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F O T O  cikkek, kellékek  
F Ü R D Ő  cipők, sap k ák  
STRAN D  olajok, kenőcsök  

Fly-Tox
lego lcsób b an

GLASER-nál.
« ----------- ------  ------------*

V A S Á R N A P O N K É N T  M E G J E L E N Ő  P O L I T I K A I  É S  T Á R S A D A L M I  H E T I L A P
SZERKESZTŐSÉG ÉS KiADÓHiVATAL 

MASARYK-TÉR 9.
Lapzárás csütörtökön este. —  Kéziratok vissza nem

FŐSZERKESZTŐ
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

E L Ő F I Z E T É S !  D I J A K :  E g y  é v r e  4 8  K ,  f é l é v r e  2 4  K,  
n e g y e d é v r e  12 k o r o n a .  —  E g y e s  s z á m  á r a  1 k o r o n a .

Hirlapjegy engedélyezve a postaigazg. 57,433 III 2i. sz. rendeletével.

Az iskola és az élet.
Pár nap múlva ismét bezárulnak 

az iskolák kapui s a diákság a 
rendszeres tanulásban pihenést ho
zó vakáció örömeinek élvezésére
siet.

Ha csupán az ismeretközlés esz
közének tekintjük az iskola felada
tát, a két hónapos vakációra napi
rendre térhetünk a diákkérdésben. 
Az iskolának azonban az ismeret
közlő szerepe mellett a nevelői te
vékenységet sem szabad mellőznie 
s valóban elszomorító valóság, 
hogy éppen az iskolai nevelés te
rén tapasztalhatók a legkirívóbb 
hiányok.

A sok elmélet, a tengernyi tudás 
még nem biztosítja az életrevaló
ságot, az érettséget, ha az akarat
erő, szilárd önállóság és a legbo
nyolultabb életkörülmények közötti 
tisztánlátás s az élet küzdelmeiben 
való erős megállás elsajátítását a 
diákság oktatásánál másodrangu 
tényezőnek tartják.

Tény az, hogy iskoláink nagy 
része, főleg a középiskoláink, túl
ságosan elméleti dolgokkal telitik 
a tanulóifjúság fejét és nagyon 
távolra terelik őket a való élettől. 
Mintha az embereknek nem is ezen 
a földön, hanem valami eszmei 
világban kellene élniök, annyira 
elméleti utakon jár a veiök közölt 
sok-sok tudás és ismeret, amelyek 
kevésbbé képesitik őket a gyakor
lati életre. Hány ifjú akad fenn a 
legközönségesebb életkérdésben s 
nem tud eligazodni a legegysze
rűbb életfeladat megoldásában sem, 
I. gkifogástalanabb elméleti tudása, 
kitüntetéses érettségizettsége dacá
ra, mert az iskolában a sok elmé
leti kérdés megfejtésénél ezekről 
mit sem hallott, mert az iskolában

gyakorlati tudás nagy kárára, a 
gyakorlati élet sokszor végzetes 
hátrányára az elméleti ismeretköz
lés módszere, a nyelvi és mathe- 
matikai bölcselet uralkodik.

Meg kell, föltétlenül meg kell 
változtatni ezt a rendszert úgy, hogy 
az iskola a tanulókat az életre ne
velje s a tanulóifjúságot a való 
élethez közelebb juttassa.

Vezető cikkünkben e kérdéssel 
foglalkozva, az iskolától megváló 
ifjúsághoz volna még pár útnak 
inditó, biztató szavunk.

Fiuk, az öreg iskola vasveretes 
kapuja utoljára nyikorgott mögöt
tetek s amint kajla kilincsét el
eresztette még tintaszagu markotok, 
az érettség bizonyítványával zse
betekben, hangos szóval, mosoly
gós, derűs arccal léptétek át az 
ulvesztős Élet hitetek szerint ró
zsával hintett, de valójában gond- 
szögekkel kivert kopott küszöbét.

Fiuk, ruganyos acélként feszül s

mozog lábatok izma a hepehupás, 
sáros, rögös, szakadékos, kitapo- 
satlau utak járásában, arcotok pírja 
szivetekbe fut le, fakóra halványo
dik, a rózsák a csalódások kórói
vá hervadnak s alulok vigyorogva 
ütik fel fejüket a gond szűrósszemü 
manói.

Mert lélekhalődásos és hitet- 
vesztő a Ma, fiuk és reátok véká
val szórja csalódásait az Élet. A 
rideg, a hideg, megelégedéstelen, 
reménytelenséget burjánzó, szép- 
ségtelen Élet.

Éiuk, még se csüggedjetek! A 
jóságot, tisztaságot, tenger szépsé
get fellegbástyákkal védő, őriző, 
elrejtő várunk, a Boldogság titkos 
kamrájának az aranykulcsa, a Jö
vendő rejtett rekeszének rugó
gombja a Ti kezetekben van: Fiuk, 
Ti vagytok az Élet, Ti vagytok a 
Jövő :

Nagy hitünk, a mi szentséges 
igaz hitünk védő páncéljába öltöz
tetjük lelketeket, szivetekbe öntjük 
fajunk hűséges szeretetének forró 
vérét, a remény fáját életrehajtó 
nagyakarásunk minden erőcseppjét 
s igy veszünk Tőletek búcsút és 
bocsájtunk küzdelmes, de a célnál 
szebb életbe érést ígérő utatokra, 
Fiuk!

A  népi idöjóslás.
Nagyon régiek azok a szabályok, a 

melyeket az időjárással kapcsolatban a 
nép ajkáról ismerünk.

Ezek az aratásra, a termésre s ma
gára az időjárásra vonatkoznak és úgy 
a primitív, mint a müveit népeknél 
fennállanak és leginkább szájról-szájra 
öröklődnek át. Később leirták azokat, 
összegyűjtötték és ma már általánosan 
ismeri azokat mindenki. Értékükre néz
ve azonban különbözők ezek a szabá
lyok. Azonban nem volna okos és ész
szerű dolog ezeknek a gyakorlati érté
két teljesen tagadni, mert legnagyobb 
részt a természet megfigyelésén alapul
nak. Ha néha tévesen is értelmezik, 
vagy helytelenül is fejezik ki a dolog 
lényegét, alapjában véve mégis nagy 
a jelentőségük.

Hogy milyen pontos megfigyelő a nép, 
az is mutatja, hogy például Németor
szágban a májusi fagyosszenteket Eszak- 
németországban is ilyen sorrendben em
lítik: 11. 12. 13., mig ellenben Délnémet
országban 12. 13, és 14 én, mert a hideg 
légáramlat, mely északról indul ki, sok
kal később éri el a déli részt. Az idő
járásra vonatkozó szabályokat tartalmuk 
szerint két csoportra lehet felosztani :
1. olyanokra, amelyek egy kívánságot, 
óhajt tartalmaznak, hogy milyennek sze
retnék az időt. Ezeket a mondásokat 
azonban nem szabad szóról-szóra, betű- 
szerinti értelemben venni, hanem mint 
mezőgazdasági mondásokat kell felfogni;
2. olyan szabályok vannak, a melyek 
egy fennálló dolgot népies módon fe
jeznek ki.

A tulajdonképeni időjárási szabályok, 
melyek lehetnek olyanok, amelyeknek 
érvénye minden napra kiterjed, mások 
pedig olyanok, a melyek csak bizonyos 
meghatározott napokra vonatkoznak.

Ilyen ismertebb szabályok a követke

zők : száraz április nem a parasztok kí
vánsága, vagy pedig Luca napja, dec. 
13., az időt nem kurtítja meg, ami any- 
nyit jelent, hogy a napok nem rövidül
nek tovább. Egy másik, időjóslás-féle 
szabály az: Ha a nap elkezd hosszab
bodni, akkor kezd a hideg elmúlni. 
Vagy pedig ha a fecskék alacsonyan 
repülnek, esőt kapunk. Ez utóbbit péld. 
avval lehet magyarázni, hogy a fecskék 
azért repülnek alacsonyan, mert a le
gyek és szúnyogok, melyekre vadász
nak, szintén közel vannak a földhöz. 
Más állatok is szerepelnek időjósokként. 
A halak pl. az esős idő bekövetkezése 
előtt kifelé jönnek a vizből, hogy legye
ket keressenek. A halak különben is 
nyugtalanok a vizben, az esős idő be
állta előtt, amiből arra lehet következ
tetni, hogy a vizben otyankor kevesebb 
a légtartalom s a levegő nyomása is 
sülyed. Egyes magas hegyi legelőkön 
élő juhok szép időben még magasabb 
helyeket keresnek fel, ha azonban érzik 
a rosszabb időt vagy zivatart, akkor 
alacsonyabb helyekre húzódnak. Szőrük 
olyan alkotásu, hogy a nedvesség emel
kedését magasabb helyeken megérzik. 
Ezen okból tartották a békát és a pó
kot is már a régi idő óta időjósoknak.

Más, kissé ismeretlenebb időjárási 
szabályok. Vasárnapi idő : pénteki idő. 
Ezt úgy kell érteni, hogy egymásután 
következő napok időjárása rendesen ha
sonló. Hogy éppen vasárnapot és pén
teket választották ki összehasonlításul, 
az azért van, mert a pénteket szeren
csétlennek tartják, ha tehát pénteken 
esik, akkor veszélyeztetve van a vasár
napi kirándulás. Ez a szabály tehát nem 
annyira falun, mint inkább a városban 
keletkezhetett. A parasztot legkevésbbé 
érdekli a vasárnap időjárása, de a vá
rosi ember nem bánja, ha köznapon 
esik, hiszen akkor úgyis dolga van, s 
nem ér rá a szabadba menni. Ellenben 
szombat este szorgalmasan vizsgálják 
az égboltozatot, hogy a vasárnapot a 
szabadban tölthessék.

A május 12. 13. és 14. napja a nép 
ajkán a fagyosszenteket jelenti. Ilyenkor 
éjjeli fagyot lehet várni. Az időjárásban 
tényleg be is bizonyult, hogy ilyenkor 
beáll egy hősülyedés s a légkör nap
sugár átengedő képessége magasabb 
mint nyáron, a nedvesség ellenben ke
vesebb, a magasabb légrétegek még na
gyon hidegek, tehát tiszta éjjeleken a 
melegkisugárzás nagyobb. Ennek a lég 
változásnak egész május alá lehet vetve.

Van még egy másik népies szabály 
is, pl. zöld karácsony, fehér husvét. Ezt 
sem szabad szó szerint venni. Ez any- 
nyit jelent, ha télen nincs igazi hideg, 
akkor utána, mikor már elmúlt az ideje, 
uj h deg kezdődik. Azt is tartják, hogy 
nagy télre rendesen meleg nyár szokott 
bekövetkezni.

Igen ismeretes szabály, az u. n. hét
alvó nap. Ha a hétalvók napján, junius 
27 én esik, akkor hét esős hét követ
kezik. Sokan néznek ilyenkor az égre, 
akik pedig nem is babonásak. De nem 
kell azért félni ettől, mert hét hétig 
egyfolytában még sohasem esett. Közép 
Európának időjárása különben a Golf
áramlat következtében egészen más, 
mint lennie kellene.

Az időjárásban és időjóslásban az
előtt nagy szerepe volt az u. n. száz
éves kalendáriumnak, amelyet egy né
met ember állított össze, úgy, hogy sza
bad idejében egy kis csillagvizsgálón 
tett rendszeres megfigyeléseket. Ezeket 
egy kis könyvecskében összefoglalta, s 
ebből lett a kalendárium. Ez már 1654- 
ben készült. Innen egy thüringiai orvos

kezébe került, aki 1700-ban kinyomatfa. 
Az első, aki az egyes időjárási jelensé
gekből állította össze ezeket a feljegy
zéseket, elmúlt idők időjárását ismer
tette. Az orvos, tehát a második szerző, 
ugyanezen megjegyzéseket a jövő idő
ben fejezte ki, miért is ezen feljegyzé
sekből időjóslási könyvecske keletke
zett. De természetes, hogy egyes napok 
időjárásából, vagy szórványos jelensé
gekből nem lehet tartós időjóslást ké
szíteni, hanem csak úgy, ha egyes vi
dékek időjárását állandóan, nap-nap 
után figyelemmel kisérik.

Gandhi és a többiek.
Az idegen városban, barátságos ösz- 

szeismerkedés után sörözni kezdünk s 
a társaság egyik tagja megszólítja a 
pincért :

— Gandhi, öt pohár sört,
Gandhi jön s hozza a söröket. Öreg 

pincér már, pápaszemes, — nem igaz 
az a szólásmondás, hogy szemüveges 
pincért nem lehet találni, — csüngő 
bajusza van, orra, szeme állása, lebigy- 
gyedt szája egészen a Gandhié.

— Csak Gandhinak hívjuk — mondja 
valaki, — már öt éve Gandhi, nem is 
tudjuk a másik nevét.

A másik városban kellemes úrral is
merkedtünk össze s a társaság igy szól 
hozzá :

— MacDonald, kérlek, tegnap beszél
tem az ügyedben...

Ezt az ügyvédet csak MacDonaldnak 
hivják.

De találkoztam már Poincaré-val is, 
— ez egy cseh tanár volt, — egy cég 
„vezérképviselője" szakasztott olyan volt 
mint Bethlen, azonkívül mindenfelé 
Ferenc Józsefek ballagnak még a volt 
monarchia területén, újabban Hitlernek 
is több hasonmása akad, csak a bajuszt 
kell leberetválni és vannak markáns- 
arcú férfiak, akik azzal aratnak sikert, 
hogy Mussolinire formáztak.

A nőkről ne is beszéljünk. Nincs nő, 
aki legalább két moziszinésznöt ne látna 
tükörképében, Greta Garbók szaladgál
nak minden manikürszalonban, Marlene 
Dietrichek és Gaál Franciskák epeked- 
nek dicsőség után.

Tele vagyunk hasonmásokkal. Az em
ber szeret menekülni szürke, minden
napi életétől s hálásan veszi, ha idegen 
egyéniségek mögé bújhat s ismert ar
cokat vehet föl, mint álarcot.

így éljük ki vágyainkat, amelyek min
den íöghöz kötöttség ellenére messzire 
visznek gondolatban s ha már nem be
szélhetünk személyesen Gandhival, ha 
nem szoríthatunk kezet MacDonalddal, 
ha a Pola Negrik elkerülnek minket, 
akkor legalább hasonmásuknak örvend
jünk, szívesen magunk köré csoporto
sítjuk a világtörténelmet s nagy embe
rekkel vesszük körül magunkat.

Mostanában Gandhi a népszerű, min
den városban lakik egy külön Gandhi 
s eddig a dolog rendjén is van.

Mit szólna azonban az eredeti Gandhi, 
ha valaki rászólna Indiában örömmel:

— Hallja, öregem, maga sose járt 
Európában? Úgy hasonlít egy kedves 
ismerősömre, bizonyos Vaverka urra 
Trencsénből.

És úgy is becézné, ha találkozna vele 
az utcán :

— No, hogy van, Vaverka...?
Mert Vaverka ur is tartja magát min

dig olyan egyéniségnek Európában, mint 
Gandhi Indiában... (thy)
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B eira tá so k
a helybeli állami polgári iskolában az 
1933—34. tanévre folyó évi junius hó 
28. 29. és 30-án lesznek az intézet rajz
termében (I. em.) minden nap délelőtt 
9 órától 12 óráig és délután 3-tól 5-ig.

A polgári iskola első osztályába csak 
azon tanulók vehetők fel, akik iskolai 
bizonyítvánnyal igazolni tudják, hogy 
az elemi iskola 5-ik osztályát sikerrel 
elvégezték.

Az első osztályba beiratkozni, vala
mint a felsőbb osztályokba más iskolá
ból belépni óhajtó tanulók a beiratás
nál szüleik vagy azok helyettesei kísé
retében tartoznak megjelenni, amikor 
felmutatják :

1. Anyakönyvi kivonatukat (kereszt- 
levelet).

2. Utolsó iskolai bizonyítványukat.
3. Személylapot (anyakönyvi lapot) az 

elemi iskola igazgatójától.
4. Állampolgársági igazolványukat.
A magántanulók vizsgaengedély iránti 

kérvényeiket f. év szeptember hó 1-ig 
nyújtsák be az iskola igazgatóságához. 
A felvételi vizsgák engedélyezése iránti 
kérvényeket az iskola igazgatóságához 
folyó évi junius 28-ig kell benyújtani. 
Felvételi vizsgák folyó évi junius 30-án 
lesznek.

A tanítás a polgári iskolában ingye
nes. Beiratási dij 10 korona. A beirat
kozó tanuló fizet ezenkívül 1 kor. 20 
fillér biztosítási dijat az egész iskolai 
évre.

Figyelmeztetjük a t. szülőket, hogy a 
beiratások csak ezeken a napokon lesz
nek megtartva és kérjük, hogy ne mu
lasszák el idejekorán beíratni gyerme
keiket, mert az ilyen mulasztásért maga 
a szülő felelős ! — Pótbeirás sem most, 
sem az uj tanév kezdetén nem lesz.

Az igazgatóság.

Beiratósok Az állami elemi Ieány- 
és fiúiskolában a beiratások folyó junius 
hó 28. és 30-án lesznek. Kérjük azokat 
a szülőket, akiknek tanköteles gyerme
keik vannak, hogy azokat e napokon 
Írassák be. — Az első osztályba irat- 
kozók születési bizonyítványt hozzanak
magukkal. , ,Igazgatóság.

szívvel, a megpróbáltatásokra felvértezett, erős, 
de gyöngéd lélekkel éleitársa mellé állít majd, 
puha, meleg fészekrakásra, az életküzdelmek 
verejtékeinek letörlésére, az életörömök meg
osztására, a bánatfelhök elhessegetésére, az Élet 
ékességéül, jónak, rossznak osztályosául. Ott ül 
a szőkehaju, mosolygósszemü, boldogságtól 
ragyogóarcu búcsúzó menyasszony leánytársai 
között, a búcsúvendégség terített asztalánál. A 
leánysereg csicsergésének muzsikájává zengze- 
tesedik a szó, pajzán jókedv derűje csillog a 
búcsú komolyságában s az elbucsuzásra össze
bújt leánylelkek mélyén titkon zöldbe pattan a 
reménykedés bimbója: hátha, jövőre hátha —én?! 
A hagyományos szokás hiedelme istápolója en
nek az édes reménykedésnek most is. A bu- 
csuzkodó menyasszony vendégségre szánt, bar
nán pirosló, foszlós kalácskái asztalra kerülnek. 
Felragyognak a leányszemek : kinek is jut a kalá
csok egyikének belsejében elrejtett, jövőre bu- 
csuzkodást, menyasszonyságot ígérő, jósoló pici 
gyürücske ? — Egy, kettő, három ! — szól a 
kíváncsiság közepette a menyasszony. Kinyúlnak 
a kezek. — Enyém a gyűrű ! — kacag boldogan 
az egyik leány és magasra emeli a feltört ka
lácsból kikerült gyürücskét. Nevetés, ujjongás s 
a jóslás beteljesülésének bizonyiígatása, mert hát, 
lám, tavaly a most búcsúzó menyasszonynak ju
tott a gyürüs-kalács. A babona szuggesztiv ereje 
szerepet játszik a sorsintézésben s hitté formálja, 
acélozza a véletlen szeszélyes játékát. A leányok 
máris hisznek, bíznak, reménykednek s rózsaszínes 
jövő hajnalodását váró lelkűk boldogsággal 
telik meg. De kondul az esti harangszó. A búcsú 
pilianata elősettenkedett. Felállanak a bucsuzko- 
dók. Még egy búcsú ölelés, csók, az elválás 
érzés párájától homályosodnak a lélektükrök, a 
leánypajtások ajkáról jókívánságok szava bugy
borékol — és a boldog menyasszony átlépi a 
küszöböt, honnét majd a nő legszebb, legszen
tebb hivatásához vezet jövőbe futó útja. A 
leánybucsu a lelkek harmonikus muzsikájának 
gyönyörű akkordjával véget ért. — — — —

— — Az uj életnek indulásra készülő meny
asszonynak s a reménykedő leánypajtásoknak 
felejthetetlen a leánybucsu szépséges emléke s 
örömös biztató ígéret, hogy a menyasszony a 
boldog emberek szigetének lakója s a leányse
reg pedig sok-sok menyasszonyságot jelentő 
leánybucsu részese lesz.

1933. junius 18.

Méhészeti
cikkek,
műlép

Kercstk-nél.
Leánybucsu

a fehér leánylelkek gyönyörűséges búcsúölel
kezése az életutakat nemes munkálkodásban | 
együttjáró, szívhez simult, lélekhez melegedett, j 
asszonysorsba induló menyasszony leánypajtás-

Doktorráavatás. Haas Istvánt, Dr. 
Haas Andor rimaszombati ügyvéd fiát, 
a prágai Károly-egyetemen folyó junius 
hó 23-án a jogtudományok doktorává

sál, akit teremtésszerinti női hivatása szerelmes 1 avatták.

Dr. Zehery Istvánt választották meg 
a gömöri ref. egyházmegye gondno
kává. A Barna Béla ny. ezredes, mellétéi 
földbirtokos, volt egyházmegyei gond
nok lemondása folytán a gömöri ref. 
egyházmegye megüresedett gondnoki 
tisztségének betöltésére elrendelt vá
lasztási eljárás során beérkezett szava
zatok, az erre kiküldött bizottság által 
Tornaiján folyó hó 22-én bontattak fel. 
A leadott 37 szavazatból 29-et Dr. Ze
hery István rimaszombati főorvos, egy
házmegyei tanácsbiró kapott s a bizott
ság ezzel őt a gömöri ref egyházmegye 
törvényesen megválasztott gondnokává 
nyilvánította. A gömöri ref. egyházme
gye bizalma Dr. Zehery Istvánban e ki
tüntető megválasztással egy arra min
den tekintetben érdemes férfiút ért, aki 
több mint félszázados önzetlen és be
csületes, kiválóan értékes közéleti mun
kásságával arra méltán rászolgált. E 
magas egyházi tisztségre történt meg
választással az egyházmegye elégtételt is 
szolgáltatott azokért a méltatlan táma
dásokért és azzal járó kellemetlensé
gekért, amiket Dr. Zehery István, mint 
a rimaszombati ref. egyház főgondnoka, 
az egyház hűséges szolgálatában ke
resztényi türelemmel viselt és elszen
vedni volt kénytelen. Az uj egyházme
gyei gondnokot megválasztása alkalmá
ból egyházi és világi körökből az üd
vözlésekkel valósággal eihalmozíák s az 
üdvözlők gárdájához csatlakozik őszinte 
jókivánataival iapunk szerkesztősége is.

Mezőgazdasági kamarai elnökvá
lasztás. A magyarországi Tiszajobbparti 
kerület mezőgazdasági kamarájának el
nökévé Lukács Béla országgyűlési kép
viselőt választották meg. A földiek sze
retetteljes büszkeségével és örömével 
közöljük e kitüntető választás hírét.

A Magyar Nemzeti Párt gyűlése 
Rimaszombatban. Vasárnap, f. junius 
25-én délután 3 órai kezdettel tartja 
meg a Magyar Nemzeti Párt rimaszom
bati szervezete pártgyülését a Tátra 
szálló emeleti nagytermében. A gyűlé
sen Jaross Andor tartoinánygyülési kép
viselő, a párt uj ügyvezető elnöke, va
lamint Koczor Gyula ügyvezető elnök- 
helyettes fognak beszámolni a politikai 
helyzetről.

Érettségi vizsgálatok. A rimaszom
bati állatni magyar reálgimnáziumban 
az érettségi vizsgálatok OndruS losonci 
gimn. igazgató, kormánybiztos elnöklete 
alatt folyó hó 19 én vették kezdetüket. 
A szlovák tagozaton hétfőn, kedden és 
szerdán vizsgáztak az érettségire bocsáj- 
tott tanulók, kik közül kitüntetéssel 
éretlek lettek heten : Bálint Aridrej, Bor- j 
tel Ludevit, HruSka Andrej, Laubert Ju- í

lius, Levkó Ludevit, Reptii Pavel, Wes- 
sely Lajos. Éretteknek nyilvánítottak 
17-en : Berger Mikulás, Bodor István, 
Bokor Pál, Cecil J in, Fóris Ferenc, Gaáí 
Sándor, Grekco Júlia, Grossmann László 
Kmoniőek Jaromir, Konrád Ernest’ 
KriSka Ludevit, Licskó Loránd, Mariányí 
Heléna, Miklós Béla, Piliá Pavel, 
Schmidt Tihamér és Sivos Ján. 2 tanuló 
érettségi pótvizsgára utasittatott. A ma
gyar tagozaton csüíöríökön kezdődtek 
az érettségi vizsgálatok s péntek estig 
a vizsga eredménye a következő: kittin 
retéssel érettek : Dendeiy Béla, Fenyő 
Endre, Smál Jolán, Síeinhübe! Ferenc,:, 
Szokolay Dóra. Éretteknek nyilvánitat
tak: Bodor Ernő, Braun Tibor, Hoífmann 
Sándor, Horváth Elemér, Ivanics Béla, 
Kovács László, Madarász György, Mu 
rányi Árpád, Szőnyey László. — Érett
ségi pótvizsgára négyen utasittaítak. 
Szombaton fejeződnek be az érettségi 
vizsgák s ugyanakkor este tartják meg 
a magyar fiuk szokásos érettségi búcsú 
vacsorájukat a városkeríi vendéglőben, 
hol a szlovák tagozaton érettségizettek 
bucsulakomája szerdán este ment végbe, 
a kormánybiztos és tanárikar részvé
telével.

Tanitónőképzöinlézeíi érettségi vizs
gálatok. A pozsonyi Szent Orsoly-rendii 
róm. kath. magyar tannyelvű tanitónö- 
képző intézetben a rendes növendékek 
érettségi vizsgálatai junius 12—13—14 — 
16-án tartattak meg Ballo Gyula isko
lai főtanfelügyelő, főtanácsos elnöklete 
alatt. Harminchét jelölt közül érett lett 
36, egy pedig magyarból javítóvizsgára 
utasittatott. Á sikeresen érettek között 
van Rimaszombatból Gailo Irén.

Érettségi találkozó. Felhívom azon 
volt osztálytársaimat, akik a rimaszom
bati reálgimnáziumban az 1923. évben 
érettségit tettek, hogy folyó évi julius 
hó 2 án esti 8 órakor a város-kerli 
vendéglőben jelenjenek meg. — Értesí
téseket Altmann Ferencz Rimaszombat 
kérek.

Kárpátegyesüíeti kirándulás Mu-
rányba. Péter-Pál napján, junius 29-én, 
a murányi várba indít társaskirándulást 
a Kárpátegyesület rimaszombati és dob- 
sinai osztálya. A két osztály turistáinak 
murányvári találkozása kellemes kirán
dulásnak ígérkezik s már is sokan je
lentették be mindkét csoport tagjai ré
széről benevezéseiket. A rimaszombati 
csoport a Tiszolcz felé menő vonattal 
reggel 5 óra 42 perckor indul és haza
érkezik este 7 óra 34 perckor.

Bártfa fürdő, e kedvelt gyógy- és 
üdülő hely igazgatóságának mai szá
munkban közölt hirdetése bizonyára nem 
kerüli el olvasóink figyelmét.

Sándor, nye!
Beszélgettem a mezőtelkesi csordás

sal. Afajta napbarnitotta, harcsabajuszu 
pásztorember, akinek az egész világa a 
kiégett legelő, az imitt-amott terpesz
kedő tölgyfa, a tovaszálió — sóvárogva 
nézett — gomolygó felhő, no meg a 
nyugodtan legelésző tehéncsorda, mely
nek kolompja az egyetlen zene, mely a 
tavaszi madárdalba vegyül.

Minekutána nagy körülményesen meg
tudtam tőle, hogy immár „negyedik ver
siben" hűséggel szolgálja a falut, hogy 
bizony csekély az a konvenció amit ad
nak s azt sem adják rendesen, hisz 
most ők is meg vannak szorulva s csak 
úgy „nyomogatja" ki belőlük a dara
bonkénti 10 liter búzát s a „néhány" 
10 koronákat 1—1 darab jószág után, 
pedig „veszkődnek" a tehenér a teje 
miatt, áttértünk a világ folyására.

— Hát bizony csavart világot élünk, 
uram — sóhajt fel nagy szemöldök rán- 
ditással, kalapját hátra taszítva — ha 
az ember egy fótot varrat a csizmájára, 
oszt elküldi a mester, már tartja is a 
markát, hogy azonmódon fizessen is. 
Könnyű a markát tartani, de ha nincs 
tehetség, amit az ember belehullasson, 
hát várjon ! De nem vár, ott zavarko- 
dik mindennap. Meg oszt, kérem alásan, 
kontót sem adnak a botban, ha nem 
fizetsz azonmódon, megdögölhetsz éhen 
a spórhert mellett.

— No csak, kis fiam — szól oda 
pöttyöm bojtárjához — ne bocsád a 
vágásho, keritsd el onnét.

Éz a nagy buzgalom természetesen 
csak azért van — gondolom magamban 
— mert most itt állok a vágás szélén, 
puskával a vállamon s valamit gyanit

az öreg, s így biztos a biztos, mert ki
létemet csak úgy ösztönből s a puska 
után sejti.

Mig a kis toprongyos Marczi nagy 
igyekezettel végzi „aligazgatói" teendőit, 
nagyokat durrantva a zsiros karikás 
ostorra), észreveszem a bikát, mely 
méltóságteljes léptekkel ballag háreme 
közepén.

Hatalmas, nagy testű jószág.
Kissé megviselte a kiégett legelő, 

azonban testvérek között még ilyen ál
lapotban is elfogadnám hat mázsában.

— Mondja, öreg — vetem oda a szót 
— nem hamis a bikája?

— Nem a, kérem alásan, jámbor jó
szág a, csak éppen hogy a minap, ott 
la a dombon, szétszórta azt a négy le
gényt, akik a futbalt jöttek simítani. 
Mondtam nekik, ne ungorkodjatok vele, 
mert egy cseppet kakaskodik, de tet
szik tudni milyen a legény, hát csak 
neki gyütíek, oszt szólongatták, hogy 
Sándor, nye, Sándor, nye. Csak hallom, 
hogy a bika eimordul, odanézek, hát 
látom, már kint is trappol a dombon. 
No, mondok, inár szorulsz gyerek, hát 
én is nekirugaszkodtam, oszt uszogat- 
tam a kutyát is, de már éppen csak 
akkor értünk oda, amikor a Józsit — a 
Pálkovácsot — nem tetszik ismerni? 
már egy cseppet meghengergette, oszt 
a többinek fordult. Vitték is a motoszt, 
ki erre, ki arra. E meg utánuk, de a 
kutya mégis megállította.

— Hü, a Józsi úgy remegett, hogy 
még a verejték is kiütött a homlokán, 
oszt fehér volt mint a fal, de hát tet
szik tudni, legénykedik a legény !

— Jámbor jószág a, csak nem sza
bad neki azt mondani, hogy Sándor, 
nye !

Nyakába kanyaritoíta a kenyeres ta
risznyát, egyet sodorintott harcsabaju
szán s folytatta Sándor csinytetteit.

— Le van most rongyosodva szeginy, 
nincs meg az igénylése, pedig most 
kergeti a teheneket. Zab kéne arin2k 
uram, de a gazdák is olyanok, hogy 
maguknak sincsen tehetségük ahhó. 
Derék állat pedig, jámbor jószág, most 
ugyan kakaskodik, mer néha-néha oda
nyomogat a jászolho, oszt abban a rossz 
istállóban, tetszik tudni, nagyon ala
csony, nem tudom úgy kedvemre meg
csapni, hogy megtanulja a rendet, mert 
a kezem bevágom a gerendába, de jám
bor azér, csak nem szabad neki azt 
mondanyi, hogy Sándor, nye !

— A nagyobbik jányom még tavaly 
úgy bekötötte, mint egy bárányt, de 
most már Isten ments, rá is berzenke
dik, oszt fuj, meg morog.

— A minap, ahogy igy heverészek, 
csak látom, hogy megint kiszalad a 
csordából s fel a hegynek, én is oda
nézek, hát látom, hogy egy fiatal ember 
vágódik be a bukorba, vissza a vágás
ba. No, mondok a gyereknek, megyek 
már, mert azt ott megszorítja. Hát ahogy 
odaérek, nem rám fordul. No megállj, 
mondok, most legalább megtudod, hogy 
ki vagyok én, úgy sem próbálkoztunk 
még úgy Isten igazában. Azonmódon 
felállók vele szemben, igy la, oszt úgy 
svungra fogtam a botom, de ez a görcs 
kutya ott nyavalykodott miközöttünk, 
meg oszt ő is meglátta a szándékomat, 
hogy jól fogom a botot, hát igy la, egy 
lépésre előttem csak elmordulja magát, 
oszt elugrott előlem. Tessen elhinni, 
úgy Isten igazában megcsaptam volna 
a szemit, de tudja ő azt a bitang, hát 
odébb állott.

— A fiatal embert is megpirongat- 
tam, hogy már hogy is tehet ilyet, bele- 
bujnyi a bukorba. Még félre sem ugor
hat, ha megszorítja. Sápadt is vó! sze
giny, oszt nagyon gyorsan elszedte a 
lábát.

Sándor e közben abban hagyta sétá
ját s úgy a csorda széléről mereven 
nézett minket. Nagy fejét magasra emelte 
s hatalmas, izmos teste bronzszobor moz
dulatlanságával fordult felénk. A hely
zet nem volt barátságos.

— Néz már minket — szólok oda — 
még meggondolja magát s idejön.

— Ne tessen félni, jámbor jószág a, 
csak nem szabad neki azt mondani, 
hogy Sándor, nye !

— De az ördögbe is — szóltam ön
kénytelenül, ahogy tekintetem a még 
mindég mereven reánk bámuló állatra 
vetettem s egy csendes mozdulattal 
észrevétlenül kinyitottam fegyverem el
záróját. Odalövök, gondoltam magam
ban, mielőtt Sándor nye meghemperget- 
ne egy kicsit, tekintve, hogy ő kelme 
borzasztó jámbor jószág.

— Elmennék öreg itt a legelő szé
lén, arra lenne az utam — szólok a 
pásztorhoz — mit gondol, nem bán
tana-e ?

— Hát kérem alássan — tóiul belőle 
a szó nagy lassan — jámbor jószág a, 
de azér ne tessen arra menni, mer na
gyon fürge az ugrása.

Én messze elkerültem a jámbor Sán
dort, hogy még a lépteim zaját se hall
ja meg, mert a puskát mégis csak ba
jos lenne úgy svungra emelni, hogy 
Sándor, a bitang, át láthatná gonosz 
szándékomat.

Plentzner Frigyes.
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Bártfa fürdő
a nők é s  gyerm ek ek  
gyógyfü rd ője  — megnyílt.
Vasas vizek — Mórfürdők — Inhala- 
íórium — Melegvizü strandfürdő 
Bártfa vár^s s a j á t  h á z i  k e z e l é s é b e n !
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a világításon és forgalmi adón kívül. ♦  
Kiszolgálás 10° o ♦  50°/0-os vasúti ked- 
vezmény. ♦  K é r j e n  p r o s p e k t u s t :  a 

fürdőigazgatóságtól: 
BARDEJOV-K Ú P E L E  ( S l o v e n s k o ) .

Halálozások, (Jrbán Gyula harmad 
ref. lelkész életének 51-ik évében a múlt 
he 29 én hosszas betegeskedés után el
írja-,;. A megboldogult lelkész 25 éven 
a: munkálkodott leikipásztori hűséggel 
a? Ur szőlőjében s hiveinek és paptár- 
sainak becsülésében és szeretetében ál- 

ami impozáns módon nyert kifeje
zet: temetésén. Halálát özvegye szül. 
papp Mária s rokonsága gyászolja.

hl. Vondra Jánosáé sziil. Dinda Anna, 
városunk egyik szorgalmas munkásságu 
poigárasszonya  73 éves korában f. hó 
22-én örök  álomra szenderült. A család
jának élt iparosasszony temetése nagy 
részv-t mellett f. hó 23 án ment végbe. 
Halálát gyermekei : Vcndra József, János, 
Anna férj. Hauser Antainé, Vondra Má
ria, unokája és rokonai gyászolják.

Rádiók és villanycikkek

zására 1400 koronát szentelt. — A vá
ros részéről Dr. Gabonás János városi 
titkár vett részt a záróüunepélyen és 
annak végeztével gondolatdus beszédet 
tartott az ifjúsághoz, tanítótestülethez és 
a vendégkoszoruhoz. -— Az elokvens 
megnyitó beszédet Dickmann Dezső a 
keresk. testület elnöke mondotta.

Az országos magyar szinpártoló 
egyesület múlt héten megtartott tiszt
újító közgyűlésén egyik alelnökké újból 
Sichert Károly választatott meg s ő lett 
az egyesület rimaszombati fiókjának el 
nöke. S;chert Károly egyénisége, köz
életi agilis tevékenysége biztosítéka an
nak, hogy az orsz. magyar szinpártoló 
egyesület itteni fiókjának megszervezése 
és vezetése egy arra mindenben érde
mes és megfelelő férfiú kezébe került.

Hirdetmény a fegyveradóra vonat
kozó bejelentések tárgyában. Az, aki 
csak fegyveradót fizet, köteles a birto
kában levő s vadászatra használható 
fegyvereket szám szerint s annak meg
jelölése mellett: vájjon egy- vagy több- 
csöviiek-e bejelenteni, a bejelentést la
kásának pontos megjelölése mellett sa- 
játkeziileg aláírni és azt 1933. junius 
hónapban ama községi elöljáróságnál 
vagy adóhivatalnál benyújtani, ahol az 
adóköteles állandó lakását tartja. — A 
bejelentés élő szóval is történhetik, 
mely eselben az adóköteles bemondása 
szerint a bejelentési űrlapot a községi 
jegyző (adóhivatalnál) köteles kitölteni. 
— Aki évközben jut adóköteles fegyver 
birtokába, tartozik ezen fegyverét a bir
tokba vétel tői számított nyolc nap alatt 
bejelenteni.

A R i m a s z o m b a t i  B a n k  e l ő b b  R i m a s z o m 
b a t i  T a k a r é k p é n z t á r ,  v á r m e g y é n k  l e g r é g i b b  
p é n z i n t é z e t e  B E T É T E K E T  k e d v e z ő  k a m a t o 
z á s r a  f o g a d  e l  é s  a z o k b ó l  v i s s z a f i z e t é s e k e t  
m i n d e n k o r  a z o n n a l  t e l j e s í t .

Tragikus haláleset a rimaszombati
szegényházban. Tatinszka Mária Sel
mecbányái születésű 75 éves gyenge- 
elne jii asszony, aki a rimaszombati vá
ros: szegények intézetében állott ápolás) 
alatt, kedden este kilenc óra tájban a 
padláslepcsőrő! oiy szerencsétlenül esett 
ie, hogy belső sérüléseket szenvedett s 
röviddel kórházba szállítása után bele
halt sérüléseibe. A megejtett vizsgálat 
megállapítása szerint a halálos kimene
telű szerencsétlenségért senkit nem ter
hel felelősség.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett jó édes anyánk 

elhunyta alkalmából mély fájdalmunkat rész
vétük' kifejezésével enyhíteni igyekeztek s 
azoknak is, kik virágcsokrokkal ellátták és 
végtisztesség tételén megjelentek, ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1933. junius 20.
Pálovics László és neje.

Eíemisták majálisa. A helybeli álla
mi m a g y a r  fiú és leány elemi iskolák 
szülői bizottságai a tantestületek közre- 

: kedésével vasárnap, junius 25-én 
rendezik meg a két iskoia ifjúsági ma

lisát a szabadkai erdőben. Az általá- 
> éhajnak eleget téve a rendezőség a 

,yiskolát tűzte ki gyülekezési helyül 
t s  a felvonulás zeneszó mellett onnan 
fog megtörténni délelőtt fél íiz órakor. 
Al elemisták majálisának tavaly nem 
kedvezett az idő, éppen ezért remélni 
lehet, hogy a tavalyiakért verőfényes 

p nappal fogja kárpótolni a gyerme
keket az égi meteorológiai intézet ve
zetősége. Minden előkészület megtör
tént, hogy a gyermekek és kísérőik a 
legteljesebb kényelmet érezhessék a 
majálison, szórakozásról, hideg és me
leg ételekről, hüsiíő italokról bőséges 
gondoskodás történt s külön eseményt 
fog jelenteni a műsornak az a száma, 
amikor a leányiskolái cserkészek tündér
csapata az ünnepélyes fogadalmat fogja 
letenni. A rendezőség kéri a szülőket s 
az iskola minden jóbarátját, hogy a 
gyermekek majálisát személyes megje
lenésükkel támogatni szíveskedjenek.

Tanévzáró ünnepéíy és ifjúsági 
niunkakiáUitas. A rmaszombati tanonc
iskolák folyó hó 18-án a járási ipartár- 
ulat székházának dísztermében tartot

ok meg szokásos évzáró ünnepélyüket, 
ekintélyes számú intelligens közönség 
részvételével. A fiuk és leányok szak
körükből merített szép szabadelőadáso
kat tartottak, amelyek köztetszésben 
részesültek. A munkakiállitás mennyiség 
tekintetében, ami kétségtelenül a rossz 
gazdasági viszonyok folyománya, mö
götte maradt az előbbi évekéinek. Az 
ipartársulat a tanoncok vizsgái jutalma-

villamos háztartási készülékek
Újabb csempészincidens Sajószent- 

királyon. Pénteken kora hajnalban a 
sajőszentk írályi határszakaszon asszo
nyokból álló tíztagú csempésztársaságot 
tartóztattak fel a csehszlovák határvám
őrök, amint különféle élelmicikkekkel 
és italnemüekkel magyar területről haza
felé igyekeztek. A vámőrök felszólítá
sára az asszonyok megrémülve rebben
tek szét, amiből a fegyveres karhatalom 
szökésre következtetett és sortiizet adott 
a védtelen és ellentállást meg sem ki- 
sérlő asszonyokra. Az egyik golyó Czakó 
Béláné sajószentkirályi asszonyt comb
ján találta. A súlyosan sebesültet még 
a déleiőtt behozták a rimaszombati köz
kórházba, A többieket letartóztatták. Az 
eljárás a fegyverhasználat ügyében meg- 
induit.

Csevicére akadtak Czakó község
ben. A Balogvölgyben fekvő Czakó 
község egyik kútjának kibővítése alkal
mával a munkások ásója egy szénsavas 
forrásnak nyitottak utat, amely forrás
ból oly erővel tódulnak elő a föld alá 
zárt gázok, hogy a munkások, a mint
egy nyolc méternyi mélységből sürgő
sen felszínre voltak kénytelenek jönni, 
á hirtelen támadt rosszéllét ieküzdése 
céljából. A szénsavas forrás előtörése 
következtében a kutbővités természete
sen megakadt s most a kút tulajdonosa 
azon fáradozik, hogy gázmaszkokat sze
rezve folytathassa a forrás teljes feltá
rását célzó munkálatokat. — A czakói 
uj cseviceforrás kemény, szürke szer
pentinrétegből fakad és gáztermészeíe 
oly erős, hogy a kút vize ennek követ
keztében állandóan bugyburékol és hul
lámzik. A kútba lebocsátott égő gyertya 
már a harmadik méternél elalszik. A 
fór rás vize enyhén szénsavas, savany- 
kás és szürkés szinü a benne feloldott 
szerpentin-iszaptól. Analizás céljából a 
csevicéből két palackkal már felküldöt
tek a prágai vegyvizsgáló intézethez s 
most a boldog tulajdonos szivszorongva 
várja a prágai levelet, amitől Czakó és 
környékének fellendülését s a létesí
tendő czakói szénsavas fürdő építkezé
seinek megkezdését reméli.

Lesz kút a temetőben. Mint értesü
lünk, a város kormánybiztosa elren
delte, hogy a temetőben kulat készítse
nek. Erre a célra ajánlatot kért be a 
kútfúró cégtől s az ajánlatot be is nyúj
tották. Most már a végrehajtó közegek
től függ a temetői kút sorsa, mert a 
költségek a temetői alap bevételeiből 
fognak kitelni (sírhelyek eladása). A 
városi hatóságoktól elvárhatja a közön
ség, hogy ne nyújtsák a végtelenbe a 
megvalósítást.

Megint egy passzushamisitás. Sza- 
bari András horkai lakos magyar te
rületről csempészett ökrein a kraszna- 
horkahosszuréti községi bírónál szerzett 
marhalevelek segítségével tisztességes 
polgári hasznot elérve adott túl mosta
nában. A jól sikerült üzletre vonatkozó 
járlatievelek szövege szerint az állatok 
előző tulajdonosa Pásztor Miklós pel- 
sőczi lakos volt, akiről az okmányok 
ez idő szerint igen megszigorított ellen
őrzése során megállapították, hogy a 
kérdéses ökrök soha sem képezték tu
lajdonát. A csendőrök ezen az alapon 
négyszeres közokirathamisitás gyanúja 
miatt letartóztatták Szabarit és átadták 
a rozsnyói járásbíróságnak.

Másfélévre ítélték a sikkasztó ta
másfali pénztárnokot. A kerületi bíró
ság Foukal tanácsa most tárgyalta a 
hivatali sikkasztás bűntettével vádolt 
Paál János rimatamásfalai községi pénz
tárnok ügyét, aki tudvalevőleg 10600 
korona készpénzt tulajdonított el a köz
ség vagyonából, amelynek kezeléséhez 
a kommunista párt bizalmából jutott. 
A főtárgyaláson Paál János beismerte, 
hogy az összeget saját céljaira fordí
totta. Beismerése alapján a biróság 
másfélévi fogházra ítélte, amiben a sik
kasztó pénztáros megnyugodott. — Az 
Ítélet jogerős.

Enyhítette a felsőbíróság a rima
szombati sztrájktörőket inzultálók 
büntetését. Mint ismeretes, hat évvei 
ezelőtt a rimaszombati házépitőszövet- 
kezet építkezéseinél alkalmazott kőmű
vesek a kollektív szerződés érvényesi- 
lése érdekében sztrájkba léptek s abba
hagyták a munkát. Czaban János, Asz
talos András, Asztalos Pál és Czeller 
László pokorágyi kőművesek a sztrájk- 
bizottság határozatával szembehelyez
kedve mégis felvették a munkát és a 
koiiektiv szerződésnél kedvezőtlenebb 
munkabérek melleit rendelkezésére ál-

legolcsóbb beszerzési forrás

Kína APOLLO mozgó
Szombaton é s  vasárnap, junius 24-én és 5-én 
egyik legsikerültebb Harry F el filmje. Ezen 

film messzire felülmúl minden várhatót:

Jonny ellopja Evrópát
Fősz.: Harry Piel és Darry Hóim.

Csütörtökön, junius 29-én a minden idők felül
múlhatatlan, legnagyobb hangos alkotása. Nagy
szerű elragadtató jelenetek, rendkívüli érdekfe- 
szitö történet. Még egy filmet sem vártunk oly 

lelkesedéssel, mint ezen kiváló alkotást:

Quo vadis ?
Fősz.: Emil Janings és több kiváló művész.

riye nyomán készült s megrázó színek
ben tárja elénk a vérengző Nero csá
szár rémuralmának minden izgalmas 
mozzanatát, a kereszténység élethalál
harcát az arénákban, a vad, de duzzadó 
erőket tanúsító versenyeket, bikaviadait 
stb. s záradékul Róma égését. Nero 
császárt Emil Jannings személyesíti, aki 
pótolhatatlan művészetének minden porci- 
kájával hatványozza univerzális színját
szását.

Váltót hamisított a barátai nevére.
A Tátra Bank rimaszombati fiókintéze
ténél csárdái Bálint Lajos, jesztei gazda 
18000 koronát vett kölcsön ez év feb
ruárjában a saját maga, tovább Czene 
János kisbolyki és Magyar István jesztei 
gazdálkodók aláírásával ellátott váltóra. 
A bank akadálytalanul foiyósitotta a 
vagyonos gazda kezeihez a 18000 koro
nát, a májusi lejáratkor azonban Bálint 
rendezetlenül hagyta a váltót s amikor 
az intézet ajánlott levelekben értesítette 
az aláírókat az óvás felvételéről, mind
ketten egybehangzóan azt közölték a 
bankkal, hogy ők Bálintnak semmiféle 
váltót alá nem Írtak és senkit sem ha
talmaztak föl ilyen váltó aláírására. A

iottak az ép'tásvezetősi gnek. A sztráj
koló munkások egy csoportja bosszút 
forralva, megleste a Pokorágyi-ut men
tén munkából hazatérő sztrájktörőket 
megrohanták és botokkal, kövek
kel úgy megverték őket, hogy valameny- 
nyiök nyoictól-husz napig tartó sérülé
seket szenvedtek. A támadók ellen az 
ügyészség személyes szabadság meg
sértése, utonállás és súlyos testi sértés 
bűntettének elkövetése címén eljárást 
indított, amelynek során a támadókat, 
névszerint Matécska János rimaszombati, 
Malicz Lukács poitári, Hosszúrét! Jó
zsef, Gecse Márton, Pokorágyi Gyula, 
rimaszombati, Szikora Pál töreki, Bia- 
covsky János cserencsényi, Budovec Jó
zsef rimaszombati, Kuvik József töreki, 
ésKoták Gyula rimaszombati munkásokat 
hat hat hónapi börtönre, többeket ezen
felül még 500 korona pénzbüntetésre 
Ítélte a kerületi bíróság, hét vádlottat 
azonban felmentett s egy fiatalkorút 
megfenyített. Az elitéltek s az állam- 
ügyész felebbezése folytán az ügy a 
kassai felsőbiróság elé került, ahol hosz- 
szas eljárás után most hozták meg a 
másodfokú Ítéletet, részben megváltoz
tatva a kerületi biróság Ítéletét, ameny- 
nyiben a hathónapos börtönbüntetéseket 
három-három hónapra szállította le, 
azonban a büntetés végrehajtását az 
enyhítő szakasz alkalmazásával felfüg
gesztette, Szoyka Gyula rimatamásfalai 
ács büntetését azonban négy hónapra 
emelte fel, Surgota Sándort ped'g, aki
nek ügyét a többiektől elkülönítve tár
gyalta le a kerületi biróság, három hó
napra ítélte, a többiek büntetését pedig 
helybenhagyta, azonban az Ítélet végre
hajtását valamenyi elitéltei szemben fel
függesztette.

Filmszínház. Folyó hó 24. és 25-én 
a „Jonny ellopja Európát" c. film kerül 
szinre. Az események középpontjában 
egy Európa nevii versenyló áll, melynek 
eltüntetése végett az ellenfelek minden 
lehetőt megkísérelnek, de Jonny mindig 
keresztülhúzza számításaikat. Segítségé
re áll kitűnő farkaskutyája „Greif". A 
lebilincselő jeleneteket a francia Rivie 
ráról felvett helyszíni felvételek emelik. 
Főszereplők : Harry Piel, Alfréd Ábel és 
Dary Hóim.

Folyó hó 29-én „Quo vadis" c. gran
diózus és felépítésében a csak elkép
zelhető dimenziókat felülmúló monu
mentális hangos film kerül előadásra. 
Ezen sok milliós költséget felemésztett 
filmalkotás Sienkiewitz hasoncimü regé-

T E C H M I K A
V Á M O S S Y  B É L A  v á r o s h á z a  é p ü l e t

váltókereset tárgyalásakor a kerületi bí
róság iráspróbákat vett a váltón sze
replő három gazdától s igy az írásszak
értőnek sikerült megállapítania, hogy 
mindhárom aláírás Bálinttól származik. 
Az ügyet áttették az ügyészséghez.

A gyermekbicikliztetés súlyos sze
rencsétlenséget idézett elő. Ujpál 
László sajógömöri gazdasági alkalma
zott az elmúlt napok egyik estjén bi
ciklijére ültette négy éves kis bugát és 
sebes iramban igy iparkodott veie be a 
faluba. A Szontagh-majorból kiérve, a 
bicikli valahogy megcsúszott és utasait 
nagy Ívben repítette le a nyeregből, 
úgy hogy a kerékpáros kisebb zúzódá- 
sokat, kis húga pedig combcsonítörést 
szenvedett és be kellett szállítani a ri
maszombati közkőrházba, ahol előrelát
hatólag gyógykezeltetése két hónapot 
fog igénybe venni. A biciklista ellen gon
datlanság cimén eljárás indult.

Megugrasztott malomíolvajok. Eddig 
még teljesen ismeretlen tettesek be
törést kiséreltek meg a Mészáros-féle 
osgyáni malomban. A falbontó betörők, 
akik a hátrahagyott jelek szerint ketíen 
voltak és minden valószínűség szerint 
a malom buzaraktárát szándékoztak meg
dézsmálni, már egy sor téglát kiemeltek 
az épület falából, amikor a molnár ku
tyája figyelmes lett a mofoszkálásra és 
ugatásával felébresztette gazdáját, mire 
a tettesek hirtelen megugrottak. A csend
őrök keresik a peches malomtolvajokat.

Bankkölcsönt szerzett hamis vál
tókkal. Kovács István kecsői malom
tulajdonos az elmúlt év márciusában 
37.000 koronás váltókölcsönt vett igénybe 
a Tátra Bank tornaijai fiókjánál malom
renoválási célokra. A bank akadályta
lanul foiyósitotta a kölcsönt, amennyi
ben a váltókon a jómódúnak ismert 
parti Juhász Márton kecsői gazda alá
írása is szerepelt, lejáratkor annál na
gyobb volt a bank meglepetése, hogy a 
váltó óvatolásra került és a jótálló a vál
tófizetési-meghagyás ellen azzal az ér
veléssel mondott ellen, hogy ő soha 
életében nem irt alá váltókat a malom- 
tulajdonosnak. A kerületi biróság Írás
szakértő alkalmazásával megállapította, 
hogy a gazda aláírása valóban nem 
tőle, hanem Kovácstól származik, minek 
folytán az ügyet áttették az ügyész
séghez.
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Nyitott ablakon át emelték el bi
ciklijét. Ismeretlen tettesek kedden éj
szaka a nyitott ablakon bemásztak Cser- 
nok Miklós sánkfalai tanító lakására és 
onnan Esca 342972. jelzésű vadonatúj 
kerékpárját elemelték. A biciklitolvajt 
keresi a csendörség.

A  turisztikáról.
A Kárpátegyesület szerdai összejövetelén 

felolvasta :
Az öreg vándor.

I I I .
Melyik turistának a kebléből nem pat

tan ki a sóvárgó vágy, ha a szikla óriá
sok tövében jár és vágyakozva feltekint 
oda, amaz elérhetetlennek látszó felieg- 
trónusokra, hogy: „Istenem, de szeretnék 
legalább egyszer is e büszke csúcsról 
körültekinteni !“ (Persze, hogy fel is tud
nék oda mászni és le is jönni, — a 
magam erejéből ! Mondja a másik gon
dolat.)

Mértne, biztatjuk mi, csak tessék !... 
Sok minden lehetséges, ha a kellő aka
rat és a komoly igyekezet megvan. 
Tessék már mostantól, e pillanattól 
kezdve magáévá tenni az eszmét. Fog
lalkozzon vele és ne engedje azt el ma
gától. Tanulmányozza következetesen a 
kivitel módját. Beszéljen arról a beava
tottakkal. Megteheti bátran és bizalom
mal, mindenütt baráti szívre és segítő 
bajtársi kézre fog találni. Olvasson al
kalmas szakmüveket. Valószínű, hogy 
azokból is azt fogja kiolvasni, hogy el
sősorban saját magunkkal kell tisztába 
jönnünk, csak azután a hegyekkel. Mert 
a helyszínén, ottan a szikla tövében, már 
nehezebben tudjuk az elmulasztottakat 
pótolni. P. o. ha a Gerlachfalvi csúcsot 
akarnánk megmászni és csak pont in
duláskor a poprádi állomáson vennénk 
meg Komarniczky „Magas Tátrá“-ját s 
abban idegesen lapozva kutatjuk, hogy 
miben is áll tulajdonképpen az a bizo
nyos sziklamászás? Meg arról, hogy mit 
is csináljak ezzel a kötéllel ? Hol is 
kezdjem ki ezt a fránya sziklát, hogy 
le ne hajítson magáról? Csak legalább 
ne lenne olyan magas és meredek !

Itt vennék már hasznát, ha a létra
mászást odahaza szakszerűen begyako
rolták volna. P. o. a kertben, ha gyü
mölcsfán van dolgunk, hozzászokunk 
ahhoz, hogy a mélység és magasság ré
meit hidegvérrel lecsendesitsük. Ha la
kásunkban a függönyt akarjuk leszedni 
vagy újból felrakni, — ha a ház falán 
a szőlőt, vagy a futó-rózsát kellene kissé 
megrendszabályoznunk, — ne legyenek 
azok egy hegyjáró turista előtt meg
oldhatatlan problémák. Ellenkezőleg, 
hasznos tréning. Ellenőrizhetjük magun
kat ilyenkor, hogy szabályszerűen moz 
gunk-e a létrán? (Vagyis egyszerre csak 
egy tagunkkal szabad mozdulni, a többi 
három biztosit.)

Ezeket szives elnézésükkel azért mond
tam el rövid kivonatban ma is, ha ta
lán valaki, akit érdekel és nem hallotta 
volna azt a múlt alkalommal, előadás 
sorozatunk fontosabb részeiről tájékoz
tatva legyen.

Mostan pedig előadás sorozatunk kö
vetkező pontjáról fogunk értekezni. Még
pedig : A célszerű ruházkodás, felsze
relés és élelmezésről.

Elősorolom azokat a szükséges dol
gokat, melyeket az eredményes vándor
láshoz nélkülözhetetleneknek vélek. De 
megjegyzem, hogy azok természetesen 
a lehetőség szerint fokozatosan lennének 
beszerzendők. Mostan csak azok szük
séges voltára kivánom felhívni szives 
figyelmüket. Addig is amig beszerzése 
lehetővé válik, pótolhatjuk azzal amink 
van. (Mert a legtöbb turista is úgy 
kezdi, azért mi se szalasszuk el az időt 
és alkalmat, vándoroljunk vigyázva ad
dig is.)

A beszerzéssel tanácsos inkább addig 
várnunk amig megfelelő minőségű, (nap 
és vihar álló) dolgokat kaphatunk, mert 
az azután sok évig nyújt védelmet. A 
gyengébb minőségű hamar tönkre megy.

Tehát először is szükségünk van egy 
jó erős és kellően vizhatatlanitott „Szö
ges bakkancs“-ra (A vizhatlanitás mód
jairól majd a heti megbeszéléseken ér
tekezünk) a „szöges" felette fontos kel
léke a turistának, mert ez a mi autónk 
és repülőgépünk. Azért legyen az jó 
kényelmes, hogy szükség esetén 2 — 3 
pár harisnyát is elbírjon, de azért ne 
lötyögjön, mert az már baj lenne.

A „szögeséhez egy jó vastag haris

nyaszár is dukál. (Hogy a lábát a bo
zóttól, kiálló kövektől megvédelmezze.

Kellene egy térdnadrág is. Azután egy 
szvetter. (A hegyi hirtelen hőváltozás 
ellen.)

Végül, igen szükséges lenne egy „Szél 
kabát". Lehetőleg fejvédővel. (Ez mos
tan 80 koronáért beszerezhető.) A szél
kabát a nagy hegyekben felbecsülhetet
len védelmet nyújt szél, vihar, hó, eső 
és meghűlés ellen, különösen, ha szvet- 
terrel kombináljuk.

A fehérneműre vonatkozólag azt ta
pasztaltam, hogy a mi céljainknak leg
inkább a flanell felel meg, mert könnyű, 
simulékoriy, elég erős, nem izzad át köny- 
nyen. így a hirtelen hőváltozás esetén 
megvédi a turistát mig a felső ruha 
előkerül a hátizsákból. (Folyt, köv.)

S P O R T .
F O O T B A L L .

RPS—ACN Igló 2 :2  (1:1). Biró: 
Spóner.

Öt perccel négy óra előtt még min
denki azt hitte, hogy a játék egyáltalá
ban nem lesz megtartható, mert egész 
délután szakadt az eső és a pályán ha
talmas viztócsák díszelegtek. A rende
zőség azonban lehetőleg rendbehozta 
percek alatt a pályát és a mérkőzés 
szitáló esőben is igen nagy közönség 
előtt folyt le. Az a körülmény, hogy a 
mérkőzés a rossz időjárás ellenére is 
telt házat vonzott, fényesen igazolja vá
rosunk sporttársadalmának áldozatkész
ségét és kitartó lelkesedését. Egyesüle
teink és játékosaink bátran számíthat
nak arra, hogy a becsületes munka és 
jó ellenfelek lekötése mellett Rimaszom
bat közönsége teljesiti sport iránt szük
séges kötelességét és nem tagadja meg 
az ezzel járó áldozatokat sem.

Annak ellenére, hogy az időjárás na
gyon befolyásolta a játék menetét, a 
közönség az évad egyik legszebb mér
kőzésének volt szemtanúja. Mindkét 
csapat erőteljes, ambícióval fűtött játé
kot produkált és a csapatok játéktelje- 
sitménye igen szép jelenetekben bővel
kedett, jóllehet a felázott talaj és külö
nösen a kapuk előtti térköz felázott 
volta kétszeres munkát és elővigyázatot 
követelt. A hazai csapatnál minden já
tékos tudásának és igyekezetének leg
javát nyújtotta. A csapat a következő 
felállításban szerepelt: Andrásik-Alt-
mann. Kovács I. Kocsis, Keller, Ofcsárik- 
Szmrekács, Szirák, Páricska, Pohoczky, 
Kovács II.

Az egész mezőny legeredményesebb 
játékosai ezúttal Ofcsárik és Kocsis 
voltak, akik a szélsőhalfok nehéz poszt
ján jól megállották helyüket és igen 
ügyesen oldották meg a nehéz talaj ál
tal megnehezített feladatukat. Altmann 
a legutóbbi mérkőzés óta határozottan 
megjavult, de még mindig nem nyerte 
vissza szezon eleji formáját. Kovács I. 
dicséretes lelkesedéssel igyekezett Mar
kos hiányát pótolni s ez nagy részben 
sikerült is neki. Andrásik önfeláldozóan 
védett, Kelhr lelkesen küzdött. A csatár
sorban kellemes meglepetésül szolgált 
Szmrekács jó játéka. Páricskának vol
tak igen szép kiadásai, állandó tréning 
mellett hamarosan a régi lesz. Szirák 
ezúttal sokat driblizett, ami a talaj szo- 
katlanságának következménye, Pohocz- 
kynak nem volt szerencséje a lövések
kel, Kovács H. kevés labdát kapott.

Az iglói csapat elsőrangó együttes
ként mutatkozott be. A csapat minden 
tagját jellemezte a mintaszerű fizikai 
kondíció, a rendszeres edzés hatása és 
a technikai felkészültség. A csapat leg
biztosabb része a védelem, két hátvéd
jük nagyvárosi klasszis. A csatárok jó 
lövők és kitünően kezelik a labdát. 
Különösen tetszett kifogástalan stoppoló 
technikájuk.

A mérkőzés a RPS támadásaival in
dul és Szirák csakhamar megszerzi a 
vezető gólt, de rövid idő múlva az iglói- 
ak kiegyenlítenek. A második félidőben 
a vendégek jutnak vezetéshez, de Pá
ricska egyenlít. A RPS-nak kétszer is 
alkalma lett volna a győzelmet jelentő 
gólt megszerezni, de Pohoczky hatal
mas lövése kapufának ment, Kocsis 40 
méterről rúgott lövését pedig az utolsó 
pillanatban az iglói balhátvéd érte el a 
kapuvonalon.

Vasárnap a RME a breznói SK csa
patát látja vendégül. A mérkőzés négy 
órakor kezdődik.

A RPS vasárnap Füleken játszik az 
FTC bajnokcsapata ellen. — Reméljük, 
hogy a RPS legénysége szép eredményt 
fog elérni az országos elődöntőben már 
eddig is szép eredményt elérő Füleki 
TC bajnokcsapatával.

Csütörtökön, Péter Pál napján a 
középzsupa kiváló csapata, a Zólyomi 
TK. játszik Rimaszombatban a RPS 
ellen. A mérkőzés iránt már most nagy 
érdeklődés nyilvánul meg, mert a zólyo
mi csapat e szezonban igen szép ered
ményeket ért el és a bajnokságban is 
kitünően szerepelt.__________ _____

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábeiy Károly laptulajdonos.

Egy jó házból való fitt
t a n ú i é n a k

fölvétetik B r & n n e r  E m á n u e l
rőfös- és divatáru cégnél.

D iv a t o s  ö lt ö n y ö k e t  350  koronától
kezdve készít

H A N K  A N D O R
uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u.75. sz 
Elfogadok javításokat, fordításokat és 

minden e szakmába vágó munkát. 
Ugyanott egy fiú tanulónak felvétetik.

Riadom a házam
47.000 koronáért. 3 szoba, konyha, 
spaiz, folyosó, fatartó. A ház kőből van, 
teteje cserép, a város belterületén. — 
R. Navráti! Rimaszombat, Kmetty-u. 17.

Kiadó
a Jánosi-utca 20. szám alatti 
(Szolaics-Imperiál) üzlethelyiség, — 
amely italmérésre fel nem hasz
nálható — raktárral és esetleg két 
szobás lakással. Érdeklődni lehet a 
Róm. Kath. Plébániai Hivatalnál.

Pályázat.
A r i m a s z o m b a t i  róm. kath. 

hitközség
r é g i isk o lá já t  á ta la k ítta tja .
A kőműves, asztalos, ács, kályhás, 
és festési munkálatokra pályázatot 
hirdet f. év julius 1 ig előirányzat 
szerint, amelyről a plébánia hi
vatal ad felvilágosítást.

Kútfúrás.
Mindenki fúrhat kutat 24 óra alatt, uj 

rendszerű kútfúróval

Hlozek J. R im aszom bat. Telefon 78.
Vízvezeték, csatornázás, központi fűtés, 
melegvíz ellátó berendezések. Autó, mo

tor javítások. — Kérjen árajánlatot.

Kézimunka tanfolyam.
Értesítem a kedves szülőket, 
hogy julius és augusztus hóna
pokban iskoláslánykák részére

kézimunka tanfolyamot nyitok
Beiratkozás délután 3 — 6-ig.
S Z A B Ó  M A R G I T

Rózsa-utca 28.

FOTO
FliY-TOX és k ü lö n fé le  
gyíimölcsfa-PERMETEZŐ-szerek

BOKOR-drogeriában.
Megnyílt! Megnyílt!
Várgede fürdő ! Szénsavas, vasas. 
Hodejov kúpele ! Kád és gőzfürdő.

Napi penzió 20 30 Ki. 
Olcsó szobák átutazók részére. 
Olcsó ételek és elsőrendű italok.

Szép kiránduló helyek. 
Minden vasárnap cigány és jazz 
hangverseny. Tánc!!!

Teljes tisztelettel :

M I C S U R D A  L A J O S .

Értesítés,
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy Rimaszombatban önálló
sítottam magamat és minden

szobafestő és mázold
munkát jutányos áron vállalok. Igyekez
tem a legmodernebb mintákat beszerezni, 
hogy mindenkinek az igényét kielégít
hessem.

Főtörekvésem lesz becsületes munka 
teljesítés jutányos ár mellett.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok teljes tisztelettel :

Ifj. CZÓKOLY GYULA
szobafestő és mázoló mester 

Szijjártó-utca 18. sz’

Eladó
egy 3 szobás ház magányos udvarral 
jutányos föltételek mellett. — Érdek
lődni lehet Németh Lajos ügynöknél.

Eladó ház.
A Szentpétery-utca 14. szám alatt fekvő 3 
szobából és kamrából álló ház magános 
udvarral szabad kézből eladó. Az egyik 
szoba műhelynek is használható. — Ér
tekezni lehet Csapó József megbízottal 

Tópart-utca 5. szám alatt.

Jánosi-utca 21. és 23. szám alatt levő
udvar és egy szőlő

eladó. —  Értekezni lehet ugyanott,

ZAWADZKY EDE temetkezési vállalata
R im a szo m b a t G öm öri-utca  21. sz.

A legrégibb és legismertebb temetkezési vállalat Gömörvár- 
megyében, hol állandó nagy raktárt tart egyszerű és díszes

fa- és érczkoporsékban,
továbbá: szemfedők, halotti lepedők, sirkoszorúk és min
denféle színű koszorúszalagok nagy választékban.

Ajánlkozik egyszerű és disz- 
temetés rendezésére úgy hely
ben mint vidéken.

Halottak e x h u m á l á s á t  és 
h u l l a s z á l l i t á s t ,  valamint a 
temetésekkel járó összes 

teendőket a legszolidabb feltételek mellett vállal.

Rimaszombat, 1933. Nyomatott R ú b e ly  K áro ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


