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M Á R K U S  L Á S Z L Ó

Az óeeánrepülö magyarok
diadalmas hazaérkezésének öröm
hullámai még nem csitultak el a 
gyorsfolyásu világsajtóban. De a 
magyar szivek mély tavában ez a 
nagy magyar diadal, a háromszo
ros világrekord a hullámoknál is 
mélyebben fészkelte meg magát, 
mintha olyan természeti tüneményt 
okozott volna, amilyen a vulkáni
kus vizek szigetteremtő csodája: 
egy naprói a másikra egy virágos 
örömsziget támadt a szenvedések 
fekete árja fölött.

Sosem lehet elfelejteni azt a má
moros izgalmat, amivel mi, kisebb
ségi magyarok a rádió hangszórója 
előtt füleltük a döntő finis ideg- 
feszitő híreit. Reszkető, kipirult ar
cok tüze olvadt testvéri egyességgé 
a világon, mindenütt ahol magya
rok élnek. Örökre szép perczek 
voltak azok. És ezt az örömöt nem 
rontotta meg, csak annál értéke
sebbé tett az a két szimbolikus 
körülmény, amit egyszerű szóval 
pechnek neveznének: a lyukas
benzintankból hiányzó pár liter 
benzin miatt a végcél előtt bekö
vetkezett szépséghiba, és a másik, 
hogy a hármas világrekord félig 
beleveszett a krízis csúcspontján 
vonagló európai nyomor ijesztő 
hangzavarába. A szegény, nehéz- 
életű nép nagyszerű győzelmét

szimbolikus mellékjeienségek kisér 
ték, mintha óvni akartak volna a 
tutzott elbizakodottságtól. De csak 
nagyobbá, mélyebbé tették az 
óceánrepülés sikere fölötti örömöt: 
a kis, maroknyi nép két hős fia 
minden nehézség daczára is le
győzte az űrt és eredményével, 
gyorsasági és távolsági rekordjával 
felülmúlta az összes eddigi óceán
repülők teljesítményét.

A „Justice fór Hungary" sikeré
nek előkészítése anyagi kérdés 
volt: a külföld magyarjai, élükön 
Szalay bácsival, az Amerikába 
szakadt magyarral, áldozatkész sze
retettel tették lehetővé ezt az utat. 
A külföld magyarjai, a világban 
szerteszét szórt magyarok egyszerre 
az érdeklődés homlokterébe kerül
tek azzal a gesztussal, s Endresz 
és Magyar neve mellett a szivünk
ből nőtt örömrétegen ott ragyog 
ezeknek a szürke magyaroknak a 
neve is.

Erre a magyar szigetre érdemes 
elgondolkozva nézni, sokáig és 
bensőségesen. Ez a győzelem, ez 
az igaz öröm csak biztatást és sok 
tanitást adhat. Kitartásra, tudásra, 
felkészülésre tanít, az önbizalom 
rendíthetetlen megőrzésére és szim
bólumainak összessége a magyar 
igazság képét vetíti elénk.

Törköly József dr. nyilatkozott 
az aktuális városi ügyekről.

A városunk közönségét közelről érintő; sokszor igazolta azt, hogy ami „jó“ dön-
városi aktuális problémák előtérbe ke
rülése alkalmából a „Gömör“ munka
társa felkereste és meginterjúvolta a 
nyári üdülésre, pihenésre szánt időt is 
munkában töltő T ö r k ö l y  J ó z s e f  dr. 
nemzetgyűlési képviselőt, Rimaszombat 
város feloszlatott képviselőtestületének 
volt tagját, aki a legaktuálisabb városi 
problémák kérdésében a következőket 
mondotta :

A z  S tre d o  b érle té t m e g se m m is ítő  
O r s z á g o s  V á la s z tm á n y i h a tá ro za tn a k  
k épvise lő  ú r m ic so d a  je le n tő sé g e t  
tu la jdon it ?

A határozat még nekem kézbesítve 
nem lett s igy nem tudok teljes p r e 
cizitással nyilatkozni. A hir a csehszlo
vák kormánypártok berkeiből származik 
s a kormánypárti korifeusok nyilatko
zatait viszik a szelek ide és oda. Van 
az igazságtól való teljes megrémülést 
jelentő nyilatkozat, van olyan, amely a 
mi jövőbeli álláspontunkat tartja szük
ségesnek kikutatni és van olyan, amely 
már fenyeget is arra az esetre, ha a 
Sztredoval egyezséget nem kötnénk ! És 
egy heti elkeseredés után beledobták 
ugyanazok a kormánypárti körök, ame
lyek a megsemmisítést hírül adták, azt 
a lehetőséget is a közvéleménybe, hogy 
talán nincs is még a kormánybiztosi 
határozat megsemmisítve? Biztosat ak
kor tudok mondani, ha a határozat ne
kem kézbesítve lesz. Addig várunk és 
még azt is elmondjuk, hogy: Timeo 
danaos et dona ferentes. Mert a sorsunk

tés a politikai fórumtól jött, arra még 
mindig azt kellett mondani : „Adtál 
Uram esőt, nincs köszönet benne". Le
het azonban és ez volna természetszerű, 
hogy a jog tényleg legyőzi az erőszakot 
és akkor a mi igazságunk, amely meg
dönthetetlen, feltétlenül győz. Én, aki 
mindig bíztam és bizok az igazság ere
jébe, e lm a ra d h a ta tla n n a k  ta r to m  a  m e g 
sem m is íté sé t, ha másként nem, a Lég 
felsőbb Közigazgatási Bíróságnál. Utó
végre is a Legfelsőbb Közigazgatási Bí
róságnak a „Gömör“-ben szószerint le
közölt határozata kétséget sem hagy

arra, hogy a kormánybiztos 40 évre ki
terjedő hatállyal nem intézkedhetik. Nem 
lehet az Országos Hivatalról, illetve az 
Országos Választmányról feltételezni, 
hogy a Legfelsőbb Közigazgatási Bíró
ság döntését tudatosan negligálná és 
kitenné magát annak az előrelátott jog
következményeknek, hogy határozatát a 
Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság meg
semmisítse. Egyébként, hogy az Orszá
gos Hivatalnak a jogkérdés tekintetében 
semmiféle kételyei se lehessenek, intéz
kedtem, hogy a Legfelsőbb Közigazgatási 
Bíróság döntésének eredeti kiadmánya 
az Országos Hivatalnak a Sztredo ügy 
aktáihoz megküldessék. Ekkor az Or
szágos Hivatal ki nem térhet az elől, 
hogy a jogkérdésben a Legfelsőbb Köz- 
igazgatási Bíróság döntését akceptálja, 
mert elleneseiben azt a vádat venné 
magára, hogy eljárása nem jóhiszemű. 
Ezt az Országos Hivatalról, illetve Vá
lasztmányról feltételezni nem szabad.

Én a megsemmisítés megtörténtét 
valószínűnek tartom. Mert különben nem 
értem, hogy a csehszlovák kormánypárt 
ezt a hirt miért bocsájtotta volna világgá?! 
Miért lett volna oly nagy lótás-futás ? 
Telegram? Miért üzengettek volna ne
kem ? És miért akarták volna kitudni, 
hogy a megsemmisítés után mi az én 
álláspontom? Lehet, hogy a határozatot 
célszerűnek tartják visszatartani még 
jó ideig, presztízs kérdésből, illetve a 
Sztredora való tekintettel. Ehhez pedig 
el kell terjeszteni azt a kontra hirt is, 
hogy még nem következett be a meg
semmisítés. Ez mind politika. Mit lehet 
tehát tudni hogy van. Akár hogy van 
is, az biztos, hogy az igazságnak előbb 
vagy utóbb, de győzni kell és győzni fog !

A hatalmi politika lehet, hogy a meg
semmisítés után se fogja feladni a küz
delmet. Akkor pedig arra fog törekedni, 
hogy a községi választásokon egy „jó“ 
képviselőtestületre tegyen szert. Égy „jó“ 
képviselőtestület, remélik, hogy jóvá
hagyja a 40 éves Sztredo szerződést, egy 
300%-os pótadóval terhelt költségvetést 
elfogad és hozzájárul ahhoz, hogy a 
példánykép Rimaszombat megszűnjék 
magyar Rimaszombat lenni. Ilyen kép
viselőtestületet én elképzelhetetlennek 
tartok, mert nem hiszem, hogy Rima
szombatban akadjon olyan hitvány ma
gyar ember, aki ily képviselőtestület 
alkotásához odaadná magát éscimborás- 
kodna bármiért is az ellentáborral. Én 
és a magyarság ez ellen életre-halálra 
harcolni fogunk, mert Rimaszombatnak 
örökre meg kell maradni magyar Rima
szombatnak ! És meg is marad, ha a 
magyarság összetart és minden árulást 
csirájában elfojt ! Bízom benne, hogy ez 
igy is lesz !
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BETÉTJEIT helyezze el a TATRA BANKNÁL.
A Betétekért szavatol 750 millió Kő összvagyon.

A „ T a t ra  B a n k a "  Szlovenszkó legnagyobb Pénzintézete.
Központ: Tűre. Sv. Martin. —  Keresk. igazgatóság: B ratislava.

Fiókok és kirendeltségek :
Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Bánovce N. Bebravou, Bardejov, Bra
tislava, Brezno Nad Hronom, DobSina, Dőlni Kubín, HnúSfa, Humenné, 
Hava, JelSava, Keímarok, KoSice, Liptovsk^ Hrádok, Liptovsky Sv. Miku
lás, Lucenec, Michaiovce, Modr^ Kamen, Moldava Nad Bodvou, Nitra, 
PlieSovce, Pova2ská Bystrica, PreSov, Revúca, Roínava, Sabinov, Secovce, 
Senica, Stítnik, Stubnianske Teplice, Topofcany, Tornafa, TrebiSov, Tren- 
éianske Teplice, Trenéín, Trnava, Vefká Bytéa, Viútky, Zvolen, Zilina.

A m eg se m m is íté s  u tán  k ép v ise lő  
u r m it ta r t  s z ü k s é g e s  te e n d ő k n e k?

A nagy nyilvánosság előtt erről a mi 
küzdelmünk érdekében bajos mindent 
feltárólag nyilatkozni. Mégis annyit, hogy 
a kormánybiztos urat felkérjük, hogy 
kötelességét az in integrum restitució 
érdekében a jogi konzekvenciák terhe 
mellett teljesítse.

A Sztredoval hajlandók vagyunk a több
séget, vagyis a magyar lakosság több
ségét jelentő magyar pártok nevében 
tárgyalni annál is inkább, mert már a 
kormánybiztos ur által, álszeméremből 
titkos utón, ez iránt felkérésben része
sültünk. Mi nem űzünk presztízs politi
kát, minket csak a város érdeke veze
tett és vezet és fog vezetni. Hajlandók 
vagyunk tehát kizárólag a város érde
kében való tárgyalásra. De a hangsúlyt 
világosan a város érdekére helyezzük. 
És szerződni szeretnénk a Sztredoval 
nagybani áramvételre. Ha ily tárgyalás 
nem történik, akkor sem ijedünk meg. 
A bírósággal is kitudjuk mozdítani a 
rosszhiszemű birtokost a birtokból, sőt 
a károk megtérítését is ei tudjuk érni 
azok által, akik a jog szerint azért fe
lelősek. Minket az nem állit meg a 
kötelességteljesités utján, ha a kormány- 
biztos a még rendelkezésére álló rövid 
uralma alatt minden beadványunkat 
ad acta téteti is. Végre is a jog és 
igazság erősebb mint egy kormánybiz
tos. De erősebb a Sztredonál is, aki fel
tétlenül rosszhiszemű birtokos, mert a 
bérleti szerződés rendelkezése szerint a 
bérlet csak a szerződés jóváhagyását kö
vető hónap első napjaiban kezdődik, a 
szerződés jóváhagyásáról pedig ez idő 
szerint szó sincs ! A jogalap nélküli és 
kifejezett tiltakozás ellenére történő bir
toklást a jog rosszhiszemű birtoklásnak 
minősiti! Mi a tiszta igazságot akarjuk.

M i a vélem én ye  k é p v ise lő  u rn ák  a  
le g ú ja b b  k o rm á n y b iz to s i k ö ltsé g v e 
té s rő l ?

Az, hogy azt is megfellebbeztem. Mert 
ezzel is túllépi még és megint a kor
mánybiztos a folyó ügyek intézését. De 
az országos hivatal megsemmisítő vég
zésének sem engedelmeskedik. És fity- 
tyet hány a 169/1930. számú törvény
nek és az előirt törvényes feltételek 
teljes hiánya dacára 300% pótadót akar 
kivetni, Rimaszombat adóköteles va
gyonnal rendelkező magyar lakosságára. 
Mert ez a 300% mást alig terhelhet. 
Sőt tovább megy és az említett törvény 
11. § a alapján az országos hozzájáru
lási alapból akar mesterségesen felállí
tott költségvetési tételek segítségévet 
az országos hivataltól segélyt.

Örülök neki, hogy ezúton is felvilá
gosíthatom Rimaszombat magyar lakos
ságát erről a kérdésről, mert a megté
vesztő beszéd itt valóságos orgiát ül.

A szóban levő segélynek csak akkor 
van helye, ha 350% pótadó se elég a 
költségvetési hiány fedezésére és ha 
ezenfelül a törvény szerint szedhető 
összes községi adók is elégtelenek a 
deficit legális eltüntetésére. 350%-os 
pótadóról Rimaszombatban szó sem le
het, hiszen a kormánybiztos is törvény- 
ellenesen csak 300%-ot határoz. Hét 
községi adó Rimaszombatba még be
hozva nincs, nem hogy behajtva volna. 
Tehát ha akármennyire is kívánatos 
volna, ahogy nem az, az országos segély, 
azt nem kaphatja meg a város, mert a 
169/1930. számú törvény feltételei ehez 
nem forognak fenn. De nem is lehet az 
kívánatos, hogy akkor, mikor a maxi
mum 210% pótadó is elég, még 140%- 
os pótadótöbbletet kelljen fizetni és még 
hét uj adóval kell megsanyargatni a
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város lakosságát csak azért, hogy a 
magyarság sorsát előbbre nem vivő 
célok érdekében törvénytelenül, az or
szágos választmány esetleges tévedésé 
bői vagy 150.000 korona maximális se
gélyt kapjunk. A várostól ez igen dőre 
eljárás lenne, mert hasonlítana ahoz a 
rég volt miskolczi csizmadia eljárásához, 
aki hamis négy krajczárokat gyártott 
és darabja 90 krajczárjába került neki. 
Ekkora bölcsességet nem vagyunk haj
landók bevenni. Az a jóhiszemű tévedés, 
amely mindent a reménybeli garas ál
láspontján akar megoldani, hivatkozik 
egy pár szerencsétlen magyar község 
példájára és azt a mennybeli nagy bol
dogságot nagyra festi, amelyet az or
szágos segély révén elértek. Erre legyen 
szabad hivatkozni dr. Holota János ma
gyar nemzeti párti nemzetgyűlési kép
viselőre, aki Érsekújvárnak az országos 
állami segélyt kikérte, aki szomorú ta
pasztalatok alapján nyíltan hangoztatja, 
hogy minden magyar község és város 
tartózkodjék ily segély kérésétől, mert 
ha ezt megkapja, akkor a függetlensé
gétől, a szabadságától, a költségvetési 
jogától örökre elbúcsúzott és az önkor 
mányzata egyeniő lett a nullával. Ezzel 
a véleménnyel mindenben egyetértek !

Ezek után megértheti mindenki, hogy 
Rimaszombat nem lehet Pali és nekem 
felebbezni kell és felebbezni fogok 1 
Megnyugtathatok különben mindenkit 
afelől, hogy az ország hozzájárulási 
alapja, amelyből a segély fizetődik, már 
teljesen kimerült és igy segélyt Rima
szombat már ezért se kaphat!

Egyébként a felebbezéseim csak 
a megbízhatatlan koponyák' szerint ár
tottak a városnak. A költségvetést, azért 
mert felebbeztem, most már harmadszor 
kellett csinálni. Nem baj, ha negyed
szer kel! is csinálni, mert minden to- j 
vábbi változás, csak a varos lakosainak 
javát szolgálhatja. Ezért pedig a fele
lősséget vállalom. A munkáért pedig a 
megjavuló magyar sorsban fog meg
fizetni a jó Isten.

*
A város polgársága nyugodtan tekint

het az őt közelről érdeklő aktuális prob-; 
lémák megoldása elé, mert Törköly Jó-! 
zsef dr. nemcsak az országos, de a 
városi ügyekben is a magyarság, a pol
gárság érdekvédelmét szivén viseli s 
iankadaiian kitartással küzd faja és 
nemzete jobb életének megteremtéséért, 
boldogulásának eléréséért. □

Á pénzügym inisztérium  u tasítása  a 
töm eges árverések  ellen.

Ez év első negyedének kedvezőtlen 
adóbevételei a pénzügyminisztériumot 
arra késztették, hogy az adóhivatalok
nak újabb részletes utasítást adjon az 
adók behajtásának és végrehajtási utón 
való behajtásának módozatairól. A pénz
ügyminisztériumi utasítást a vezérpénz- 
ügyigazgatóságok s az adóhivatalok a 
legutóbbi napokban kapták meg.

A pénzügyminisztérium ebben az uta
sításban felhívja az alárendelt hivatalok 
figyelmét, hogy az adók beszedésével 
kapcsolatos minden ténykedésnél, vagyis 
a fizetési meghagyás és a végrehajtás 
közötti cselekményeknél ne járjanak el 
kellő megfontolás nélkül, sablonszerűén, 
hanem az adókünnlevőségek gyors lik
vidálására való törekvésben is feltétle
nül s a legnagyobb gondossággal tar
tózkodjanak a tömeges árverésektől, kü
lönösen faluhelyen, mert ezek nagyon 
rossz vért szülnek s az adófizetők kö
rében nem kívánatos elkeseredést vál
tanak ki, ezt követi számtalan Írásbeli 
és szóbeli panasz, ami ismét csak a 
pénzügyi igazgatást terheli fölösleges 
munkával.

Az utasítás szerint külömbséget kell 
tenni oly adófizetők között, akik a ta
pasztalat szerint egyszeri megintésre ki
fizetik az adótartozásokat s azok között, 
akik a végrehajtási eljárás nélkül sem 
fizetnek. Ez utóbbi csoporton belüi is
mét vannak olyanok, akik azért nem 
fizetnek, mert valóban nincs pénzük s 
minden jóakaratuk ellenére sem tudják 
leróni adótartozásukat s olyanok, — akik 
konok nemfizetők, akik nem akarnak 
fizetni, bár van pénzük. Az első csoport
beli adófizetőkkel szemben, vagyis azok
kal szemben, akik rendesen egy fizetési 
megintésre rendesen fizetnek, nem sza
bad megindítani a végrehajtási eljárást, 
ha oly eset adódik eiő, hogy mostaná
ban egy megintésre sem fizetnek. Az

ilyeneket az Írásbeli megintés után, 
előbb szóval, távbeszélőn, majd ismé
telten Írásban kell felszólítani fizetésre.

Azoknál az adóalanyoknál, akik adó
tartozásuk megfizetésére nyilvánvalóan 
képtelenek, mert anyagi viszonyaik le
romlottak, meg kell elégednie az adó
fizető által fölajánlott részlettörlesztés
sel s az adóalany amaz Ígéretével, hogy 
a hátralevő tartozást részletekben fizeti 
meg.

Végül a jó vagyoni helyzetben élő 
adófizetőkkel szemben a törvény teljes 
szigorúságával kell fellépni.

Áz ilyen megkíilömböztető eljárás kü
lönösen szükséges a mai gazdasági vál
ság idején, nevezetesen pedig az elemi 
csapásokkal sújtott községekben és já
rásokban, mert csak igy kerülhetők el 
a tömeges árverések, amelyek gyakor
lása elveszti erkölcsi hatását s igy célját 
is, ellenkezőleg, az adófizetőkben da
cosságot ébreszt, — még azokban is, 
akik különben rendesen fizetnek.

Az adókivetések ellen benyújtott fel
lebbezéseket s az 1927—76. számú, az 
egyenes adókról szóló törvény, valamint 
az 1924—235. számú, a rendkívüli adó- 
leirások engedélyezéséről szóló törvény 
alapján adókedvezmények iránt benyúj
tott kérelmeket a legsürgősebben kell 
elintézni.

Ügyelni kell arra, hogy az 1927- és 
a 77. számú törvények az önkormány
zati testületek pótadóinak százalékát 
pontosan határolják és hogy az adóki
vetés most már a rendes időben törté
nik meg, vagy hogy az adóteher elvesz
tette azt a különös súlyát, milyennel a 
háborút követő években nehezedett, a 
rendkívüli adókedvezmények iránti ké
relmek jogosultsága rendesen már kisebb 
fokú, mint régebben volt. Az 1927-es 
és későbbi adótartozásainak leírása és 
ez évre esedékes adóknak csökkentése 
iránt benyújtott kérvényekről az alá
rendelt hatóságok kéthavonkint kötele
sek névszerinti kimutatásokkal alátá
masztott jelentést tenni a pénzügy
igazgatóságoknak, különös tekintettel a 
kedvezően elintézett kérelmekre. — A 
vezérpénziigyigazgatóság az összesi- 
reít kimutatásokat a pénzügyminiszté
riumhoz terjeszti be. Az első kimuta
tás az év első négy hónapjában elinté
zett kérelmekről junius végéig lett fel
terjesztve a pénzügyminisztériumhoz.

Szlovenszkói magyar tanítók 
dalárdája Rimaszombatban.
Városunk és vidéke közönségének ta

lán nincs is tudomása arról, hogy a 
szlovenszkói magyar népnevelőknek Ko
márom székhellyel kitünően szervezett 
országos egyesülete van. Nagyarányú, 
általános kulturtevékenységet fejt ki s 
legnagyobb büszkesége a már több Íz
ben kitüntetett dalárdája 

augusztus hó 15-én városunkban óhajt 
hangversenyt rendezni.

Meg vagyunk róla győződve, hogy 
városunk dalkedvelő és műpáríoió kö
zönsége a legnagyobb rokonszenvvel 
fogadja ezt a hirt, mert vájjon hol tud
nák jobban méltányolni a lélekből fa
kadó dalt, mint Rimaszombatban, a 
hajdani nemzeti csalogány : Blaha Lujza 
szülővárosában. Rimaszombatnak ősidők
től fogva féltett klenódiuma volt sok 
babért aratott nagyhírű dalárdája ; Buda
pest, Debreczen, Miskolcz, Pécs, Fiume 
mind örökbecsű nagy dijakkal tüntet
ték ki.

A magyar tanítók dalárdájának elvi
tathatatlan nemes célja az, hogy a nép
dal gyöngyei soha feledésbe ne menje
nek és a nép közkincseivé váljanak. 
Érezzük és tudjuk, hogy milyen kincse 
a dal minden nemzetnek. Él nem vált 
soha egymástól az ember és a dal. — 
Minden népnek megvannak a daloskörei. 
Az első minnezengerek, a trubadúrok 
és bárdok elhangzott dalai óta kulti- 
válták a dalt széles e földön. Mikor 
egy nép történetével meg akarunk is
merkedni, keressük a népköltés gyön
gyeit s minél gazdagabb a nép dalköl
tészete, annál műveltebb az a nép.

S ki ne ismerné a dalnak meg nem 
dönthető uralmát; mert nincs olyan 
hullámzás, mely a dalt elsöpörhetné. 
Dal mindig volt és mindig lesz. — Az 
anya dalt dudol a csecsemő fülébe, a 
szerelmes dalolva suttog szerelmeséhez. 
A dal varázsa távoli nemzeteket hoz 
közel egymáshoz. A dal gyújt, a dal

kibékit; a dal emlékeztet és feledtet. 
A dal egyedül, minden segítség nélkül, 
pusztán a melódia révén teszi meg az 
utat szivtől-szivig !...

Lelkesült örömmel üdvözöljük a dalos 
tanítók nagyrahivatott akcióját s hisz- 
szük, óhajtjuk és reméljük, hogy váró 
sunk minden szép és nemesért lelke
sülő közönsége szives „Isten hozotí“-al 
fogadja őket. Schlosz Lajos.

nép gyülekszik s kéjjel fürdik hőben, mert 
nem lesz ott hiány parázsszemü nőben.

Iszonyú a hőség, olvadozunk szépen, 
a legjobban látjuk ezt, kérem, a pénzen; 
elolvadt, hová lett, tudja Mindenható, ami 
nem olvad, az nem más, mint az adó.

... Szörnyű nagy a meleg, alig alig 
álljuk, a hüs ősznek jöttét bizony vágyva 
várjuk, mert ha még tovább tart ez a 
hőség, kérem, elolvad a toll is az Árgus 
kezében.

Temetőnk kútja.
Lesz már ez is valahára.
Városunk lakosságának egy része a 

mostani vezető hatósághoz fordult ké
relmével, hogy temetőnkben öntöző ku 
tat létesítsen a város. A lakosság ké
relme meghallgatásra talált, legalább is 
városunk mérnöke pár héttel ezelőtt 
szemlét tartott a temetőben, hol lehetne 
öntöző kutat ásatni?

Mert pár évtizeddel ezelőtt ástak már 
egy öntöző kutat a temető közepén, 
amely 12 méternél mélyebb volt, de 
egy-két évi keserves működés után 
dicstelenül végezte pályáját: kiszáradt 
és betömték.

Úgy kell tehát most megoldani a 
kérdést, hogy a kút hosszabb időre 
hasznavehető legyen.

A temetői patak partján talán alkal
masabb volna kutat ásni, mert ott ki 
sebb mélységben találnának állandóbb 
vizet, mint azt egypár kút a felsőbb 
helyeken bizonyítja.

Igaz, hogy igy a kút nem volna köz
ponti fekvésű s ez kár, de ha másként 
nem lehetne, igy is jó és megfelelő 
volna.

Fölmerült azonban az a terv is, hogy 
a temető közepe táján vannak vizenyős 
helyek, ahol a mélyebb kriptaüregek 
megtelnek néha 1 méternél magasabb 
víztömeggel. Ha ilyen forrásos helyre 
akadnak, ez bizonyára célszerű kutat 
szolgáltatna.

Városunk mérnöke ilyen hely kuta
tását és furatását helyezte kilátásba. De 
még nem intézték el a kutatást s igy a 
kút kérdése még nyílt kérdés.

Jó lenne a kutatást hamarosan bevé
gezni és a kút ásatásához hozzáfogni. 
Mert beállottak a kánikula száritó nap
jai, amikor a Rima vize is rohamosan 
apad s a temetőpatak is ki fog száradni. 
Akkor nem lesz viz, ha kutat nem 
ásatnak.

Pedig a sirok sok szépen ápolt ke
gyeleti virága eped és sóvárog öntözés 
után a forró napokban.

Ne várjuk meg, amig beáll a költő 
dala a sivár pusztaságról:
„Az aszú kóró ott sovárog,
Hogy szálaival jelképezze a pusztaságot."

Ami a kút kérdését illeti, azt úgy kell 
megoldani, hogy annak szerkezete ne 
legyen nehezen kezelhető. Mert akkor 
sok gyenge asszony és gyermeknép nem 
tudna vele bánni, pedig sokan hasz
nálják a temetői kutat. Ezért könnyen 
járó szerkezetre lesz szükség, hogy 
mindenki kezelhesse és ne romoljon el 
egyhamar. Jó volna talán az úgyneve
zett „paternosteres" szerkezet, a mely 
a vizet egy csövön könnyű szerrel fel
hozza. Ilyen volt is a főgimnáziumban 
a vízvezeték előtt és ott jól bevált.

Tessék utána nézni, hogy az öntöző 
kút jó helyen legyen és könnyen járó 
szerkezettel lássák el. Vdth.

H ÍR E K
Ének a kánikuláról.

Hőhullámban fürdik ember, növény, 
állat, a hideglelős is leveti a sálat; mert 
divatját most a fürdőkosztüm járja, ha 
hosszabb is már a modern nő szoknyája.

Átlátszó tüllháló födi csak a testet, 
nem látsz fess kombinét, avagy csipkés 
inget; nimfaként éviekéi a strandon a 
médi, meg a sok flörtölő tiszieskoru néni.

Fagyialtos ütegek csilingelve járnak, 
enyhülésére a tikkadt, szomjas szájnak; 
a vénkecskék is nem sót, de jeget nyal 
nak s kevesebben mennek neki igy a 
falnak.

Vig nyári mulatság lészen nálunk máma, 
hetedhétországon nem lesz annak párja; 
roppják majd a táncot, hangos lesz a 
berek s a fák  árnyékában tiirhetöbb a 
meleg.

Autókorzóra, footballmeccsre, táncra, 
kabarémökára, dalra, zongorára tenger-

Kinevezés. A magyar miniszterelnök 
L u k á c s  Géza dr. t, Lukács Géza nyug. 
főispán fiát miniszteri segédfogalmazóvá 
nevezte ki.

Tanfelügyelőség-áthelyezés. Az is
kolaügyi miniszter a rimaszombati ke
rület népiskoláinak tanfelügyelőségét 
Tiszolcról Rimaszombatba helyezte át 
„Rimaszombati I. tanfelügyelőség" elne
vezés megállapításával, mig a Rima
szombatban székelő feledi kerület nép
iskolái tanfelügyelőségének elnevezése 
„Rimaszombati II. tanfelügyelőség" lett.

A Magyar Nemzeti Munkás és Föld- 
mives Párt Vigtelke községben meg
alakította községi helyi szervezetét. — 
Elnöknek ifj. Laczkó András, jegyzőnek
K. Csefo Lajos, pénztárnoknak ifj. Csefo 
József, ellenőröknek Placskó József és 
Csefo Béla munkások lettek megválasztva. 
A választmányba pedig Farkas Dániel 
és id. Bene Lajos munkások választat
tak meg.

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

Halálozások. Jurecska Jánosné szül. 
Oichváry Ilona, életének 53-ik évében 
julius hó 18-án Kassán meghalt. Az 
elhunytban Jurecska János, volt rima- 
szombati pénzügyi titkár, kassai pénz
ügyi kormánytanácsos hitvesét, leányai: 
Hermann Edéné szül. Jurecska Anna és 
dr. Kardos Emőné szül. Jurecska Lilly 
édes anyjukat veszítették el. A gyász
eset a rimaszombati ismerősök között 
is igaz részvétet váltott ki.

Múlt számunkban hoztuk a hirt, hogy 
Stolcz Dezső helybeli nyugalmazott áll. 
gyermekmenhelyi ellenőr, autótaxi tu
lajdonos julius 20-án autóbaleset követ
keztében medencecsonttörést szenvedett. 
A súlyosan sebesültet nyomban a hely
beli közkórházba szállították, hol eset
leges belső sérüléseinek megállapitása 
végett hasüregét is felnyitották, de a 
halálos balesetet szenvedettet az élet
nek megmenteni nem lehetett. Stolcz 
Dezső julius 26 án reggel, életének 50 ik 
évében kiszenvedett. A tragikus módon 
elhunyt halála város- és messzevidék- 
szerte általános őszinte részvétet keltett, 
mert a megboldogultat az életküzdel
mekben kifejtett lankadatlan kitartá
sáért, jóravalóságaért, szelíd, kedves 
modoráért, embertársaival szemben ta
núsított figyelmes előzékenységéért min
denki szerette, mindenki becsülte s hir
telen elmúlását mindenki a legőszin
tébben fájlalja. A minden oldalról meg
nyilvánult részvét impozáns méretekben 
nyert kifejezést a julius 28 án délután 
végbement temetésén, mikor sok százan 
kisérték el utolsó utján a sorsunkat 
intéző végzéséből az élők világából 
tragikus módon távozó, kedves emlé
kezetű Stolcz Dezsőt. — A elhunytban 
Szabó Mironné sz. Stolcz Borbála, Stolcz 
Jolán, Kertész Lajosné sz. Stolcz Mária, 
Spéczián Dezsőné sz. Stolcz Ilona, Stolcz 
Sarolta és Stolcz Jenő felejthetetlen 
testvérüket gyászolják s rajtuk kivül 
kiterjedt rokonság szivét tölti el igaz 
bánattal a váratlanul jött halál.

Becske Bálint nyug, jánosii tanító, 
akin e héten a helybeli közkórházban 
vakbéloperációt hajtottak végre, a műtét 
sikere dacára, tüdőgyuladásban, folyó 
hó 28-án meghalt. Az életének 80 ik 
évében elhunyt férfiú a magyar tanítás- 
ügynek, közművelődésnek érdemekben 
gazdag munkása volt s egyházi téren 
is tevékeny működést fejtett ki Isten 
jóvoltából hosszúra nyúlt munkás élete 
folyamán. Halála a legszélesebb körben 
őszinte részvétet keltett s a közszere
tetben és tiszteletben állott kulturmun- 
kás temetése óriási részvét mellett folyó 
hó 30-án ment végbe. — Elhalálozása 
özvegyét és szeretteit döntötte gyászba.
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A Kárpáiegyesület murányi, tornaijai 
és rimaszombati osztályainak tagjai 
vasárnap, augusztus 2-án este fél 9 óra
kor a rimaszombati Polgári Olvasókör 
85 éves jubileuma alkalmából rende
zendő kerti mulatságon adnak egymás
nak találkozót Rimaszombatban. A Kár- 
pátegyesületi tagokat az egyesület zász
lójával diszitett közös asztal várja va 
sárnap este a kör kerthelyiségében, ahol 
részletesen megbeszélik a tervbe vett 
Hernádáttörési kirándulás részleteit.

A rimaszombati hősök emlékmű- 
bizottságának vezetősége julius 24 én 
tartott ülésében több adminisztrácziós 
ügy elintézése során a pénztárnoki je
lentésből megállapította, hogy az emlék
mű feláilitási költségeinek fedezésére 
eddig mintegy 47,000 korona áll a bi
zottság rendelkezésére s ez az összeg 
a Rimaszombati Banknál kezeltetik gyü
mölcsözőiig. A legutóbbi adományok 
között fog'al helyet a helybeli reform. 
Leánykor 600 korona, a rimaszombati 
járási ipartársulat 800 korona és az 
itteni r. kath. Mária-kcngregáczió 300 
koronás adománya, amelyek például 
szolgálhatnak más egyesületeknek és 
intézményeknek arra, hogy miként kell 
a világháborúban a honfiúi kötelesség- 
teljesítés közben a hazáért hősi halált 
halt fiaink dicsőséges emlékének meg
örökítésére emberbaráti és hazafiui ke- 
gyeletes kötelességünket teljesíteni. Ri
maszombat város ez évi költségveté
sében 5000 korona van felvéve e célra, 
minthogy azonban a hősökhöz és a 
polgársághoz mindenben méltó emlék
mű elkészítésére és felállítására mindez 
kevés s ahoz mintegy 100,000 koronára 
van szükség, — az emlékmű bizottság
nak vezetősége ez utón is azon kére
lemmel fordul a közönséghez, hogy erre 
a kegyeletes szent célra továbbra is 
adományozni szíveskedjék. A kegyelet 
adóját egy-egy haláleset alkalmával a 
gyászoló család a legszebben róhatja 
le, ha a koszorúra szánt összeget, avagy 
a haluttaknapi kegyeletes költségek egy 
részét e célra adományozza, a mulatsá
gok, társasösszejövetelek alkalmával pe
dig a rendezőség gondoskodik arról, 
hogy a tiszta jövedelem bizonyos há
nyada az emlékmű javára jusson. Az | 
áldozatkészség intenzivebb megnyilvá
nulása mellett a még hiányzó összeg 
mihamar összegyűlne s a hősök emlé
két megörökítő szobormű rövidesen fel
állítható lenne. Adományok Szoyka Pál 
pénztárnokhoz küldendők, aki azok nyil
vános nyugtázásáról is gondoskodik.

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

Munkaadók figyelmébe. Illetékes 
helyről kapott értesítés alapján különö
sen a vidéki munkaadókat figyelmez
tetjük azon körülményre, hogy az alkal
mazottak be- és kijelentéséhez szüksé
ges nyomtatványokat minden trafikban 
lehet venni 20 fillérért. Ez irányú figyel
meztetés közlését azért tartjuk fontos
fontosnak, mivel a betegbiztosító inté
zet nem köteles elfogadni a nem az előirt 
nyomtatványon eszközölt bejelentést és 
nyomtatványért Írni a betegsegélyző in
tézetnek körülményesebb és költsége
sebb.

Filmszínház. Három heti pihenés után 
a filmszínház újból megnyitja kapuit. 
Ezen idő alatt a mindig agilis tulajdo
nos nem maradt tétlenül, hanem arra 
használta fel, hogy lényeges változtatá
sokat eszközöljön úgy a berendezésben 
mint a filmszínház belsejében, de főleg 
a géphelyiségben, melyet tetemesen ki
bővített, hogy azt a fiimtechnika köve
telményeinek megfelelően teljesen újból 
felszerelje. Tetemes költség árán egy 
második vetítő gépet állitott fel úgy, 
hogy a filmleadas megszakítás nélkül 
és intenzivebben történhessék. Az er
kélyen uj fotölyös széksorokat álli
tott be, melyek a legkényesebb igé
nyeket is kielégítik. A földszinten ievő 
padokat székekkel cserélte fel. A volt 
zenekiséret helyéül szolgált mélyedés 
peremét jelentékenyen fölemelte s szín

padot építtetett föléje. A hangos filmek
nél a hangleadás tökéletesítése céljából 
még további változtatások várhatók. A 
filmszínház tulajdonosát körültekintő 
ténykedéséért a teljes elismerés iiieti.

Az uj filmszezoní folyó hó 1. és 2 án 
„2329“ cimü hangos film nyitja meg, 
melyben a nemrég elhunyt ezerarczu 
Lón Chaneyt fogjuk látni egyik legki
válóbb szerepében, mint 2329 számú 
mozdony vezetőjét, melyen élet halál 
harc folyik atya és fiú között. A moz
donyt katasztrófa éri, melynek indító 
okait a nagyszerű film további esemé
nyei derítik ki.

Folyó hó 5 én „Harold ... vigyázz" c. 
filntburleszk kerül sorra, melyben az 
utolérhetetlen Harold Lloyd mindvégig 
a legnagyobb derültséget kelti kifogy
hatatlan jóizü humoros játékával. Part
nere Barbara Kent.

Folyó hó 6-án reprizként a „Vér és 
homok" cimü nagy film kerül előadás
ra, mely első Ízben is kiváló tetszésben 
részesült és méltán, mert az oly korán 
elhunyt Rudolf Valentino, a filmvilág 
volt büszkeségének ragyogó játékában 
lesz újból alkalmunk gyönyörködni. 
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A Kárpátegyesiilet ótáírafüredi köz
gyűlése. A Karpátegyesület augusztus 
2-án d. e. 11 órakor Otátrafüreden tartja 
meg 59. évi közgyűlését dr. Guhr Mi
hály egyesületi elnök vezetésével. — A 
közgyűlés előtt a választmány ülésezik 
a vidéki osztályok megbizottainak be
vonásával. Félkettőkor közebéden gyűl
nek össze a résztvevők, hogy annak 
végeztével részt vegyenek a féi 3 óra
kor rendezendő kerti ünnepélyen, ame
lyet a Kárpátegyesület rendez vendé
gei tiszteletére. A rimavölgyi osztály 
minden körülmények között képvisel
tetni kívánja magát nemcsak a választ
mányi és közgyűlésen, hanem szeretné, 
ha a kerti ünnepélyen is minél több 
egyesületi tag venne részt, ezért tiszte
lettel felkéri tagjait, hogy augusztus 
2-iki kirándulásaiknál igyekezzenek úgy 
összeállítani programijukat, hogy a 
tátrafüredi kárpátegyesületi ünnepélyre 
minél több vendéget vezethessenek fel. 
A rendezőség minden vendéget szere
tettel és szívesen lát. Bővebb felvilágo
sítással szolgál ifj. Rábely Miklós he
lyi elnök, Rimaszombat, Gömöri-utca.

Mihola Gyuszi legújabb nótái. A 
nótásszivü Mihola üyuszinak, a kiváló 
fiatal dalköltőnek most jelent meg ötö
dik nótásfüzete. A csinos, Ízléses kiál
lítású, a címlapon a szerző fényképével 
ellátott füzetben a Miért van az, hogy 
ősz időben...? hallgató, a Szomszéd- 
asszony csárdás, amelynek szövegét dr. 
Dorka Géza irta és a Van nekem sze
retőm... gyors csárdás foglalnak helyet. 
Mihola Gyuszi nótáival már belepóz- 
kodott a magyar szivekbe, nótáit ott 
hallgatjuk a rádión és a nótafákrói szerte 
az országban, ahol nóta szól, muzsika 
zendül s a nagy keletnek örvendő 
„Színházi Élet" is több nótáját, fülbe
mászó, lélekbefutó szerzeményét közölte 
már. Legújabb nótái is fölötte sikerül
tek, színesek, dallamosak és stílusosak 
s mindegyikből dúsan ömlik a tiszta 
érzés, elégikus hangulat. Ott kell hogy 
legyenek ezek a nótás füzetek a ma
gyarság tiszta szobájában, andalgásra, 
bánatüzésre, szivderitésre, hangulatkel
tésre.

Halálos autóelgázolás Rozsnyón.
Vasárnap este 6 —7 óra tájban Neumann 
Béla rozsnyói taxis egyik személyko
csija, melyet Kulka István solfőr veze
tett, Kassáról jövet a rozsnyói Kertész 
és Kassai utcák kereszteződésénél el
ütötte Katona Mária 70 éves rozsnyói 
özvegyasszonyt, aki tehenét hajtotta át 
az úttesten. A soffőr azonnai beemelte

autójába a sebesültet, az elgázolt idős 
asszony azonban a kórházba szállítás 
után néhány perc muiva belső sérülé
seibe belehalt. A soffőr ellen megindí
tották a vizsgálatot.

Elveszett. A rimaszombati vasúti ál
lomáson julius 27-én hétfőn délután 3 
és 4 óra között elveszett egy gramafón 
tánclemezekkel zöld vászon huzatban. 
A megtaláló vagy a nyomravezető illő 
jutalomban részesül Dobránszky János 
tánctanitónál Rimaszombat, Szijjártó-utca 
57. sz. alatt.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett jó férjem 

halála alkalmával fájdalmunkat rész
vétük kifejezésével enyhíteni igyekez
tek és azoknak is, kik a végtísztessé- 
gen megjelentek, ezúton mondunk há
lás köszönetét.

Rimaszombat, 1931. julius hó 30.
Őzv. Lengyel Györgyné 

és gyermekei.

Letartóztatták a szélhámos fiileki 
varrónőt. A rozsnyói, füieki és tornai
jai csendőrőrsre az utóbbi időben te
mérdek feljelentés érkezett be Gunda 
Mária 23 éves füieki varrónő ellen 
azon a cimen, hogy megrendelők által 
reábizott fehér- és ruhaneniüeket elsik
kasztva, kisebb-nagyobb összegekkel 
szinte iizletszerüleg megkárosította a 
feleket. Az apróbb csalások és sikkasz
tásokon felül többen tettek feljelentést 
a varrónő ellen nagyobb összegek eltu
lajdonítása címén is, úgy hogy a nagy
stílű szélhámosnőt a füieki csendőrség 
végül is letartóztatta és átadta a losonci 
járásbíróságnak. — A bíróság minden 
egyes feljelentéssel kapcsolatban eljárást 
indított és az összes iratokat egyesítve, 
most a delikvenst átszállittatta a rima- 
szombati keiületi bírósághoz, amennyi
ben a csalások és sikkasztások összege 
meghaladja az 5000 koronát.

Ecetsavat adott vendégének pálinka 
helyett egy kövecsesi korcsmáros. 
Borzalmas szerencsétlenség történt az 
elmúlt napokban a gömörmegyei Köve
cses községben. Matyasovszky Pál 31 
éves kövecsesi gazda múlt csütörtök 
hajnalban, hogy kinzó gyomorgörcsei 
ellen segítséget kapjon, falusi szokás 
szerint egy fél deci pálinkára tért be öt 
óra tájban Spitzner Bertalan kövecsesi 
korcstnároshoz. Amig a féldeci pálinkát 
Spitzner kimérte, Matyasovszky röviden 
elpanaszolta, hogy egész éjjel nem hunyta 
le szemét, oly gyomorfájdaímai voltak 
és azt reméli, hogy egy kis pálinka ja
vulást fog eredményezni. Spitzner annak 
rendje módja szerint kiszolgálta vendé
gét, az egy kortyra fel is hajtotta az 
italt és egy koronát a pulton hagyva, 
udvarias köszönéssel távozott. Apálinka- 
ivás után a szerencsétlen gazda fájdal
mai nem hogy szűntek volna, hanem 
erős mértékben fokozódtak, úgy, hogy 
a család végűi is kénytelen volt a be
teget a rimaszombati közkórházba szál
lítani, ahol megállapították, hogy ecet- 
savmérgezés forog fenn. A töinény-sav 
a kórházba szállítás időpontjáig olyan 
nagy fokú rombolást vitt végbe a sze
rencsétlen gazda belső részein, hogy az 
orvosok már az első percekben remény
telennek találták a helyzetet és taná
csukra szombaton haza is szállították a 
beteget Kövecsesre, ahol még aznap 
kiszenvedett. Elszállítása előtt a vizs
gáló biró még kihallgatta Matyasovszkyt, 
aki azt vallotta, hogy az ecetsavat bi
zonyára a korcsmáros adta neki pálinka 
helyett. Vasárnap déielőtt a rimaszom
bati ügyészség részéről Studihrah vezető
ügyész, Konrád vizsgálóbíró, Lányi tör
vényszéki orvos és Eszényi dr. tagokból 
álló bizottság szállt ki Kövecsesre, a 
vizsgálat megejtése és a boncolás meg- 
ejtése céljából. Spitzer Bertalan kihall
gatása alkalmával beismerte, hogy a 
kérdéses napon Matyasovszkyt tényleg 
kiszolgálta, azt azonban, hogy az üvegbe 
hogy került az ecetsav, megmagyarázni 
nem tudta, mert előző napon nem volt 
odahaza és az elárusitásra szánt pálin
kás üvegek tartalmát nem ö frissítette 
fel. — Az államügyészség szigorú eljá
rást inditott a halálos kimenetelű ecet- 
savinérgezés részleteinek kiderítése ügyé
ben.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, augusztus 1-én és 2-án 
elsőrendű hangos és beszélő „Metró" nagyfilm. 
A jel lemszinészek királya újra egy kitűnő meg
rázó drámájában, telve hősies mutatványokkal. A 

2329. sz. mozdony katasztrófája :

2 3 2 9
Fősz. Lón Chaney, Phylis Haver, James Muray.

Szerdán, augusztus 5-én nagy burlesk shov ! Ne
vetés, kacagás. Ezen film bemutatásánál a kö
zönség a nevetéstől könnyezedt. Muszáj nevetni, 

ha nem is akar :

H a ro ld  . . . v ig y á z z  !
Fősz. Harold Lloyd, Barbara Kent, Ch. Midletown.

Csütörtökön, augusztus 6-án a híres nagyfilm rep^ 
rizje a közönség kedvencével. Ezen filmet min

denkinek látnia kell m égegyszer :

V é r  é s  h om ok .
Fősz. Rudolf Valentino, Nita Naldi híres szépség.
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Közgyűlés. A Rimaszombati Általános 
Temetkező Egyesület folyó hó 9-én d.e. 
11 órakor a Kath. Olvasóegylet nagy
termében rendkívüli jközgyülést tart igen 
fontos ügyekben, miért is a tagok mi
nél nagyobb számban való megjelenését 
kéri ezúton is a vezetőség.

Csehszlovák kisdedóvoda Rima
szombatban. A Rimaszombatban lete
lepedett s itt lakó csehszlovák anya
nyelvű családok gyermekei részére szept. 
1-től kisdedóvodát állítanak fel. Ezt tel
jesen rendben lévőnek tartjuk, de az 
ellen mindenesetre állást kell foglalnunk, 
hogy a csehszlovák kisdedóvcdát a vá
ros tulajdonát képező magyar kisdedek 
részére alapított kisdedóvó intézet épü
letében helyezzék el, mert ennek helyi
ségei a magyar kisdedek befogadására 
is szűknek bizonyultak s a csehszlovák 
kisdedek odahelyezésével olyan zsúfolt
ság keletkezne, ami a gyerekek egész
ségét veszélyeztetné. Tessék az állam
nak vagy a Maticának a csehszlovák 
kisdedek részére külön óvó intézetet 
emelni.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

S P O R T .
Meghívó.

Az alapszabályok V. fejezetének 33. 
pontja alapján kapott elnöki felhatal
mazás, valamint a VII. fejezet 45. pontja 
értelmében van szerencsém tisztelettel 
értesíteni a Magyar Testnevelő Szövet
ség elnökségi tagjait és igazgató tanácsi 
tagjait, miszerint igazgató tanácsunk f. 
évi augusztus hó 9 én déielőtt 10 óra
kor kezdődőleg Losonczon a városi 
Vigadónak a LÁFC külön tanácstermé
ben fogja országos rendes igazgató ta
nácsi ülését megtartani, amely igazgató 
tanácsi ülésre érdekelteket tisztelettel 
meghívom és felkérem, hogy ezen ülé
sen, a tárgysorozat fontosságára való 
tekintettel, teljes számban megjelenni 
szíveskedjenek. — Teljes tisztelettel: 

Kassa, 1931. julius 23.
Fekete Béla,

ügyvezető igazgató.

Tennisz.
Bárczy Oszkár elnök a Magyar Ten
nisz Szövetség egyik pilléreként 
aposztrofálta a Rimaszombati POS 

tenniszosztályát.
N ívós küzdelmek után befejezést nyer

tek a csehszlovákiai magyarok bajnok
ságáért kiirt rimaszombati versenyek és 
a Szlovenszkó, valamint Ruszinszkó min
den tájáról összegyűlt versenyzők a leg
kellemesebb emlékekkel és egész sereg 
érmekkel eltelve, tértek otthonaikba. A 
rimaszombati négynapos mérkőzés vára-

A RIMASZOMBATI POLGÁRIKÖR
augusztus 2-án tartja jubiláris mulatságát.
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kozáson felüli mezőnyt, a gourmandokat 
is kielégítő, ideálisan szép sportot, nagy
számú, válogatott közönséget és a kiadá
sokat erősen megközelítő bevételt ho
zott, ami egyet jelent a verseny teljes 
erkölcsi és anyagi sikerével. E hírek 
keli, hogy örömmel töltsék el a szövet
ség minden barátjának szivét, mert a 
sikerült rimaszombati bajnoki verseny 
a fiatal Magyar Tennisz Szövetségnek 
első országos rendezését jelenti, amely
nek mintaszerű lebonyolításával a Ri
maszombati POS ismételten százszáza
lékig beváltotta mindama reményeket, 
amiknek előlegezésével a szövetség ezt 
a sok érdemet szerzeti klubot kitüntette 
akkor, amidőn első versenyének rende
zésével a RPOS t bizta meg. A négy
napos meeting megszervezése hónapokig 
tartó nehéz munkát adott s ezt a fel
adatot a szlovenszkói tennisz-sport él
vonalában haladó rimaszombati klub 
derekasan megoldotta.

A szervezés munkája Jelűnek László 
intéző és Fényes Elemér dr. versenytitkár 
kezében összpontosult, az ő érdemük, 
hogy Szlovenszkó fiatal versenyzőgár- 
tíáját úgyszólván teljes számban sikerült 
megnyerni az első országos találkozónak, 
akik közül soknak nevét a rimaszom
bati indulástól fogja ezentúl ismerni a 
közönség. Somogyi, Csorgár, Nyáry, 
Székely, Mankovich, Kohn és a büszke 
bajnoki címmel dekorált Adamovich 
nevétől visszhangzott négy napon át 
a gyönyörű szép rimaszombati hármas 
ground környéke, mellettük pedig a 
bajnok Orosz Manci, továbbá Ront Anny, 
Bárczy Emese, Barkász Valy, Feledi 
Ha és Szabó Nyund nevei kerültek fris- 
ként forgalomba. Általános vélemény 
volt, hogy a nemzetközi mérkőzések 
valaha nagyobb közönséget gyűjtöttek 
Rimaszombatba, viszont azonban tény 
az is, hogy a mostani versenyek min
den primadonna szugeszció nélkül is 
képesek voltak a legmagasabb érdek
lődést felkelteni s ha a közönség sorai
ból a primadonnák iránt előszeretettel 
viseltető egvnéhányan távol is maradtak, 
a nézők smink nélküli őszinte sportot 
kaptak, oiyan sportot, ami az uj szlo
venszkói magyar versenyző gárda egy 
erős csapatának komoly bemutatkozását 
is jelentette egyben. Áz uj nevek egy 
egészségesebb, kulturáltabb, átütőbb 
erejű sportszeilem reprezentánsaiként 
jelentkeztek s ebben az a leglényegesebb, 
hogy a fiatalok korukra rácáfoló fe
gyelmet, komoly küzdöképességet és 
mindent legyűrő, fölényes lelkesedést is 
hoztak magukkal a rugalmas izmok, 
fiatalos kedély és túláradó jókedv mellé.

A küzdőképességnek Somogyi és Cson- 
gár adták iskolapéldáját, az előbbi 13 
szettet bonyolított le egy nap 141 games- 
kel, inig a rekordot Cscngár 14 szettel 
145 gémmel tartotta a napi „leistung“ 
statisztikáján. A rimaszombati versenyző 
gárda ezúttal kivételesen kiesett a baj
noki cim.ért folyó küzdelmek döntőjéből, 
ez azonban a pechen kívül azzal is 
magyarázható, hogy a két legjobb rima- 
szombati versenyző, jelűnek Ernő és 
Jelűnek Miklós gyászuk miatt nemcsak 
a versenyben, hanem annak előkészíté
sében sem vehettek részt.

A verseny megrendezésének munkája 
a RPOS tenniszklub elnökének, Schrei- 
ber Józsefnek vezetése alatt álló bizott
ság kezében összpontosult. Ez a bizott
ság nehéz feladatát nagy körültekintés
sel oldotta meg s a játékosok fogadta
tásától elszállásolásukon és szórakoz
tatásukon tuimenőleg is a búcsúztatásig 
bezárólag annyi figyelemmel vette körül 
a vendégeket, hogy a Rimaszombatban 
töltött napok mindannyiuk legkedvesebb 
emlékei közé fognak tartozni. Az elszál
lásolás körül a rimaszombati publikum 
ezúttal is a szokott áldozatkészséggel 
sietett a rendezőbizottság segítségére.

A jury Schreiber József elnöklése mel
lett Badinyi György, Márkus László, Si- 
chert Károly és Vajda Zoltán tagokból ál
lott, akik ugyancsak általános megelé
gedésre töltötték be tisztüket. A Test- 
nevelési Szövetség által felajánlott mű
vészi kivitelű arany, ezüst és bronzpla
kettek kiosztása, melyeket a bajnokok 
és a második és harmadik helyezettek 
kaptak, vasárnap este történt meg fehér 
asztalnál.

A szövetségi plaketteket és tisztelet
dijakat a Testnevelési Szövetség és a 
Tennisz Szövetség nevében és megbí
zásából rövid beszéd kíséretében Schrei
ber József RPOS-elnök osztotta ki. Az

ünnepélyes aktus végeztével, melynek 
során a bajnokokat és a helyezetteket 
lelkes ünneplésben részesítette a nagy
számban összegyűjt közönség, B á r cz y  
O s z k á r ,  a Csehszlovákiai Magyar 
Tennisz-szövetség elnöke szólalt fel, 
megköszönve a R P O S n a k  a körül
tekintő, gondos verseny lebonyolítását, 
mintaszerű rendezését és azt a meleg 
vendégszeretetet, amellyel úgy a verseny- 
pályán, mint a városban mindenütt kö
rülvették a versenyzőket. Külön is hang
súlyozta, hogy a RPOS tenni-szakosz- 
tályát a fiatal szövetség egyik legfonto
sabb pillérének tekinti és bizalommai 
van eltelve a rimaszombati klub jövő 
rendezései iránt is.

A szövetség köztiszteletben álló elnö
kének szavait követő taps méltóképpen 
juttatta kifejezésre nemcsak a rima- 
szombatiak, hanem az egész szlovensz- 
kói sporttársadalom hálás elismerését, 
amellyel Bárczy Oszkár munkáját évek 
óta kiséri s akitől az itteni magyar 
tennisz-sport fellendítésének munkájá
ban még sokat vár.

A rimaszombati találkozás sikere bi
zakodó reménységgel tölti be a szövet
ség minden igaz barátját a jövőt ille
tőleg.

Football.
RME—Diósgyőri AC. 2:0 (1.0). Biró: 

Spóner. — Nemzetközi mérkőzés.
RME: Lőkös l.-Spitz, Solymosy-Ma- 

zsik, Ács, Lőkös II.-Molnár, Szlovencsák, 
Balázsik, Oícsárik II. Hrivnyák.

A RME a diósgyőri csapattal szem
ben lelkes játék után értékes nemzet
közi győzelmet könyvelhet el.

A vendégcsapat szép footballt játszott 
és meglátszik minden játékoson a rend
szeres és szakszerű vezetés mellett foly
tatott állandó tréning jele, de a csatár
sor a kapu előtt mindig csődöt mon
dott s nem volt képes eredménnyel ko
ronázni a kiváló halfsor akcióit. Egyé
nileg a kapus és a két szélsőhalf vál
tak ki.

A RME megérdemelte a győzelmet, 
mert minden tagja teljes odaadással és 
határtalan lelkesedéssel fogta fel fel
adatát. Lőkös egy pár bravúros védés
sel tüntette ki magát, sok dolga nem 
akadt. Solymosy igen agilis volt, Spitz 
csak a második félidőben talált magára. 
Ács sokat javult és ezúttal legjobb tagja 
volt a halfsornak. Mazsik is jobb volt, 
mint legutóbb, Lőkös II.-nél nagy hiba, 
hogy állandó durvaságaival teljesen le
rontja egyébként jó játékát. A csatár
sort Balázsik kitünően vezette és állan
dóan tömte labdával az igen szépen 
játszó balszárnyat. A csapat leggyen
gébb embere Szlovencsák volt, aki igen 
sok esetben akadályozta meg a na
gyobb arányú győzelmet. Molnárt a jobb 
szélen elhanyagolták. A mérkőzés végén 
a megsérült Balázsik helyett beállott 
Ofcsárik II. tehetséges csatárjátékosnak 
bizonyult.

A RME első gólját Balázsik rúgta a 
25. percben tizenegyesből, a második 
félidő közepén esett Hrivnyák lövésé
ből. A biró az utojsó percben esett 
gólt ofside miatt nem Ítélte meg.

Spóner biró nagyon indiszponáltan 
vezette a mérkőzést s több, mindkét 
csapatot egyformán bosszantó tévitél- 
kezése volt.

A RPOS vasárnap, augusztus 2-án 
a Polgári Olvasókör 85 éves jubileu
mának ünnepélyével kapcsolatban a 
Miskolczi Atléta Kör jónevü együttesét 
látja vendégül. A RPOS megerősített 
komplett csapatával veszi fel a küzdel
met és igy minden remény meg van 
arra, hogy szép, fair küzdelemben le
gyen része a bizonyára nagy számban 
megjelenő közönségnek. — Á mérkőzés 
5 órakor kezdődik.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábely Károly laptulajdonos.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy Rimaszombatban Kmetti- 
utca 13. szám alatti üvegező műhe
lyemben elvállalok mindenféle alakú

modem képkeretezést,
a iegizlésesebb kivitelben és jutányos 
árak mellett. — A n. é. közönség párt
fogását kérve, vagyok tisztelettel

P IL L Á K  J Ó Z S E F ,
épület-üvegező és képkeretező.

NYÍLT TÉ R .*)
Nyilatkozat.

Felelős és felelőtlen egyének hónapok óta, 
hivatalos fórumok előtt és piactereken, előbb 
alattomosan, majd nyíltan, széltében-hosszában: 
a legképtelcnetb vádakat zúdították fejemre, 
erősen kutatták múltamat — ami kizárólag ta
nulói éveimből áll — túl az állam határain is ; 
sírokat ástak életutamon, hogy abba elevenen 
eltemessenek ; egyéni becsületembe gázoltak — 
önző érdekből, alantas szenvedélyeiktől ragad
tatva. . . . Mindezeket Krisztusilag tűrtem eddig, 
nagy önmegtagadással. Részletekre itt most ki 
nem terjeszkedhetem. A közc-rkölcsiség érdeké
ben, egyéni tisztességem megóvása szempontjá
ból s a felzaklatott kedélyek megnyugtatására 
most csak annak a kijelentésére szorítkozom, 
hogy az ügy papi hivatalomat érintő része egy
házi felsőbb hatóságom fegyelmi bíróságának 
elbírálása alatt áll, becsületügyi részében pedig 
a polgári bünfenyitő bíróság fog Ítélkezni

Horka, 1931. julius hó 27.
Szakait János,

volt rimaszombati ref. káplán, 
_________ jelenleg horkai ref. lelkész.

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

P
raktikus, tiszta, kényelm es!
te r á r a  c su p á n  K e 1

Készítse szódavizét és 
frissítő italait házilag

A U T O S Y P H O N  n a ) ,
mélyen leszállított árban kap
ható cserepatronokkal együtt 
az egyedüli elárúsitó helyen

B O K O R -  d ro g é r iá b a n .
Előnyös részletre is kapható.

i

Kitűnő téli füstölt szalonna
kilónként 14 koronáéi t kapható 

míg a készlet tart
H U D IC Z IU S  L Á S Z L Ó N Á L

Rimaszombat, Rózsa-utca 14.

Különbejárafu bútorozott
ixtczai szoba

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

Kovács áruház
RIMASZOMBAT.

Nyug-ágy. . . .  Ke 80 — 120 ig 
Rollók, •  Zsalugatterek, •  Roletták. 
Bicziklik.  •Varrógépek részletre.

o lcsó
Női ingek . . Kő 590—1800-ig. 
Kiváló finom seiyemharisnya Ke 12 
Tennisz-rakett. Lack-olaj. Labda. 

Football- felszerelés.

Szörmemegóvó intézet,
Garancia mellett elvállalok 
szőrme - bundákat, boákat 
és mindennemű téli ruhák 
moiy ellen való megóvását.

Kiváló iisztelettel :

L IC H T IG  szűcs Rimaszombat,
Masaryk-tér (Városháza épületében).

FUrdfií'Sapkák, cipők,
Foto-czikkek, 
Fly-Tox

a BOKOR-drogériában. 
Figyelem! Figyelem!

— Hol találkozunk ?
— A TOKÁR-vendéglőben!
— Miért ott ?
— Mert ott kitünően érzem ma

gamat, jó fajborokat kaphatok és 
mindennap frissen csapolt sört, 
nemkülönben hideg és meleg éte
leket minden időszakban, pontos 
és tiszta kiszolgálásban részesülök. 
Elsőrendű cigányzenekar játszik.

x  A viszontlátásra a TOKÁR-vendég- 
▼  lőben, Losonczi-utca 13. szám.

PP*4* Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget arról, hogy hat személyes

TA X I AUTÓMRA
mely télen fütve lesz, kiváltottam a 
Magyarországra szóló útlevelet és
ezentúl bármely percben rendelkezésére 
állok szolgálatommal az utazni szándé
kozó tisztelt közönségnek.

Itt helyben is ! Mindenkor pontos ki
szolgálás. — A n. é. közönség jóakaratu 
pártfogását kérve vagyok tisztelettel

M A G I C Z  G Y U L A
autó-taxi tulajdonos (Tompa-utcza 11.) 

MB—  W B M M —
2 0  é v e s  s z a k ta p a sz ta la t .

,,T atra*‘ s p e c ia lis ta .
Az összes gyártmányú autók részleges 
és generál javítását: traktor, benzinmo
tor, ipari és mezőgazdasági gépek, tüzi- 
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.

(Central garage.) 20-52
Henger csiszolás, könyök tengely egali
zálás, autogén heggesztés. S. K. F. golyós 
csapágyak, Matador Englebert pneuk. — 
Autó- és Fordson alkatrészek raktáron.

i R U H A FE ST E S! TISZTÍTÁS!
S e ly e m  és 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 -  
19—26 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 ő r s  szállítás! h ó rre  tü k ö r fé n n y e l.

NIÖRK
M a sa r y k -té r  9 . sz.

Autó és gépjavitö-iMhely megnyitás.
Kötelességemnek tartom értesíteni úgy a helybeli, valamint a környékbeli 

autó- és géptulajdonosokat, hogy hosszabb idő óta beszüntetett autó- 
és gépjavító szerelő üzememet a mai kor igényeinek megfelelő technikai 
eszközökkel kibővítve, folyó hó 1-től újból üzembe helyeztem

„Sport-garage és gépjavító46
czim alatt. — Ez „alkalomból JÁNOSI GYULA közismert szakerőt magam
hoz társul véve, Őt a műhely teljesen önálló vezetésével megbíztam és 
főtörekvésünk arra fog irányulni, hogy a régebb idő óta fennálló és jó hír
névnek örvendő gépjavító-üzememet még fokozottabb mértékben, köz- 
megelégedésre a közönség érdekében hasznosítsuk.

Munkakörünkbe felvettük az autó- és gépjavításon kívül, mindennemű 
épület- géplakatos-, valamint vasszerkezeti munkákat, vízvezeték-, csa
tornázás és modern központi fűtés berendezéseket.

Eszközlünk legújabb rendszerű fém-, vas- alumínium hegesztéseket és 
vágásokat, úgyszintén újonnan épített olvasztó-kemenezénkben minden
nemű fém- és rézöntést. — Szives pártfogást kérve

H L O Z E K  é s  T Á R S A .
9—* Rimaszombat, Szécsi-utca.

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


