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Rimaszombat érdekvédelmében.
Az általános házbéradó ügye. — Az állami 
mííut városi szakaszának áthelyezése.

(m) Minden napi politikai kér- j 
désnél, társadalmi témánál előbbre-: 
valónak, fontosabbnak tartván a 
város közönségének érdekét közel
ről érintő, a polgárság existenciális 
életét vészéi) eztető, sokszor már 
megfogamzásukban téves, helytelen 
irányban indult sérelmes elgondo
lásokat, terveket és ügyeket, ezek
kel, — kötelességünkből kifolyó
lag, — állandóan és rendszeresen 
foglalkozunk s minden szerény erőn
ket szives készséggel állítjuk ennek 
a lelkűnkhöz simult kisváros ér
dekvédelmébe, abban a hiszemben, 
hogy jóramunkálkodásunkat siker 
koronázza.

A város haladását és fejlődését 
előmozdítani, az ezekhez vezető 
utat az illetékes tényezőknek meg
mutatni s igy bizonyos részben 
irányt szabni célzó cikksorozataink
ban a város iránti meleg szerete
tünk hangjának kicsendülésével már 
több olyan kérdéssel foglalkoztunk, 
amelyek részint kezdeményezésünk
re, részint a város vezetőségének 
kezdeményezését előbbrevivő sze
rény támogatásunk folytán ma már 
a megvalósulás stádiumába jutottak.

Legutóbb az általános házbéradó 
bevezetése ellen foglaltunk állást 
s múlt számunkban referáltunk a 
háztulajdonosok gyűléséről és al
kalmi szövetségük megalakulásával 
az ujabbi reviziós összeírást foga
natosító bizottságok kiküldéséről.

A négy bizottság e héten vég
zett összeirási munkálatainak ered
ménye az eddig még meg nem ej
tett revideálás után lesz csak pon
tosan megállapítható s igy cikkünk 
írása idejében még nem tudjuk, 
vájjon ezen az alapon a pénzügyi 
hatóságnak a házbéradó bevezeté
sét kimondó határozata megfeleb- 
bezhető lesz-e. Ebben a kérdésben 
már előbbi cikkeinkben rámutat
tunk arra, hogy abban az esetben, 
ha a reviziós összeírás nem járna 
a remélt kedvező eredménnyel, a 
városok szövetségének, az összes 
politikai pártoknak országszerte 
meg kell mozdulniok, össze kell 
fogniok és egységes, erős s hatha
tós fellépéssel oda kell hatniok, 
hogy a meglévő törvény akként 
módosíttassák, hogy az általános 
házbéradó csak ott, csak abban a 
községekben vezethető be, ahol az 
összes lakóhelyiségeknek több mint

a fele bérelt lakóhelyiség. így volt 
ez megállapítva a régi magyar tör
vényben is s ennek megváltoztatá
sát semmi sem indokolhatja, még 
a nagy államadóság sem akkor, 
amikor az adóalanyok fizetéskép
telenné váltak. De a törvény ilyen 
módosításával egyidejűleg lépése
ket kell tenni abban az irányban 
is, hogy a házbéradó bevezetésére 
vonatkozó törvény végrehajtása a 
jelenlegi szörnyű gazdasági válság, 
az óriási mérvet öltött munkanélküli
ség következtében beállott általá
nos szegénység miatt további újabb 
intézkedésig bizonytalan időre föl
függesztessék, mert az az elkenyér- 
telenült, leszegényedett népnek tel
jes pusztulását eredményezné, az 
amúgy is nehezen orvosolható gaz
dasági válság kimélyülése folytán 
az állam érdekeit veszélyeztetné.

A háztulajdonosok nálunk most 
megalakult alkalmi szövetségének 
meg kell indítani azt a fontos és 
nagy horderejű országos akciót s 
a már vázolt összefogással annak 
sikere érdekében a törvény keretei 
között minden lehetőt el kell kö
vetni.

Újabban arról is értesültünk, 
hogy a Budapest—Kassa-i műut- 
nak városunkon a Losonczi-Stefa- 
nikutcán - Piactéren - Gömöriutczán- 
Tompatéren-Vasúti utczán át az 
Akasztóhegynek vezető szakaszát 
át akarják helyezni s az államépi- 
tészeti hivatal erre nézve már be
hatóan tárgyalt a városi hatóság
gal. Az áthelyezést többféleképpen 
indokolják s az áthelyezés terve is 
többféle.

Mi nem akarunk most az áthe
lyezés felhozott indokaival beha
tóan foglalkozni, nem szándékunk 
ezúttal az egyes indokok helyes
vagy helytelen voltát bizonyítgatni, 
legyenek azok bár anyagi előnyök, 
közlekedési megkönnyítések, avagy 
egyebek, de azt már most minden 
kétséget kizárólag, határozottan és 
világosan meg kell állapítanunk, 
hogy a inűutnak a mostani sza
kaszról való áthelyezése s ezzel az 
idegen forgalom elterelése nem 
szolgálja a város érdekét.

Abban, hogyha a műutat a Lo- 
soncziutcán át a Kerekes-féle ház 
irányában a vasúti töltés mellett, 
vagy a Ferenczy-utcán—Mikszáth- 
ligeten át a temetőn keresztül a 
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Tóth-féle téglagyár mellett építe
nék meg, költségkímélést egyáltalán 
nem s közlekedési megkönnyitést is 
vajmi keveset találunk és nem hisz- 
zük, hogy ezt az államépitészeti hi
vatal is előnyösnek találná.

A veszélyesebb kanyarulatok 
megszüntetésével az előnyösebb 
közlekedést a jelenlegi müut-sza- 
kaszon is meg lehet valósítani, el 
lehet érni és éppen ezért a város 
vezetőségétől elvárjuk, hogy a vá
ros érdekében minden lehetőt el
követ arra nézve, hogy ez a na
gyon is fontos kérdés közmeg
nyugvásra úgy oldassák meg, ak
ként intéztessék el, hogy abból a 
városra sérelem vagy hátrány ne 
származzon, hanem a teljes körül
tekintéssel végrehajtott helyes és 
kifogástalan műut megépítésével, 
az idegen forgalom kimélyitésével 
és növelésével ennek az amúgy 
is hátramaradt kis városnak és la
kosságának érdeke lehetőleg elő- 
mozdittassék.

Törődjünk adóügyünkkel!
Adóügyi beadványok helyes keze

lése. Ha kérvényt, bejelentést, ellent
mondást vagy bármiféle adóügyi bead
ványt készítünk, akkor azt mindig két 
példányban készítsük el. Az eredeti pél
dányt adjuk be, a másolatot pedig az 
iktatóban dátumos vettemezési bélyeg
zővel bélyegeztessük le és tartsuk meg 
magunknak.

Eme módszernek meg van az az előnye, 
hogy a kezeink közt lévő másolati pél
dányból mindenkor megtudhatjuk bead
ványunknak eredeti tartalmát. Azon ki- 
vül, ha beadványunk elintézését kell 
sürgetnünk, akkor nem kell sokat ke
resgélnünk, mert a vettemezési bélyegző 
alapján, másolatunk segítségével hama
rosan megállapíthatjuk annak hollétét.

A beadványok elintézésének sürgeté
sére pedig legtöbbször szükség van. Nem 
elégséges, hogy például egy kérvényt 
beadjunk, hanem szükséges az is, hogy 
utána menjünk és annak elintézését 
sürgessük.

A vallomási ivek kitöltésénél is fon
tos a másolat készítése, mert sok eset
ben az adózó egyáltalán nem emlékszik 
arra, hogy tulajdonképen mit is vallott be.

A vallomási iveknél, ha nem is ké
szítünk másolatot, szükséges, hogy an
nak számadatait egy erre a célra fel 
fektetett füzetbe jegyezzük be esetről- 
esetre. Nehogy az adataink elfelejtése 
következtében tévedésbe kerüljünk és 
annak esetleges hátrányos következmé
nyeit kénytelenek legyünk viselni.

Bármennyire nehezünkre esik is, rá 
kell szánni magunkat arra, hogy adó
ügyi adataink feljegyzésére egy füzetet 
fektessünk fel, amelynek aztán mindig 
kéznél kell lennie, ha szükség van az 
adatokra.

De eme rendszer megkönnyíti a val

lomásunk elkészítését is, mert az előző 
évi vallomás adatai mindig rendelkezé
sünkre állnak.

*
Az érkező adóügyi iratok kezelése.

Ha bármilyen adóügyi iratot kézbesíte
nek nekünk, az első kötelességünk, hogy 
az átvett iratia azonnal ráirjük az átvé
tel napját.

Ugyanis úgy a fizetési meghagyások
nál, mint egyéb végzéseknél 30 napi 
fellebbezési terminus van adva és sok 
esetben előfordult, hogy az adózó elfe
lejtette az érkezés napját, minek követ
keztében lekéste a terminust, és elvesz
tette sokszor reá nézve igen fontos fel
lebbezését beadni.

A kézbesített iratokra az érkezéskor 
azonnal Írjuk rá a dátumot. Ezt a rend
szert nemcsak az adóügyi iratoknál, 
hanem minden más iratnál is alkalmaz
zuk saját érdekünkben.

Különösen arra ügyeljünk, hogyha 
valamely iratot kapunk és annak tartal
mát nem értjük meg, akkor lehetőleg 
mindjárt menjünk olyan helyre, ahol az 
irat tartalmát lelkiismeretesen megma
gyarázzák és az esetleges szükségessé 
vált intézkedést megteszik Sch. E.

Autópor— utczaöntözés.
Az autók porából igy nyár idején 

túlontúl bőségesen kijut a szegény tü
dőknek. A kocsik is vernek port, de mi 
az az autók porához képest? Az egyik 
egy kis köd, a másik sürő felhő.

Emeld a kocsiport századik hatványra, 
akkor megkapod az autók porát. És 
ehhez még ráadásul kapsz egy jó por
ció benzinbűzt is.

A régi világ nem haladt olyan gyor
san, mint az uj ; de nem is kellett neki 
annyi port és benzingőzt elnyelnie, mint 
nekünk. A mi szegény tüdőink nyögik 
a hatványozott gyorsaság áldásait az 
utczáinkat belepő egészségtelen por- 
mennyiségben.

A múlt század boldog embereinek 
fogalmuk sem volt arról a töméntelen 
pormennyiségről, amit mi szegények az 
autóktól fölkavarva kénytelenek vagyunk 
az utcákon és a házunkban elnyelni.

És ha a szomorú, egészségrontó jö
vőre gondolunk, amely ebben a tekin- 
teiben utódaink nemzedékeire fog rábo
rulni, mint por és benzingőz egészség
telen föllege: akkor arra jajdulunk, 
hogy ki kellene találni az autók részére 
egy külön portalanitó masinát, amely 
rá lenne szerelve minden automobil 
elejére s különbeni büntetés terhe alatt 
kötelesek lennének ezt a masinát hasz
nálni az autók, valahányszor lakott te
rületen haladnak át.

így talán lehetne a minimumra redu
kálni az autók öldöklő porfellegeit.

De mikor lesz az?
Addig az utcáink során száguldanak 

a személyszállító autók és a még sok
kalta kedvesebb teherautók is.

Az utóbbiak száguldozása már igazán 
nehezen elviselhető az idegekre és a 
tüdőkre nézve.

Hiszen elő van Írva a menetsebessé
gük ! — Elő van irva, az igaz. De hát,

T. Részvényeseink 
tudomására adjuk, 
hogy az 1930-ik 

üzletévre

Kg 6‘-  osztalékot
fizetünk részvényenként.

TATRA BANKA
fiókja

Rim. Sobota.
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mint a legtöbb előírás : ez is csak arra 
való, hogy be ne tartsák.

Tessék csak megfigyelni, hogy a vasút 
felől jövő teherautók milyen gyorsvo- 
nati sebességgel száguldoznak az 5—6 
méter lejtőjű ut során lefelé!...

A házak csak úgy rengnek bele, az 
órák eláilanak a falakon. Az utca tele 
van porfelhőkkel. Egész nap alig lehet 
ablakot nyitni valamikor. Sőt a zárt 
ablakokon át is belép a por szobáink
ba, szekrényeinkbe... Mennyi juthat hát 
belőle a mi szegény tüdőnkbe?...

De hát nincs itten segítség?...
Nincs ez ellen oltalom?...
Dehogy nincsen !
Ott az utcák öntözése !
Risum teneatis amid ! — Nevessetek 

egy jót, pajtások ! — Mondaná a nagy 
római költő, ha most élne.

Miben áll az az utcaöntözés?
Még a főfő utcán tán kétszer vagy 

háromszor végigjár gyorsan az öntöző
autó és kétszer-háromszor van egy-egy 
félórára pornak szünete.

De a többi utcákon ?
Ott nem kényeztetnek úgy el, mert a 

többi utcákon bonyolódik le a teher
autók főforgalma.

Itt is öntöznek. Reggel 8 óra után vé
gigsiet az öntöző-autó. Fél kilencre már 
nyoma sincs az öntözésnek. Aztán egész 
nap hiába várjuk a porfellegeket eny
hítő vizet. Néha kegyelemből megöntö
zik az ut felső végét, például a Kiskut- 
utcában, ott a vasút felé, az alsó rész 
nem kap több vizet.

Hja, a víz drága, spórolni kell vele.
így megy az öntözés a forgalmas 

mellékutcákon.
Hát elég-e ez?
Mi ez?
Egy csepp a tengerben. Ettől nem 

csendesülnek le a porfellegek, a melye
ket az autók és teherautók száguldozása 
fölver.

Az Isten áldja meg, hát legyenek már 
egy kis tekintettel a mi tüdőinkre is !

Ha öntözés segit, hát öntözzenek töb
bet és jobban, alaposabban ! Ad a Rima 
bőven vizet.

Ne száradjon az fel egy félóra a lat t!
Mert igy kevés. Így sok a por. Szen

vednek a tüdőink. Porosak a szobáink 
a mások kényelmének porfel legeitől.

Öntözzenek hát többet és jobban, ha 
az öntözésben a védelem ! És öntözés 
nélkül ne engedjék dolgozni az utca
seprőket.

Vagy pedig olajozzák be az utcák kö
vezeteit, akkor aztán jobban és kiadó- 
sabban megvédenék a porfellegek ellen !

Így, vagy úgy ! De segítsenek rajtunk, 
mert a lakásunk, a tüdőnk, az egészsé
günk pusztul a mások gyorsasága és 
kényelme miatt.

És hát — mi is emberek volnánk 
talán ?

Rólunk is gondoskodni kell !
Vagy nem ? Vdth.

A reálgimnázium tornadélutánja,
A helybeli állami reálgimnázium ma

gyar és szlovák tagozatai vasárnap, má
jus 31-én délután 3 órai kezdettel ren
dezik meg hagyományos tornadélután
jukat az intézet udvarán a következő 
programmal :

1. Játékok szlovák o. I—III.
2. Botgyakorlat, magyar o. I III.
3. Szabadgyakorlat, szlovák o. IV—VII
4 Dán gym., magyar o. lányoki-VII.
5. Szabadgyakorlat, magyar o. IV—VII.
6. Szabadgy., szlovák o. lányok I—VII.

Ötös csapatverseny.
(Tartalék.)

1. Súlydobás.
2. Magas ugrás.
3. Gerelyvetés.
4. Távolugrás.
5. 100 m. síkfutás.

Egyéni verseny:
1. Diskos-dobás.
2. Gátfutás 75 y.
3. 400 m. síkfutás.
4. Rúd ugrás.

Volley ball.
Hádzaná.

Kedvezőtlen idő esetén a tornadél
után junius 4 éré lesz elhalasztva. A 
reálgimnazisták élvezetesnek Ígérkező 
tornatinnepelyére ezúton is felhívjuk a 
közönség figyelmét. — Belépődíj tetszés 
szerint. A tiszta jövedelmet a szegény- 
sorsú tanulók segélyalapja kapja.

Mester!
Eltávoztál már jó ember közülünk, 
Simon Mihály, Te derék, tudós papunk, 
Itt hagytad a napfényes szép tájat, 
Mindenkit szerető lelki pásztorunk.

terraszon, hol fürge pincérsereg futkos, 
kezükben Gambrinus habzó nedűjével telt 
karcsú poharak. Fagyialtos kanalak csör- 
rennek az apró üvegtányérokon s kipirult 
arczu szépséges asszonyok, lányok babo- 
názó szemének fénye csillan ki szentjános
bogárként a muskátlik közül. Az öreg 
sétatér régi akácfáinak virága nem für- 
iözik már fehéren zöld lombsátorán s 
annyi szédülésbe vitt bóditó illatát nem 
hajtja többé már a terraszra a május- 
alkonyi langyos fuvalom. Czigánymuzsika 
kesergője sir ki az étterem nótás sarká
ból, belopódzik a terraszon ülök felhan
golt leikébe s az ábrándozásba ringató 
csodás májusi éjszaka csendjében halk 
dúdolás zümmög... „van az én szivem
ben dal. szerelem, bánat; több mint a 
nagyerdő minden galambjának"...

f

Pósa Lajos emléktáblájának lelep
lezése Nemesradnóton. Vasárnap, má
jus 31-én nagy ünnepe lesz Nemesrad- 
nót községének, ekkor fogják ünnepé
lyes keretek között leleplezni a község 
nagy szülöttjének Pósa Lajosnak emlék
tábláját. Az impozánsnak Ígérkező ün
nepélyen Pósa Lajos özvegye és leánya 
is megjelennek, valamint a Pósa-család 
budapesti tagjai és az egyéb rokonok 
közül is számosán.

SZEPLŐ,
MÁJFOLT

Bőrtisztitó
k en őcsök

GLASERNÁL.

Itten hagytad a vadvirágos rétet,
A kristálytiszta szép hives patakot,
A kis Rimának csobogó zúgását 
S a piac mentén álló ősi templomot.
Benne, mint vezér, mindig otthon voltál, 
Ha szóit a szép szavú égi orgona, 
Szárnyalt a lélek, vitt az imádságod : 
„Te benned bíztunk eleitől fogva."
Eltávoztál szeretett hittanitónk,
Nem hirdeted már a mennyei Urat, 
Legfeljebb átaiuszod virradatig 
A Téged is sorvasztó, kemény napokat.
Pihensz, mig egyszer csak pirkadni fog 
S hajnal hasadással zengeni az ég, 
Midőn eljő á feltámadás napja 
S hirdetni fogja Ür az Ítéletét !
Megnyugszik akkor álomra tért tested, 
Az ősi rögek közt lelked megpihen, 
Addig is békés legyen sírodnak mélye 
És az őrző Urad ... tovább is ... Isten !

Egy hálás tanítvány.

Nyári ruhát öltött a kávéház,
a keskeny terrasz telelésben kifakult s 
újra barnára olajozott sötétbörü deszkáit 
ráborították a kávéház előtt púposodó- 
gödrösödő, simára koptatott, kisarkalt 
szürke bazalt testére, hátára cifracirádds 
zöld rácsot állítottak s földes ládás sze
gélyére muskátlit ültetett a virágok mes
tere. A földigérő ajtószárnyakat vendég
szeretőén kitárták, a felgöngyölítve pi
henő csíkos vászonernyőt teleléséből kife- 
szitették s a kávéház tipikus alakjai 
elfoglalták megszokott nyári helyüket a

Doktorráavatás. A Rimaszombatból 
származó Vályi Zoltán budapesti posta- 
és távirda tisztviselőt a budapesti tu
dományegyetemen f. hó 29-én avatták 
a jogtudományok doktorává.

Simándy Pál Budapestre költözik.
A losonczi magyar akadémikusok egye
sülete junius 5-én, pénteken este ren
dezi meg idei utolsó kulturestjét Győry 
Dezső és Darkó István közreműködésé
vel a Szlovenszkórói Budapestre távozó 
Simándy Pál tiszteletére. A bucsuestély- 
számba menő előadáson Simándy Pál 
„T íz év Losonczon" dinen fog áttekin
tést adni a mozgalmas tiz esztendő küz
delmeiről és tapasztalatairól. A losonczi 
akadémikusok Simándy-estje iránt szé
leskörű érdeklődés nyilvánul meg. Az 
estélyt az YMCA előadótermében tart
ják meg.

A Mária-kongregáczió leányai junius 
hó 6-án este 8 órai kezdettel szinielő- 
adást rendeznek a Kath. Olvasóegylet 
nagy termében. Megelőző n a p : junius 
5-én este 7 órakor főpróba iskolásgyer
mekek részére. A Mária kongregáczió 
ezen előadásával az efezusi zsinat 1500 
éves emlékének akar hódolni, egyben 
köszönteni fogja szeretett főpásztorát, 
ki másnap a bérmálás szentségét fogja 
kiszolgáltatni. Belépő dij nincs, de ön
kéntes adományokat a jótékony célra 
való tekintettel köszönettel fogadnak. 
Az előadásra a nagyérdemű közönséget 
ezúton is tisztelettel meghívja a kongre
gáció vezetősége.

Rudnay Gyula losonczi képkiálli- 
tása. A losonczi városháza dísztermé
ben pünkösd vasárnapján nyílt meg a 
gömöri származású világhírű magyar 
festőnek, Rudnay Gyulának kiállítása.

A nyolc napon át tartó képkiállitást Ri
maszombatból is többen megtekintették. 
Az eseményszámba menő tárlaton Iványi- 
Grünwald nehány tájképe is ki van ál
lítva. Megtekinthető még ma vasárnap 
is 9—7*1 és d. u. 3 -  7 órák között.

Halálozások. Özv Sulik Andorné szül. 
Hruska Rozália, néhai Sulik Andor volt 
rimaszombati szabóiparos özvegye, éle
tének 58-ik évében szerettei körében 
Iglón f hó 25-én elhunyt. Halálát gyer
mekei : Klein Sándorné, szül. Sulik Mar
git, Sulik László, unokája Klein Gertrud 
s rokonai gyászolják.

Pivarcsik János mészáros, f. hó 27 én, 
61 éves korában városunkban meghalt. 
Temetése f. hó 29-én nagy részvét mel
lett ment végbe. Halála özvegyét dön
tötte gyászba.

Tízéves találkozó. A rimaszombati 
állami polgári leányiskolát 1921-ben 
végzett iskoiatársainkat ezúton kérjük 
fel, hogy a tízéves találkozó előkészítése 
céljából címeiket, illetve a julius 2-ki 
városkerti vacsorán való megjelenési 
szándékukat alulírottaknál iegkésőbb 
junius hó 15-éig bejelenteni szívesked
jenek. Szabucha Lászlóné, Virág Ilona, 
Rimaszombat.

Czionista-választások városunkban.
Mint értesülünk, a folyó évi junius hó 
29 én Báselben megtartandó XVII czio
nista világkongresszusra, mely hivatva 
lesz a fölött dönteni, hogy az uj Palesz
tina országot épitő czionista szervezet
nek mi legyen ezentúl a politikája a 
mandatárus angol kormánnyal szemben: 
„jogosan követelő", vagy „alázatosan 
könyörgő." — A képviselők választása 
(Csehszlovákia 11 delegátust választ, 
minden 2000 schekelfizető 1 delegátust) 
junius hó 2-án lesz megtartva városunk
ban és pedig Deutsch Salamon Schekel
és választási biztos lakásán (Stefanik- 
utcza 15) A választáson öt párt küzd 
a megválasztásért. — A legmarkánsabb 
pártok az arabokat dédelgető Weicmann- 
párt és az őt élesen támadó Jabotinsky- 
párt. — A Schekelfizetőket szavazatuk 
leadására kérik.

A tenniszalosztály vezetősége ezúton 
is felkéri Rimaszombat város sportsze
rető közönségét, hogy a folyó évi julius 
hó 16- tói-19 ig megtartandó tenniszver- 
senyek alkalmából az idegenből érkező 
játékosnők és játékosok részére szállást, 
esetleg ellátást is felajánlani szívesked
jenek. Erre vonatkozó szives bejelenté
sek Dr. Fényes Elemér titkár és Jetiinek 
László intézőnél eszközlendők.

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

„Ttindérújjak" czimü női kézimunka 
folyóirat házhoz szállítva számonként 
9 koronáért kapható R á b e l y  Mi k l ó s  
könyvkereskedőnél.

Fotókiállítás. A kárpátegyesület kas
sai osztálya junius 4-én két hetes fény- 
képkiállitást rendez Kassán, amelyen 
minden amatőr és szakfényképész részt 
vehet. A beküldött anyagot juty bírálja 
el. További felvilágosításokkal szolgál a 
kárpátegyesülef helybeli szervezete vagy 
közvetlenül a fotókiállítás intézője: 
Streck Aladár Kassa, városháza I. em. 
36. ajtó.

Nincsen többé Csőri!
Kicsit nevetséges, egy kutya fölött 

nekrológot Írni s joggal mondhatná va
laki, mit akarnak mindig azzal a kutyá
val ? ! De aki szereti az állatot, akinek 
élete egy részéhez tartozik az állat lei
kével való megismerkedés, aki ismeri 
egy kutya ragyogó, hű szemének titkait, 
aki el tud beszélgetni egy pulival, aki
nek jólesik, ha egy komondor bozontos 
szőrét megsimogathatja, az tudja csak, 
mit jelent elveszíteni a kutyát, akivel 
életünk egy darabja összeforrott.

Nem túlzott kutyakultusz ez, csupán 
szeretteink megbecsülése.

Csőrit, ezt a kis, göndör fekete kutyát, 
aki vigan rohant olykor a piaczig s 
vissza, nagyon sokan ismerték. Voltak 
barátai s voltak ellenzői. De ragyogó 
fekete szemével, okosságával megnyert 
pártjára mindenkit, szerették és becéz
ték, simogatták és ölbe vették. Népszerű 
kis kutya volt, barátságos, eszes, okos, 
tanulékony.

Szerette a cukrot, a süteményt és a 
csontot. Irtózott a zöldséglevestől s 
immel-ámmal ette a kenyeret. Örült a

víznek és kupaszámra kapta a zuhanyt 
nyári időben.

Ugatni roppant szeretett és csavarog
ni életeleme volt. Ha bolondozott, min
denki könnyekig nevette magát. Találé
kony volt és furfangos. Kitartó és őszinte. 
Szerette a virágokat és közibük telepe
dett. Kiskorában minden virágot össze
gyűjtött, fogaival tépte.

Egy időben mély gödröket ásott, ez 
volt a mulatsága. Egész éjjel dolgozott 
szuszogva s reggel komoly pofával ült 
munkája mellett.

Arisztokratikus hajlandóságú volt,csak 
a szegény embert ugatta. Ezért sokszor 
kikapott.

Fényes, fekete, göndör szőre volt, fe
hér mellénye, szürke cipője.

Kutyaadóját rendesen fizettük. Lajstro
mozva volt, rubrikázva, számontartva 
Nyilvántartott egyede volt a kutyatár
sadalomnak. Joga volt szavazni, lehetett 
volna képviselő a kutyaparlamentben. 
A bürokrácia rátette kezét s jegyet vi
selt a nyakán, ami csörögve messziről 
hirdette, hogy nem aféle kóbor eb ő, ha
nem adófizető kutyapolgár.

Az adóját apám fizette. De megérte

pénzét. Elugatta a tolvajt, fogadta a 
vendégeket, mulattatott s igyekezett 
meggyőzni egy olyan lelkiség meglété
ről, amelyben még hűség, szeretet, vi
dámság, közvetlenség : elsődleges fogal
mak voltak s ez megnyugtató volt min
denkire nézve.

Egy magasabb etika, tisztább morál 
hordozója volt ő, látszott, hogy nem volt 
ember, nem ronthatta meg semmi. Vi
lágnézete tisztult volt, horizontja az 
udvar és a kert.

sjc* *
Gyermekágyban múlt ki.
Rimakokován volt vendégségben, oda

vitték klinikára, autón. A gyerekek ját
szópajtása volt ő, megmelegedett a szive, 
aki ránézett. Bolondos, kedves kis jó
szág volt.

így halt meg nagy bánatunkra.
Megírni sem merték a rokonok.
Május elsején húnyt el, halála kinos 

volt és orvos állott fölötte. Segíteni nem 
lehetett rajta.

Elment itthonról meghalni, ö itt mu
lattató volt, nem akart szomoritani ben
nünket haiálával.

Két évet élt. Meghalt élete s az élet

tavaszán, születésnapján, május elsején. 
Cigány húzott a szomszédba, kosárba 
tették és sirt ástak neki. Mindenki meg
siratta.

Szomorú halála elrontotta pünkös
dömet.

Nincs, aki vigan ugrándozzon a lép
csőn, aki vigan utánam szaladna s kul
logva botorkáljon vissza. Nem látom 
fényes orrát többé a kapun szaglászni 
s nem hallom éles csaholását.

Szolgálni szépen tudott és két lábon 
táncolt.

Szerette a süteményt, a jó ételeket s 
a kényelmes úri életet. Szeretet fürödni 
és lefetyelni. Epikureista volt.

A félváros ismerte s becézte. Fürge, 
kedves kis kutya volt. Cikkeket Írtam 
róla örömmel.

Jött és ment, mint egy üstökös.
Mi nagyon szerettük őt és pünkösd 

szombatján, este, rágondolván újra meg
könnyeztük.

Nyugodj, békével, Csőri, kis kutyám I 
Szombathy Viktor.
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Eljegyzés. Fényes Ilit Rimaszombat, 
eljegyezte Rybczynski Eduard mérnök
Berlin.

A kassai felsőbíróság ítélete a Pitta- 
Siposs féle kémkedési ügyben. Feiebb-
vitel folytán szerdán Ítélkezett a kassai 
felsőbíróság Hanna-tanácsa a rimaszom
bati Pitia-S;poss féle kémkedési bűn- 
perben. Mint ismeretes a rimaszombati 
kerületi bíróság Pitta Rudolf villanyte
lepi könyvelőt és Siposs József bádo 
jjos mestert katonai árulás bűntettében 
bűnösnek mondotta ki és Pittát három, 
Siposst pedig négy és félévi fegyházra 
í t é l t e  Az elítéltek felebbezése következ
tében a felsőbíróság most foglalkozott 
az üggyel és a kerületi bíróság Ítéleté
nek Pitta Rudolfra vonatkozó részét 
megváltoztatva, nem katonai árulás elkö
v e t é s é b e n ,  hanem az árulás előkészíté
sének büntette címén Ítélte el és ezért 
másfél évi börtön büntetést állapított 
meg. Az ítéletnek Sipossra vonatkozó 
részét változatlanul helybenhagyta a fel- 
sőbiróság. Mindkét elitéit feiebbezéssel 
e i t  a telsöbiróság ítélete ellen.

Június 18 án lesz a Győry Margií- 
féSe kémkedési bünügy felebbviteli 
tárgyalása. A köztársaság védelméről 
szóló törvénybe iiíközö katonai árulás 
gyanúja címén perbc-fogoít s a rima
szombati kerületi bíróság által felmen
tett Győry Margit rimaszombati .ma
gánzónő bűnügyében, mint ismeretes, az 
államügyészség feiebbezéssel élt a fel
mentő ítélet ellen s ennek következtében 
az ügy a kassai felsőbíróság elé került, 
ahol a napokban tűzték ki a főtárgya
iéit és ped g junius 18-ára.

Az újonnan ültetett fák védelme.
Köztudomású dolog, hogy Rimaszom
bat városa nagy anyagi áldozattal fásí
totta utcáit s a Masaryk teret. Ezen ták 
nemcsak a város díszére fognak szol
gálni, de eiőfogják mozdítani a levegő 
felfrissítését, kellemes illatot árasztanak 
és árnyékos pihenőhelyeket biztosítanak 
majd kifej ődésiik aikalmával a város 
közönségének. Amennyiben azonban 
megállapítást nyert, hogy egyes rima
szombati lakosok és a városunkat láto
gató vidéki közönség köréből ezen fá
kat többen megrongálják, azért a város 
vezetősége azon kérelemmel fordul a 
város s a városunkat látogató vidéki 
közönséghez, hogy ezen fákat ne ron
gálja, azokat vegye védelmébe s külö
nösen vásárok alkalmával ügyeljen reá
juk és azokat, akiket a fák rongálásán 
tetten ér szíveskedjék azonnal bejelen
teni a rendőrségen vagy a városházán, 
mert hiszen azok közvagyont képeznek, 
de ezt követeli a közérdek is.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik felejthetetlen szeret

tünk c-ihunytával bennünket ért gyászunkban 
velünk éreztek, mélységes fájdalmunkat rész
vétük kifejezésével vagy személyesen vagy 
írásban enyhíteni igyekeztek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1931. május hó 26.
Müller család.

Az államrendőrség uj rangjelzése.
Az uj disztinkciók a régi rendőri rozet- 
tákkal je 17ík a rendőrség rangját. — A 
próbaszolgálatos rendőr egy, a rendőr 
kettő, a főrendőr három vízszintes irány
ban felvarrott rozettát kanott. A másod- 
osztályú felügyelők ezüst paszomántot 
kaptak egy rozettával, az elsőosztályu 
felügyelők két rozettával. Hasonló, de 
aranyrozettát és aranypaszcmántot ka
pott a tisztikar, melynél a jogi kvalifi
kációt a rozetták mellé varrott címeres 
gombok jelzik. A sima gombok a disz
tinkció mellett bizonyos parancsnoki 
beosztást jelentenek. A rendőrséget uj 
egyenruhával is ellátják, melynek szine 
tábori zöld.

Beszüntették az eljárást a rimaszécsi 
korcsmái haláleset ügyében. Az elmúlt 
év novemberében tragikus haláleset 
történt a rimaszécsi Fogyasztási Szövet
kezet korcsmájában. A vásár után ide
tért be egy kis áldomásra Szmuda Ist
ván dobécai gazda és amint késő este 
a szövetkezet udvarán botorkált, a ko
romsötétben elvétette az utat, a nyitott 
pinceajtón bezuhant a pincébe és holtan 
terült el annak kövezetén. A tragikus 
véget ért idős gazda holttestét csak 
másnap találták meg a pince mélyén,

amikor a család kerestetni kezdte a 
rejtélyes körülmények között eltűnt csa
ládfőt. A megejtett vizsgálat során ki
derült, hogy bűntényről nem lehet szó 
s a vizsgálat eredménye alapján az ei 
járást az államügyészség beszüntette.

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

Katonaszökevény cigánylegény. Bari 
Géza 21 éves harmad cigánylegény múlt 
év márciusában Magyarországra szökött 
a sorozás elől. Néhány hónap elmúltá
val, mikor a szökevény azt hitte már, 
hogy a katonai hatóságok végleg elfe
lejtkeztek róla, haza jött, a csendőrök 
azonban hoppon fogták és átadták a 
bíróságnak, ahol most mint katonaszö
kevényt egy hónapi fogházra Ítélték. Az 
antimilitarista cigánylegény belenyugo
dott az ítéletbe s annak letöltése után 
eleget tesz katonai kötelezettségeinek.

Vád alá helyezték a stredo kassza
fúróit. A 1 özépszlovenszkói villamos 
művek rozsnyói irodájában /február hó 
végén kasszafurók tettek látogatást és 
az alkalmazottak márcziusi fizetésére 
félretett mintegy 12000 korona pénztár
készletet ügyesen elemelve, nyomtalanul 
távoztak, anélkül, hogy munkájukban 
bárki is megzavarta volna. A nyomozás 
bizonyára holtpontra jutott volna, ha a 
pozsonyi detektívek egy gyanúsan köl
tekező fiatalember személyében vélet
lenül el nem csípik a sikeres kassza- 
fúrás főtettesét. A keresztkérdések tüzé 
ben a letartóztatott Gajdosik Lajos 26 
éves pozsonyi soffőr beismerte, hogy 
február 28-án tényleg Rozsnyón járt és 
a Sztredónál alkalmazott Csajkó Lajos 
szerelő baráti támogatásával ő hajtotta

végre a Wertheim-kassza kiturását. — 
Vallomása szerint Csajkó készítette elő 
a terepet a kiránduláshoz s útmutatásai 
nyomán azután Gajdosik kényelmes biz
tonságban fúrta meg a pénziárszekrény 
hátlapját s magához vette a tizenkétezer 
koronás készletet, amelyből Csajkón kí
vül annak húga Csajkó Ilona, 22 éves 
nyustyai lakos is kapott. A három jeles 
kompanista ellen az államügyészség 
most vádiratot adott ki és ügyükben 
rövidesen kitűzik a fötárgyalást.

Gyerm ekparadicsom  a Tátrá
ban. Páratlan gyermeküdülő fiuk
nak és leányoknak. Az egész fürdő 
a gyermekeké! Leggondosabb pe
dagógiai és orvosi felügyelet. Német 
és francia tanerők. Saját gazdaság, 
hizókurák. — Pompás strandfürdő. 
Óriási sporttelep. (Torna, atlétika, 
tennisz, lovaglás, futball slb. stb.) 
B a ld ó c z fü td ö  (Állomás: Spisské 
Podhradie).

Beszüntették az eljárást a feledi 
kasszafurók ügyében. Mint ismeretes, 
a múlt év októberében ismeretlen tet
tesek betörést kíséreltek meg dr. Zádor 
Jenő feledi ügyvéd lakásán, a Wertheim- 
kassza után érdeklődő betörők azonban 
az ügyvéd szakácsnéjának ébersége miatt 
eredménytelenül zárták kirándulásukat. 
A megindult vizsgálat során öt fiatal
ember, névszerint Lőkös Pál Barnabás, 
Lőkös Pál János, Simon László, Szabó 
János és Fekete László feledi lakosok 
ellen súlyos gyanuokok alapján eljárás 
indult, azonban a kihallgatások semmi 
névén nevezendő terhelő bizonyítékot 
nem eredményeztek s ennek következ
tében a meggyanúsított fiatalemberek 
ellen az államügyészség a vizsgálatot 
beszüntette.

Elítélték a fajbaromfiak tolvaját.
Jelentettük a napokban, hogy a feledi 
járás több községében egy szervezett 
társaság rendszeresen fosztogatja a ba
romfitenyésztők óljait és a Tornaija kö
zelében levő községekben is az utóbbi 
időben számtalan baromfilopás történt, 
anélkül, hogy a tettesek személyét ki 
lehetett volna nyomozni. Körtner Vilmos 
gesztetei lakostól a napokban harminc 
darab fajtyukot emelt el ismeretlen tet
tes a bezárt baromfiólakból s a káro
sult feljelentésére azonnal akcióbalépett 
csendőrök a lábnyomok alapján Kiss 
József gesztetei munkás lakásáig jutot

tak nyomozó utjokon. A gyanúba vett 
munkás körömszakadtáig tagadta a ter
hére rótt bűncselekmény elkövetését és 
minden áron alibit igyekezett igazolni, 
azonban a házkutatás aikalmával elő
került nehány fajbaromfi és a már le
vágott iöbbi állatnak tolla elárulta. A 
fajcsirkefogót átadták a bíróságnak, ahol 
előzetes letartóztatásba helyezték.

Bérmálásra
legalkalmasabb és legszebb ajándék

HŰIT* az imakönyv,
Nagy választékban kapható: Rábely Miklós

könyvkereskedésében Rimaszombat.

Beszüntették a vizsgálatot a pádári 
3000 pezos rablótámadás ügyében.
Mint ismeretes, ez év február 11-én és 
az azt követő napon két rablótámadás 
történt a Balogpádár közelében lévő 
erdő szélén. Az első nap Palcso József 
pádári földmivest fosztották ki bekor
mozott arcú utonállók, elszedve tőle 13 
korona készpénzt, másnap pedig Varga 
Sámuel pádári cipészmestert tartóztatták 
fel útjában és elrabolták Amerikában 
gyűjtött 3000 pezóját, amit egy rima- 
szombati bankban szándékozott bevál
tani. A károsultak által megadott sze- 
mélyleirás alapján a nyomozó hatóságok 
széleskörű vizsgálatot indítottak a ban
diták után, azonban négy hónap eltelte 
után sem tudtak semmiféle positiv nyomra 
jutni, úgy hogy az államügyészség az 
eljárást beszüntetni volt kénytelen.

Lelepleztek egy passzushamisitó 
gazdát. Fülöp Barna 40 éves jánosii 
gazda nemrégen passzust váltott a köz
ségi jegyzőnél egy régi marhalevél alap
ján, amelyben Fiilöp János hosszuszói 
gazda szerepelt tulajdonosi minőségben. 
A passzus kiállításakor sült ki, hogy a 
régi marhalevél hamisítva van, ameny- 
nyiben a volt tulajdonos nevét kika
parta valaki az okmányról és helyette 
irta be Fülöp János nevét. Az ellenmon-

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

dásokba keveredő gazdát a csendőrök 
vallatóra fogták, ő azonban váltig erő
sítette, hogy tisztességes utón jutott a 
passzushoz és semmi köze nincs a ha
misításhoz. A bíróság nem fogadta el a 
gazda védekezését és okirathamisitás 
cimén két hónapi fogházra és egy évi 
hivatalvesztésre Ítélte. Az Ítélet végre
hajtását nem függesztették fel.

Fogházban végződött a családi per
patvar. Szvitek Márton forgácsfalai 23 
éves munkás egy jelentéktelen ügyből 
kifolyólag összeveszett bátyjával, akit 
édesanyjuk szabadított ki a rabiátus fiú 
kezei közül. Az interveniálás miatt fel
bőszült fiatalember dühében az anyjára 
is kést emelt, Szvitekné azonban kellő 
időben bemenekült a lakásba és magára 
zárta az ajtót. Az elvetemült legény erre 
betörte a ház ajtaját és anyját olyan 
durván bántalmazta, hogy az asszony 
heteken át betegeskedett a tettleges- 
ségre vetemedett fiú ütlegel következ
tében. — A bíróság súlyos testi sértés 
cimén most vonta felelősségre a szülői 
tekintélyt nem respektáló családtagot és 
két hónapi fogházra Ítélte. — Az ítélet 
végrehajtását nem függesztették fel.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt k ap h ató!

Fiatalkorú revolveres útonálló. Múlt 
hó tizenhatodikén történt, hogy Tur- 
csányi János pelsőci lakost, amint fele
ségével hazafelé igyekezett az ország
úton, egy húsz év körüli fiatalember 
revolverrel feltartóztatta és pénzt vagy 
életet jelszóval ki akarta fosztani. Á 
megtámadott ember éktelen lármát csa
pott és segítségért kiabált, úgy hogy a 
támadó, a további bonyodalmaktól való 
félelmében zsákmány nélkül volt kény
telen elszelelni a támadás színhelyéről. 
Turcsányiék az ijedtség elmúltával arra 
eszméltek, hogy támadójuk nagyon is
merős volt és gyanujoknak azonnal ki 
fejezést is adtak a csendőrök előtt, akik 
egy 18 éves pelsőci fiatalember szemé
lyében el is fogták a revolveres uton- 
állót. A fiatalember ellen beismerő val
lomása alapján eljárás indult s most a 
kerületi biróság 3 hónapi fogházra el 
is Ítélte. Az ítélet végrehajtását nem

Kinő APOLLG mozgó
Szombat és vasárnap, május 30.-31. hangos és 

beszélő nagyfilm német nyelven :

K a m a r a  é n e k e s
Richard Tauber Sofia Pagay

Kedden, junius 2-án megható nagyfilm Szt. Ber- 
nardrendi testvérek szinjátéka nyomán :

A  k o lo s to r  fa la  m ö g ö tt
Főszerepben : Dene Morál, Bethy Byrd, Anita 

Doris, Kari. de Voyt.

Szerdán és csütörtökön junius 3-án és 4-én szen
zációs kémkedő affér. Az orosz titkos rendőrség 
fekete kabinetje munkában cári diplomácia intri 

kái. Lebilincselő nagyfilm:

A  feh ér  sz o n á ta
F őszerepben : Werner  Pilscbau, Vivian Gibson, 

K, Barthal.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

I V O Z Á R Y ,  Rimaszombat \
♦  7 ♦
* F e s t .  T is z t it .  M os. %
% Gyászruhák 24 óra alatt fes- ♦
♦ tetnek. ♦
|  Jutányos árak! “f Ü S  |

függesztették fel Az elitéit ifjú megnyu
godott az ítéletben.

Alkoholellenes hét. Szlovenszkó orsz. 
választmánya legutóbb elhatározta, hogy 
az alkoholizmus ellen, az alkoholellenes 
eszmék terjesztése, a nép egészségének 
javítása és erkölcsi életének fellendítése 
érdekében minden évben alkoholellenes 
hetet rendeznek.

Az anyák napját városunkban f. hó 
24 én a szokásos keretek között tartot
ták meg.

Medveíáncoltató oláhok jártak ná
lunk a múlt héten, nagyobb díszére és 
dicsőségére annak az állatvédelemnek, 
amely a csirkét sem engedi fejje! lefelé 
tartani a piacon. Gyönyörű kulturkép 
volt az orrában levő karikánál fogva 
bögésre ráncigáit, szenvedő, két szegény 
maczkó kínlódása.

A fegyvertisztogatás áldozata. Vi
gyázatlanságának lett áldozata pünkösd 
vasárnapján Drzdán András 26 éves 
nagyveszverési gazdálkodó, akinek fegy
vere tisztogatás közben egyszerre elsült 
s halálra sebesitette az elővigyázatlan 
embert. Dr. Vadasné, alsóbaiogi köror
vos éppen akkor utazott át autón a 
községen s ő részesítette első segély
ben a szerencsétlenül járt gazdálkodót, 
megmenteni azonban nem lehetett.

Pénztári elszámolás a hősök emlék
szobrára újabban befolyt összegekről:
1931. febr. 4. Pénztári állo-

mány................................. Ke 39373 62
1931. febr. 12. Szoyka-csa-

Iád koszorumegv. címen . „ 
1931. febr. 18. Közp. gazda-

200'—

szövetkezet adománya . „ 500'—
Márc. 11. Stredo vili. művek „ 200'—
Márc. 25. Konyha Géza . . „ 
Márc. 30. Ref. leánykor tem

plomi hangverseny ered-

111-60

inénye
Ápr. 3. Szoyka-család ko-

600-—

szőrű megváltás cimén . „ 
Ápr. 7. Bihary István tan- 

felügyelő adománya Szol-

200 —

nők (5 pengő) . „ 
Május 12. Özv. Runyay Gy. 

koszorumegváltás czimén

29'25

(Simon Mihály) . . . . „ 100'—
Összesen . Ke 41314*47

Többféle adm. kiadás . . „ 2250
Összesen . Ke 4129P97

Ri maszombat város 1273/30. 
határozatával a pénztár
hoz beutalt 4 drb Taka
rékbanki betétkönyvecske 
után befolyt összegek : 

40022. sz. Polg. Olvasókör
adománya........................ Ke 39P94

364. sz. Gyűjtés utján be-
folyt betét ................... n 7174

40021. sz. Fogyasztási sző-
vetk. adománya . . . . n 84676

39779. sz. Rimaszombati ta-
karékpénztár adománya . n 1955 15

Összesen Ke 44557'56
azaz negyvennégyezerötszázötvenhét ko
rona és ötvenhat fillér, mely összeg a 
Rimaszombati Takarékbankban kama
tozás céljából van elhelyezve.

Rimaszombat, 1931. május 30.
Szoyka Pál, pénztárnok.
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S P O R T .
Tennisz.

A csehszlovákiai magyarok bajnok
ságai. A csehszlovákiai magyar tennisz- 
szövetség ez évben rendezi meg első 
alkalommal a csehszlovákiai magyarok 
tenniszbajnokságaiért kiirt versenyeket. 
Ezen első verseny lebonyolításával a 
szövetség a rimaszombati RPOS tennisz- 
alosztályát bizta meg. A julius 16 tói 
19-ig tartó versenyekre az előkészüle
tek már serényen folynak és ismerve a 
RPOS égisze alatt megrendezett verse
nyek sima és kifogástalan lebonyolítá
sát, valamint Rimaszombat lelkes sport
közönségének közismert erkölcsi támo
gatását, minden remény meg van arra, 
hogy a csehszlovákiai magyar tennisz- 
szövetségnek ezen első reprezentatív 
versenye is méltó keretek között és a 
nemes célnak megfelelően fog lezajlani. 
A verseny részletes ismertetésére rövi
desen visszatérünk.

Football.
A pünkösdi mérkőzések sovány sport

élvezetet nyújtottak a közönségnek, a 
mely pedig önzetlen támogatásáért meg
érdemelné, hogy az ünnepi sportesemé
nyek már tradíciójuknál fogva is teljes 
értékűek legyenek.

RPOS— Zólyomi Union SK. 4:0 (2:0). 
Biró : Spóner. — Barátságos.

RPOS: Andrásik-Durda I, Markos- 
Sipula, Altmann, Kocsis Ofcsárik, Szmre- 
kács, Simon, Lendvay, Páricska 1.

A zólyomi vendégcsapat nem rendel
kezik különösebb képességekkel, nem 
igen késztette a RPOS-t teljes képes
ségének kifejtésére, s a nagy melegen 
kivül ebben a körülményben keresendő 
az oka annak, hogy a játék eléggé ala
csony nivón mozgott.

A RPOS-ban Andrásiknak kevés dol
ga volt, de alkalma nyílott egy pár szép 
védésre. A hátvédek közül Durda 1. volt 
a jobbik, aki jól működött. Markos 
könnyen fogta fel a dolgát. A fedezet
sorban Kocsis és Sipula jól megállták 
a helyüket, ellenben Altmann egészen 
indiszponáít volt. A csatársorban Simon 
játéka sokkal javult a legutóbbi mér
kőzés óta, bár kényelmesen játszott. 
Utolsó gólja mesteri volt. Partnerei kö
zül Lendvay volt a legjobb, akinek 
igyekezete érdemel dicséretet. Ofcsárik 
mindent elidegeskedett, Szmrekács gyen
ge volt, mig Páricskáról meglátszott, 
hogy csak szükségjátékos.

A zólyomiaknak csak agilitásukat és 
lelkesedésüket lehet dicsérni, egyébként 
technikai felkészültségük hiányos. Az I. 
félidőben sokszor veszélybe hozták a 
RPOS kapuját, de kapu előtti bizony
talanságuk miatt gólt nem tudtak elérni.

Góllövők Simon (3), Szmrekács.
Biró könnyű dolgát megelégedésre 

végezte.
RPOS—SK Viktória Jolsva 3:2 (1:0). 

Biró: Schwartz.
Pünkösd hétfőjén a RPOS több tar

talékkal spékelt csapata nehezen kiví
vott győzelmet aratott Jolsván, az ottani 
S. K. Viktória hatalmas fejlődést tanúsító 
csapata ellen.

A RPOS az előző nap kemény mér
kőzésétől kifáradtan, összetörve állt ki 
a jolsvaiak ellen, akik tavaly óta sokat 
fejlődtek és különösen a katonák sorai
ból vett uj játékosokkal nagyon meg
erősödtek. Az első félidőben még erős 
RPOS-fölény mutatkozott és Szmrekács- 
nak sikerült is egy pompás egyéni ak
cióból a vezető gólt megszerezni. — A 
második félidőben azonban — jóllehet 
a RPOS Simon gólja révén már 2:0 
arányban vezetett — a hazaiak voltak 
fölényben, sikerült is egyenlíteniük, de 
Szmrekács az utolsó percekben mégis 
megszerezte csapatának a győzelmet je
lentő gólt.

A RPOS csapatának legjobb része az 
Andrásikból, Durdából és Altmannból 
álló védelem volt, mely heroikus küz
delemmel védte a csapat kapuját. Kel
lemes meglepetés volt az egyre fejlődő 
Sipula értékes játéka. Egyébként az egész 
csapaton meglátszottak a fáradtság jelei.

A hazaiaknál Starmann kapus és Do- 
jfva hátvéd voltak a legjobbak. Megál
lapítható, hogy a jolsvaiak, ésszerű tré
ning és jónevü ellenfelekkel való mér
kőzések mellett, tekintélyes játékerőt 
képviselő csapattá küzdhetik fel ma
gukat. — Biró közmegelégedésre vezette 
a mérkőzést.

RME— Hungária (amatőr) Budapest 
3:2 (3:0). Biró: Heimlich. (Nemzetközi.)

RME : Lőkös I.-Spitz, Solymosy Ma- 
zsik, Ács, Lőkös II.-Moinár, Vrbka, Ba- 
iázsik, Posejpal, Szlovencsák.

A pesti amatőrcsapat szereplése nem 
váltotta be a hozzáfűzött várakozást. — 
Játékosai, mint a pestiek általában, ren
delkeznek technikai készséggel és össz- 
játékra való hajlammal, azonban játékuk 
— főleg az első félidőben — nélkülözte 
a lelkes és odaadó játékmodort, észre
vehetőig le is becsülték ellenfeleiket, 
amire a RME három előírásosan bera
gasztott góllal téritette észre a pesti 
vendégcsapatot. A második félidőben 
már sokkal nagyobb igyekezetét tanú
sítottak a pestiek, két gyönyörű góllal 
meg is közelítették a RME góiszámát, 
azonban az egyenlítésre már nem telt 
belőlük, már annál kevésbé sem, mivel 
a biró a 30. percben két játékosukat 
kiállította.

Külön kell megemlékeznünk a bíró
ról. Heimlich biró iskolapéldáját szol
gáltatta annak, hogy hogy nem szabad 
bíráskodni. Bizonytalan, nem tárgyilagos 
ítélkezései, lassú Ítélőképessége mindkét 
csapatot egyaránt sújtotta és tette ide
gessé.

A RME az 1. félidőben igen jól mű
ködött, főleg pedig a csatársorát illeti 
dicséret. Balázsik kitűnő irányítása alatt 
egészséges támadásokkal veszélyeztették 
a csatárok a pestiek kapuját s a táma
dásokat jó lövésekkel fejezték be. Mol
nár gyorsaságával és jó beadásaival 
tűnt ki, Vrbka és Posejpal a kapu előtt 
veszélyesek, ellenben Szlovencsák több 
jó gólhelyzetben hibázott. A fedezetsor 
elejétől végig szorgalmas volt. A hátvé
dek közül ezúttal Spitz volt jobb, de jó 
volt Solymosy is. Lőkös 1. szép védése
ket produkált. A II. félidőben a csapat 
játéka alatta maradt az 1. félideinek, a 
csatársor akciókészsége hanyatlott, a fe
dezetek és hátvédek sem bírták már 
parírozni a pesti támadásokat.

A gólokat Balázsik, Posejpal és Mol
nár rúgták.

A RPOS  vasárnap Pelsőcön játsza 
utolsó bajnoki mérkőzését a PSC ellen. 
A mérkőzés fontossággal bir a csapat 
II. helye szempontjából, amelyet való
színűleg a gólarány fog eldönteni, igy 
főleg a csatársor jut fontos szerephez. 
Remélhetőleg a csapat a várakozásnak 
megfelelőleg nagyobb gólaránnyal fog 
győzni.

A RME a tavaszi idény egyik lég 
fontosabb mérkőzését abszolválja itthon, 
a Füleki TC ellen. A RME-t füti az 
ambíció, hogy az FTC elleni értékes 
győzelemmel fejezze be a bajnoki küz
delmek sorozatát. Ha a csapat oly ön
tudatosan és lelkesen fog játszani, mint 
a Hungária ellen az I. félidőben s csa
társora is oly jó formát fog tanúsítani, 
úgy a siker nem is maradhat el.

RPOS Ib- Tisoveci SK  5:3. A RPOS 
tartalékok értékes győzelme.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
R ábely  K ároly laptulajdonos.

Kiilönbejáratu bútorozott
utczai szoba

magános ur részére azonnal kiadó.
Czim : e lap kiadójában megtudható.

F I G Y E L E M !
Tennisz-kedvelők, Losonci-utca és Cse- 
rencsényi-ut sarkán lévő kertben a 
tenniszpálya egy játszó csoport részére 
kedvező feltételek mellett az idényre 
igénybe vehető. — Értekezhetni ugyan
ott a helyszínen lehet.

Kövező fiókipar létesítés.
Tekintettel arra, hogy Rimaszombat 

városa ezen szakmában hiányt szenve
dett, czélom ezen hiányt pótolni, miért 
is tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy helyben kövezői fiók
ipart létesítettem.

Minden e szakmába vágó munkát a 
iegméltányosabb árak mellett szaksze
rűen végezek. — Miért is kérem a n. é. 
közönség szives pátfogását.

Maradok tisztelettel
VARECHA LAJOS,

kövező mester, Rimaszombat, Kishid-u. 7.

Értesítés.
Alulírott tisztelettel adom a n. é. kö

zönség tudomására, hogy uj és javítási

cserép- és palafedő
munkákat jutányos áron, pontosan és 
lelkiismeretesen készítek, úgy helyben 
mint vidéken. — A n. é. közönség meg
keresését és jóindulatú támogatását kér
ve, vagyok kiváló tisztelettel

R Ó ZSA . L A JO S ,
cserép- és palafedő mester 
Rimaszombat Ujváros-u. 14.

FOTO-cikkek
és fürdöfelszerelések

o lc s ó  á r o n  k a p h a tó k  a

BOKOR-drogáriábán.
Röfös és rövidáru üzletem részére 

keresek szakmabeli, rendszerető

elárusító leányt.
Szlovák, magyar nyelvtudás szüksé
ges, ellátás melletti fizetés igénye és 
arczkép beküldését kérem.

LAD1SLÁV FEIGEL 
JelSava.

Egy házi jé g sz e k r é n y
és

ea;y fagylalt-gép
eladó. — C z i m :  a kiadóhivatalban.

Lakóház

I  Lévárt gyógyfürdő |
^  posta Hrkác, állomás Tornaija, ahon- ^  
^  nan közvetlen autóbusz összeköttetése 

van a fürdőnek,

^  m á ju s  hó 1-én  m e g n y ílt .  ^
▲  R a d io a k t í v  vize nagyon jól gyógyítja ▲  

a r h e u r n á t ,  i s e h i a s t ,  b ő r b e t e g s é g é -  
^  k é t  stb. ▼
^  E l s ő r a n g ú  k o n y h a ,  n a p i  p e n z i ó .
A  I. osztály 40"— Ke. ▲
J  II. „ 3 0 - -  „ J

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Eladó ház.
Eladó Rimaszombatban egy ház, ma

gános udvarral. Vétel esetén azonnal 
beköltözhető.

Ugyanott egy uj hálószoba-bútor is 
eladó. — Cím: e lap kiadóhivatalában.

Kovács áruház
RIMASZOMBAT.

Nyug ágy. . . . Ké 80—120 ig 
Rollók, •  Zsalugatterek, •  Roletták. 
Biczikl ik.  •  Varrógépek részletre.

o lcsó  á r a k  "*!§&(%
Női ingek . . K5 5'90—1800-ig. 
Kiváló finom selyemharisnya K5 12 
Tennisz-rakett. Lack-olaj. Labda. 

Football-felszerelés.

3 szobás, magános udvarral, 
megvételre kerestetik. 
A já n la to k  a kiadóhivatalba.

MAJOROS JÓZSEF
ÉPÍTŐMESTER

Rimavská Sobota, Jánosi-uíca 61. szám.
E l v á l l a l  é p ít é s i  m u n k á k a t.

Az építkezni szándékozóknak a For- 
gách-utcára járó uj utcában építési tel
keket is ad rendes áron.

Jó minőségű gyári tégla waggontéte- 
lekben jutányos áron rendelhető.

Válaszfal üreges tégla az uj utcai 
építkezés helyén kisebb-nagyobb meny- 
nyiségben kapható.

Egy újonnan épülő ház, mely 3 és 
2 szobás lakásból és mellékhelyiségek
ből áll, julius 15-iki beköltözéssel eladó.

2 0  é v e s  s z 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 generáljavitását: traktor, benzinmo
tor, ipari és mezőgazdasági gépek, íüzi- 
fecskendők, kútszivattyuk 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 . )  1 0 - 5 2
Henger csiszolás, könyök tengely egali
zálás, autogén heggesztés. S. K. F. golyós 
csapágyak, Matador Englebert pneuk. — 
Autó- és Fordson alkatrészek raktáron.

Express autójárat
Murány-Poprád. Murány-Tiszolcz.

C s a t l a k o z á s o k  :
I n d . : M u r á n y b ó l  8 -3 0  p . r e g g e l .
É r k .:  P o p r á d r a  12  0 0  p . d é l b e n .
I n d . : P o p r á d r ó l  M u r á n y o n  á t  T i s z o l c z -  

r a  1 4 1 0  p . d é l u t á n .
É r k  : T i s z o l c z r a  1 7 -3 0  p . d é l u t á n .

„ E T E R N IT “-p a la  (Hatschek- féle), 
asztaliapok, falburkolatok, (egy
szerű és márványutánzat), sertés- 
vályúk, csövek és ajtóbetétek.

„ B I B E R 44, nedves falak és pin
cék szárazzá tételére alkalmas 
szigetelő anyag.

„ H E R A K L I T 44, könnyű falak 
építéséhez és menyezetnek ki
válóan alkalmas anyag.

Kizálólagos képviselet és állandó 
raktár R im a sz o m b a t  é s  v id é k e  
r é s z é r e  S E ID N E R  B E R N Á T  
és  F I A  fakereskedő cégnél Rim. 
Sobota, Vásártér.

Haszonbérbe kiadó,
1932. április 1-től 291 kát. hold jó 
karban lévő birtok elegendő épüle
tekkel. Az őszi munkálatok már ez év
ben elvégezhetők. — Értekezni lehet 
Simonffy Lajos tulajdonossal Ajnácskőu.

RUHAFESTES! TISZTÍTÁS!
S e ly e m  é s  s z ö v e t  n ő i r u h á k , fé r f i  

ö ltö n y ö k , fe lö ltő k  s tb  s tb . f e s 
té 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 llé r o k , in -
S z a k s z e r ű  munka! g e k  t i s z t í t á s a  h ó fe-  
G y o r s  szállítás! h ó rre  tü k ö r fé n n y e l.

11—26

M O R E
M a sa r y k -té r  9 . sz.

r
f  Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a

gazdagon fölszerelt és berendezett szőrmeáru-üzletem 
■ ■■■■?■■■■ ■■■■■■■■ mellé — kiegészítésként — fővárosi módra berendezett

szörme-megóvó intézetet
rendeztem be. Garancia mellett elvállalok szőrmebundákat, boákat és mindennemű 
téli ruháknak nyári moly elleni megóvását s egyszersmind ezeknek a javítását is. 

Amidőn ezen szolgálatomat a n. é. közönségnek felajánlom, egyben kérem
jóindulatú pártfogását. 'pisstfclcttel: L IC H T IG  sz ű c s  R im a sz o m b a t.

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


