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

Fly-Tox
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GLASERnál.
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SZERKESZT ŐSÉG ÉS KIADÓM ÍV ATAL 
ÍVSASARYK-TÉR 9.

Lapzárás csütörtökön este. — Kéziratok vissza ne®

FŐSZERKESZTŐ
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egy évre 48 K, félévre 24 K, 
negyedévre 12 korona. — Egyes szám óra 1 korona.

Hirlapjegy engedélyezve a poslaigazg. 57,433 III -21. sz. rendeletével.

Sült galamb nem repül
a s

Tapasztalati tény, hogy inig so
kat szidunk másokat, addig keve
set kritizáljuk magunkat. Azt a bi
zonyos szálkát a mások szemében 
könnyen meglátjuk, de a magunk 
szeméből nem dobjuk ki a tisztán
látásban zavaró gerendát. Büszke 
niellveregetéssel hangoztatjuk erőn
ket, de ha meg kell mutatni a ma
gunk erejét, akkor ezer apró ér
dek forgácsol szét és meghunyász
kodunk az érdekek önző Ígéretei 
előtt.

A materializmus uralkodó csil 
iaga alatt mindenki szívesen mond 
anathémát embertársára, akit az 
onösség az anyagiak hatalma alá 
hajt, de ugyanakkor semmit sem 
követünk el, hogy a javitó javu
lást önmagunkon kezdjük el. Szid
juk a materializmust akkor, mikor 
a konkrét esetek ezreiben a ma
téria előtt hajbókolva fejet hajtunk.

A magunk ereje abban rejlik, 
hogy az eszmék gyakorlati meg
valósítását és alkalmazását előbb 
otthon követjük el és csak azután 
söprűnk a mások portája előtt. 
Gyenge erővel érvel az, aki a ma
gyarság érdekvédelmében folyó 
harcban mellét veregetve fennen 
hangoztatja nemzethüségét, de 
egyébként ölhetett kézzel lesi, vár
ja a sült galamb szájbarepülését.

Álért a magunk erejére utalva, 
csak a magunk erejéből vívhatjuk 
meg az igazság fegyverével törvé
nyes jogainkért igazságos harcun
kat, testvéri szolidaritásban, váll- 
vetett segedelemmel és lankadatlan 
kitartással a végső győzelemig.

a  magyarságnak meg kell végre 
rezni azt, — mert tudni régen 

tudhatja, legfeljebb nem ment még
vérébe, — hogy csak annyi élet- 

lehetőséget tud kicsikarni a sors
amennyire önerejével képes. 

Aki ebben a harcban nem a lel
kesedéstől fütött kitartással küzd, 
vagy éppen csüggedt csatára a 
védelmi küzdelemnek, jobb ha ki
ad a sorból, mielőtt harcos bajtár
sait is ragadós példájával csüg
gedtté tenné.

Aki nem küzd győzelmi remé
nyekkel a frontokon a magyarság 
i1 bb sorsáért, aki csak a fedezé
kek résein figyeli a mások verej- 
tékes küzdelmeinek eredményeit s 
a győzelmi lakomára köszörült to
rokkal csak éppen hangoskodni 
tud akkor is, amikor tettrekészsé- 
get követel az Élet, az lehet min

den egyéb, csak éppen igaz har
cos magyar nem s vesztett lenne 
minden jog, halott minden szép és 
jó eszme, ha ezek kiharcolását

vérteien, mosíohakenyeres árvák 
vagyunk, akik törvényes jogaink 
kivívásánál csak a magunk erejé
ben bizhatunk és jól tudhatjuk,

ilyenre bíznák. Oh, pedig sokan hogy: sült galamb nem repül a 
vannak sorainkban ilyenék. Test j szánkba.

& pozsonyi Országos Hivatal azonnali hatállyal 
betiltotta a Magyar Nemzeti Párt ifjúsági szak-

Csütörtökön reggel a rimaszombati 
rendőrbiztosság határozatot kézbesített 
dr. Törköly József nemzetgyűlési kép
viselő, mint a Magyar Nemzeti Párt 
rimaszombati kerületi elnökének kezei
hez, amelyben az országos hivatal julius 
10 én kelt 27000/eln. 1933 sz. rendele
tének megfelelően közölte vele, hogy az 
országos hivatal azonnali érvénnyel be
szüntette a magyar nemzeti párt mellett 
szervezett és Szlovenszkó területén lé
tező valamennyi „Fiatal magyarok mun
kacsoportjáénak működését. A rendőr- 
biztosság határozatának további része 
igy szól :

„Az országos hivatal 1933. julius 10-én 
keit 27 000/eln. 1933. sz. rendeletével 
a voit magyar belügyminisztériumnak 
1508/1875. sz. rendelete alapján, azonnali 
érvénnyel beszüntette a magyar nemzeti 
párt mellett szervezett, Szlovenszkó te
rületén létező valamennyi „Fiatal ma
gyarok munkacsopotjá“-nak működését.

Ezen egyesületek létezése és műkö
dése jogellenes, amennyiben a fent hi
vatkozott miniszteri rendelet értelmében 
nincs látíamozott alapszabályuk és Szlo
venszkó teljhatalmú minisztere 1926 
aug. 30-án kelt 7600. prez. sz. rendele
tének 1. § ába ütköznek. Ily csoport 
1933. junius 15-én Érsekújvárt és Zsitva- 
udvardon lényegesen megzavarta a köz
csendet.

Ezen oknál fogva megtiltotta az or- 1 
szagos hivatal a magyar nemzeti párt j 
mellett szervezett „Fiatal magyarok 
munkacsoportja"-nak bármiféle formá
ban való további működését, még pedig 
a volt magyar belügyminisztériumnak 
1508/1875. ein. rendelete alapján, azon 
oknál fogva, hogy a 125/1927. sz. tör
vény (törv. cs rend. gyűjt.) 2. és 3. §-ának 
1. ponlja értelmében a közcsendet és 
rendet biztosítsa. Ezen tilalom megsze 
gését a járási hivatal (rendörigazgató- 
ság, rendörtiztosság) a 125/1927. sz. 
törvény (törv. és rend. gyűjt.) 3. §-ának 
1. bekezdése értelmében — a bírósági 
hatáskör sérelme nélkül 10 Ké-tól 5000 
Kc-ig terjedhető pénzbüntetéssel, vagy 
12 órától 14 napig terjedhető elzárással 
volna kénytelen sújtani.

Ezen határozat ellen a kézbesítéstől 
számított 15 nap alatt a beliigyminisz- 

i tériumhoz intézendő s az országos hi 
j vatalnál Bratisiavában benyújtandó fe- 
; lebbezésnek van helye.

Az országos hivatal a 8/1928. számú 
kormányiendelet (törv. és rend. tára 
77. § ának 2. bekezdése értelmében, a 
sürgős közérdekre való tekintettel, ki- 

j zárta az esetleges feltbbezésr.ek ha
lasztó hatályát. A felebbezésnek halasz- 

■ tó hatályát kizáró ezen határozat ellen 
— az idézett kormányrendelet 77. §-nak

4. bekezdése értelmében — rendes jog
orvoslatnak (felebbezésnek) helye nincs.

Erről azon felhívással értesittetik, 
hogy ezen hivatal szerveinek (közbiz
tonsági szerveinek) haladéktalanul adja 
át a magyar nemzeti párt rim. sobotai 
„Fiatal magyarok munkacsoportjáénak 
minden Írásbeli anyagát és vagyonát."

A határozat kézbesítésével egyidejű
leg egy járási hivatali tisztviselő veze
tésével két detektivből és egy rendőr- 
felügyelőből álló karhatalom jelent meg 
a Magyar Nemzeti Párt rimaszombati 
országos einöki irodájában és a házku
tatás elrendelésére vonatkozó végzés 
felmutatása mellett követelték a „Fiatal 
magyarok munkacsoportjáénak szer
vezkedésére vonatkozó iratoknak kiszol
gáltatását. Nagy Sándor országos párt
igazgató azonnal rendelkezésre bocsáj- 
’.otta a kívánt feljegyzéseket, a rendőri 
közegek azonban nem elégedtek meg 
ezzel, hanem formálisan is átkutatták a 
párt helyiségeit, sőt a pártirodával kö
zös helyiségben lévő Gazdák és Iparo
sok Hitelszövetkezetének iratait is át
vizsgálták. A házkutatás 9 órától féi 12 
óráig tartott. Az aktusnál dr. Törköly 
József országos pártelnök is jelen volt 
s amíg a rendőri közegek az iratokat 
kutatták, addig ő az egyik íróasztalnál az 
orsz. hivatal törvénytelen rendelete ellen 
benyújtandó felebbezését szövegezte.

A házkutatás befejezése után dr. Tör
köly képviselő a következő felebbezést 
küldötte a belügyminisztériumhoz :

„A rimaszombati rendőrbiztosság 
1060/1933. prez. szám alatt közölte ve
lem, hogy az Országos Hivatal 1933. c. 
27000. prez. 1933. számn rendeletével 
azonnali érvénnyel beszüntette a magyar 
nemzeti párt mellett szervezett, Szlo
venszkó területén létező valamennyi „Fia
tal magyarok munkacsoportjá-nak műkö
dését. Közli velem ezen hivatal, hegy „ezen 
határozat ellen" 15 nap alatt felebbe
zésnek van helye a belügyminisztérium
hoz. A 27000 prez. 1933. sz. határozat 
nekem egyébként kikézbesitve nem lett. 
Ily tényállás mellett a 27000 prez. 1933. 
sz. országos hivatali rendelet ellen úgy 
is mint a Magyar Nemzeti Párt orszá
gos elnöke, úgy is mint a Magyar Nemzeti 
Párt rimaszombati kerületének elnöke

felebbezéssel élek
és kérem, mélíóztassék felebbezésemet 
a belügyminisztériumhoz felterjeszteni, 
ahol is a felebbezés indokait a követ
kezőkben terjesztem elő:

A „Fiatal magyarok munkacsoportja" 
mint egyesület a Magyar Nemzeti Párt 
mellett nem létezik, ellenben a pártnak 
van a párt kebelében ifjúsági szakosz
tálya, amelynek a szervezeti szabályai

szerint a neve : Fiatal magyarok munka- 
csoportja. Nagyon téved tehát az Orszá
gos Hivatal, amikor a Magyar Nemzeti 
Párt mellett működő egyesületként fel
oszlatja a „Fiatal magyarok munkacso- 
portjá“-t, mint amelynek jóváhagyott 
alapszabálya nincs. Ilyen egyesület nincs! 
Tehát fel sem oszlatható ! Ellenben a 
pártnak, mint minden pártnak, vannak 
szakosztályai ! így van : mezőgazdasági 
szakosztálya, jogi szakosztálya, egyházi 
szakosztálya, kulturális szakosztálya, 
munkás szakosztálya és van ifjúsági 
szakosztálya. Ezek a szakosztályok a 
párt szervei, amelyek között megoszlik 
a pártmunka! Tehát ezek a párt munka
megosztó szervei! A párt nem egyesü
let ! Annak nincs szüksége jóváhagyott 
alapszabályokra ! Teljesen szabadon ha
tározza meg a maga szervezetét és tel
jesen szabadon, minden jóváhagyás nél
kül alkotja meg a maga és bizottságai, 
szakosztályai részére szervezeti szabály
zatát. Ezeket a szakosztályokat nem le
het azon a címen feloszlatni, hogy nin
csen hatóságilag jóváhagyott alapszabá
lyuk ! Éppen ezért teljesen jogtalan és 
törvénytelen a 27000/prez. 1933. számú 
végzés s ezért tisztelettel kérem a 
Belügyminiszter Urat, méltóztassék az 
Országos Hivatal 27000/prez. 1933. sz. 
végzését megsemmisíteni."

A párt irodájában tartott házkutatás 
Ilire városszerte nagy feltűnést keltett 
és a legkülönfélébb kombinációkra szol
gáltatott okot. A pártnál foganatosított 
házkutatással egyidejűleg házkutatást 
tartott a rendőrség dr. Halász Istvánnak, 
Törköly képviselő titkárának rimaszom
bati lakásán is, sőt Tornaijáról érkezett 
jelentés szerint ugyanabban az időben 
a tornaijai járás több községében is 
házkutatásokat foganatosított a csend
őrség, mindenütt a fiatal magyarok 
munkacsoportjának iratait kutatva.

Az országos hivatal betiltó rendelete 
a magyar kisebbség politikai szervez
kedésének legminimálisabb lehetőségét 
akadályozza azzal, hogy a magyar nem
zeti párt ifjúsági szakosztályának szer
vezkedését alapszabály kötelezettség alá 
eső egyesületi munkának igyekszik mi
nősíteni, törvénytelenül jár el, mert a 
politikai pártok szervezkedése és mű
ködése tudvalevőleg semmiféle alapsza
bály jóváhagyást nem igényel. A „Éiatal 
Magyarok Munkacsoportja" nem jelent 
a Magyar Nemzeti Párttól különálló 
szervezkedést, mert amint a mostanában 
megtartott pártgyülések igazolják, a 
nemzeti alapon álló ifjúság nem külön 
párt, vagy külön egyesületként, hanem 
mint a Magyar Nemzeti Párt szerves 
része, illetve mint annak egyik szak
osztálya indította meg országos szer
vezkedését. A nagy apparátussal végre
hajtott betiltás! akció tulajdonképpen 
annak az aggodalomnak kifejezője, a 
melyet a Magyar Nemzeti Párt ifjúsági 
tömegeinek a szervezkedés során kife
jezésre jutott erős nacionalizmusa vál
tott ki kormánykörökben, ahol a nem
zeti tradíciókhoz hü fiatal generációk
nak a Magyar Nemzeti Párt munkájába 
való bekapcsolását nem jó szemmel né
zik és ennek a kooperálásnak lehetőségét 
érthelő okokból igyekeznek is minden 
eszközzel lehetetlenné tenni.

Szlovenszkó magyar közvéleménye fe
szült érdeklődéssel figyeli az ügy fejle
ményeit.

Halld! Figyelem! k városkerti vendéglőben minden szerdán és szombaton este 
az Ipartársulat Jazz-zenekara játszik.
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A debreczeni Tisza István 
tudományegyetem

Nyári egyetemi tanfolyama 
Augusztus 1.-Augusztus 22.
A nyári egyetem az egyetlen ma

gyarországi szünidei tanfolyam, 1927. 
óta évről-évre minden nyáron nagyobb 
számmal gyűjti maga köré a hazából és 
a külföldről azokat, kiket a magyar élet, 
a magyar föld és az általános emberi 
műveltség újabb tudományos módsze
rekkel megvilágított kérdései érdekel
nek s akik emellett a legmagyarabb 
város és környékének megismerésével 
a nyár egy részét kellemes és hasznos 
nyaralással akarják tölteni.

A nyári egyetem célja kettős. Egy
részt az Európa minden részéből egyre 
nagyobb számmal jelentkező külföldi 
hallgatókat akarja megismertetni a ma
gyar kultúra minden törekvésével; más
részt a magasabb műveltségre vágyó 
magyarok számára akarja különösebb 
előtanulmányokra és korra való tekintet 
nélkül hozzáférhetőbbé tenni azokat a 
szellemi értékeket, amelyeket hasonló 
körülmények között ezidőszerint máshol 
alig szerezhetnének meg.

Különösen érdekessé teszik a nyári 
egyetemet a magyar résztvevők szá
mára az idegenek jelenléte és a ked
vükért rendezett számos idegen nyelvű 
előadás, valamint a tanfolyam tulajdon- 
képeni tanrendjét kiegészítő nyelvleckék, 
hangversenyek, vetitetíképes bemutató 
sok és kirándulások.

Az előadások legfontosabb tárgykörei: 
a magyar föld, a magyar nép és a ma
gyar nyelv, az újabb magyar történe
lem és irodalom, a magyar képzőművé
szet, Magyarország műemlékeinek is
mertetésével, a zenetörténet, az egyete
mes irodalomtörténet korszakai, filozó
fiai, közgazdasági és társadalomtudo
mányi előadások, idegen országok és 
népek ; a természettudományok és a 
technika újabb eredményei.

Az előadásokat a Debreceni Tisza Ist
ván Tudományegyetem tanárai és meg
hívott kiváló előadók tartják, magyar 
vagy — a hallgatóság nyelvismeretének 
megfelelően — német, francia, olasz, 
esetleg angol nyelven.

Nyelvleckék: a nyári egyetem kül
földi hallgatói számára magyar, a ma
gyar hallgatók számára pedig német, 
francia, olasz és. angol nyelvtanfolyamo
kat tart.

Hangversenyek: a nyári egyetem 
egyik célja a magyar népzene és a ma

gyar művészi zene fejlődésének minél 
szélesebb körben való megismertetése. 
Ezért a hallgatóság részére 3—4 esti 
hangversenyt rendez, melyen a nyári 
egyetem hallgatói díjtalanul vehetnek 
részt.

Kirándulások: a nyári egyetem az 
ország jellemzőbb vidékeinek megismer
tetésére megfelelő számú résztvevő je
lentkezése és kedvező idő esetén he
tenként egy-két kirándulást rendez a 
következő helyekre : Hortobágy, Nyír
egyháza, Lillafüred, Miskolcz és a Bükk
it egység (2 nap), a tanfolyam végén 
Budapest (Szent Istvánnapi ünnepségek), 
csatlakozó kirándulással a Balatonra. 
A kirándulásokra jelentkezni a tanfo
lyam elején kell. A kirándulások mér
sékelt költségei külön fizetendők. (Hor
tobágy és Nyíregyháza 6—6 P. Lilla
füred, Miskolc, Bükkhegység 16 pengő.)

A nyári egyetem igazgatósága a be
iratkozó hallgatóság számára kedvez
ményes diju lakást és ellátást biztosit. 
A hallgatók a létszám béleltéig jelent
kezésük sorrendjében az Egyetem nagy
erdei uj internátusátan, illetve leány- 
kollégiumában kapnak elhelyezést. A 
lakás reggelivel együtt az egész tanfo
lyam idejére 22 pengő ; ebédre és va
csorára (együtt) a különböző igények sze
rint naponta 2—3 pengőt kell számítani.

A sportolást, strandfürdőzést és egyéb 
szórakozást külön kedvezmények köny- 
nyitik meg.

Az igazgatóság oly külföldiek szá
mára, akik előzőleg valamely egyete
men magyar nyelvleckéket hallgattak, 
néhány ingyenes és félingyenes helyet 
biztosit, melyekért kellő megokolással 
külön kell folyamodni.

A beiratkozott haligalóknak a MÁV 
és a MFTR 33 /0-os kedvezményre jo
gosító igazolványt ad, mellyel a hasz
nált vonatnemnek megfelelően a II. ko
csiosztályban egy egész III. oszt. jegy 
váltása mellett, a III. kocsiosztályban 
pedig a II. kocsiosztályban érvényes 
féljeggyel utazhatnak. A Duna Száva- 
Adria vasúttársaság 50’/o-os kedvez
ményt ad a nyári egyetem hallgatói
nak. Külföldieknek a magyar konzulátu 
sok a jelentkezési jegy felmutatása mel
lett kedvezményes vízumot adnak.

A nyári egyetem előadásai és nyelv
leckéi stb. a beiratkozott hallgatóság 
számára teljesen ingyenesek. A beirat
kozás 6 pengő, a hangversenyek állandó 
belépőjegyével együtt 8 pengő. Kedvez
ményeket csak a beiratkozott hallgatók 
kaphatnak.

Jelentkezési határidő julius 26. A je
lentkezéskor beküldendő a beiratkozási

dij a pontosan kitöltött jelentkezési lap
pal. Ennek ellenében a jelentkezők a 
legrövidebb időn belül megkapják a 
kedvezményes utazásra stb. jogosító iga
zolványt és a látogatási jegyet.

A nagy érdeklődésre és a rendelke
zésre álló helyek korlátolt számára való 
tekintettel ajánlatos mielőbb jelentkezni, 
hogy a kívánt kedvezmények a kellő 
időben biztosíthatók legyenek.

Úgy a tanulmányokra, mint minden 
más kérdésre vonatkozólag készséggel 
ad felvilágosítást a nyári egyetem igaz
gatósága (Debrecen, egyetem).

A nyári egyetem ezévi tanfolyamá
nak ünnepélyes megnyitása augusztus 
1-én délelőtt 10 órakor lesz a Déri- 
muzeum dísztermében.

H Í R E K
Üzenet — Nektek.

Köszönjük, Testvérek, hogy reánk gendoltok 
az ősi portáról, atyafias szívvel

S dolgoztok serényen, ha a szérüskertben 
kérges tenyeretek kenyérmagot csépel.

Dacoltok- viharral, égzengéses vésszel s nagy 
bikkrengetegben erdőt irt a fejsze,

Mig mi fenyvesinkben tétován bolyongunk s 
nap-nap reánk szakad az útvesztő este.

Civódva, vesződve éljük az életet, Gond lett 
a kenyerünk s vánkosunk a bánat,

Beesett szemünkre nem száll álomtündér s 
vágyunk forrásának kiapadt vizénél tátogatjuk 
szánkat.

Beszédünk elhalkult, önös lett a szívünk, test
vér nem törődik a testvér bajával,

Temetőinkben már stirübb a keresztfa, test
vért vesztünk minden Jóisten-napjával.

. . .  Ám azért, Testvérek, gondolunk mi Ráíok 
s bennünket szerető, édes, jó Szülénkre,

Délibáb,-visszhangra, mézes akácosra, sujtá- 
sos dolmányra, estharang csengésre.

Nem kótyavetyélte el még érzésünket nagy 
vásárján a rút kúfárkodó Élet,

Ha rátok gondolunk, könnybe lábad szemünk, 
mosolyog az orcánk s vérünk újra éled ...

F o o t b a l l ,
T e n n i s z ,

T u r i s z t i k a  é s  
H o r g á s z a t i  

c z i k k e k :

KERCSIK-nél.

Vallomás a vonatban.
Gyönyörű fiatal nő ül szemben ve

lünk a vonatban, gyönyörű ruhában. 
Egy ur elragadtatással köszönti: „Ó, 
csókolom a kezét, csakhogy megint

látom. De szép maga megint, de 
szép..." Majd leül a gyönyörű mellé 
és halkabban, de meghatoítabban ud
varolni kezd : „De kedves, hogy nem 
hagyja abba ezt, hogy ilyen szép, de 
kár, hogy nem láthatom többet..."

A szépség kedvesen zavarodott, de 
jólesik neki az udvarlás. Mosolyog, 
sóhajt, körülnéz, ici-picit védekezik 
és azt mondja : „Na ugyan. ... Csak 
nem?... Igazán..."

Ilyen szellemesen és tartalmasán.
Az ur nézi és becézi, Látszik, hogy 

várja a szót, a lelket a hölgy ajkán. 
De türelmetlen és mindenáron siettet
ni akarja a beszédet. Könyörögve kéri, 
finom, halk hangon : „Gyönyörű an
gyal ! Beszéljen valamit magáról !“

A nő diadalittasan, mámorosán néz 
körül, kacag egy rövidet, aztán mint
egy tehetetlenül az ünneplés ellen, 
felemeli és ölébe ejti gyönyörű két 
kezét, sóhajt és egy rövidke pillana
tig gondolkozik. Aztán megleli azt 
a nagy igazságot, amelyben belesü- 
ritheti egész életét, amellyel mindent 
megmondhat magáról türelmetlen ud
varlójának és utánozhatatlan benső- 
séggel, őszinte természetességgel teszi 
meg nagy önvallomását:

— Hát Istenem... — bridzsezek...
A gyönyörű nő, 1933-ban.

Esküvő. Mini a már szinte csak a 
hagyományokban élő, a múlt szépségeit 
megbecsültén dédelgető lelkünk vitrin
jében őrzött régi szép napok idöpatinás 
meséskönyvének megelevenedett, szines 
illusztrációja, a megnehezült időkjárásá- 
ban gondokba temetkezett Ma emberé
nek a letűnt idők műkincsekkel telt 
gyönyörűséges képtárából emlékeleveni- 
tésre megmutatott drága, díszes fest
mény, ragyogó pompájával úgy hatott 
az a fényes esküvő, mely városunkban 
folyó hó 15 én délután 6 órakor ment 
végbe. Ekkor vezette oltárhoz Gabnay 
Antal itteni bankigazgató és neje Wolf 
Irén leányát : Gabnay Gizit, Rimaszom
bat ékes leánygárdájának egyik művelt- 
lelkű, bájos tagját, Keresik László hely
beli törekvő, városunk kulturális és tu
risztikai életében is fáradhatatlanul te
vékenykedő, fiatal kereskedő, az ágost. 
hitv. evang. templomban, hová, a múlt 
hagyományaihoz híven, hosszú kocsi
sorban vonult fel a díszes, ünnepélyes 
öltözetű násznép, az egyformán rózsa- 
szinruhás nyoszolyólányokkal, frakkos 
vőfélyekkel szinpompás képet varázsol
va a templomot zsúfolásig megtöltött 
közönség szeme elé. — A nászindulós 
orgonajáték s az egyház missziós mun

Bállá Sándor.

Napfelkelte a Tátrában.
Hajnal van. Csend van 
Alszik az élet. Pihen a Tátra.
A békés nyugalom,
mint selyemtakaró
lágy simogatássai ráborúl a fákra.

A Gerlach alszik.
Álmodnak a havasi gyopárok. 
Amerre a szem lát, 
mindenütt szürkeség, 
nyugodalmas béke fedi a világot.

Ám dereng, virrad.
Itt egy luezfenyö. Ott suta dorong. 
A sok csúcs leveti 
harmatos ruháját
s felcsillan előttem az arany nap

korong. |

Arcliiciss t ilü t i lyotríÉsei.
Ki ne ismerné Herczeg Ferenc egyik 

legkedvesebb regényalakjának, Gyurko- 
vics Gyurkának diákköri csinytevéseit 
és viselt dolgait. És ki ne emlékezne 
rá, hogyan tette le a reményteljes Gyur- 
kovics csemete csodával határos módon 
az érettségit, holott tudvalevő dolog, 
hogy az unalmas történelem és algeb
rakönyv helyett a Betekints Anikó szép 
szemeiben olvasgatott s tanítás idején 
diáktársaiból toborzott rablóbandájával 
mint „Bácska réme" napokon át rémü
letben tartotta egész Bajnát és kör
nyékét.

Az történt ugyanis, hogy két nappal 
az érettségi előtt jószerencséje össze-! 
hozta Gyurkát atyai nagybátyjával, fő
tisztelendő és nagyságos Gyurkovics 
Nektáriusz kolumbácsi címzetes pré
posttal in partibus infidelium. A nagy-

tudományu prépost ur pedig a beteg 
főigazgató helyett a vizsgabiztos szere
pét töltötte be. A nagybácsi és unoka
öcs között lefolyt intim beszélgetés 
eredménye az lett, hogy Gyurka a ma
gyar történetbői szórul-szóra bemagolta 
Mátyás királyt s harmadnap a szóbeli 
előtt fütyürészve sietett fel a bajnai 
gimnázium főlépcsőjén.

Mit nem tesz azonban a pedagógusok 
ominózus szórakozottsága.

A történelem tanár, hősünk és Nektár 
bácsi nem csekély rémületére, Mátyás 
király helyett Nagy Lajost kérdezte. Ám 
Gyurka egykettőre visszanyerte lélek
jelenlétét és szédítő gyorsasággal ha
darta le feleletét ekként:

... Nagy Lajos király az Anjou-ház- 
ból származott és nem a Hunyadi-ház
ból, mint 1. Mátyás, aki 1440-ben szü
letett Kolozsvárt, mint Hunyadi János
és Szilágyi Erzsébet fia__ Á gyermek
Mátyás gondos nevelésben részesült...
És a többi.......  és a többi................

*
Nyárelő havában, mely madárdalos, 

akácillatos berkeivel, virágos rétjeivel 
örömet tartogat mindenki számára, csak 
az érettségire készülő ifjú napjait és 
éjszakáit keseríti meg s teszi azokat 
lassanmuló évekkel egyenlőkké, Herczeg 
kedves diáktörténetérői eszembe jut egy 
másik anekdota, melyet boldogult diák
koromban egyik jókedélyü, kedves em
lékű professzoromtól hallottam.

Történetünk hőse — nevezzük őt 
Karó Pistának — ugyanabba a kelle 
mes helyzetbe került, mint Gyurkovics 
Gyurka a matúra előtt. Az érettségi vizs 
gálatokon elnöklő főigazgató másodfokú 
anyai nagybátyja, ámde a drukkoló 
diák sorsa és tudása felől elsőfokon 
érdeklődik. Alig azonban Gyurka bará
tunk a történelmi tárgyak iránt viselte

tett különös antipatiával, Karó Pista a 
fizikából tett a hetedikben pótvizsgát,

— Ügyes gyerek a Pistuka, svádája 
olyan van, mint egy prókátornak, csak 
a fizikuma gyenge egy kicsit, — szokott 
szeilemeskedni rokoni körben Karó 
papa.

Az anyai nagybácsi biztosítja jóindu
latáról az öcsköst s igy oktatja ki az 
érettségi előtt:

— Az a fontos, Pista fiam, hogy, ha 
megkapod a tételt, ne bámészkodj szót
lanul, mint borjú az ujkapu előtt, ha
nem szép folyamatosan kezdj beszélni, 
ha mindjárt ex hasibusz is. Keríts egy 
kis feneket a dolognak, közben egy két 
szóval én is segítségedre sietek s rend 
ben lesz minden.

Ki is vágta magát a jósvádáju Karó 
Pista dicséretes módon a fizika vizsgán, 
jóllehet halvány fogalma sem volt Ar- 
chimedes hidrosztatikai tételéről.

A jó diák egy mondatban felel erre a 
kérdésre :

— A folyadékba mártott test annyit 
vészit súlyából, mint a mennyi a kiszo
rított folyadék súlya.

Csakhogy Karó Pista keménykérgü 
koponyájának konstrukciója a fizika 
örökbecsű törvényeinek befogadására 
épp a forditottja egy egérfogó szerke 
zetének. Nagy kínnal, keservesen kerül
nek bele a méterkilogrammok, lóerők 
és amperek, hogy annál gyorsabban 
párologjanak el onnan. Visszaemlékezve 
azonban a főigazgató nagybácsi sza
vaira és figyelemre sem méltatva a 
fizika nagytudásu tanárának kétségbe
esett taglejtéseií, igy felelte le Archi- 
medes tételét:

— Mikor pedig Archimedes hires, ne
vezetes törvényét felfedezte, éppen für
dőit a tengerben. S felfedezvén a nagy 
tételt, kiugrott a vízből s ruhátlanul

végigrohanva Szirakuza utcáin, nagy 
hangon kiáltozta:

Heuréka !! ! ................  Heuréka !!!...
Megtaláltam !!!. ..  Megtaláltam !!!...
— Nagyon jól van, édes fiam — di

cséri meg a kipirult arcú diákot a 
vizsgaelnök — jelesen megfeleltél....

— De, főigazgató ur kérem — koc
káztatja meg félénken a szaktanár — 
én Archimedes vizsulytani tételét kér
deztem jelölt úrtól....

— Ismételd meg a feleletet fiam — 
dörgi méltatlankodó hangon a nagybácsi.

És Karó Pista még több sallanggal 
cicomázza fel mondókáját, nyelve pedig 
szédítő sebességgel pereg :

— Mikoron pedig Archimedes hires, 
nevezetes tételét felfedezte volna, öreg, 
fáradt tagjait épp a szicíliai tenger sós 
hullámaiban hűsítette. És felfedvén a 
nagy igazságot, chitonját és bőrsaruit a 
parton felejtve, a jó szirakuzai polgárok 
és polgárnők nagy rémületére őrült 
módjára rohant át a fórumon és ősz 
haját meg lengő szakállát tépve, magán
kívül kiabálta :

Heuréka!!!................  Heuréka!!!...
Megtaláltam !!!. ..  Megtaláltam !!!...
— Nagyon jól van, édes fiam — har

sogta az elragadtatás parokszizinusában 
a fődiri s irta oda Karó Pista neve 
mellé a jeles osztályzatot.

A fizika tanár szótlanul kapkodott 
levegő után, szegény Archimedesz pedig 
minden valószínűség szerint nagyot só
hajtva fordult meg szirakuzai kősirjá 
bán, miközben a vad római légionárius
tól kapott sebe több mint kétezer év 
múltán újra sajogni kezdett.

*

Megkértem a nagyrabecsült szerkesztő 
urat, hogy Karó Pista vidám esetét a 
fizika vizsgán, csak az idei érettségi
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kaiban tevékeny résztvett leánytestvé- ; 
rüktöl búcsúzó Leánykör énekének el
hangzása után Baráth Károly, az ág. h. 
egyház ékesszavu lelkésze eskette meg 
a fiatal párt, mély gondolatoktól dús 
beszéddel inditván életutra a boldog 
|fju házasokat. — A házasságkötésnél 
násznagy-tanúként, a m*nyasszony ré 
síérő l Pohl Károly, a Rimamurány-Sa! 
gótarján i-Vasmű r. t. felügyelője Rozsnyó 
?s a vőlegény részéről pedig Márkus 
László, lapunk főszerkesztője szerepe! 
te; _. Az esküvőt Oláh Kálmánék mu
zsikája mellett pompás, hangulatos nász- 
lakoma követte, a melyről a fiatal há
zaspár nászúira távozott

A rimaszombati cserkészkerület uj 
titkára. A csehszlovák cserkészszövet
ség Bérczy László joghallgatót, a rima
szombati kiscserkész-csapat parancsno
káé á rimaszombati cserkészkerület tit
kárává nevezte ki.

Cionista képviselők választása. A
helybeli cionista szervezet közli : A f. 
évi augusztus havában Karlsbadban 
megtartandó cionista világkongresszuson 
résztvevő delegátusok választása váro
sunkban folyó hő 25 én lesz megtartva. 
Hat párt küzd a mandátumért. Cseh
szlovákia 9 képviselőt választ, miután 
csak 23910 szervezett cionista van a 
köztársaságban. Városunkba!* a szava
zók száma 38 A szavazás titkos és a 
szavazatok Deutsch Salamonnál Stefa- 
nik-u ca 15. sz. adandók be.

Rádiók és villanycikkek
Gyászhir. A rimaszombati iorabbinustj 

és vele az egész izr. hitközséget és ke- | 
rületét mély gyász érte. Boldogemlékii 
Singer S. Leó, néhai főrabbi özvegye, 
szül. Klein Julin, Singer Rezső jelenlegi | 
törabbi édesanyja, folyó hó 15-én hosz- | 
szú, s envedésíeljes betegség után, ál-S 
dásos életének 70 ik és özvegységének! 
21. éveben visszaadta nemes leikét a 
Mindenhatónak. — Együttérezve a mé
lyen sújtott családdal, az írás szavaival 
mondhatjuk mi is : „Jobb a halál pihe
nése a kínos betegség életénél és a sir 
nyugalma a fájdalom életénél !“ — Gyer
mekeinek szeretete, szerető aggodalma 
s ápoló kezük gyöngédsége, sem pedig 
az orvosi tudomány minden igyekezete 
föl nem tudták tartóztatni a betegség 
diadalmát, az enyészet győzedelmét a 
mindenki által nagyrabacsült, nagymű 
veltségü nagyasszony fölött. A jobblétre 
szenderült matróna hosszú haldoklással 
már a földön megdicsőült a szenvedés 
glóriájában. — Nagyon sokan vannak, 
kik nevét mindig áldani fogják, mert

vizsgálatok lezajlása után közölje le
lapjában.

Egy, a múlt év júniusában lejátszó
dott sajnálatos esemény ugyanis a leg
nagyobb óvatosságra int. Berci öcsé
met néhány nap választotta el a matú
rától ’S én, mintegy bátorításul elme
séltem neki, miként vált a leleményes 
Gyurkovics Gyurka és Karó Pista világ
hódító nagy Sándor méltó utódjává, ho
lott csak a történelem és a földrajz tu
dományok képzeleíszárnyán járták meg 
mindketten Phrygia tartományát és Gor- 
dium városát. Ami gyerekjáték volt 
azonban Macedóniai Fülöp fiának és 
fényesen sikerült főtisztelendő és nagy
ságos Gyurkovics Nektáriusz unokaöcs- 
csének, meg a főigazgató nagybácsi 
gyámoltjának, abba csúfosan beletörött 
Berci öcsémnek a bicskája. A szóbeli 
érettségin természettanból az archimé
deszi csigasort kapta s mivel a nagy 
görög matematikus és fizikussal ő sem 
kötött szorosabb ismeretséget, Gyurka 
és Pista barátunk nemes példáján fel
buzdulva, az archimedesi csigák helyett 
a tengeri csigákról és kagylókról, vala
mint az algákról és moszatokró! tartott 
előadást a professzor urak elképedt 
gyülekezetének.

Ámde a vizsgaelnök ur családfája va
lahol a Kisalföld homokján diszlik, mig 
a mienk Északnógrád áldott földjében 
fejlesztette hatalmassá koronáját hosszú 
évszázadok folyamán. Eme klimabeü 
küiömbségek eredménye pedig az lett, 
hogy Berci öcsém esetében a finálé 
nem záródott vidám akkordokkal, al- 
'egro e grandioso, miként Gyurkovics 
Gyurkánál és Karó Pistánál, hanem 
mélabus moll hangnemben, con dolore 
e funebre, hatalmas ismétlőjellel a 
végén. Szilveszter.

mint a jótékonyság megszemélyesítője 
jelent meg ott, ahol vigaszt, istápolást, 
segítséget kellett nyújtani. — Végtisz
tessége vasárnap délelőtt 11 órakor 
óriási közönség jelenlétében ment végbe. 
Gyászbeszédet mondottak : a fia, Singer 
Rezső, Lemberger Izsák, ruzsnyói fő
rabbi, veje; dr. Lemberger Ábrahám, nyír
bátori főrabbi, második veje, dr. Weisz 
Nótán, balassagyarmati főrabbi, harma
dik veje, végül Unsdorfer Htiei, a lo
sonci orth. hitközség főrabbija. Künn a 
temetőben, a nyitott sir előtt Dr. Wein- 
berger Rezső, hitk. elnök, a rimaszom
bati izr. hitközség és a zsidó társada
lom nevében mondott megkapó búcsú
beszédet a ravatal fölött, mely minden
kire mély és maradandó benyomást 
gyakorolt. — Hétfőn délelőtt 11 órakor 
a hitközség képviselőtestülete, az izr. 
szentegylet választmánya és a talmud- 
tóra egylet elnöksége részvétlátogatást 
tott a gyászoló főrabbinál és családjá
nál, amidőn megint Dr. Weinberger Re
zső beszélt és meieg szavakkal ecsetelte 
a küldöttség érzelmeit. A részvétnyilat 
kozatra Weisz Nótán balassagyarmati 
főrabbi felelt kiváló elokvenciával. — 
K ‘sőbb megjelent a jótékony izr. nőegy
let választmánya Schreiber Józsefné al- 
elnök vezetésével, ki mélyen átérzett 
kedves szavakkal vigasztalta a gyá
szolókat.

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 t  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 .

villamos háztartási készülékek
Halálozás. Özv. Dr. Ruber Józsefné 

szül. Mariska Ilona folyó hó 16-án 83 
éves korában Rozsnyón örök álomra 
szenderült. A közbecsülésben és szeré
téiben állott megboldogult nagyasszony 
holttestét a részvét impozáns megnyi
latkozása mellett f. hó 18-án temették.

Turistavacsora. A helybeli Kárpát
egyesület tagjai julius 26 án este 7 órai 
kezdettel tartják meg a szezonban első 
turistavacsorájukat a Polgárikör kert- 
helyiségében, a melyre a tagokat és 
vendégeiket ezúton meghívják.

Bemutató lóverseny Rimaszombat
ban. A középszlovenszkói parasztlovag- 
ló egyesület vasárnap, julius 23-án d. u. 
3 órakor rendezi meg a helybeli 4/5. 
iovaseskandron szabadkapusztai gya
korlóterén bemutatandó lóversenyét a 
rimaszombati, korponai és zólyomi ke
rületi parasztlovas-osztagok közreműkö
désével. Bemutatásra kerülnek : teljes 
lovagló kiképzés és ugrás. A versenyen 
való részvételre vasárnap délelőtt lehet 
jelentkezni a szabadkapusztai laktanyá
ban. A bemutató lóversenyre a belépés 
dija tetszés szerinti.

Kiscserkészek majálisa. A helybeli 
kiscserkészek csapata vasárnap, julius 
23 án rendezi meg majálisát a szabad
kai erdőben. Kivonulás délelőtt 10 óra
kor az állami elemi fiúiskola udvaráról. 
Délután fél 3 órától cserkészjátékok 
bemutatása, este tábortűz. Vendégeket 
szívesen lát a rendezőség. — Belépődíj 
tetszés szerint.

A temető állapota javul. Lassankint 
mégis csak lesz rendes temető a rima- 
szombati városi temetőből. Mert eddig 
bizony olyanféle volt, mint a Csáky 
szalmája. — Most már egymásután kö
vetkeznek a rendezési munkálatok. Ki
tisztították a bozótok dzsungeléit a ta
vasszal. Most meg a felső részen három 
utat köveztek ki s igy nem kell ott esős 
vagy téli időben feneketlen sárban ká
tyúk közt bukdácsolni. — Végre ráke
rült a sor arra is, hogy kutat készite 
nek. — Pár nappal ezelőtt a vállalkozó 
fúróval kezdett kutatni viz után a föld 
alatt. A temető központi részein három 
helyen is próbált fúrni mintegy 10 mé
ter mélységig. De eddig a mélységig 
még nem akadt vízre. — A napokban 
ott voltunk és néztük a munkálatokat. 
Három gerenda tartja a csigán lógó 
furóvasakat. A vállalkozó még varázs 
vesszővel is vizsgálja a helyeket s a 
fúrás helyén a varázsvesszők összeha
jolva vízre mutatnak, mig jobbra-balra 
széthajlottak a vesszők. A fúró éppen 
akkor 10 méter mélységben köre akadt 
s nem tudott lejebb hatolni. — Holnap 
kőzúzó vésőt hozok, szólt a vállalkozó. 
Meglátjuk, hogy a kő összetörése után 
nem lesz-e alul kavicsos, homokos ré
teg az agyag alatt? Mert akkor vizdús

réteget remélhetünk. Ha itt nem aka
dunk vizre egyhamar, akkor másfelé 
próbálkozunk, — mondá. Esetleg a patak 
partján, ahol fölfelé 8 méter mély, sőt 
3—4 méter mély kutak vannak. Egyik 
tanyán, a pataktól távolabb 6 méter 
mély a kút. — Remélhető, hogy mé
lyebben vizce akadnak és lesz a teme
tőnek végre kútja is. Mert a patak már 
kiszáradt. Zs.

Kárpátegyesület! kirándulás. Szom 
baton, julius 22-én két napos kárpát
egyesületi kirándulás lesz a Vepor alatti 
Tepiicsnóra. Indulás szombaton d. u. a 
13'57 órás vonattal, visszaérkezés va
sárnap este 19'34 órakor. Vezető : Ben- 
kovits Gyula.

A szabadfürdés áldozatai. Az újon
nan megnyílt csizi Rimastrandon vasár
nap délután halálos szerencsétlenség 
történt. Dr. Szakai! István fiirdőigazgató 
felesége a strand csúzdájárói lefelé jö
vet a viz alatt egy fürdőzőbe ütközött. 
Megfigyelését azonnal közölte a közel
ben tartózkodókkal, akik tévedésnek 
minősítették az uriasszony megállapítá
sait, meri kijelentésük szerint egyikük 
sem úszott abban a pillanatokban a 
csú/.da szomszédságában. — Miután az 
igazgató felesége továbbra is megma
radt állításai meileít, dr. Szakai! István 
megkérdezte a jelenlévő fürdővendégek
től, hogy hozzátartozóik közül riem hi- 
ányzik-e valaki, mire Bakala József 
sajólénártfalai vámhivatalnok felesége 
rémülten konstatálta, hogy férje eltűnt. 
Jó úszók azonnal felkutatták a medret 
a fürdőigazgató felesége által megjelölt 
irányban s valóban ott akadtak rá a 
vámhivaíainok holttestére. A tragikus

le g o ic s ib  beszerzési forrás
esemény természetesen nagy izgalmat 
váltott ki a népes strand vendégei so
rában és azonnal orvos szállt ki a hely
színre, aki konstatálta, hogy a szeren
csétlen vámhivaíainok fürdés közben 
szivgörcsöt kapott és eszméletét vesztve 
pusztult el a viz alatt. — Rimaszom
batban is halálos szerencsétlenséggel 
végződött vasárnap a szabadfürdés. A 
bolgár kertészielep közvetlen szomszéd
ságában egy 25 éves nős bolgár kertész, 
a piacon jól ismert „Marci bácsi" egyet 
ien fia Marin Marmoff Gemoff fürdés 
közben görcsöt kapott és aiámerült a 
vízben. Mire kihúzták, már nem lehetett 
segíteni rajta és a helyszínre kiérkező 
orvos már csak a beállott halált kon
statálhatta.

A rimaszombati cserkészek nyári 
táborozása. A rimaszombati cserkész- 
csapatok, a kedvezőtlen időjárás dacára 
is, jói sikerült táborozásokat rendeztek 
julius első felében. Az állami magyar 
reálgimnázium fiucserkész-csapata Cser- 
venka Márton tanár parancsnoklása 
alatt Bikás mellett a Zubra-völgyben 
táborozott julius első tizenöt napján, a 
szlovák tagozat fiucserkészei pedig a 
Lazaczon, Nagyröce és Vizesrét között 
ütöttek tábort. Ez a táborozás julius 
11-én kezdődött és 25 én ér véget, pa 
rancsnoka Weszeiy Lajos. Az elemisták 
kiscserkészcsapata Bérczy László pa
rancsnoksága alatt julius 5-től 15 ig a 
Nagyrőcze melletti Szkalkán táborozott.

Útlevél helyeit igazolvány. A belügy
minisztérium legújabb rendelkezése sze
rint a külföldre utazó 15 éven aluli 
gyermekek ezentúl útlevél helyett egy 
évre szóló igazolványt kapnak, amelye-' 
két az utlevélkiadásnál szokásos for
malitások nélkül rövid utón adnak ki a 
hatóságok.

Passzushamisitásért elitéit községi 
bíró. Az ajnácskői csendőrség nemrégi
ben nagyobbarányu marhalevél hamisí
tási ügyben folytatott vizsgálatot, amely
nek során kezük közé került egy baiog- 
pádári 38. számú járiatlevél is, amelyet 
Dudás András községi bíró állított ki 
két darab kétségtelenül csempészésből 
származó magyar ökörre. Az ellenőrzés 
során kisült, hogy a marhalevelet a 
községi bíró Kánya Árpád munkással 
összejátszva, megfelelő anyagi jutalom 
ellenében állította ki. A kerületi bíróság 
mindkettőjüket közokirat hamisítás ci 
mén vonta eljárás alá s egyenként hat 
és félhónapi fogházra Ítélte. A biró és 
üzlettársa felebbezést jelentettek be az 
Ítélet ellen, azonban felebbezéssel élt a 
vádhatóság képviselője is a büntetés 
alacsony volta és a 92. §. alkalmazása 
miatt.

Hej, Szerkesztő Úr,
kérem, de szép is a takarékosság, 
különösen ha annak látható eredmé
nyei is vannak. Lám, lám, a vasút 
már annyira takarékoskodik, hogy 
megesik a mi kis vicinálisunkon, hogy 
habára motoros kocsihoz úgynevezett 
pótkocsi is van csatolva az este 902 
órakor Feledre induló vonatnál, az 
összes utasokat a motoroskába gyö
möszölik be, ami igy kánikula ide
jén egyáltalán nem valami kellemes 
s a pótkocsi üresen, sötéten ballag a 
motorossal csak azért hogy ezen 10—12 
km-es távolságon a pótkocsi világí
tását bespőrolják. Nem gondolnak 
arra, hogy dohányos utas is van 
a világon, akinek bizony-bizony jói 
esne füstölni is a szellősebb pótko
csiban. Hát nem túlhajtott takarékos
ság ez Szerkesztő Úr?

Egy aníinikoíinista utas.
Éíelmicikkeket csalt ki hamisított

utalványokkal. A kereset és munkanél
küliség nap-nap meliett újabb és újabb 
esetekkel bővíti a bűnügyi krónikát, 
mert a vigasztalan helyzet a legfurfan- 
gesabban kieszelt trükkök elkövetésére 
kényszeríti a saját hibájukon kívül a 
nyomor szélére jutott, éhező embereket. 
Smelko István nagyveszverési munkás, 
hogy családját az éhezéstől megmentse, 
Romok János állami utmester és Nikita 
Jakab útépítési vezető nevével vissza
élve, élelmiszerutalványokat hamisított 
és azt beváltotta Dovala György keres
kedőnél, aki a cédulákra akadálytalanul

T É C H K 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

szolgáltatott ki élelmicikkeket 140 kor. 
értékben. A turpisságra akkor jöttek rá, 
amikor a kereskedő pénzét követelte s 
az utalványkiálütók kijelentették, hogy 
aláírásukat valaki hamisiíotía. A bajba
jutott családfő ellen okirathamisitás cí
mén eljárás indult.

Á Kereskedelmi Testület közleményei.
A Kereskedelmi Testület memoran

dummal fordult a vezérpénzügyigazga- 
tósághoz, hogy a p. fi. hatóságok csu
pán a legvégső szükség esetén eszkö
zöljék az adóhátrálékokba lefoglalt áru
raktárak és készletek végrehajtási utón 
vaió eladását s ha nincs semmiféle más 
eszköz az adóhátralék biztosítására, az 
eladás oly módon eszközlendő, hogy az 
államkincstár érdekei meilett az illető 
kereskedő, továbbá az összkereskedeiem 
érdekei is a legmesszebbtnenőleg véde
lemben részesüljenek. A lefoglalt áruk 
kicsiben a kereskedő üzletének székhe
lyén ne legyen a p. ü. hatóság által el
árusítható, hanem a kereskedő székhe
lyétől távol, idegen városba vitessék 
el és igy az ilyen hatósági detail eladás 
ne okozzon anyagi kárt a helybeli legi
tim kereskedelemnek. A lefoglalás, il
letve az árverés megtartásánál a becs
érték megállapításánál, valamint az erre 
vonatkozó minden hatósági intézkedés 
előtt esetről-esetre kéressék ki a testü
let elnökségének szakvéleménye.

Folyó évi julius l ével az olmützi 
sómalmok k. f. t. és a slaíinszké doly-i 
állami; sómalom iparsó vásárlására jo
gosított cukrászok részére csupán de
naturált sót fognak szállítani és pedig 
4% égetett szóda hozzáadásával. Az 
iparső eddigi ára meileít a Sómalmok 
cég 100 kg. iparsó denaturálásaért — 
beleszámítva a denaturáló eszközt is — 
10 Kc-t, a slatinské doiy i sóelárusitó 
hivatal pedig 11 Kc-t fog felszámítani. 
Ezen intézkedés visszavonásig érvényes.

A csekkeljárásra vonatkozó szabály
zat értelmében a csekkszelvény elülső 
oldalán illetékmentesen a fizetésre vo
natkozó elszámolási adatokat lehet rö
viden megjelölni. Részletesebb adatokat 
csupán a szelvény hátlapján, levelezőlap 
után járó bélyeg felragasztása meliett 
lehet eszközölni. A postaügyi miniszté
rium megengedte, hogy mint rövid el
számolási adatok kezeltessenek a követ
kező megjegyzések is :

Számla...... -dikáról, leszámítva 3%-os
skonto és csomagolás, számla......  ról,
leszámítva a posta és csomágoiásidij 
...... K i........f.
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Betörők jártak szerdán virradó éjjel 
a Tornaijai Hitelintézetben. Az ismeret
len tettesek a pénzintézet külső vasaj
tóját kinyitva, már a belső ajtó kifeszi- 
tésével foglalkoztak, amikor a hitelin
tézet szolgája a kutyaugatásra felfigyelve, 
a bank ajtaja felé sietett. Az ezt észre- 
vevő betörők igy sietve elmenekültek, 
mielőtt a bank helyiségébe behatoltak 
és rablási szándékukat végrehajtották 
volna.

Elítélték a dobsinai betörőket. Mint 
annak idején beszámoltunk róla, az 
egyik dobsinai községi rendőr két be
törőt csípett el a Pocsubay Sándor-féle 
üzlet kirakatánál, amint annak kifosz
tásához készülődtek. A két betörőt a 
rendőr előállította és a peches delik
vensek Laczka József és Lukács József 
dobsinai munkások személyében igazol
ták magukat és lármásan tiltakoztak a 
betöréssel való gyanúsítás ellen, amikor 
azonban lakásukon házkutatást tartot
tak és nagymennyiségű trafikárura akad
tak holmijuk közt, beismerték, hogy a 
Pszotka-féle trafik kifosztását is ők 
hajtották végre, amikor tudvalevőleg 
2613 korona értékű dohányárut zsák
mányoltak. A két betörő fölött most 
ítélkezett a kerületi bíróság és Laczkát 
három, Lukácsot pedig két és fél hó
napi fogházra Ítélte. Az ügyész feleb- 
bezést jelentett be az enyhe Ítélet el
len, viszont a két betörő a büntetés 
magassága miatt felebbezett.

A Karpathenverein valamennyi tagját 
megillető vasúti kedvezmények.

A vasutügyi minisztéiium május hó 
8-án kelt 8342/111-3/1933. sz. rendeleté
vel jelentős utazási kedvezményeket 
nyújt a K. V. tagjainak. A kedvezmény 
igénybevételének előföltételei, hogy az 
illető egyesületi tag birtokában legyen 
a folyó évre szóló arcképes igazolvány
nak s az el legyen látva szabályszerű 
évi bélyeggel és a vasúti ellenőrző bé
lyeggel. A Karpathenverein tagjai a kö
vetkező turista kedvezményeket élvezik:

Ha hétköznap hat tag együtt utazik 
bármely kocsiosztályon 16 km. távolsá
gon túl, 33 százalékos kedvezményt kap. 
Gyorsvonatoknál ugyanez a kedvezmény 
áll fenn, de csak 31 km-en túl. Ha az 
ut a 100 km. távolságot meghaladja, 
már három együtt utazó tag is igénybe 
veheti ezen kedvezményt bármely na
pon, 200 km. távolságon tűi három 
együtt utazó, már 50 százalékos kedvez
ményt kap bármely napon. Azokon a 
napokon, amelyeken az államvasutak 
weekend-jegyeket adnak ki, tehát szom
bat és vasárnap, illetve ünnepnap és 
ünnepelőtti napon minden egyedül utazó 
tag bármely távolságra 33 százalékos 
kedvezményt kap egy útra akkor is, ha 
nem is vált oda vissza jegyet. Igénybe 
vehetik a távolabbi állomásokat is. Pél
dául Poprád, Árvaváralja, Zsolna, Bra- 
tislava vagy Ungvár, Beregszász, Mun
kács stb.

Az állami autóbuszjáratokon a követ
kező kedvezmények igényelhetők :

Azokon a napokon, amelyeken az ál
lamvasutak weekend-jegyet adnak, az 
egyedül utazó is válthat 25 százalékos 
menettérti jegyet. Más napokon, ha le
galább három együtt utazó jelentkezik, 
három napi érvénnyel biró menettérti 
jegyet igényelhetnek. A vasúti kedvez
ményeken kivüi a Karpathenverein tag
jai még a következő kedvezményben ré
szesülnek : a Karpathenverein Szlo-
venszkó összes menházaiban 33 száza
lékos és 50 százalékos kedvezményt kap
nak, továbbá a tátrai villamosvasutakon 
33 százalékos kedvezmény egyedül uta
zónak is bármely napon. A tátrai szál 
lodákban, turistaszállókban, éttermekben 
10 százalékos és 25 százalékos kedvez
ményt kapnak. A Karpathenverein tagjai 
az utazási kedvezményeken kivüi még 
biztosítva vannak az őket túrázás köz
ben érhető balesetek ellen. Túra bal
esetre napi 12 korona jár, segély címén, 
a betegség teljes tartamára. Teljes 
munkaképtelenség esetén 20.000 korona, 
halál esetén 10.000 korona illeti a biz
tosítottat, illetve hozzátartozóit. A Kar
pathenverein kötelékébe bármikor je
lentkezhetnek felvételre uj tagok Rima
szombatban Benkovits Gyula titkárnál 
vagy Keresik László pénztárnoknál. Évi 
tagdíj beiratással és évenként tízszer 
megjelenő magyar vagy német nyelvű I

turista folyóirattal együtt: rendes tag
nak 32 korona turabiztositással együtt, 
család és ifjúsági tag 22 korona. A va
súti kedvezményre szóló igazolvány ára 
7 korona, ifj. 4 korona. Bárminemű fel
világosítással készséggel szolgál az osz
tály titkára vagy pénztárnoka.

S P O R T .

kezdve készit
H A M  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.

Hodejov kú p e le .-V árge d e  fürdő.
A hagyományos
A N N A  B Á L T

ez évben folyó hó 23 án tartja a 
szokásos nagy ünnepély keretében 

olcsó szórakozásokkal .  
Kitűnő tánczene, j azz-band és 

cigány zene.

T E  N N I  S Z .
Révay-serlegmérkőzés Rozsnyón. 

Rimaszombat! PS-Rozsnyói SC 8:3.
Vasárnap, f. hó 16 án került eldön

tésre a RPS—RSC Révay serleg-mérkő 
zés, amely a vendégek megérdemelt 
győzelmét hozta. Dicséretre méltó volt 
a rozsnyóiak szívós ellenállása és utóbbi 
évben tett előző haladása a fehér sport
ban, amit legjobban bizonyít az éljáté
kosok : Sándor és Galántha szereplése. 
Sándor megérdemelt győzelmet aratott 
az indiszponált Jelűnek M. felett. A 
mérkőzés eredményeit a következőkben 
közöljük : (előlállók a RPS játékosai).

Férfiegyes : Jelűnek M.—Sándor 2:6, 
6:8. Jelűnek E.- Galántha Gy. 6:4, 6:3. 
Horváth —Rákossy 6:2, 4:6, 7:5. Ur- 
bányi—Galántha 6:4, 6:3.

Nőiegyes: Szabó Ny.—Borgos Ica 6:0, 
6:1. Dr. Kleinné—Starmann S. 6:3, 6:1.

Vegyespáros: Szabó-Jelűnek M.— 
Starman-Sándor 6:1,6:2. Jelűnek testv.— 
Borgos-Galántha 3:6, 6:2, 5:7.

Férfipáros: Jelűnek testv.-  Sándor- 
Galántha 1:6, 1:6. Urbányi-Horváth— 
Rákossy-Galántha 7:5, 1:6, 6:4.

Nőipáros: Szabó-dr. Kleinné—Bor- 
gos-Starmann 6:2, 6:1.

FOTO-é í  és MIÉI,
FL.Y-TOX és különféle I 
gyümölcsfa-PERMETEZÓ-szerek

BOKOR-drofleriában.
Irodai berendezés

(kompiét) eladó.
Czim: megtudható a kiadóhivatalban.
E ladó e g y  n yo lc  darabból álló , 

jó  karban  levő
szalongarnitura.

Cim : a kiadóhivatalban.

PV * Eladó.
É p ítk ezésre  k iv á ló a n  a lk a l

m as 1 0 0 0  □  öl in g a tla n , 
G im : e lap kiadóhivatalában.

Teljes tisztelettel :

M I C 3 U R D A  L A J O S .

Eladó zongora.
Kitűnő szerkezetű, kellemes hangu, 

háború előtti bécsi gyártmányú, rövid, 
kereszthúros zongora, keveset hasznait, 
csaknem uj állapotban jutányos .áron 
eladó. — Hol? Megmondják e lap ki- 
adóhivatalában.

A  Eladó húz.
Eladom a Szijjártó-uíczai ház - 

mát, mely k é t  szoba, k o n y h a ,  
kitűnő pincze és egy kis k o n y 
h a k ertb ő l áll.

C i m : e  lap kiadóhivatalában.

Eladó húz*
Rimaszombatban a Szélső-utca 1236. 
számú ház, a hozzá tartozó kerttel 

együtt szabad kézből eladó 
Értekezhetni lehet ugyanott.

Hodejov község tanácsától. 
2987—1933. szám.

F O O T B A L L .
Nógrád—Gömör 2:1 (0:0). A Rima

szombatban rekord közönség előtt le
folyt válogatott mérkőzés, mély csaló
dást keltett. Teljesen nivótlan, lanyha 
játékot produkált mindkét fél. Úgy Gö
mör, mint Nógrád csapatának össze
állítása elhibázott volt. A gömöri csa
patban a kitűnő Andrásik helyett védő 
tornaijai Kemény szerepeltetése nagy 
hiba volt. Nógrádbói pedig hiányoztak 
a jó játékosok. Másik nagy hiba volt a 
második félidőben Gömör csapatának 
felforgatása. A gömöri csatárok puha 
játéka, gólképtelensége kirívó volt. Az 
első félidőben lélektelen játék folyt. 
Mindkét kapura csak 1 — 1 lövés esett. 
A II. félidőben Nógrád jut az első per
cekben védelmi hibából gólhoz. Á 8. 
percben Kocsis szabadrúgásából Járossy 
kiegyenlitett. Most gyönge Nógrád-fö- 
lény, de két eredménytelen Gömör-kor- 
ner. A 24. percben Kovács nagy hely
zetben ront. Ezzel szemben Kostyál a 
26. percben beállítja Nógrád számára a 
megérdemelt végeredményt. — Siebert 
biró páratlan volt, de szoktalanul sokat 
hibázott.

Egy jó házból való fiú

tanulónak
fölvétetik B r ü n n e r  E m á n u e l

rőfös- és divatáru cégnél.

Hirdetmény.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

közönséget, hogy Rimaszombatban, a 
Gömöri-utca 31. szám alatt (a posta 
épületében)

üveg-és
p orce llán k eresk ed ést
nyitottam, hol raktáron tartok minden
féle porcellán- és üvegárut.

Készítek képkereteket, épület-üvege
zést a legjutányosabb áron.

A nagyérdemű közönség szives párt
fogását kérve, vagyek kiváló tisztelettel

P I L L Á K  J Ó Z S E F ,
üveg- és porcellánkereskedö.

Hirdetmény.
Hodejov község 1933. augu sz

tus hó 20-án délelőtt 8 órakor a 
község házánál megtartandó nyil
vános árverésen bérbe adja

vadász jogát
három részletben 6  és 7* évre. 
Vadászterület 1. részlet kb. 800 k.h. 
2. részlet kb. 850 k.h. és 3. rész
let kb. 1000 k.h. — Kikiáltási ár:

1. részletnél . 400 Ke.
2. részletnél . 300 Kő.
3. részletnél . 400 Ke. 

bánatpénz 10%.  — Az árverési 
feltételek megtekinthetők a községi 
elöljáróságnál és a Hodejov-i kör
jegyzőségnél. — Az árverelni szán
dékozók figyelme felhivatik az or
szágos hivatal 242— 1933. számú 
hirdetményére.

Hodejove-Várgede, 1933. jul. 17.
Községi tanács.

A szerkesztő üzenetei.
Cz. J.-né Ntw-York. Amerika. Kiadó- 

hivatalunk értesítése szerint, hogy elő
fizetése a most küldött összeggel med
dig lesz rendezve, csak a pénz megér
kezése után állapítható meg, a dollár 
esése miatt. Levelét és szives üdvöz
letét köszönjük s mi is szeretettel kö
szöntjük az idegenbe szakadt kedves 
gömörieket.

Garammcnti asszony. A tévedés nem 
a mi részünkről történt. A kérdéses hir- 
éii vers 1923 évi 32-ik számunkban 
ebben az alakban jelent meg:
M á r k u s  L á s z l ó :

M a g y a r n a k  l e n n i  . .  .
Milyen büszkeség is most magyarnak lenni : 
Hűséggel, reménnyel harcolni és hinni. 
Lankadatlan hévvel dolgozni serényen,
Zokszó nélkül élni mostoha kenyéren,
Megállni a sarat a földindulásban,
Sorssal verekedni keményen és bátran,
Nem hagyni a jussot, tisztelni a törvényt, 
Acélkarral úszni át a sok-sok örvényt,
Hitegető szóra nem állni kötélnek,
Emelt fővel nézni szembe a veszélynek,
Egy táborba gyűlve csak előre menni : 
Ilyennek kell most itt a magyarnak lenni 1
M. t. Kartárs. Mindkét számból 1—1 

példány megy. Sokat el-elemlegetünk. 
Szives üdvözlet. Kézcsók.

Többeknek közelebb üzenek.
A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábely Károly laptulajdonos.

Építési telkek
a város legszebb helyén kaphatók.

Felvilágosítást:
PITTA VILMOS épitész ad.

Kiilönbejáratú bútorozott
utczai szoba

magános ur részére azonnal kiadó. 
Cim : e lap kiadóhivatalában.

Azonnal kiadó
Vasut-utca 1. szám alatt négy szobás
lakás fürdőszobával és augusztus 1-től 
egy három szobás lakás. — Ugyanott 

egy üzlethelyiség is kiadó.

Kútfúrás.
Mindenki fúrhat kútat 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.
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Philips, Telefunken, Tungsram készülékek, 
hangszórók, alkatrészek állandó raktára. 
KÉSZPÉNZ. ♦ RÉSZLET. ♦ CSERE.

Javítás, átépítés jótállás mellett. 
^ 0 “  A k u m u láto  r -tö lté s . *~füQ|

BODNÁR GÉZA, Vasut-utca.
Hat. eng. Elektro Rádió szak-vállalat.

E L E K T B O : összes elektrotechnikai cikkek raktára,
szerelése, javítása.

^  Villanyszerelés jutányos áron. ^

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


