinművét bizonyára örömmel fogadják 

inaid a faluk fiataljai annál is inkább, 
mert amint a szerző a munka eiősza- 
ában emüti, a kis operettet azért irta, 

rogy abból a faiu fiatal generációi „a 
órai kornak megfelelő modort és beszéd- 

dót sajátíthassanak el." Paál Gyula 
rzinmiive a Rábely-nyomda kiadásá

én jelenik meg.
A RIMASZOMBATI BANK, előbb Rim aszom - 
-ü  Takarékpénztár kedvező feltételek mellett 

gad betéteket, leszámítol váltókat és teljesit 
minden bankszakmába vágó megbízást.

Betörés. Filip Orbán rozsnyói ferenc- 
ferdi házfőnök a rendház kertjében 
zokoít sétáját végezte, mely idő alatt 
smeretlen tettes szobájában jáít s ál- 
kulcs segítségével felnyitva az Íróasztal 
fiókját, onnan körülbelül 5000 koronát 
lopott el. A rendőrség erélyes nyomo
zást indított az ismeretlen betörő kézre- 
keritésére.

Köszönetnyilvánítás. Hálás köszö
netét mondunk mindazoknak, akik 
személyes megjelenésükkel előadásunk 
fényét emelték és szives adományaikkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy a szükség
ben szenvedőket támogathassuk. Úgy
szintén köszönetünket fejezzük ki Ko
rányi Zoltán és Káposztás István urak
nak szives segítségükért és mindazok 
nak, kik személyes vagy tárgyi közre
működésükkel előadásunk sikerét elő
mozdították. Ev. Leánykor.

Erdőtűz. Folyó hó 13-án a déli órák
ban ismeretlen okokból kigyulladt a vá
ros tulajdonát képező kiserdő szőllők 
feleit elterülő része. A tűz a száraz ava
ron gyorsan kezdett terjedni s bár azon
nal kivonult a helybeli önkéntes tüzol- 
tóegyesiiiet csapata a tűz színhelyére, 
mégis a katonaság segítségét kellett 
igénybe venni, hogy a gyorsan terjedő 
tűz tovaterjedését megakadályozhassák. 
Autókon körülbelül negyven katona vo
nult ki a veszélyeztetett helyre, melyet 
körülárkoitak és délután 4 órára közös 
erőfeszítéssel sikerült az esetleg veszé
lyessé válható erdőtüzet eloltaniok. A 
A kár jelentékeny. A vizsgálat megin
dult.

Tüzhalált halt egy kokovai paraszt
asszony. Múlt vasárnap délután a gö- 
mörmegyei Rimakokova községben pár
ját ritkitóan borzalmas szerencsétlen
ség történt. Postarik Ilona 73 éves öz
vegyasszony a vacsora elkészítésével 
volt elfoglalva a konyhában s amint a 
takaréktüzhely közelében forgolódott, 
szoknyája valahogy a tűzhely ajtajához 
ért és lángra lobbant. Az előrehaladott 
korú öregasszony igyekezett elfojtani a 
tüzet és már csak akkor kiabált segít
ségért, amikor a rajtalévő ruha a szó 
szoros értelmében lángokban állott. 
Velőtrázó sikoltozásaira előszaladíak a 
szomszédok s leszaggatták róla a szénné 
égett ruha foszlányait, akkorra azonban 
már olyan égési sebeket szenvedett, 
hogy segíteni többé nem lehetett rajta. 
Az előhívott orvosnak még maga mesélte 
el a szerencsétlenség részleteit az öreg 
asszony, későbben azonban elvesztette 
eszméletét és másnap délelőtt borzal
mas kinok között kiszenvedett.

A husiparosok tüntető sztrájkja. A 
szlovenszkói és ruszinszkói mészárosok 
és hentesek országos szövetsége hiva
talos lapjának a „Mészáros és hentes" 
(Másiar a udenár) szaklapnak felhívá
sára a tizenhét százalékos fogyasztási 
és forgalmi adó elleni tiltakozásul az 
ország összes husiparosai f. hó 14-én 
üzletüket zárva tartották s ebben a tűn 
tető mozgalomban városunk mészárosai 
és hentesei is egyértelmüleg résztvettek.

Balesetet okozott a talált revolver. 
Torma Sándor serkei gazdálkodó házá
nál az elmúlt héten több fiatalember 
jött össze és egy revolvert vizsgálat
iak, amelyet áliitólag Koós Gyula ta
lált előzőnap az uccán. Az egyik fiatal
ember, Lőkös Barna többször megkí
sérelte elsütni a golyóra töltött kézi
fegyvert, azonban a rozsdás szerszám 
mindannyiszor csütörtököt mondott és 
a társaságban jelenlévő Pál Amália gú
nyos megjegyzést is tett a hasznavehe
tetlen fegyverre, amikor egyszerre csak 
a revolver elsült és a tréfálkozó leányt 
találta, akit álkapcsán ért a golyó. A 
leány sérülései szerencsére nem élet- 
veszélyesek. A csendőrség eljárást in
dított a revolverrel játszó legény ellen 
s most azt kutatják, hogy tulajdonképen 
honnan származik a rozsdás régi fegyver.

Dollármesékke! csapta be a korcs 
márost. Popáleny János hatvankét éves 
rekenyei földmives három évvel ezelőtt 
tért vissza szülőfalujába Amerikából, 
ahonnan mintegy negyvenezer korona 
megtakarított pénzt hozott magával. Amig 
a pénzecske tartott, az öreg agglegény 
jól élt és a jólétben elszokott minden 
komolyabb munkától, úgy hogy rövide
sen bizony utolsó vasig elúszott a hosszú 
éveken át megtakarított kis tőke és Po- 
pále.;y Jánosnak egyik napról a másikra 
betevő falata sem maradt. Ebben a si
ralmas helyzetben Lissauer korcsmánk
hoz fordult az amerikánus gazda és az
zal a mesével, hogy neki még mintegy 
harmincezer dollárt kell Amerikából 
kapnia, rávette Lissauert, hogy őt étel
lel és itallal ellássa. A korcsmáros hitt

a holdban lévő dollárokról szóló mesé
nek s egy kerek esztendőn át élelmezte 
az öreg agglegényt, aki természetesen 
hónapról-hónapra halogatta a fizetést 
s a vendéglős erélyes sürgetéseire vé
gül is ez év január közepét jelölte meg, 
amikor az Amerikából disponált dollá
rokból ki fogja egyenlíteni közben tiz 
ezer koronára szaporodott vendéglői 
számláját. A január tizenötödike elmú
lott s a dollárok csak nem érkeztek 
meg s mikor Lissauer informálódott 
Popáleny anyagi körülményei után, ki
sült, hogy az öreg agglegénynek egy 
krajcár vagyona sincsen. A becsapott 
vendéglős feljelentésére csalás cimén 
letartóztatták a furfangos amerikánust s 
a kerületi bíróság a nyomorára hivat
kozó vádlottat csalásért el is ítélte há
rom hónapi fogházra, az enyhítő körül
ményekre való tekintettel azonban az 
ítélet végrehajtását két évi próbaidőre 
felfüggesztette.

Börtönbejuttatta az alkoholtnátnor.
Bergel András jómódú nandrási gazda 
a kelleténél jobban feiöníött a garatra 
a községi szövetkezet korcsmájában tör
tént összejövetel alkalmával s mikor az 
üzletvezető a vendég erősen iliumináit 
állapotára való tekintette! megtagadta a 
további kiszolgálást, a beitalozott gazda 
olyan botrányt rendezett, hogy a meg
rémült korcsmáros kénytelen volt a bí
róért küldeni. A biró rövidesen ki is

T A T R A  B A N K A
D o llá r o k , p e n g ő k .

telte az uccára a garázdálkodó!, az 
azonban hazarohant és fejszével rohant 
vissza és alkoholmámorában mindenkit 
agyonveréssel fenyegetett meg és fej
szével kezdte csapkodni a biró házának 
kapuját, aki a további fejlemények elől 
kénytelen volt lakásán eirejtőzködni. A 
részegségében elvakult gazdát végül is 
a csendőrjárőr fékezte meg és beszállí
totta a rimaszombati kerületi bíróság 
fogházába. A bíróság hatóság elleni erő
szak cimén vonta felelősségre Bergel 
Andrást, aki részegségével mentette ma
gát, ennek ellenére is azonban hat heti 
fogházra és 600 korona pénzbírság meg
fizetésére Ítélték.

A  R o y k ó - f é l e  v i l á g h í r ű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

m i n d e n ü t t  k a p h a t ó !

Boszorkányt fogtak Gömörben. Gö-
mörmegye néhány szlovák községéből 
az utóbbi hetekben több feijeientés ér
kezett a csendőrséghez egy szélhámos 
javasasszony ellen, aki a hiszékeny gaz
dáktól kisebb nagyobb összegeket csalt 
ki azon a cimén, hogy beteg háziállatai
kat ráolvasással kigyógyitja. A tudós 
asszony valami folyadékot kotyvasztott 
össze tejből, vajból és zsirból s a cső 
daszert a beteg állatok elé öntve ki, 
nagy hókusz-pókusz közben „megbabo
názta" a gyengélkedő állatokat és ki
sebb nagyobb tiszteletdijakat felszedve, 
rendszerint azzal távozott a falukból, 
hogy a bűvös gyógyszer néhány napon 
beiül teljes gyógyulást fog előidézni. 
Természetesen a gyógyulás hetek múlva 
sem következett be s a becsapott gaz
dák csak akkor eszméltek föl, amikor 
a csodaorvos már hegyen völgyön túl 
voit. A szélhámos asszony mindegyik 
gazdától különféle élelmiszert, ruhaneműt 
csalt ki a készpénzhonoráriumon felül. 
Jellemző az emberek hiszékenységére, 
hogy az egyik községben a reménytelen 
szerelmesek is a javasasszonyhoz for
dultak segítségért, aki aránylag kisösz- 
szegü tiszteietdij ellenében erre a bajra 
is tudott gyógyirt találni. A széihámos- 
kodó asszonyt végül is az egyik szom
szédos község cipészmestere a rimará- 
hói csendőrőrs kezére juttatta A külön
féle álnevek alatt operáló szélhámosról 
a csendőrök kiderittették, hogy az Bá
bás Gyuláné 35 éves osvrbiiai (Breznó 
mellett) születésű asszonnyal azonos, 
aki hosszabb idő óta hasonló szélhá
mosságokból tartja fenn magát. A káro
sult gazdák feljelentésére a biróság fe
lelősségre vonta a modern „boszorkányt" 
és csalásaiért nyolc napi elzárásra Ítélte

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

Kinő ÁPOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, 18 és 19-én világhírű han
gos film angol nyelven. A hűséges szív és ál
dozó szerelem drámája. A1 Jolson a legjobb ha

tású hangos fimje. Vasárnap három e lő ad ás :
S z o m b a to k  sz o m b a tja

(The Jazz Singer.)
Főszerepben : A1 Jolson, May Mc. Avoy Warner 

Oland.

Kedden és szerdán, április 21 és 22-én a világ 
legszebb alkotása néma változatban.  Ezen film a 
háború alat t elesett  hű3ök sasoknak van szen
telve. Egv film, amely mindenkit teljesen meghódít:

W  I N  G &
Főszerepben : Clara Bow, Charles Rogers, Ri- 

cbard Arién.

Csütörtökön, április 2 -án kacagtató burleszk shov. 
Frigó a hires nevetitő mester  csiklandós vigjá- 

téka néma vá l toza tban :
Frigó szerelmi kinj ei

Főszerepben: Buster Keaton a hires komikus.

I Y O Z Á R Y ,  Rimaszombat I
|  F e s t .  T is z t it ,  M os. %Q $
♦ Gyászruhák 24 óra alatt fes- ♦ 
t telnek. %

% JJgtT" Jutányos árak! “IH ®  t

A végrehajtás epilógusa a biróság 
előtt. Még 1929. junius 29 én történt, 
hogy a tornaijai adóhivatal végrehajtója 
az egyik közrendőr kíséretében megje
lent Weisz Dávid tornaijai mészáros 
üzlethelyiségében és ott adótartozások 
fejében végrehajtást akart foganatosítani. 
A végrehajtó elsőnek a kézipénztár tar
tama iránt érdeklődött s miután négy
száz koronát már lefoglalt s átadott a 
közrendőrnek megőrzés végett, tovább 
akarta folytatni munkáját, ebben azon
ban a fejlemények megzavarták. Weisz 
Dávid ugyanis kitépte a rendőr kezéből 
a bankjegyeket, felesége pedig egy 
hatalmas kést kapott fel és agyonszu- 
rással fenyegetve a két hatósági köze
get, gyors távozásra kényszeritette őket. 
A végrehajtó és a közrendőr pillanatok 
alatt el is hagyták a végrehajtást szen
vedett üzlethelyiségét, a történtekről 
azonban jelentési tettek a csendőrségen, 
amely hatóság elleni erőszak cimén eljá
rást inditott a henteskéssei védekező 
mészáros és neje ellen. Weisz Dávidot 
és feleségét most vonta felelősségre a 
biróság, miután azonban a főtárgyaiáson 
nem jelentek meg, távoilétükben hoztak 
Ítéletet. A mészárost egy hónapra, fele
ségét pedig két hónapra Ítélték s annak 
végrehajtását nem függesztették fel.

Háromhónapi fogház egy ember
életért. A marólúg, a gyermekszeren
csétlenségek túlnyomó részének okozója 
borzalmas eseménynek előidézője volt 
a Rozsnyó melletti Krasznahorka váral
ján. Sztribely Andrásné krasznahorkai 
gazdasszony, amikor a háznépévei a me
zőn volt elfoglalva, felügyelet nélkül 
hagyta odahaza két éves kis fiacskáját, 
bezárva őt a lakás egyik szobájába. A 
magára hagyott kisgyermek valahogy 
kijutott a kamrába, ahol a kezeügyébe 
került marólugos köcsögből, abban a 
hitben, hogy tejet vagy tejfölt iszik, 
mintegy féldecilitert felhörpintett. A maró 
folyadék borzalmas sérüléseket ejtett a 
szerencsétlen gyermeken, akit a család
tagok hazaérkezve félig eszméletlen ál
lapotban találtak meg. Azonnal beszál
lították a rozsnyói, majd kassai kórházba, 
azonban a leggondosabb ápolás sem 
tudta többé megmenteni az életnek. A 
gondatlan anya és a többi rokonok el
len az államügyészség eljárást inditott 
s a kerületi biróság most Ítélkezett a 
gondatlanságból eredő háláit okozó sú
lyos testi sértés cimén a vádlottak pad
jára jutott családtagok fölött. A rokono
kat a biróság felmentette a vád és kö
vetkezményei alól, ellenben az anyát 
három hónapi fogházra Ítélte, azonban 
az enyhítő körülmények figyelembevé
telével az ítélet végrehajtását egy évi 
próbaidőre felfüggesztette.

♦Tagja ön már a Szlovenszkói Magyar 
Kultur Egyletnek? Tagdíja: rendes 
tagnak évi 12, pártoló tagnak évi 
3 korona. Rendes tagok tagillet
ménye a MAGYAR VASÁRNAP. Ha 
szivén viseli magyar kultúránk ügyét 
Szlovenszkón, álljon tagjaink közé. 
Komárom—Komárno, Kultúrpalota,
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A Magyar Nemzeti Párt rimasimo- 
nyii községi szervezete folyó hó 12-én 
délután tartotta meg nagy érdeklődés 
mellett tisztújító közgyűlését. Egyhangú
lag választották meg az uj vezetőséget 
a következőképpen : Elnök lett Lakó 
István, alelnök G. Bacsó János, pénztár
nok Varga Lajos, jegyző Pál Elemér. 
Számvizsgáló bizottsági tagok lettek : 
Lőkös János és P. Bőd Mihály. Választ
mányi tagokká megválasztanak: Pál
László, Kis Vég István, Varga Mihály és 
Vég András asztalos. Körzeti választ
mányba kiküldettek: Rácz Gyula, Gál 
János és Balogh Mihály.

Mozi. A szerdai előadás megnyitója
ként váratlan meglepetésben részesült a 
közönség, annyiban mintegy prelúdium
ként hangosfilm részlet lett bemutatva, 
mely Ízelítőül szolgál a f. hó 18. és 
19 én lepergésre kerülő hangos filmre, 
mely napokon Szombatok-szombatja, a 
„Jazz Singer" (Fekete tenor) c. hangos
filmben lesz alkalmunk gyönyörködni, 
mely film világhírt szerzett az abban 
főszerepet játszó Al. Jolsonnak.

A hét további műsorát ismét néma 
filmek töltik be a filmgyártás legjavából.

Itt megjegyezzük még, hogy az ed
digi kisérő zenét felváltja a mozi tulaj
donosa által külön e célra berendezett 
gépzene, mely az igényeknek teljesen 
meg fog felelni.
o o o o o o o o o o o o o o o

S P O R T .
Tennisz.

A RPOS tenniszoszldly választmányi ülése.
Kedden este Schreiber József elnök

lésével rendes ülést tartott az RPOS 
tenniszoszíály választmánya, amelyen a 
tagokon kivül a csapatkapitány és a 
Tenniszszövetség főtitkára is megjelen- J 
tek. A választmány a ressort ügyeken 
kivül foglalkozott a Rimaszombatban 
lejátszandó Révay-serleg döntőjének és 
a csehszlovákiai magyar bajnoki mér
kőzésnek kérdésével és elintézte az üre
sedésben lévő pénztárnoki tisztség ügyét 
is, egyhangúlag Derekas Endrét választva 
meg pénztárnokul. A seriegmérkőzések 
uj szabályzatának tervezetét alapos kri
tika alá vették és elhatározták az ész
revételeknek bejelentését a Szövetség
hez. Foglalkoztak ezután a kispálya hasz
nosításával, majd tudomásul vették az 
intéző jelentését, miszerint a tenniszpá 
lyák a jövő héten már megnyithatók: 
lesznek.
Az RPOS akciója a tenniszező ifjúságért.

Az RPOS tennisz osztályának választ
mánya a legutóbbi rendes ülés alkal
mával elhatározta, hogy a játékos-gárda 
természetes utánpótlásának biztositha 
tása céljából akciót kezd az ifjú tennisz- 
játékosok nevelése érdekében. Az idei 
szezon kezdetével a régi tenniszegyleti, 
úgynevezett kispályát kizárólag az ifjú
ság, illetve a kezdőjátékosok rendelke
zésére bocsájtják, igen alacsonyra sza-1 
bott tagsági dij ellenében és pedig úgy, i 
hogy a kispályára beiratkozott tagok i 
rendszeres kiképzésben fognak részesülni 
a versenyzőgárda erre a célra vállalko
zott tagjaitól. Az RPOS természetesen j 
jelentős áldozatot hoz ezen akciója ér
dekében, illő lenne tehát, ha a tennisz- 
sport iránt érdeklődő mindkét nembeli 
ifjúság, jobban mondva a szülők felis
mernék a szisztematikus nevelést nyújtó 
és alapos kiképzést Ígérő akció jelentő
ségét és beiratkozásukkal elősegítenék 
az RPOS terveinek sikerét. Az RPOS 
játékos-nevelő akciója hézagpótló vál
lalkozás Rimaszombatban, amely hivatva 
van a komolytalan és megfelelő tréner 
hiányában éveken át semmi eredményt 
nem produkáló „iabdázás" helyett a ko
moly sport céljaira felnevelni az ifjúságot. 
Elismerés és dicséret illeti az RPOS 
vezetőségét, hogy e rendkívül fontos 
akció kezdéséhez az impulzust megadta 
és különsen dicsérendő a haladó és ver
senyző játékosoknak ama önzetlen el
határozása, hogy a kezdők oktatására 
és trenirozására az első hivó szóra azon
nal sorompóhoz álltak és saját kényel
müket is feláldozva, a sport magasabb 
szempontjainak érvényesülést engedve, 
vállalkoztak a nevelő munkára.

örvendetes volna, ha az RPOS akciója 
komoly visszhangot verne a tenniszsport 
rajongóinak rimaszombati táborában és 
egy hatalmas ifjú gárda jelentkezne a 
kis pályára uj tagokul. Minden további 
információval Jelűnek László intéző szol
gái az érdeklődőknek.

Football.
RPOS-Rozsnyói SC 2:0 (1:0). Bajnoki. 

Biró : Siebert.
RPOS: Andrásik-Durda I., Markos- 

Altmann, Kovács, Kocsis-Szmrekács, 
Durda III., Páricska, Simon, Ofcsárik.

Ezen bajnoki mérkőzés a várakozás
nak megfelelőleg a RPOS győzelmét 
eredményezte, azonban a csapat telje
sítménye sok tekintetben nem elégített 
ki. Tény ugyan, hogy a csapat főleg a 
a II. félidőben teljes fölényben volt s 
szisztematikusan felőrölte a rozsnyóiak 
ellenálló képességét, azonban ez még 
nem minden : a fölényt nem váltották 
fel gólokra s nem biztosították szám
szerűleg, úgy hogy az RSC kis gólarányu 
verességgel szabadult meg a nyomasztó 
RPOS ostromból. A csatársor, amelynek 
gólkészsége az utóbbi időben örvende
tesen javult, ezen a mérkőzésen szinte 
idegekre menően bizonytalan volt az el
lenfél kapuja előtt, a jobbnál jobb, holt
biztos gólhelyzetekben fatális balszeren
cse üldözte a csatárokat, ami alól nem 
volt mentes a máskor oly gólképes Si
mon sem. A mezőnyben ment a játék 
szépen, a gólhelyzetek egymásután adód
tak, de az RSC vereségét mégis két 
váratlan, nem kidolgozott gól eredmé
nyezte. Durda II. betegen játszott, ami 
bénitólag hatott a csatársor akcióképes
ségére. A fedezetsor egyáltalán nem ál
lott feladata magaslatán. Egyedül Ko
csis fokozatosan feljavuló játéka volt 
megnyugtató, ellenben Altmann a neki 
szokatlan oldalfedezet posztján nagyon 
bizonytalan volt, sem szerelései, sem 
rúgásai nem sikerültek. Kovács is gyen
gén kezdett — tréninghiánya magyarázza 
is ezt — s csak a mérkőzés vége feié 
lendült bele a játékba. A közvetlen vé
delem kárpótolt a többi csapatrész 
hiányosságaiért, melynek mindhárom 
tagja kitűnő formában van. Markos fö
lényes intelligenciájú szerelései, Durda
I. önfeláldozó s jelenleg biztos rugó
készséggel párosult védőjátéka, no meg 
a jó érzékkel rendelkező Andrásik vak
merő kapusteljesitménye a bizalom le
téteményeseivé avatják őket.

A rozsnyóiak csak az I. félidőben 
voltak méltó ellenfelei a RPOS nak, a
II. félidőben csak szórványosan jutottak 
a RPOS kapu elé. Csapatukból a ka 
pus, Sztárna, Béres és a középfedezet 
váltak ki.

Az 1. félidő gólját a 16. percben Si
mon rúgta gyönyörű egyéni akció ered- 
ményekép. Á II. félidőben már az 1 p. 
éri el Szmrekács a második gólt. A 3. 
percben 1 1 -esaz RSC ellen, amit azon
ban Markos gyengén a kapus kezébe 
gurit. A RPOS fölénye állandósul, az 
RSC beszorul, mindenki nagy gólarányu 
vereséget vár, azonban a gólok bizony 
elmaradnak. Biró jó volt.

LAFC-RME 3:0 (1:0). — Bajnoki. — 
Biró : Koronczy (Ragyolc).

RME: Lőkös I.- Spitz, Solymossy- Vrbka, 
Kresnye II., Mazsik-Molnár, Posejpal, 
Balázsik, Szlovencsák, Lőkös II.

A RME veresége dacára tisztessége
sen állotta meg a helyét az újból kitü
nően játszó LAFC-al szemben. A csa
pat főleg a második félidőben méltó 
ellenfele volt a LAFC-nak, eleget is tá
madott, de nem volt szerencséje a gól
szerzésben. A LAFC játéka egyébként 
nagyon erőszakos veit, amiben Schlei- 
cher II. és Zdehován jártak elől s ami
nek Mazsik esett áldozatul, hosszabb 
időre harcképtelenné válván.

Legjobban a közvetlen védelem sze
repelt, abban is Solymossy, Lőkös I. 
a gólokat nem védhette, mert azok köz
vetlen közelből estek. A fedezetsor leg
jobbja Mazsik volt, Kresnye II. nem 
bírta pótolni Höfert, főleg a fejesekkel 
nem volt szerencséje, mig Vrbka csak 
a védelemben hasznosította magát. A 
csatársor legjobbja Posejpal volt, a töb 
biek nagy ambícióval küzdöttek.

Biró feltűnően jó volt.
LAFC Ib.-RME 1b. 4.0 (1:0). — Biró: 

Vajszada.
Ragyolci TC-Füleki TC 0.0. — Óriási 

meglepetés. A bajnokságra aspiráló FTC 
nem birta Füleken sem legyőzni a lel
kes RTC-t.

Apátfalai SC-Pelsöci SC 3:1.
A RPOS-RME  bajnoki mérkőzést a 

szokott nagy érdeklődés előzi meg. Mind
két csapat eiősen készül a találkozásra, 
mert ezt a mérkőzést mindketten küiö 
nősen ambicionálják, ami a helyi rivali
zálás folytán érthető is.

Teljesen sportszerű, fair keretek kö
zött mozgó, nemes vetélkedést várunk. 
Győzzön a jobbik !

A mérkőzés d. u. 4 órakor.
Előtte, d. u. 2 órai kezdettel az Ib. 

csapatok játszanak a II. o. bajnokságért.

A. szerkesztésért és kiadásért felelős :
R áb ely  K ároly laptulajdonos.

Saját termésű garantált elsőrendi valódi 
almágyic „ ^ 1 1 / J U n t .nagyban, 401. 
asztali 3 A L I 1 I U  U U 1 felüli vételnél 
siller bor 6'30, fehér bor 670, dugaszolt 
üvegekben adózva siller bor 8' - , fehér bor 
850 kor. árban kapható literenként Benyó 
Béla bortermelőnél, Rimaszombat. 3—3

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

Recklam Chiffon, angol áru 4 90, 
Recklamszőnyegmétere 10 — 15 — 19 
Lepedővászon, 145 széles Ke 12‘— 
Tapestry szőnyeg 200x300 Ke 300'— 
Női ingek. . . Ke 790—15 — 19 
DMC gombolyag már . . Ke 2 80

A „Délibáb" cimü budapesti szín
házi hetilap, valamint 

A „Rádióélet" cimü rádióujságj 
számonkint is kapható:

Rábely Miklós
könyv- és papirkereskedésében 

Rimaszombat.
A „Prágai Magyar Hírlap" rimaszom

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

1ELADÓ Rimatamásfal- h 
ván 158. ház- } 

(  szám alatt egy 2 szobás lakás istálló- |  
^  val és mellékhelyiségekkel, nagy |  
^ kerttel. — Cim a kiadóban. 2—3 |

Építkezési telkek
vásárolható k  
rendes áron.
Bővebb felvilágosítással Ma
joros József 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 ház
is eladó julius 15-iki bekol 
tözködhetéssel.

Eladó
RIMATAMÁSFA LVÁN egy magános 

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

CIM: a kiadóhivatalban. 3—3

Í C i a d é  egy különbejáratu  
szépen  bútorozott 

szoba. Azonnal beköltözködhető. 
Forgách*utca 12. szám. 2 - 3

2 0  éves szaktapasztalat. 
,,T atra“ sp ecia lista .

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

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

( C e n t r a l  g a r a g e . )  5 — 52

Henger csiszolás, könyök tengely egali
zálás, autogén heggesztás. S. K. F. golyós 
csapágyak, Matador Englebert snenk. 
Autó- és Fordson alkatrészek raktáron.

R I M A S Z O M B A T I  B A N K ,  R I M A S Z O M B A T .
Állagkim utatás 1931. m árcius hó 31-én.

(A zárójelben közölt számok az 1930. december 3l-iki állapottal szemben a különbözeiét mutatják)

V a g y o n :
KészDénz és azonnal esedékes követelések Ke 751.677 13 (Ke — 158 68477)
Váltók ........................... Kő 9,517.866'11
Visszieszámitolt váltó ... „ 4,874.668— „ 4,643.198'11 (,,  - 186.635 78)
Értékpapírok ........... • • • • • • ........... » 1,015.026'84 (» - 13 474-05)
Részesedések ........... ........................... » 2.500 — ( .  - - • - )
Adósok ........................... 2,875.47032 ( „  - 272-509-36
Egyéb aktivák ........... ........................... n 1,318.086-25 ( » + 82.126-97

Vagyontételek összege Kő 10,605.95865
T e h e r :

Alaptőke ................... ........................... Kő 1 ,200000-
Tartaléktőke................... ......... . ...........  r> 283 37571 (Ke + 30.000--)
Nyugdíjalap ................... ........................... n 335.34068 ( » ~r 34068)
Betétek könyvecskékre ........................... n 5,991.422 96 U  - 401.492 53)
Hitelezők ................... 2,407.92776 ( 77 ~ 271.20959)
Egyéb passzívák ........... •.........................  » 387 891 54 1 n 93.184 45)

Tehertételek összege Ke 10,605.95865
Rimaszombat, 1931. március hó 31. Az igazgatóság.

Üzlet áthelyezés. a nagyérdem0 k5z5”sé
szűcs és szőrmeáru üzletemet

a Masaryk-tér 25. sz. alól áthelyeztem a városháza uj épületének középső 
üzlethelyiségébe, ahol nagy választékban tartok külföldről importált SZŐRME
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 kiszoigálni. — Férfi és női 
szőrmebélésekből dús választék. Tisztelettel: LICHTIG s z ü c s in e s t e r .

RUH A FESTÉS! TISZTÍTÁS! '_____  ►
5—26 |

I

M ORE-
M asaryk-tér 9. sz. |

S elyem  és szövet női ruhák, férfi 
öltönyök, fe lö ltők  stb  stb . f e s 

tése , t i s z t í t á s  k izá ró la g  
v eg y ileg , ga llérok , in -

S z a k s z e r g  munka! g ek  t isz t ítá sa  hófe- 
Gy ő r s  szállítás! bérre tükörfénnyel.

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


