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Kercsiknél.
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

A rim aszom bati járási m agyar közm űvelődési választm ány h ivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

FŐSZERKESZTŐ : E L Ő F I Z E T É S I  DI J AK:  Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám á ra  1 korona.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.
M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 

hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

A megegyezés jegyében.
Ha a jeleknek hinni lehet, mé

giscsak a békés megegyezés szel
leme lesz úrrá a lelkeken a diplo
máciában.

Nagy akadályai voltak és még 
vannak ennek a megegyezésnek, 
pedig mindenki kezdi már belátni, 
hogy a Duna medencéjén lakó or
szágok és népek egymásra vannak 
utalva. Egymás mellett, de egymás
sal szemben élnek már nehány év
tized óta, mert a háború utáni bé
kekötések meglehetősen szembeál
lították azokat a területeket, ame
lyeket a természet egymásra utalt 
és azokat a népeket, amelyek kö
zös gazdasági együttélés áldásait 
tudnák élvezni, ha a széthullott ré
gi állapotok helyett újabb közös 
nevezőre tudnának jutni.

Mert törtszámok lettek a Duna 
völgyén lakó népekből és a tört
szám mindig ellentétben áll egy
mással. Ahelyett, hogy egymás 
életét segítené, minden módon azon 
van, hogy egymás életét keserítse, 
rontsa.

Ezen a sok bajon nem segíthet 
más, csak ha az állambölcseknek 
valahogy sikerül megértetniük a 
szembenálló népekkel, hogy a szét
tagolt törtszámokat legjobb lesz kö
zös nevezőre hozni.

Sok az ellentét a nyelvben, a 
melyet azután kiélez, kihegyez a 
túlzó nacionalizmus szembehelyez
kedő és sértő szándékú fanatizmu
sa, amely nem veszi tekintetbe, 
hogy utóvégre is mindnyájan em
berek volnánk és mindnyájan az 
európai kultúra műveinek szolgá
latában haladnánk, akár az árja 
népfajokhoz tartozunk, akár ázsiai, 
mongol jellegek ütköznek ki arc
csontjaikon. Sőt az ázsiai eredetű 
népek, mint a mi magyar népünk 
is, büszkén mutathatnak arra, hogy 
az európai keresztény kultúráért 
évszázados harcokat állottak ki sa
ját fajrokonaikkal: tatárokkal, mon
golokkal, törökökkel és az árja né
pek védelmében századokon át hul
latták vérüket s megritkultak leg- 
jobbjainknak sorai a keleti nép
testvérek elleni harcokban. Rámu
tathatnak arra, hogy az európai 
műveltség szép virágait hozták létre 
szellemi művekben költők, zené
szek, építők, szobrászok, tudósok, 
kivált a múlt évszázad hosszú bé
kés esztendeinek áldásában.

Ezt mind tekintetbe kell venniük 
az egymás mellett élő és egymásra 
utalt népeknek, hogy egymás nyel
vét, kultúráját tanulják megbecsülni. 
Tanulhat egymástól mindegyik,

akár a germán, akár a szláv, akár 
a finnugor nyelv emlőin nevelke
dett is föl.

A vallási különbségek sem vá
lasztják el mélyebben egymástól az 
itt élő népeket, hiszen mindegyik a 
keresztény vallás alapján áll és ma
napság a vallásos emberek össze
fogása is mindinkább közös szük
séggé válik a bolsevizmus és anar
chia szétbomlasztó ellentétei és zűr
zavart keltő szembeállításai között.

A többi pedig, ami ezeken túl 
van még az itt élő népek helyze
tében, az mind a legnagyobb mér
tékben egymásra utalja őket és 
mind a fellendülés, a virágzás ál
lapotába hozhatja őket, ha meg
egyeznek egymással. A közös ne
vező eltünteti az elzáró vámsorom
pókat és az itt élő népek gazda
sági élete szép fölvirágzásra juthat. 
Ha egymás földjének termékeit, 
egymás iparának cikkeit szabad 
forgalomban tehetik közkinccsé, 
akkor ez a gazdasági szabad vér
keringés valóságos áldásként járja 
át a Dunavölgy népeinek életét.

Ilyen kilátások kezdenek nyila
dozni több oldalról is.

Dél felől uj szellők lengetik a 
békés megegyezés vitorláit Jugo
szlávia és Olaszország uj barátsá
gos megegyezésében és Jugoszlá
viának Magyarország felé hajló bé
kés hangulatában. — Itt a római 
egyezség kezdi kiterjeszteni össze- 
forrasztó hatásait és ennek melege 
szintén jó hatással lehet a Duna 
medence népeinek közös nevezőre 
hozásában.

A közös nevező formái kezdik 
előrevetni a maguk fényének su
garait és talán sikerül nekik kibon- 
takozniok az elfogultság homályá
ból. —X—

Megfelelő módosítások után léptessék 
életbe az önálló keresettel birók szo

ciális biztosítását.
A 11 éve m egszavazott törvény 

előnyeit még ma sem élvezik a 
kereskedők és iparosok.

Még a kívülállóknak is komoly fejlő 
rést okoz az a mozdulatlanság, amely a 
kereskedő és iparos réteg berkeiben 
honol. Érthetően felmerül a kérdés, mi 
a magyarázata annak, hogy ez az intel
ligens és értékes társadalmi osztály, 
amely a nehéz idők járása óta ugyan
csak mostoha helyzetbe került, tétlenül 
nézi sorsa egyre rosszabbra fordulását.

A megpróbáltatások nyomán fakadt 
elkeseredés nem elfogadható indok arra 
a nemtörődömségre, amely nagy mér
tékben hozzájárul ahhoz, hogy mind 
mélyebbre sülíyed az iparosok és keres
kedők életszínvonala.

Hiszen tudott dolog, hogy a saját 
sorsuk iránt megmutatkozó közöny ke

rékkötője minden olyan megmozdulás
nak, amely a jobb holnap gyors elkö- 
vetkezését célozza. Ennél a foglalkozási 
ágnál semmi jele annak, hogy különb 
életet akarnak. Hogy a holnapi kenye
rük biztosítására törekednek és életük 
alkonyát gondmentes nyugalomba kí
vánják eltölteni.

Még ha az állandó súlyos gondok 
idegölő hatása alatt megtört is az akarat
erejük, ez sem lehet mentség arra, hogy 
szervezetlenül és csendes beletörődéssel 
állják háttérbeszoritásukat.

itt arra gondolunk, hogy az önálló 
keresettel birók szociális biztosításáról 
szóló törvényt már 11 évvel ezelőtt meg
szavazták és az iparosok és kereskedők 
még máig sem élvezik ennek a törvény
nek az előnyét. Még pedig azért, mert 
a kereskedő és iparos osztály erőtlen
sége miatt a szóbanforgó törvényt nem 
léptették életbe.

Annál is inkább kifogásolható ez a 
késedelem, mert ma már tekintélyes le
hetne azon iparosok és kereskedőknek 
a száma, akik számára szerény, de biz
tos járadékot jelentene a szociális biz
tosítás, ha a törvényt életbe léptették 
volna. Ha a törvénynek vannak is hibái, 
évek sora óta a tapasztalat segítségével 
kiküszöbölhetők lettek volna.

A törvény lényege egyébként abban 
áll, hogy minden önálló fizikai személy, 
aki kereseti vagy földadót fizet, leg
alább 22 koronát havonta, az bizonyos 
idő elteltével rokkantság, illetőleg agg
kor esetében 2000 koronányi járadékra 
szerez igényt. Az önálló keresettel bíró
kat nem elégítette ki ez a megoldás, 
azért nem igyekezett a népjóléti mi
nisztérium a törvényt életbe léptetni, 
amely különben mintegy 20—30 millió 
korona megterhelést jelentett volna az 
állampénztár számára.

Több más indok is hozzájárult a tör
vény végrehajtásának elhalasztásához. 
Természetesen lényegesen megváltoztak 
azok az előfeltételek, amelyekre több, 
mint 10 éve felépítették az önálló kere
settel birók szociális biztosítását. így 
most már a törvény megfelelő módosí
tására is terjedjen ki a követelés. S 
egyidejűleg széles alapokon indítsák 
meg az akciót a helyesbített törvény élet- 
beléptetése érdekében.

Foglalkozzék ezzel a fontos problé
mával az ipartársulat is mihamarabb, 
s állásfoglalásáról értesítse a Grémiu
mok Országos Szövetségét, azzal a ké
réssel, hogy a szóbanforgó ügy szorgal
mazását vegye a kezébe.

A Saiótiloi Gazdasáli H u n iu l
r • i  ii n i  r

A Sajóvölgyi Gazdasági Egyesület va
sárnap délelőtt a tornaijai Fehérló-száiló 
nagytermében tartotta meg második évi 
rendes közgyűlését a tagok rendkívül 
nagy érdeklődése mellett. A közgyűlést 
Fodor Jenő elnök tartalmas és a gazda
társadalom sérelmeire tárgyilagosan rá
mutató megnyitó beszéde vezette be, 
aki felszólalásában az elmúlt gazdasági 
év történetét ismertetve, rátért a terv- 
gazdálkodás második etapját jelentő, 
vetésterület-korlátozási intézkedés bírá
latára, amelyet elhamarkodottnak és 
szakszerűtlennek Ítélt, mert szerinte, 
közmegnyugvást ilyen intézkedés csak

akkor válthat ki, ha azt szakszerűen, 
igazságosan és protekciómentesen hajt
ják végre. Hangoztatta Fodor elnök 
megnyitóbeszéde során még a politika- 
mentes gazdasági összefogás halasztha
tatlan szükségességét, kijelentve, hogy 
az egyesület gazdavédelmi munkássága 
nem állhat meg a Sajó-, Rima- és Balog
völgy határainál, hanem ennek a mun
kának fel kell ölelnie Szlovenszkó egész 
magyarlakta vidékét.

Fodor Jenő elnöki megnyitója után 
Lósy Béla oki. gazda, az egyesület tit
kára terjesztette elő az elmúlt évről be
számoló működési jelentést.

E jelentés szerint a tagmozgalom ör
vendetes arányokba fejlődik, az 1935. 
évvégi 1195 taglétszámmal szemben 
ugyanis a jelenlegi tagállomány már 
1600 ra szaporodott s az egyesület hi
vatalos lapja, a Sajóvölgyi Gazda ezidő 
szerint már 2200 példányban jelenik 
meg, ami az egyesület munkája iránti 
érdeklődés és megbecsülés kétségtelen 
bizonyítéka. A helyi szervezettel biró 
községek száma 91-re emelkedett. Az 
egyesület tavaly bevezette a két hetes 
gazdasági tanfolyamok rendezését Fodor 
Jenő, Lehoczky Zoltán, Lósy Béla, Fodor 
István, Balog János és A. Demeter Ist
ván eiőadók közreműködésével s ilyen 
tanfolyamokat Tornaija, Pelsőcz, Simo- 
nyi, Uzapanyit, Harkács, Kerekgede, 
Gicze és Szalócz községekben tartott, 
mindenütt általános érdeklődés mellett, 
amit igazol az az egyszerű tény, hogy 
a tanfolyamok hallgatói közül 167 vizs
gázott le kielégítő eredménnyel. Fodor 
Jenő, Szabó Elemér, Fodor István és dr. 
Szalvendy Pál előadók közreműködésé
vel Tornaiján és Feleden dohányter- 
mesztési-szakelőadásokat is rendezett 
az egyesület, továbbá ugyanezen két 
községben szőlőtermelési szakelőadáso
kat is, amelyeknek Vincze Hugó, a be
regszászi Szőllő-Bor-Gyümölcs c. szak
lap szerkesztője volt az előadójuk. Az 
országos Gyümölcsészeti Egyesület pel- 
sőczi fiókját is a Sajóvölgyi Gazdasági 
Egyesület szervezte meg az elmúlt év 
folyamán, Buchta Viktor orsz. főfelügyelő 
közreműködésével.

Gazdasági szakelőadást kettőt rende
zett az egyesület az elmúlt évben és 
pedig Uzapanyiton Fodor Jenő és Tor
naiján szintén Fodor Jenő, valamint dr. 
Machnyik Andor gazdasági iskolai tanár 
vezetésével, Lósy Béla egyesületi titkár 
ezen felül 15 községben tartott gazda
sági vonatkozású szakelőadást. Ugyan
csak a szakoktatási munkához számít
ható a rimaszombati állami gazdasági 
iskola fokozottabb látogatása érdekében 
a Sajóvölgyi Gazdasági egyesület részé
ről kifejtett hathatós és eredményes 
propaganda is. — A tervbevett multévi 
tornaijai mezőgazdasági kiállítás meg
rendezése, a katasztrófális terményered
mények miatt ezévre halasztódott.

Vetésdijazások 11 községben és pedig 
Balogtamási, Jánosi, Szentkirály, Kerek
gede, Horka, Gömörpanyit, Gicze, Si- 
monyi, Lévárt, Kövecses és Berzéte 
községekben volt rendezve a múlt év 
folyamán. Ezeken Fodor Jenő, Fodor 
István és ifj. Hisnyay-Heinzelmann Béla 
szerepeltek előadókként.

A gömöri lótenyésztés régi színvona
lának visszaszerzése érdekében eredmé
nyes propaganda folyt tavaly is a pel- 
sőci csikólegelő igénybevételére. Dr. 
Hisnyay-Heinzelmann Béla elnöklésével
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1936. augusztus 30-án sikerült megala
kítani a Sajóvölgyi Gazdasági Egyesü
letben tömörült gazdák munkaadó szak
osztályát is, amely az elmúlt év folya
mán ötször tartott ülést.

A Sajóvölgyi Gazdasági Egyesület 
hathatós támogatásban részesítette ta
valy is az összes társegyesületeket és 
pedig az alakulóban levőket hasznos 
útmutatásokkal, alapszabálytervezetekkel 
s a megalakultakat, illetve a működé
sükben gátolt társegyesületeket pedig a 
munka megkezdésére és folytatására 
serkentő intervenciókkal. — Remélhető, 
hogy

Szlovenszkó magyarlakta vidé
ke rövidesen be lesz szervezve 
gazdasági egyesületekbe, ami
kor azután sor kerülhet ezek
nek egy szövetségbe tömörí

tésére is.
Lósy Béla titkár általános figyelem

mel és helyesléssel kisért jelentésének 
tudomásulvétele után a közgyűlés egy
hangúlag elfogadta az előterjesztett zár
számadásokat és költségelőirányzatot s 
az elnökségnek a szokásos felmentvényt 
megadta s ugyancsak egyhangúlag járult 
hozzá a folyó évi munkatervezethez is.

Ezután az igazgató-választmányi tag
ságra dr. Bulla Károly járásfőnököt vá
lasztották meg egyhangú lelkesedéssel.

Oszvald László, ifj. Keller János, Lő- 
rincz László, Jánosi Gyula, Schwarz 
Sándor indítványainak letárgyalásával a 
mindvégig lelkes hangulatban lefolyt 
közgyűlés Fodor Jenő elnöki zárósza
vaival véget ért.

A modern kisiparos iskolája
a Budapesti nemzetközi vásáron.
Az április 30-án kezdődő Budapesti 

Nemzetközi Vásár egyik figyelemreméltó 
nagy szenzációja lesz az a csoport, amely 
valóságos iskolája lesz a tanulni akaró 
kisiparosnak. Ebben a csoportban mind
azt bemutatják, amit egy modern kis
iparosnak csak tudnia kell ahhoz, hogy 
áruival világviszonylatban is versenyké
pes lehessen. Minden kisiparos megta
lálja majd a kiállításon a maga szak
májának legmodernebbül berendezett 
műhelyét, természetesen teljes üzemben. 
A legmodernebb gépek, köztük érthető 
módon elsősorban a villany és a leg
modernebb szerszámok, valamint a leg
modernebb eszközök használhatóságát 
és hasznát ismerhetik meg a látogatók, 
akiknek teljes részletességgel még azt 
is bemutatják, hogy a különböző szak
mák kisiparosai milyen nyersanyagokat 
használhatnak a legcélszerűbben és hogy 
— szükség esetén — milyen pótanya- 
gokka! lehet a legjobban pótolni a kü
lönböző nyersanyagokat. Rengeteg oku
lást szerezhetnek a kisiparosok a kis
ipari remekművek kiállításából és még 
többet az exportképes kisipar világszerte 
kapós árucikkeinek megismeréséből. Eb
ben az utóbbi csoportban még azt is 
bemutatják, hogy melyik ország milyen 
kisipari árucikkeket vesz át szívesen és 
hogy a különböző országokban milyen 
minőségű árucikkeket lehet elhelyezni.

Kisipari körökben máris tudják, hogy 
a tanulásra aligha nyilik egyhamar olyan 
kitűnő alkalom, mint épen az idei Bu
dapesti Nemzetközi Vásáron, amelyre a 
csehszlovák vasutakon 33%-os, a ma
gyar vasúton és hajón pedig 50% uta
zási kedvezménnyel lehet ellátogatni. Az 
utazási és egyéb kedvezményeket biz
tositó vásárigazolvány máris beszerez
hető még pedig minden utazási és me- 
neíjegyirodában, a Cedok összes fiókjai
nál valamint a magyar külképviseleti 
hatóságoknál, nemkülönben a Cseh-Ma- 
gyar Kereskedelmi Kamara helyi képvi
seleteinél. A vásárigazolvány ára mind
össze 30'— Ke. A vásárigazolvány az 
összes nagyjelentőségű kedvezményekről 
részletes felvilágositást nyújt.

*

Utazási kedvezmények Magyaror
szágon, Ausztriában, Csehszlovákiá
ban és Németországban. A Budapesti 
Nemzetközi Vásár igazolványai Magyar- 
országon úgy az oda- mint a visszauta
zásnál külön-külön 503/o, Ausztriában 
25—33% vasúti kedvezményre jogosíta
nak. A Wien-budapesti autóbuszon 35% 
kedvezmény vehető igénybe. A csehszlo
vák vasutak összes vonalain a vásár
igazolványok tulajdonosai ugv az oda- 
m.int a visszautazásnál 33% kedvez

ményben részesülnek. A német vasuta
kon a kedvezmény 25%. A vásárigazol
vány alapján Magyarországra vizűm nél
kül lehet beutazni (utólagos vizűm P. 
2'50), Ausztriában nincs szükség átutazó 
vízumra. Németországban a belga és 
francia utasok díjmentes átutazó vízu
mot kapnak. Budapestről az utazás a 
kedvezmény igénybevételével bármely 
irányban folytatható. Átutazók Ausztriá
ban és Csehszlovákiában csak egyirány- 
ban is igénybevehetik a kedvezményt s 
más útvonalon is visszautazhatnak. A 
kedvezmények érvénye 5—10 nappal a 
vásár után fejeződik be.

Indiai levelek,
A hindosztán nyelv.

Ha az ember kissé hosszabb időt tölt 
Indiában, eikerülhetetien, hogy a hin
dosztán nyelvből valami rá ne ragadjon. 
És akinek pedig olykor szüksége is van 
rá, annak néhány szót meg is kell ta
nulnia. a beszéd igen egyszerű, a sza
vakat csak egymás mellé rakjuk és a 
kulik biztosan megértik. A hindosztán 
nyelvnek van nyelvtana, de hogy ugy- 
mondjam, az európainak itt az úgysem 
szükséges.

Az első szó, amivel az idegen itt meg
ismerkedik ; gyanta. Ez teljesen azono
san hangzik a magyar gyantával, csak 
jelentése más. Az első napokban nem 
tudtam, hogy mit akarnak ezek folyton 
a gyantával. Ma már tudom: „Ham nehi 
gyanta" azt jelenti: én nem értem. Te
hát ők nem értettek engem. Ezt én 
megértem !

De van a hindosztán és magyar nyelv 
között azonos kiejtésű és azonos jelen
tésű szó több is. Vagy legalább a szár
mazásuk közös eredetű kell hogy le
gyen. Nem hiába jött Körösi Csorna Sán
dor ide a magyarok eredetét kutatni, 
neki is talán a nyelvrokonság némi lát
szata tűnhetett föl. így például a víztar
tó cserép edényt itt „kolsi“-nak hívják, 
magyarul: korsó. Mindkettő ugyanazon 
célra szolgál, a formában csak az a kü
lönbség, hogy a kolsinak nincs füle, 
mig a korsónak van. A kolsiban fejükön 
viszik haza a vizet India asszonyai, 
ezért nincs szükség fülre. De itt mind
járt egy másik szó: a vizet Indiában a 
„ghát“-ról hozzák (a „h“ betű alig hall
ható). Ghát a vízpart alkalmasan kikép
zett helye, ahol ruhamosást végeznek, 
vagy vizet merítenek, vagy fürödnek.

Magyarban a gát vizduzzasztót jelent. 
És a rimaszombati gyerekek is nyáron 
a gátra járnak fürödni, miért ne lehetne 
e két szót azonosítani? Legfeltűnőbb és 
legmegkapóbb azonban, hogy a kutya 
hindosztánul: „kuta“. — Az itteni kuta 
azonban csak árnya a magyar kutyának, 
oly sovány, csont és bőr mindegyik. A 
hindu állatot nem bántalmaz, csak éppen 
nem ad neki enni.

Van másik két megkapó szó is. A 
magyar: „ide“ és „oda" hindosztánul: 
„idar" és „odar". Az er betű a szó vé
gén ismét alig-alig hallható. Nyugodtan 
el is lehet hagyni és az indiaiak igy is 
jól megértik.

A béla szót is sokszor hallom itt nyá
ron. Azért nyáron, mert akkor virágzik. 
Béla a jázmin hindosztán neve. És a 
hinduk szép kisleányaikat keresztelik, 
helyesebben nevezik el, mert náluk ke
resztelés nincs, Bélának. — Nálunk ez 
fiú név.

Ha már a növényeknél vagyunk, nem 
lehet szónélkül hagyni, hogy a kicsirá
zott rizst Bengáliában „csira“-nak ne
vezik. Azért írom Bengáliában, mert ez 
India keleti része és mert a nyugati ré
szen már a csira — csurává módosul.

Aztán mindenféle guruló alkotmányt 
hindosztánul „gari"-nak neveznek. Az 
autó: motorgari, a vasút: balagari, a 
kétkerekű ökrösszekér csak egyszerűen 
gari. A gurul ige hindosztánul: goran.

Van még néhány hasonlatos közös 
értelmű szavunk, de ehelyett inkább el
mondom első reggeleim egyikét, amikor 
előző este megtanítottak rá, hogyha reg
gel az ittas kopog, azt kell kikiáltani: 
„kőn haj?" ami azt jelenti: „ki az?" 
Na, ezt aztán könnyű megjegyezni, csak 
a Khon fekete göndör hajára kell gon
dolni. És másnap reggel a kopogásra 
főiriadva, kikiáltottam: „Schwarz haj?" 
Inasom azonban igy is megértette, vá
laszolt és bejött. Gedeon Tihamér.

Anyák és gyermekek orvosi 
tanácsadója városunkban.
A járási gyermekgondozó egyesület f. 

év április 15-én délután 4 órakor nyitja 
meg s tartja első rendelőóráját a most 
szervezett anyák és gyermekek orvosi ta
nácsadójában. Ezen szociális egészség- 
ügyi intézmény minden csütörtökön dél
után 4—5 óráig tartja díjtalan rendelő
óráit a városháza 15. számú földszinti 
helyiségében.

Járásunkban ezideig hasonló intéz
mény még nem működött. A nyugati 
kulturállamokban már évtizedek óta el 
vannak terjedve és sikeresen szolgálják 
a népegészség ügyét ezen szociális in
tézmények.

Az orvosi tanácsadóban a kis gyer
mekeket orvos vizsgálja meg s állapítja 
meg egészségi állapotukat. A gyerme
kek súlynövekedése nyilván lesz tartva, 
figyelemmel kísérve s ebből is követ
keztetni lehet a gyermek fejlődésére. Az 
anyák megfelelő szaktanácsokkal lesz
nek ellátva, hogy megtanulják a gyer
mek egyszerű, helyes gondozását. Az or
vosi tanácsadó vezetésével megbízott 
szociális gondozónő meglátogatja a gyer
mekeket a családokban is s az anyákat 
ott is célszerű tanácsokkal látja el.

A gyermekekkel féléves korukig szük
séges legalább kéthetenként egyszer, az 
idősebbekkel legalább havonként egy
szer meglátogatni az orvosi tanácsadót.

Ezen tanácsadóban — a megjelölt 
rendelőórákban, — minden anyát gyer
mekével, szegényt-jobbmódut szívesen 
lát a járási gyermekgondozó egyesület.

Nincs többé hazugság!
Ujjé, milyen szenzáció, 
ujjé, milyen újság 1 
végük van már a  titkoknak, 
nincs többé hazugság.

Feltalálták a csodaszert, 
a  skopolaminét, 
aki abból egy dózist kap, 
bevallja a bűnét.

E lárulja minden titkát, 
nem hazug a szája, 
hej, ezt az uj csodaszert de 
sok férj s asszony várja.

Uram Isten, mi lesz itten, 
borsódzik a hátam, 
olyan felfordulást én még 
biztos, hogy nem láttam .

Megbomlik a világ rendje, 
tó tágast áll minden, 
a hazugság nem foghat ki 
a skopoiaminen.

Mennyi lesz majd a betört fej 
mindenütt, szerteszét, 
m ert hogy hát ki igazat mond, 
betörik a fejét.

Éppen ezért világérdek,
— úgy gondolom, kérem — 
hogy a  feltaláló orvost 
vegyék körül szépen;

lopják el tőle recep tjé t 
s égessék el nyomban, 
hadd aludjunk mindannyian 
tovább is nyugodtan.

s i% (rgus .
Vasárnapi szolgálat a helybeli 

postahivatalnál: Amennyiben a posta 
minden szempontból eleget akar tenni a 
közönség kívánalmainak, a helybeli posta 
hivatalnál vasárnaponként a szolgálat a 
következő : 11 órától 12 óráig postai 
értékcikkek eladása, ajánlott levél fel
vétele (ráfizetés nélkül), ajánlott levél 
és levelek kiadása (akiknek van posta
fiókjuk) és „posteresztante" levelek ki
adása.

A Csehszlovákiai Magyar Gyermek
védő és Szünidei Gyermekgondozó 
Egyesület, mint már múlt számunkban 
jeleztük, Érsekújváron hétfőn tartotta 
meg alakuló közgyűlését. A közgyűlés 
az egyesüld elnökévé Jaross Andornál 
választotta meg, mig az igazgató-választ
mányba Gömörból Samarjay Jánosné 
(Rimaszombat), Tornallyay Zoltánná (Tor
naija) és Trangos Nándorné (Rozsnyó) 
foglalnak helyet. — Az egyesület annak 
idején helyi csoportjait az ország min
den városában és járásában megalakítja.

Pénzügyi kinevezés. Műller Antal 
rozsnyói adóhivatali főtitkárt, az ottani 
állami adóhivatal főnökévé nevezték ki.

A rimaszombati járási ipartársu
lathoz tartozó segédek választmányi 
egyesülete tudatja tagjaival, hogy évi 
választói rendes közgyűlését f. hó 11-én 
d. e. 10 órai kezdettel tartja az Ipartár
sulati Székházban.

Választmányi ülés. A rimaszombati 
önkéntes tüzoltóegyesület választmánya 
Vozdry Samu alelnök vezetése mellett 
folyó hó 6 án választmányi ülést tartott, 
amelynek főtárgyát az évi közgyűlés 
előkészítése képezte.

Wlassics Gyula báró temetése a 
gyász és részvét óriási mérvben történt 
megnyilatkozása mellett ment végbe f. 
hó 2-án Budapesten, a parlament ku
polacsarnokából. A magyar tudományos 
és politikai élet nagy halottjának teme
tése alkalmából a gyászszertartást Glatt- 
felder Gyula Csanádi püspök végezte, a 
felsőház részéről Széchenyi Bertalan 
gróf, a legfelsőbb közigazgatási bíróság 
nevében pedig Puky Endre einök vettek 
búcsút a magyar nemzet nagy halott
jától. — A gyászszertartáson megjelent 
Horthy Miklós, Magyarország kormány
zója is, a kormány tagjai testületileg, 
valamint a politikai, tudományos és a 
magyar közélet számos kitűnősége. A 
A gyászoló családtagok között foglalt 
helyet Szent-Ivány József bejei földbir
tokos, csehszlovák nemzetgyűlési kép
viselő, az itteni magyarság egyik harcos 
vezére, az elhunyt veje, akit és család
ját a csehszlovákiai magyarság őszinte 
részvéttel vett körül a gyászeset alkal
mából. A magas közjogi méltóságot be
töltött Wlassics Gyula báró Gömörme- 
gyében, mint veje vendége, több Ízben 
tartózkodott, a Tátra-i fürdőknek is éve
ken át volt hűséges látogatója. Rima
szombat városa a községi iskolák álla
mosítása alkalmával tanúsított támogatá
sával szerzett érdemei elismeréséül Wlas
sics Gyulát, mint akkori vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztert, díszpolgárává 
választotta, illő lenne tehát, ha nagy
érdemű díszpolgárának elhunyta alkal
mából a város legalább részvétiratot 
intézne a gyászoló családhoz, ha már 
ravatalára koszom elhelyezéséről nem 
történt gondoskodás.

Halálozások. Ragályi István, nyug. 
pénzügyi számvevőségi főtanácsos életé
nek 68 ik évében folyó hó 4-én Rima
szombatban elhalálozott. A megboldo
gult a Gömörkishontvármegyében birto
kos és megyénk társadalmában élénk 
közéleti működést kifejtett Ragályi csa
ládnak egyik rokonszenves, kedves tagja 
volt, akit közbecsülés vett körül. Ifjú 
korában városunkban letelepedve, előbb 
a megyei, később a pénzügyigazgatósági 
számvevőségnél fejtett ki tisztvise
lői tevékenységet, majd családot alapít
va, mint szerető férj és gondos család
apa pHdás életet élt. Halála özvegyét 
szül, Szakáll Máriát, fiait: Ragályi Ist
vánt, Dr. Ragályi Antalt és Dr. Ragályi 
Nándort s kiterjedt, előkelő rokonságát 
döntötte mélységes gyászba. — Az álta
lános, őszinte részvét impozáns meg
nyilvánulása mellett folyó hó 6-án he
lyezték örök nyugalomra.

Deutsch Barna itteni gyógyszerész 57 
éves korában, rövid ideig tartó betegség 
után folyó hó 8-án váratlan hirtelenség
gel kiszenvedett. A megboldogultat más
fél héttel előbb tüdőgyulladás döntötte 
ágyba s hiába volt orvosainak minden 
segedelme, édes szeretteinek legoda- 
adóbb, gondos ápolása, az életerős fizi
kumú, kisportolt ember gyenge szive a 
hatalmas erejű kórral nem tudott meg
birkózni: Deutsch Barnát, ezt a jóságos 
lelkű, derék embert megölte a szive. 
Nagyszivü, a jótékonyságot gyakran is
meretlenül is cselekvő, humánus gon
dolkozása rászorult embertársait — fele
kezeti különbség nélkül — megsegítő, 
hithű zsidóember volt Deutsch Barna, 
kit halóporában is áldva emleget jóté
konyságát, megsegítő szeretetét élvezett 
sok-sok sorsüldözött embertestvére. — 
Váratlanul jött hirtelen elmúlása város- 
és vidékszerte általános, őszinte rész
vétet keltett s ez a részvét megható 
módon nyert kifejezést folyó hó 9 én 
végbement temetésén, mikor a koporsó 
előtt Singer Rezső főrabbi méltatta az 
elközött hittestvér kiváló erényeit, em
beri érdemeit s búcsúztatta el őt mély
séges gyászba borult szeretteitől, akik 
között elsősorban testvérei: özv. Gro- 
singer Miksáné szül. Deutsch Szerén,
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Dr. Deutsch Miksa orvos, Magyar Ló- 
ránd mérnök, Deutsch Béla és Deutsch 
István gyógyszerészek családjaikkal és 
rokonai foglalnak helyet.

Bartók Béla művészete a kultúrtör
ténetben és szociológiában. A SzMKÉ 
rimaszombati fiókja kedden este tartotta 
meg idényzáró előadását, amely alka
lommal Szántó György olvasta föl nagy 
tjgyelemmel hallgatott tanulmányát Bar
tók művészetének kultúrtörténeti és szo
ciológiai jelentőségéről.— A zeneművé
szeti korszakok kultúrtörténeti ismerte
tése után mindenekelőtt arra a megál
lapításra jutott az előadó, hogy a mű
vészet dekadens korának erjedő talajá
ból uj művészetnek kell kisarjadnia és 
pedig olyan művészetnek, amely a ki
alakuló uj szellem csiráit hinti szét a 
ieikekbe. Ez az uj művészet ma még 
csak a kezdet kezdetén harcol s egyik 
vezető géniusza Bariók Béla, aki uj igék, 
uj élet hirdetője, akit csak az kapcsol 
az elmúlt kor zenészeihez, hogy techni
kát kapott tőlük, de szelleme, mely ze
néjének hangjait mozgatja, az uj világé, 
melyet a chaoszból kihámozni: a zseni 
dolga. Bartók újszerűsége nemcsak kul
túrtörténeti szükségszerűség, hanem egy
ben mély erkölcsi követelmény is. Közte 
és a magasabb — kultúrától mentes 
népi — kultúra között éppen az a szo
ros kapcsolat, hogy a népi művészet 
már mivoltánál fogva a hamisítatlan ősi 
iélekmozgások rögzítése. Bartók az em
ber elementáris lelkivilágába nyúl le, 
hogy ismét szivet és izmot adjon a ze
nének, mely romantikus korának vé
geztekor leromlott és elpuhult világfihoz 
lett hasonlóvá. Művészetét nagyrabe- 
csülni nem jelent felfokozott nemzeti 
szempontot, azt azonban meg lehet ál
lapítani, hogy Kodállyal együtt ő a 
megteremtője az igazi nemzeti zenemű
vészetünknek s az eddig német zene
provinciaként kezelt Magyarország ket
tőjük alkotásain át emelkedett Európa

A Csehszlovákiai Magyar Dalos
szövetség elnöki tanácsa Zsolnán tar
tott ülést, amelyen a szövetség elnök
ségének tagjai nagyobbrészt mind meg
jelentek. A gyűlésen dr. G i l l e r  J á n o s  
országos elnök elnökölt. A gyűlés tár
gyalás alá vette a szövetség további 
munkaprogramjának kidolgozását, mely
nek során örvendetesen sikerült elimi- 
nálni azokat a személyi és tárgyi ne
hézségeket, melyek a munkaprogram 
tervszerű végrehajtásának útjában állot
tak. Elhatározta az elnöki tanács, hogy 
ez évben esedékes és Kassán megren
dezni kívánt országos dalosünnepélyt a 
jövő évben P o z s o n y b a n  fogja meg
rendezni, ez évben azonban a dalosszö
vetség szervesen kapcsolódik be a Kas

sai Zenekedvelők Dalegyletének 30 éves 
jubiléumi ünnepségébe, mely a szövet
ség védnöksége és közreműködése mel
lett fog lefolyni ez év május hó 16. és
17-én Kassán. Ugyanakkor fogja a szö
vetség Kassán megtartani rendes évi 
tisztújító közgyűlését és nagyválasztmá
nyi ülését is. Ez évben megrendezi a 
szövetség a tavaly bevezetett karnagyi 
tanfolyam 11. záró évfolyamát és Po
zsonyban a nyár folyamán. Elhatározta 
végül a szövetség, hogy a Ruszinszkói 
Magyar Dalosszövetséggel felveszi az 
érintkezést a szorosabb együttműködés 
céljából.

PAPIRSZÓNYEGEK nagy választékban a 
L1TERATURA könyv- és papirkereskedésben 
Jánosi ucca 6.

Adónaptár április hóra. Április 1-től 
május 15-ig befizetendő az 1937. évi II. 
negyedévi egyenesadók részlete. Április 
30 ig befizetendő az alkalmazottak fize
tése és a magasabb szolgálati járandó
ság utáni adó a munkaadók által.

Megalakult a Gyümölcstermelők 
Egyesületének tornaijai fiókja. Vasár
nap délben értekezletet tartottak a tor- 
naljakörnyéki gyümölcstermelők Beélik 
Elemér földbirtokos elnöklésével, amely 
alkalommal egyhangúlag kimondották a 
Szlovenszkói Gyümölcsészeti egyesület 
tornaijai fiókjának megalakulását. Az 
alapszabályok elfogadása után a fiók 
elnökéül Beélik Elemért, alelnökké dr. 
Dapsy Bélát, titkárrá Gocso Istvánt és 
pénztárossá Batta Samut, választmányi 
tagokul pedig Palcso Mártont, Andrási 
Imrét, Balázs Gézát, Bedécs Istvánt, 
Sebők Istvánt és Oszvald Lászlót vá
lasztották meg. Az alakuló közgyűlés 
jelentőségét és fontosságát emelte az a 
tény, hogy azon Buchta Viktor országos

gyümölcsészeti főfelügyelő is megjelent 
és közel egyórás előadást tartott a gö
möli gyümölcstermesztés irányelveiről.

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Halálos baleset. Veréb István rozs- 
nyói lakos lakásának lépcsőjéről olyan 
szerencsétlenül esett le, hogy az elszen
vedett agyrázkódás következtében a múlt 
pénteken a rozsnyói kórházban meghalt.

Filmszínház. F. hó 10-11 - én bemuta
tásra kerül Lehár Ferenc „Pacsirta" c. 
operettjének filmváltozata német verzió
ban. A film bájos meséje — melyet az 
ismert finom muzsika is nagyban emel 
— magyar légkörben mozog s magyar 
motívumokkal van telítve, melyek hűen 
csillogtatják a magyar vidéki élet min
den színes voltát. Főszereplők : Eggert 
Márta, Hans Söhnker, Lucie Englisch, 
Halmay Tibor stb.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, április 10-11-én 
gyönyürü bécsi operett Lehár Ferenc híres 

szinioperettje nyomán:
Pacsirta

Eggert Márta, Hans Söhnker, Lucie Eng
lisch, Halmay Tibor.

Kedden, április 13-án szenzációs amerikai 
háborús kolosz :

D übörög a föld
Helen Haydes, Qarry Cooper, A. Menjou.

Szerdán, április 14-én legszebb csehül be
szélő opere tt:

U ccakölyök (A 9 kanári)
Vera Ferbasová, Kristóf Vesely, J. Kohout.

Csütörtökön, április 16-án kitűnő kiállítású 
bécsi film :

Ki csókol m eg utoljára
Liáné Haid, Iván Petrovics, Hans Moser, 

Theo Lingen.

A „Rimaszombati Magyar Dalegylet“
hangverseny és kulturestélyének 
programja 1937. április hó 10-én 

a Polgárikörben :
1. Megnyitó és felolvasás egy nagy 

zeneköltőről.
2. Prológ.
3. A dalegylet száma : Vén Duna partján.
4. R. Schumann: Két gránátos.

F. Schubert: Ébresztő (Slandchen). 
Énekli: Tanka Jenő, zongorán kiséri: 
Tanka Jenőné.

5. Magyar nóták, zongorán előadva.
6. A Dalegylet száma : Itt születtem én 

ezen a tájon...|
7. Vígjáték.

Szünet.

Füti MM  b eleit lépteiül G. Váiossy & fM
Rimaszombat, Masaryk-tér 2. sz.

zeneművészetének vezető nemzetei közé. 
A színvonalas előadást a SzMKE nevé
ben Varga Imre alelnök köszönte meg 
az illusztris előadónak, akit ezenfelül a 
közönség is lelkes tapsokkal jutalma
zott mindvégig feszült figyelemmel ki
sért fejtegetéseiért.

A magyar könyvpiac szenzációja
lesz Fehérváry István „Magyarok a 
nyelvhatáron" című könyv. Szlovenszkó 
magyarlakta vidékeinek egyik nagy ré
sze van ebben a könyvben feldolgozva. 
Gördülékeny és szabatos stílusban irt 
mű örömére válik majd minden olvasó
nak. — Riport ez a könyv, mert a falu 
lakói közé vegyült iró közvetlen benyo
másait, a falusi nép életét, a paraszti 
sorsú magyar nép mai kálváriáját raj 
zolja meg döbbenetes valóságban. Tör
ténelem, mert külön-külön, minden falu
nak dióhéjban vázolja történetét, magyar 
"seink dicsőséges bejövetelétől, harcos 
századokon keresztül, napjainkig, miál
tal mint hézagpótló monográfia is szá
mításba jöhet. Emellett értékes folklor- 
irodalmi mű is, mivel a népi szokást, 
a népi hagyományokat felöleli benne, 
amint azok az apáktól századokon ke
resztül maradtak ránk, kései utódainak 
és a hagyománnyal járó magyar nép
dalokból, a népdalhagyományokból egy 
szép füzérre valóval teszi kedvesebbé. 
Ugyanígy gazdag, változatos életepizó
dokkal is. A faluról-falura járó ember 
napi élményei, eseményei, ut- és táj- 
leirásai, váltakozó hangulatokkal oly 
elevenné teszik a könyvet, hogy lebilin
cselő olvasmánnyá válik az ember előtt. 
A könyvet a Sajó-Vidék könyvkiadóvál
lalat adja ki Rozsnyó Fő-tér 4., ahová 
a megrendelések is intézendők. Meg
rendelési ár 15'— Ké. és a portó, bolti 
ára 20 korona lesz. — „Magyarok a 
nyelvhatáron" nem hiányozhat egyetlen 
magyar család asztaláról sem. Minden 
magyar családnak meg kell ismerni a 
szlovenszkói sorstestvérek életét, múlt
ját és azt a kálváriázó jelen életet, amit 
a mai világzűrzavar szakított rá.

A katonai fősorozások az idén Tor
naiján április 5 és 6 án voltak, inig Fe
leden, illetve Jánosiban április 8. 9. 10.
12-én, április 13. 14-én Nyustyán, 16. 
17-én Rimakokován, 19 és 20-án Rima
szombatban tartatnak meg.

Az államvasutak tisztviselőjelölte
ket vesznek föl. A vasutügyi miniszté
rium felhatalmazta a vasutigazgatóságo- 
kat 250 tisztviselőjelölt felvételére, még 
pedig a II. szolgálati osztályba forgalmi 
és kereskedelmi szolgálatra. Ebből a 
pilseni vasutigazgatóságra 30, a prágai
ra 50, a königgrátzire 50, a brünnire 25, 
az olmützire 35, a pozsonyira 30 és a 
kassaira szintén 30 jelölt esik. Az ösz- 
szes 25 százaléka kereskedelmi akadé
miát végzett jelöltek részére van fenn
tartva, a többiek egyéb érettségi bizo
nyítvány felmutatásával is nyerhetnek
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elhelyezést. A folyamodónak tökéletesen 
kell bírnia az állam nyelvét szóban és 
Írásban. 18 évesnél idősebbnek és leg
följebb 35 évesnek szabad lenniök a 
pályázóknak. A felvett jelöltek egy ré
szét Szlovenszkóról és Ruszinszkóról 
a történelmi országokba és viszont a 
történelmi országokból Szlovenszkóra és 
Ruszinszkóra fogják helyezni átmeneti 
időre. A pályázatoknál tekintetbe jön
nek legelőször azok, akik a saját hibá
jukon kívül voltak eddig állás nélkül 
és egyébként a követeléseknek eleget 
tesznek, azután régi tradíció szerint 
vasutasok gyermekei és árvái. A szlo
venszkói igazgatóságok természetesen 
elsősorban idevaló pályázókat kötelesek 
felvenni, illetve előnyben részesíteni.

Az ármegáliapitó bizottságok. Az
1936 évi 264. sz. kormányrendelet a köz
szükségleti cikkek számára ármegálla- 
pitó bizottságok szervezését rendelte el. 
A minisztertanács utasította a belügymi
nisztert, hogy a népjóléti-, ipar- és ke
reskedelemügyi, közmunkaügyi és a föld
művelésügyi minisztériumokkal egyetért
ve sürgősen hívja életre az ármegálla- 
piíó bizottságokat.

F. hó 13-án színre kerül a „Dübörög 
a föld" c. amerikai grandfilm. Az olasz 
piavei frontról indulnak el az igzalmas 
események s a világégés borzalmainak 
hátterében bensőséges szerelmi regény 
húzódik meg, mely két bajtárs közötti 
őszinte barátság s a kitartás igaz him
nuszát zengi. A főszerepeket Helen 
Hayes, Garry Cooper és Adolphe Men
jou játszák.

K ia d ó .
A Masaryk-tér 26. sz. alatt kiadó egy

üzlethelyiség lakással.
B ővebb fe lv ilágosítá ssa l szo lgá l 
R & b ely  K á r o ly  háztulajdonos.

F. hó 14-én az „Uccakölyök" (A 9 
kanári) c. csehül beszélő film követke
zik, melynek humoros részletei mindvé
gig pompás szórakozást nyújtanak s a 
szereplő művészek tudásuk legjavát ad
ják. Hatásossá teszik a filmet a szebb- 
nél-szebb felvételek is. Kedves alakítást 
mutat be egy 8 éves kis lányka is.

F. hó 15 én a „Ki csókol meg utol
jára" c. bécsi film kerül lepergésre. 
Edda Vivian filmsztár egy jótékonysági 
ünnepélyen csókot árverez, mi körül 
igen mulatságos jelenetek támadnak, 
melyek még egyéb körülmények folytán 
bonyolult helyzeteket teremtenek s ter
mészetesen szerelem s féltékenység ál
tal vannak kisérve. Főszereplők : Liáné 
Haid, Iván Petrovics. A humorról Hans 
Moser, Theo Lingen és Heine Ruhmann 
gondoskodnak.

Mértékhitelesités. Az év végéig több 
fajtájú mérőeszközöket kell hitelesíteni. 
Hilelesittetni kell az 1934-ben hitelesí
tett hosszmértéket, az 1935-ben hitele
sített kereskedelmi mérlegeket, valamint 
az ugyanebben az évben hitelesített min
den nagyságú súlyokat, továbbá az auto
mata, a hid- és az ércmérlegeket és a 
folyadékmértékeket. Ugyancsak hitelesít
tetni kell az 1934. évben hitelesített bo
roshordókat és folyadékmértékeket, va
lamint az 1933 bán hitelesített tejmérté
keket.

8. A Dalegylet száma: Rácsos kapu, rá* 
esős ablak. — A Dalárdát a rima- 
szombati 600 éves úri zenekar kiséri-

9. a) Ady-Dr. Erdős; A Zozó levele.
b) Ady-Kurucz : Szivek messze egy
mástól.
c) Kiss-Kurucz : Oh miért oly későn?
d) Virágének a XVI. századból. 
Énekli: Tanka Jenő, zongorán kíséri: 
Tanka Jenőné.

10. Kettős szavalat.
11. A Dalegylet száma : Magyar egyveleg.
12. Vígjáték.

Kérjük a dal- és zenekedvelő közön
séget, hogy ezen estélyünket tömeges lá
togatásával megtisztelni szíveskedjék.

A lélek kulisszatitkai.
A népszerű magyar iró, Biró Lajos 

Írja egyik művében, hogyha a rejtett 
gondolatok, az elfojtott, önmagunk előtt 
is letagadott, elménkén futó árnyként 
átsuhanó vágyak a lélek titkos bányá
jából egyszercsak napvilágra kerülné
nek — felborulna az egész társadalmi 
világrend.

Ezek a mély bölcsességü szavak na
gyon sok érdekes gondolkoznivalót rej
tegetnek. Ha a társadalmi életet moz
gató rugószálaknak, mint például az 
emberi energiának, munkaképességnek, 
akaraterőnek a szellemi és fizikai arénái 
szimbolikus értelemben véve egy hatal
mas világszinpadnak tekinthetők, me
lyen minden színésznek megvan a maga 
szerepköre, akkor az ember belső, lelki 
életének láthatatlan rugói jelképesen a 
kulisszafalakat jelentik, melyek mögött 
egy egészen különálló, egy egészen 
másfajta élet játszódik le.

Ki merné tagadni, hogy az egyetemes 
társadalom univerzumát megalkotó em
beri individiumok közül a legtöbb ... 
egészen más egyént mutat a külvilág 
előtt, mint amilyen alapjában véve, a 
lelke mélyén az eredeti „én“-je.

Freud, a világ egyik legnagyobb pszi
chiátere, a halhatatlan érdemű lélekbú
vár állította fel azt az értékes teóriát, 
hogy az emberi lelket megalkotó, év
milliós múltra visszatekintő ősanyag, az 
u. n. „tudattalan", mely csak mélyen 
elrejtve, valahol az öntudatunk alatt 
lappang, sokkal hathatósabban irányítja
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cselekedeteinket, egész életünket, mint 
az öntudat hatáskörébe tartozó hajla
mok. A „tudatlanéban helyezte el az 
alkotó Isten a lélek mélyenfekvö, titkos 
berkeit, ahol az őserök, az ősi ösztönök 
forrásvize buzog, mely éppen úgy irá
nyítja a huszadik század kulturemberét, 
akárcsak a kőkorszak ősemberét irányí
totta. Különbség csak az, hogy a kultur- 
lénv fejlődése mindinkább elhomályosí
totta a „tudattalant", de — el nem 
nyomhatta. Az évmilliós fejlődés folya
mán pedig az ember kultúrlénye any- 
nyira az öntudat hatáskörébe került, 
hogy az őslény a maga titkos erőivel, 
ösztöneivel mélyen elrejtőzött a lélek 
leghozzáférhetetlenebb zugában, de léte
zését olykor-olykor mégis érezteti, mert 
a kulíúranyag nagyon sokszor — kon
fliktusba kerül az ősanyaggal.

Ez a pszichikai fejtegetés áttekinthe
tőbbé, világosabbá teszi azt az érthe
tetlennek látszó jelenséget, hogy az 
emberek nagy többsége valóságos lelki 
kettősségben él, Vannak egyének, akik 
a legnagyobb köztiszteletnek örvendve 
járnak-keínek embertársaik körében, ki
fogástalanul eleget tesznek hivatásuk 
követelményeinek, jók, kedvesek, szere- 
tetreméltóak, pedig valahol az ösztöneik 
világában, láthatatlan „én“-jük titokza
tos világában egy egészen más, egészen 
ismeretlen ember lappang.

Képzeljünk el egy kötelességtudó, 
idegfeszitő munkájának szivvel-lélekkei 
élő dolgozó nőt, aki éjjelét nappallá té
ve robotol, hogy megkeresse a szegé
nyes falatot és azt a silány rongyot, 
mellyel elfödi rosszul táplált testének a 
nyomortól deformált idomait, s ha ez a 
nő ... hallgatna titkolt álmainak ösz- 
tönszerü sugalmaira ... selyemben, bár
sonyban járhatna anélkül, hogy csak a 
kisujját is megmozdítaná ... de ő csak 
robotol, robotol továbbra is, mert élet
módján változtatni nem engedi — a 
morál.

Képzeljünk el egy házaspárt. Egész 
világ előtt közismert dolog, hogy az 
imádásig szeretik egymást. Mikor kar
öltve megjelennek az utcán, vagy a 
kávéházban, az emberek mérget venné
nek rá, hogy a férj bálványozza a fele
ségét. S ki hinné ... mikor ez a férj 
megcsókolja asszonyát, hitvesének aj
kain keresztül ... egy leány ajkait csó
kolja lélekben. — Mikor nejét keblére 
öleli ... egy leány forró testét véli kar
jai közt érezni ... egy leányát ... akit 
vétkes vágyainak, tiltott szenvedélyének 
minden forrőságávai imád ... Ki hinné... 
hogy ez a férj nagy titokban ... talán 
önmaga előtt sem vallva be ... azt szá- 
mitgatja, mennyi idő alatt simulhatnak 
el egy ... váiópörnek a bonyodalmai...

Bizony ... ha a lélek kulisszái mögött 
lezajió titkos események, scénák kilép
nének a valóság szinpadára, fundámen- 
tumában rendülne meg az egész társa
dalom.

A társadalmi világrend fenmaradásá- 
nak érdekében nem annyira az a fon
tos, hogy mi lappang a titkok fátyola 
mögött, hanem inkább az, hogy e tá- 
tyoit sohase lebbentse föl a köztudat 
rosszindulatú szellője...

— Qui sum —

S P O R T .
A CsAF—MLSz Középkerületének
IX. számú hivatalos közleményei.
Hivatalos közleményeink Vili. számá

ban sajtó-hiba csúszott be, amennyiben 
követelés bejelentése utolsó hó 15 (ti
zenötödikéiig és nem 25 ig érvényes. 
Fontos!

Deinhardt József: Galántai SE—Fü- 
leki TC átigazolását visszavonta.— Tu- 
domásulvéve.— Illeték a Szöv.-hez be
folyt.

F. év április havában a következő át
lépési bejelentések érkeztek b e :

Spanyol Andor: Tornaijai SC—Loson
ci AFC (szül. okmányt!).

Baría László : Apátfalusi SC—LAFC 
(szül. okmányt!).

Toimácsi József: Apátfalai SC—LÁFC.
Felhívjuk az egyesületek figyelmét, 

hogy ha az átlépésnél „szül. okmány" 
megjegyzés van, akkor az azonnal to
vábbítandó, mert ellenkező esetben a 
lejárt átlépést, ill. igazolványt a Szöv. 
nem szolgáltatja k i !

A Fegy. szab. 19. §-ának 34. pontjá
hoz a CsAF választmánya megállapítja:

„Ama játékost, aki játék közben követ 
el tettlegességet a bíróval szemben, az 
5. és 34/c. pontok alapján legalább egy 
évre kell felfüggeszteni. Eme vétségért 
nem büntethető az egyesület, amint ezt 
a 34/a. pont előírja, mivel ily esetben 
nincs szó „a biró védelmének beigazolt 
elmulasztásáról". Mind az egyesület, 
mind a játékos azonban a 34/a. pont 
szerinti büntetés alá esik ama esetben, 
ha a játékos a biró ellen tettlegességet 
követ el a mérkőzés félbeszakítása után, a 
szünetben, vagy egyáltalában a mérkő
zés után." A CsAF választmányának ez 
esetben az az álláspontja, hogy mind a 
félidőben, mind pedig mindjárt a mér
kőzés befejezte után a rendezőség köte
lessége a biró védelmének biztosítása. 
Azonban ilyenkor is minden esetet kü- 
lön-külön kell megítélni, m. p. ama szem
pontból, vájjon a rendező egyesület, 
vagy a rendezők mindent megtettek-e a 
mérkőzést vezető biró védelmének biz
tosítására. (Rekord 7. sz.)

Újólag felhívjuk egyesületeinket, hogy 
a május hó 2-án Rimaszombatban tar
tartandó bírói vizsgára — saját érde
kükben — minél nagyobb propagandát 
csináljanak, hogy különösen Rimaszom
batból, Tornaijáról, Pelsőcről, Feledről 
minél számosabban jelentkezzenek a 
vizsgán, hogy ezáltal megfelelő számú 
biró álljon a középkerület B. T. ren
delkezésére, amiáltal az egyesületek 
tetemes b i ró-költségeket takarítanak 
meg. — Jelentkezni lehet április hó 
25-éig Grünbaum László B. T. elő 
adónál Luíenec, Vajanská ul. 20., a 30 
Ke vizsgadij előzetes beküldése mellett.

A Direktórium folyó hó 12-én, hétfőn 
este ülést tart az Ipartársulati Székház 
emeieti tanácstermében.

Rimaszombat, 1937. április 8.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F Q O T B A L L .
Törekvés—TMSC 4 :2 (3:2), Biró: 

Diamant.
Törekvés: Gajarsk^ — Simon, Lőkös 

II. — Katz, Szlovencsák, Ríz — Szmre- 
kács, Éliás, Árvay, Tromka, Kerekes.

TMSC: Juhász — Molnár I., Solymos- 
sy — Ocei, Misove, Földi — Molnár II., 
Ternák, Ofcsárik, Humay I., Kresnye.

A két csapat bajnoki mérkőzése igen 
érdekes, izgalmas küzdelmet eredménye
zett. Mint előrelátható is volt, a TMSC 
igen veszélyes elienfeie volt a bajnok
ságban vezető Törekvésnek s főleg az 
I. félidőben a mérkőzés kimenetele tel
jesen nyílt volt. Bár a Törekvés érte el 
a vezető gólt, a TMSC nagy lendülettel 
és lelkesen játszó csapata percekig szo
rongatta a megzavarodott védők által 
nehezen védett Törekvés kaput, s nem
csak a Törekvés vezető gólját sikerült 
kiegyenliteniök, hanem a vezetést is 
megszerezték. A mérkőzés ezen a fázi
sában határozottan a TMSC felé hajlott 
a győzelem lehetősége. A Törekvés vé
delem és fedezetsor azonban a kezdeti 
gyengeséget leküzdötte, majd fokozato
san magához ragadta a játék irányítását 
s a két szélsőcsatár lendületes játékával 
sikerült is a csapatnak az egyre gyen
gülő és megzavarodó tamásfalai védel
met többizben áttörni és a győzelmet 
bebiztosítani.

A Törekvés csapatában Gajarsky egy
re jobban beváltja a hozzá fűzött remé
nyeket. Igen sok veszélyes helyzetet 
szép stílusban tisztázott. A hátvédek kö
zül ezúttal Lőkös volt a jobbik, Simon
nak az I. félidőben nem konveniált a 
sáros talaj. A fedezetsor a kezdeti zavar 
leküzdése után egyre jobban magára 
talált s biztos támasza lett a védelem
nek, valamint a támadások előkészíté
sének. Szlovencsák nagy munkabírása, 
Katz jó helyezkedése és erőbeosztása, 
Ríz kitűnő szerelő készsége egyaránt 
dicséretet érdemel. Utóbbinak csak a 
pontos passzokkal van baja. A csatár
sorban találjuk a csapat gyenge pont
jait: a három belsőcsatár játéka bizony 
kiábrándító voit. Éiiásnak mentsége, 
hogy ezévben elsőizben játszott komoly 
mérkőzést. Árvay sehogysem bírja az 
idén összeszedni magát. Jó lövéseivel is 
adós maradt. Tromka pepecselő játéka 
sem érvényesült a gyors tamásfaliakkal 
szemben. A két szélső jó játéka mentette 
meg a mérkőzést a Törekvés számára ; 
amit bizonyít az is, hogy mind a négy 
gól Szmrekács előkészítéséből született

s hármat Kerekes juttatott az ellenfél 
háiójába.

A tamásfalai csapatnak lényegesen egy 
ségesebb és jobb volt a csatársora, mint 
a Törekvésé. Ofcsárik az I. félidőben 
nagyszerűen irányított s a lendületes 
jobbszárny állandó veszélyt jelentett a 
Törekvés számára. A balszárnyon Hu- 
maynak hibája, hogy túlhajtja az egyéni 
játékot, mig Kresnye elhanyagoltan csak 
a gólszerzést lehetőségekre várt, rend
szerint lesen, a fedezetsor nagy munka
bírással küzdött, benne Földi a legna
gyobb érték. A közvetlen védelem bi
zony sokszor megzavarodott, szarvas
hibákat vétett s a Törekvés góljai közül 
több ilyen súlyos védelmi hibák ered
ménye.

A Törekvés góljaii Kerekes (3) és 
Tromka, a TMSC-ét Ofcsárik, Kresnye 
rúgták.

Birónak volt több vitatható Ítélkezése, 
egyébként azonban a bizalom letétemé
nyese volt.

Törekvés XI.—Osgyáni TC 5:2. Eíő
mérkőzés. — Az újonnan alakult osgyá
ni csapat bemutatkozása egész jói sike
rült. Több értékes erő van közöttük s 
határozottan van jövőjük. A Törekvés leg
jobbjai voltak: Kocsis, Podhradsky,
Fuchs (egymaga három gólt lőtt) és Hu 
may.

Besztercebányai SK—SK Slovan 7:3
(4 2 ) .- A  Slovan Besztercebányán nem 
bírt ellenállni a helyi csapat nagyobb tu 
dásának és erős küzdelem után vesztett.

Fülek! TC XI.-Apátfaíusi SC 2:0. 
Bajnoki mérkőzés Füleken.

Ragyolci TC—Losonckisfalusi Va 
sas 6:0.— Bajnoki mérkőzés Losoncon.

Pelsőci SC—Tornaijai SC 5:0. — 
Bajnoki mérkőzés Pelsőcön. A nap leg
nagyobb meglepetése a pelsőci csapat 
váratlan nagyarányú győzelme, ami azt 
bizonyltja, hogy Pelsőcön újból komoly 
munka folyik.

A Törekvés legközelebbi ellenfele a 
Ragyolci TC lesz, melyet saját pályáján 
fogad. A Ragyolci TC, úgy látszik, emel
kedő formában van, amit igazol elmúlt 
vasárnapi nagy győzelme. Komoly, nagy 
küzdelemre van tehát kilátás s a Törek
vésnek lelkes, szép játékkal, s győzelmi 
sorozatának folytatásával keli a már alig 
elvltathatató bajnoki címhez méltónak 
mutatkoznia s a közönség újból feléb 
redt érdeklődését megjutalmaznia. Kez
dete d. u. 3 órakor. Előtte fél 2-kor elő- 
mérkőzés.

A Slovan vasárnap Losoncon játszik 
az SK Slávia ellen. Pozitív sikerre az 
utóbbi kudarcok után alig van kilátása, 
mert hiszen a Slávia a középzsupa leg
erősebb együttese. Csak a tisztességes 
eredménynek lelkes játékkal vaió kihar
colása lehet a helyi együttes törekvése.

A TMSC-nek Füleken lesz nehéz küz
delme a Füieki TC játékerős tartalék
csapatával. Bízni lehet a TMSC küzdő
készségében s hogy a mérkőzés reá 
nézve kedvező kimenetellel fog végződni.

P I N G P O N G .
A folyó hó 4-i egyéni asztaltenisz 

versenyek a Polgárikör nagytermében 
kerültek lejátszásra. A versenyzők nagy 
ambícióval küzdöttek a bajnokságért, a 
drukkerek szebbnéi-szebb meccsekben 
gyönyörködhettek. Általában a verseny 
nivója dokumentálta városunk játékosai
nak szép fejlődését. A verseny csak ké
ső éjjeli órákban ért véget s nem egy 
meglepetést eredményezett.

Rimaszombat 1937. évi bajnoka lett 
a szépen, stiíásosan játszó Gaál Lajos, II. 
Nemes, III. Fuchs. A férfipárosban első 
lett a lekesen küzdő Gyürék-Nemes pár, 
II. Fuchs-Füleky, III. Gaál-Derekas. A 
női egyéni versenyek kevés számú né
zés miatt nem kerültek lejátszásra.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

csemege és borszőlőre minden 
nemben és Mátyás, János, Piro- 
vano, Stark és Kühlman-fajokat 
gazdag választékban száliit leg
jobb minőségben:

J.  P O L Á K
szőlőiskolája: Veiké-Pavlovice (u. Hustopece)

Kérjen ingyenes árjegyzéket és a 70 leg
jobban bevált fajta jegyzékét. * ^ p |

Kiadó bútorozott szoba.
Rimaszombatban, Masaryk-tér 5. sz.
házban az emeleten két egymásba nyiló 
bútorozott szoba magános ur részére 

folyó évi junius hó 1-től kiadó.
Értekezni lehet a tulajdonosnál naponként 

déli fél 12 órától 12 óráig.

Különféle használt, igen jó karban levő
bázi és kerti bútorok

eladók. — Érdeklődők Mesaryk-tér 18. 
szám alatt kapnak ielviiágositást.

L egm odern eb b

F o g ásza ti munkák
Gömöri utca 16. sz.
4— az emeleten —>

M A I D É I  E .
vizsgázott fogtechnikus.

S a r o k h á z
beépíthető telekkel Pokcrágyi- 
uíca 1. sz. eladó. — Értekezni 
ugyanott lehet.

H a szn á lt, erős

tölgyfa hálószoba bútorok
jutányos áron eladók, j^-
Rimaszombat, Siefanik-utca 7.

K i a d ó .
Julius hó 1-től 4 szobás lakás 
fürdőszobával. Vasut-u. 1. alatt. 

Ugyanott egy
ü z l e t h e l y i s é g  is kiadó.

M e g h í v ó !

Rimaszombati Gazdakör és Birtokosság 
Rimaszombati Közbirtokosság

rendes évi közgjOlásére
mely 1937 évi április hó 18-án, vasár
nap délelőtt 11 órakor a városháza 

nagytermében lesz megtartva.

T á r g y so r o z a t:
1. A közgyűlés megnyitása, határozat- 

képességének megállapítása és a 
jegyzőkönyv hitelesítésére két tag 
kijelölése.

2. A múlt évi rendes közgyűlés jegy
zőkönyvének felolvasása és hitele
sítése.

3. Jelentés az egyesület múlt évi mű
ködéséről.

4. A gazda jelentése az 1936 évre vo
natkozólag.

5. Pénztári jelentés az 1936 évről, to
vábbá az 1936 évi zárszámadások 
beterjesztése, a számvizsgáló bizott
ság jelentése és a felmentvény meg
adása.

6. Az 1936. évi vagyonkimutatás be 
terjesztése és jóváhagyása.

7. Az 1936 évi költségvetés jóváhagyása.
8. Mezőőrbér kivetése az 1937 évre.
9. Legeltetési rend és legeltetési dijak 

megállapítása az 1937 évre.
10. A tenyészbikák fenntartásához a te

héntartó gazdák áltai vaió hozzájá
rulás összegének megállapítása.

11. Indítványok.
Rimaszombat, 1937. április hó 11.

Stolcz Jenő Vozáry Sámuel
titkár elnök.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R á b e ly  K á r o ly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


