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Kercsiknél.
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

A rim aszom bati járási m agyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM,

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : Eü.ő FI Z E T  £ Sí DIJAK: Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

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.

Az élet Igazsága.
Sok ezer meg ezer esztendeje 

már, hogy az ember társadalmi 
berendezést létesített a föld külöm- 
böző részein. Külömböző kultúrák 
váltogatták egymást a történelem 
folyamán és egyes kultúrák elpusz
tultak, csak romokat, omladékokat 
hagyva maguk után a föld szinén, 
vagy a föld alatt, vagy pedig a 
tenger fenekén. Némely kultúrát a 
természet erői pusztítottak el, más 
kultúrát ellenséges népek háborúja 
tette tönkre, némely kultúra kiélte 
magát és összetartó lelkierők hiá
nyában magától szűnt meg.

Gondoljunk Egyptom hatalmas 
piramisaira, szfinxeire, kőbe vágott 
templomaira és a bebalzsamozott 
múmiák millióira, a melyekről az 
utódok semmit sem tudtak már és 
a tudománynak kellett nagy fejtö
réssel megfejteni a múltak életét.

Gondoljunk Karthágó romjaira, 
a melyeket a római nép versengése 
döntött le a fény és hatalom pol
cáról.

Gondoljunk India és Amerika 
népeinek régi kulturmüveire az ős
erdők mélyén.

Gondoljunk a görög nép nagy 
műveltségére Perikies korában s 
aztán a hanyatlásra, amikor a gö
rög nép elfeledte őseinek szellemi 
alkotását és nem maradt semmi 
más régi életéből, mindent elpusz
títottak a hóditók, csak egének kék 
szine és derült napsugara maradt 
meg Hellas szegény népének.

Gondoljuk Nagy Sándor világ
hódító birodalmának rövid életére: 
mi maradt aztán belőle? Csak tö
redékek.

Gondoljunk a római impérium 
vas kolosszusára, amely később a 
görög műveltség emlőjén élve a 
császárság idején belemerül a vá
logatott élvezetekbe s egyideig 
barbárok légióival tartja fenn nagy 
birodalmát, de századok alatt meg- 
őrli azt is a belső romlottság, a 
korrupció.

Így dőltek össze a múltban azok 
a nagyságok, amiket az ember al
kotott és az újabb korban is ez a 
sors várt minden nagy állami ala
kulásra.

Hová lett Spanyolország óriási 
hatalma, amely ötödik Károly ko
rában, négyszáz évvel ezelőtt olyan 
nagy volt, hogy kiterjedt egész 
Amerikára, az afrikai partok egy 
részére és Indián túl a Fülöp szi

getekre ? Közmondássá vált, hogy 
a spanyol király országaiban a nap 
nem megy le soha, mert kelet és 
nyugat felé és Európában is tart 
az ő hatalma.

Napóleon óriás hódításai még 
kevesebb időt értek meg, pedig őt 
tartja a történelem a legbámulato
sabb hóditónak. De tönkre tette őt 
is az orosz föld éghajlata és az orosz 
nép kitartó ragaszkodása cárjához.

Voltak nagy világhódítók Ázsia 
pusztáin, akik a mongol népeket 
összeforrasztva leigázták a müveit 
világot Európa közepéig. A kínai 
császárság csak óriási fallal tudta 
magát védeni a világ első lovasai el
len A kinai elzárt kultúra is megbu
kott a múlt században s azóta sze
retne európai nyomokba lépni.

Japán császára okosabb volt. 
Nem várta be az összeomlást, ha
nem ő maga vezette népét a nyu
gati kultúra útjaira s ezen az utón 
lett nagyhatalommá.

De mindez a nagy emberi hata
lom nem állandó és magában hor
dozza a romlás, bomlás csiráit. Az 
óriási impériumok, a nagybirodal
mak, egészen az orosz szovjetig, 
mind magukban hordozzák a szét
bomlás csiráit és csak ideig-óráig 
életrevalók. Azután javításokkal, tol- 
dozásokkal próbálják életüket nyúj
tani. Ez néha sikerül is egyidőre.

De az embernek nem bölcsesség 
irányítja cselekedeteit és a történe' 
lem azt mutatja, hogy az ember 
nem gondolkozik okosan és helye
sen. Amióta az ember az élet ura lett 
és palotákat, városokat épitett, fo
lyókat szabályozott, hegyeket vál
toztatott, azóta megteremtette a tár
sadalmi rendet, az emberiség javát 
akarás mellett minden igazságta
lanságával és minden számításaival 
együtt.

Ezek az igazságtalanságok, ezek 
a számítások nem származnak jó
ságból, hanem az ősgonosz elem 
képét viselik magukon és sok ve
szedelem okozói.

Ma már világosan látszik a nagy 
veszedelem, hogy minden elpusztul, 
ha az ember nem tud eljutni a tö
kéletes társadalmi igazságig. El
pusztul a civilizáció, elpusztul a 
kultúra, ha az ember nem tudja 
elérni azt, hogy mindenkinek jus
son munka és kenyér és evvel 
együtt emberi megbecsülés.

Ez a jövőnek nagy feladata és 
az élet igazsága mentheti meg a 
megértést az emberek között.

Ettől függ a jövő élete. — X—

Fiissy szenátor és ír. Giller t a r t o i n y o i s i  l é p r á l í  G ő ir t a .
Az Egyesült Párt nagysikerű gyűlései Alsóbalogon és Rimaszécsen.

Folyó hó 13-án, vasárnap délelőtt az 
Egyesült Párt a feledi járásban lévő 
Atsóbalogon nagysikerű gyűlést rende
zett, melynek szónokai Fiissy Kálmán 
szenátor, ár. Giller János tartománygyü- 
lési képviselő, ár. Csák Géza, ár. Ragá
lyi Antal és ár. Nagy Iván voltak.

A lelkes lefolyású gyűlést ár. Csák 
Géza, a feledi járás járási pártelnöke 
lelkes megnyitó beszéddel vezette be. 
Beszédében elsősorban méltatta a volt 
Magyar Nemzeti Párt feledi körzeti el
nökének, Varga Orosz Jánosnak munká
ját, aki előhaladott kora miatt kénytelen 
volt helyét átadni. Majd beszéde további 
során rámutatott azokra a kötelességek
re, melyek elvégzése minden szlovensz- 
kói kisebbségi magyart a nemzeti esz
me szolgálatába kell hogy állítson. A 
nagyhatású elnöki megnyitó után Füssy 
Kálmán szenátor emelkedett szólásra, 
aki közel egy órás beszédben ismertette 
az általános politikai helyzetet.

Fiissy Kálmán szenátor a jelenlegi poli
tikai helyzet részletes taglalásánál ismer
tette az agrárpárt agitátorainak Ígérgető 
kortéziáját, mellyel a szlovenszkói ma
gyar kisebbség egységét akarva meg
bontani, olcsó aktivista jelszavakkal 
próbálják eredmény nélkül megakadá
lyozni a mindinkább megvalósuló osz
tatlan magyar egységet. Beszédének to
vábbi részében kitért az uj választóke
rületi beosztásokra s rámutatott arra, 
hogy ez az intézkedés is károsan befo
lyásolhatja a magyar kisebbség akarat
megnyilvánulását akkor, amikor képvi
selőit akarja majd beküldeni a parla
mentbe.

Füssy Kálmán szenátor nagyhatású 
beszéde után ár. Giller János tartomány- 
gyűlési képviselő emelkedett szólásra, 
aki különösen kisebbségünk sérelmeivel 
foglalkozott beszédében. A frappáns ha

tású beszédet sokszor szakította meg a 
hallgatóság helyeslése, de megszakította 
a feledi járási hivatal kiküldöttje is, aki 
kifogást emelt az ellen, hogy a szónok 
az általános gazdasági helyzet ismerte
tésénél statisztikai adatokkal támasztot
ta alá állításait. Mindenesetre különös 
felfogásra vall az, hogy a nyilvánosság 
által is ismert statisztikai adatok fel- 
emlitése nyilvános gyűlésen esetleg okot 
szolgáltathatnak a gyűlés feloszlatására.

Ezután ár. Ragályi Antal országos 
pártvezetőségi tag a magyar összefogás 
szükségességéről s ennek módszereiről 
beszélve a maradéknélküli magyar egy
ség megteremtésére hívta fel a hallga
tóságot. A nagy tetszéssel fogadott be
széd után ár. Nagy Iván losonci járási 
titkár ismertette a magyar munkásság 
helyzetét, rámutatva arra, hogy a ma
gyar munkásságnak is bele kell kapcso
lódnia a magyar egység megteremtésé
nek munkájába, mert jobb magyar raun- 
kásjövőt csakis ezen az utón érhet el.

A lelkes lefolyású gyűlést ár. Csák 
Géza járási elnök zárta be.

Ugyanaznap délután ugyancsak fenti 
szónokok részvételével nagysikerű gyű
lést tartott az Egységes Párt Rimaszé- 
csen, ahol a törvényhozókat Hamkó Ist
ván helyi szervezeti elnök fogadta szives 
szavakkal, majd Lóska Mária és Boros 
Irén a rimaszécsi magyar lányok nevé
ben virágcsokorral üdvözölték Füssy Kál
mán szenátort és Dr. Giller János tar- 
tománygyülési képviselőt.

A rimaszécsi gyűlés ugyancsak lelkes 
hangulatban, a Rimaszécs-környéki szer
vezetek kiküldötteinek jelenlétében zaj
lott le.

Mindkét gyűlés bizonyitéka volt an
nak, hogy az Egységes Párt program
jával a szlovenszkói magyar kisebbség 
teljes egysége mielőbb valóra válik.

Mélyen tisztelt Asszonyom! 
Mélyen tisztelt Uram!

egy szóra ha szabadna!
Önnek ma határoznia kell a felől, 

hogy gyermekét járassa-e középiskolába, 
avagy ne.

A választás nem lehet kétséges. Ma 
minden pályán jobban érvényesülnek 
azok, akiknek középiskolai végzettségük 
van. Az ipari és kereskedelmi pályához 
is kívánatos legalább a négy középisko
lai alsó osztály elvégzése.

Bizonyára gondolkodott Ön azon is, 
hogy anyanyelvén tanittassa-e gyerme
két ?

A gyermek jólfelfogott érdeke és igy 
az Ön érdeke is azt kívánja, hogy igen. 
Ha gyermeke jövőjével és az életben 
való boldogulásával törődik, csakis anya
nyelvén taníttatja tovább !

Az anyanyelvi oktatás előnyei a kö
vetkezők :

1. A gyermek az általános műveltség 
elemeit teljesebben tudja elsajátítani s 
szerves tudása szerves egészévé válik 
egyéniségének. Az a gyermek, aki anya

nyelvén tanul, műveltebb, életrevalóbb, 
talpraesetlebb lesz. Az a gyermek, aki 
anyanyelvén tanul, mindenkor jobban bol
dogul Az egyetemeken jobb eredmények
kel végeznek azok a magyar fiuk és lá
nyok, akik magyar középiskolát végeztek, 
mert a nyelv nem akadály olyan egyete
mi hallgató számára, akinek az alapmű
veltsége teljes. Éppen igy az ipari és ke
reskedelmi pályákon is sokkal jobban ér
vényesülnek az anyanyelvükön oktatott 
gyermekek, mert képességeik jobban ki
bontakozhatnak.

2. Egyedül az anyanyelvi oktatás se
gíti a gyermeket ahhoz, hogy egyéni
séggé, teljes értékű emberré jejlódhessék. 
Másnyelvü iskolában, melynek környeze
tébe nem tud beilleszkedni, a gyermek 
másodrangunak, alacsonyrendűnek érzi 
magát. Jelleme jélénk, ingadozó lesz.

Ezért a nem anyanyelvén nyert is
koláztatás a gyermek egész életére 
kihat és boldogulásában állandóan 
akadályozhatja 1

Minden szerdán zeneest, szombaton család iest és
vasárnap tánczestély  az Iparoskörben.
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3. Téves az a hit, hogy azok, akik 
magyar középiskolái végeztek, nem jut
nak állásba. Állástalan magyar diplomás 
aránytalanul kevesebb van, mint állásta
lan csehszlovák nemzetiségű diplomás.

Az a felfogás is téves, hogy a gyer
mekeiket magyar iskolában taníttató ál
lami tisztviselőket feletteseik rosszszemmel 
nézték. Demokratikus köztársaságban az 
ilyesmi különben is lehetetlen. Államunk 
törvényei is tiltják ezt.

4. A magyar tannyelvű iskolák minden 
fokozaton alaposan és eredményesen 1a-

Ma egy éve, hogy megkezdtük a mun
kát és vele a harcot a már-már elvesz
ni készülő rimaszombati magyar mező- 
gazdasági szakiskola érdekében, mert 
végre mi is megéreztük, hogy egyes- 
egyedül és csakis a művelt, megszerve
zett és összetartó parasztság lesz hi
vatva valamikor is kisebbségi sorsban 
élő népünket megmenteni és előre vinni.

Ennek a munkának és becsületes 
harcnak köszönhetjük, hogy most a ren
des tanév befejeztével 32 fiatal képzett 
gazdát bocsájthatunk útnak a Közép- és 
Keletszlovenszkó magyar lakta vidéké
nek 28 különböző falvaiba. Mindenható 
Nagy Urunk, óvd meg és adj nekik 
erőt és kitartást, hogy munkájukkal, 
kitartásukkal és földjükhöz való ragasz
kodásukkal, szeretetükkel az iskolákban 
tanultakat falvaik határának terméke
nyebbé és embertársaik boldogabbá té
telére használhassák fel.

A teljesen lezárt gazdasági kiképzés
ben részesülteken kivül még 76 paraszt- 
iskolai hallgató és 54 gazdasági tanfo
lyamista részesült rövidebb kiképzés
ben, akik 36 különböző magyar faluból 
rekrutálódtak.

Az elmúlt 10 hónap alatt tehát ösz- 
szesen 144 magyar gazdaifjut részesí
tettünk hol hosszabb, hol rövidebb gaz
dasági, kulturális és állampolgári neve
lésben. így 43 magyar faluba juthatott 
egy-egy csepp, melyek tovább fejleszt
ve és egymásra találva úgy gazdasági 
mint nemzeti életben egy hatalmas nagy 
erőt volnának képesek kifejteni.

De a többi nemzetiségeink avagy az 
idegen államok gazda és parasztműve
lődési munkáit figyelemmel kísérők előtt 
ez a mi szemünkben némi eredményt 
feltüntető számadat nagyon szomorú 
jelenségnek mondható, mert ilyen tem

Indiai levelek.
1937. május hó. 

Gyógymódok.
Hogy a nép mennyire hisz a csodák

ban és rejtelmekben — még az iskolá
zott tagjai is — az európai ember előtt 
valósággal érthetetlen. És egy kompli
kált csodát szívesebben elhisznek, mint 
egy egyszerű magyarázatot.

Vegyészem kis, 8 hónapos unokaöccse 
szamárköhögésben szenvedett. Kuruzsló 
és orvos segítségével kigyógyitották. Mi
kor a kis gyermek jobban lett, a nagy
apja vett neki egy arany talizmánt, amit 
zsinórral a jobb könyöke fölé kötöttek. 
Ez a talizmán lenne hivatva immunissá 
tenni minden további betegségtől. Azon
ban a talizmán egyik délután eltűnt. A 
gyermek csak anyjával volt, vagy egye
dül játszott az ágyon, az eltűnés tehát 
nagyon rejtelmes volt. A gyermek egy
idejűleg igen erős rohamot kapott. Rög
tön elszaladtak a legközelebbi jóshoz, 
aki nagy kényelmesen eljött, kikérdezte 
a szülőket, horoszkópot csinált, majd az 
apró tenyérből, melyet alig tudtak neki 
szétfeszíteni a görcsös vonaglás szenve
dései közben, megjósolta, hogyha az 
apróság megéri a nyolcadik hónapot, 
többé az életben nem lesz semmi baja. 
Hogy orvost hívjanak, arra az egész csa
ládban senki sem gondolt 1 Az apróság 
másnap reggelre kiszenvedett. Még aznap 
délután el is égették, mint azt a hindu 
vallás elő Írja. És ismét egy csoda ! A 
hamuban megcsillan valami: az arany 
talizmán. Hogyan, milyen hatalom révén 
került vissza, mindenki előtt érthetetlen 
volt. Hogy az apróság éppen a talizmán-

nitják az államnyelvet s hogy ifjúságunk 
még inkább tökéletesítse azt, tervszerű 
nyaraltatdsi■ és cseremozgalmat fogunk 
kiépíteni.

5. A magyar iskolába járó ifjúságot a 
Magyar Menza Egyesület és a Szülők 
Szövetsége anyagilag állandóan támogat
ja s az Intézeti Segélyző Egyesületek a 
szegénysorsu tanulókat ingyen könyvekkel 
és tanszerekkel látják el.

Ezért tehát ne habozzon 1 Gyerme
ke érdeke kívánja, hogy magyar kö
zépiskolában taníttassa tovább!

póban haladva, még ezer év után sem 
fogjuk a velünk élő és szomszédos népek 
gazdasági műveltségi fokát elérhetni.

Éppen ezért, ha élni és fejlődni aka
runk, úgy az e téren megkezdett mun
kát semmi esetre sem szabad abba
hagyni. Ezért félre minden kishitű és 
csak kényelmeskedni avagy csüggedni 
és keseregni tudó gondolattal, fogjunk 
össze egymásért és töltsük be a rima
szombat gazdasági iskola magyar osz
tályát. A rimaszombati gazdasági isko
lához tartozó 382 faluból csak lehet
séges lesz 50 tanulni és élni vágyó 
magyar gazdafiut össze verbuválni, hogy 
ezek segítségével a felveendő nagy 
munkát fennakadás nélkül még nagyobb 
eredményhez jutassuk. Ahol pedig a 
magyar parasztság már annyira lesze
gényedett, avagy még annyira rövidlátó 
és önző, hogy „már" vagy „még" nem 
képes gyermeke, illetve népe és földje 
megmaradása érdekében az áldozatot 
meghozni, ott úgy saját kisebbségünknek, 
mint egész államunknak össze kell 
fogni, mert csakis igy lehetséges a fal
vak népét és vele mindnyájunkat meg
menteni.

Ezért magyar szervezetek, magyar köz
ségek, magyar egyházak és egyesületek 
küldjétek be mindnyájan egy-egy kivá
lasztott és a célnak megfelelő paraszt- 
ifjút közös költségetekre (havi teljes 
ellátás 150 KC-ért az iskola internátu- 
sában) a rimaszombati magyar mező- 
gazdasági szakiskolába, mint ezt pél
dául a SzMKE gömöri körzete, avagy 
az abaujszinai ref. egyház teszi és ak
kor uj erővel és bizalommal nézhetünk 
falvaink megmentése és jobb jövője felé.

Sohasem a csüggedés, hanem csakis 
a munka- és életharc vihet minket előre 
és ezért mindig csak előre !

tói fulladt meg, arra senki gondolni sem 
mert. Még vegyészem is, ki e szomorú 
történetet elmesélte, mereven visszauta
sította ezen feltevésemet. A nagyapa pe
dig hozzáfogott a rejtelmes jóslat meg
fejtéséhez, hisz a gyermek a mi időszámí
tásunk szerint 8 hónapos elmúlt. A szá
mítás eredménye meglepő volt, amennyi
ben a bengáli naptár szerint a gyermek 
egy nappal a nyolcadik hónap betöltése 
előtt halt meg. A jósnak tehát igaza 
volt!

Kevésbé tragikus eset, ami laborán
sommal történt meg. Már három napja 
lézengett és nehéz égő gyomorról pa
naszkodott. Küldtem a kórházba, nem 
ment.

Negyedik nap megjelent, a hajára 
egy apró fakarika volt kötve és bal 
lába nagy ujjára többször rácsavarva 
közönséges cukorspárga. Meg is magya
rázták, hogy az orvostól fél, tehát előző 
este a kuruzslóhoz ment el, ki nagy 
hókusz-pókusz közben ilymódon szige
telte el testét — hajától a lábujjáig — 
a külvilág behatásaitól és megrontó té
nyezőitől. Emberem azonban gyöngébb 
volt mint eddig, alig vánszorgott és úgy 
délfelé, mikor rendelkeztem vele, egy 
óriásit ásított és összeesett. Két kulival 
megfogattam és elvitettem a kórházba. 
Ott az orvos hashajtót, aztán hánytatót 
adott neki és hazaküldte. Két nap múl
va makk egészségesen és mosolyogva 
láttuk viszont. Nagyban dicsérte a ku
ruzsló biztos módszerét, amely ily cso
dát müveit vele és ily hamar kigyógyi- 
totta. Mert az orvos módszere — kín
zása — az semmi sem volt neki.

Gedeon Tihamér.

k  Kereskedelmi Grémium 
első választmányi ülése.

A rimaszombati járási keresk. gré
mium megalakulásának jogerőre emel
kedése óta, folyó hó 14-én tartotta meg 
első érdemleges választmányi ülését sa
ját helyiségében.

Az élénk érdeklődéssel kisért választ
mányi ülést Dickmann Dezső, a keresk. 
grémium agilis elnöke nyitotta meg, 
majd felolvasta Masaryk és Dr. Benes 
elnökök meleghangú leiratát, melyben 
megköszönték a megalakulás alkalmá
val nyilvánított távirati üdvözletét. — 
Ugyancsak írásban köszönték meg az 
üdvözlést Hodzsa miniszterelnök, Naj- 
mann keresk. miniszter, Országh orsz. 
elnök és Liska János képviselő, a ke
reskedelmi testületek országos elnöke 
is. A választmány éljenzéssel és öröm
mel vette tudomásul a bejelentést.

Az elnöki megnyitó után Dickmann 
elnök ösmertette a közel 35 pontból 
álló programját, mely felöleli mindazon 
fontos kérdéseket, tennivalókat, melye
ket a kereskedelmi társulat érdekében 
megakar valósítani. — A választmány 
egyhangúlag tudomásul vette a elnök 
programját és hitvallást tett arról, hogy 
az elnököt programjának keresztülvite
lében teljes erejéből támogatni fogja.

Dickmann elnök indítványára az első 
üiés alkalmából a választmány üdvö
zölte Hanesz Emil járásfőnököt és Né
meth Lajos iparügyi referenst, mint a 
felügyeleti hatóság vezetőit.

Ezután a választmány egyhangúlag 
megválasztotta a grémium pénztárosává 
Tóth Ernő helybeli tejcsarnok-kereske- 
dőt, választmányi tagot. — Elhatározták, 
hogy a titkári állást pályázat utján töl
tik be. — A szolgai állásra vonatkozó
lag a választmány az elnökségnek uta
sítást adott javaslat megtételére. Az or
ganizáció kérdésében úgy döntöttek, 
hogy a grémium hivatalos ténykedését 
folyó évi julius hó 1-én kezdi meg, a 
hivatalos órákat délelőtt 9—12-ig, dél
után 3—5 ig állapították meg.

A vidéki bizalmiak megválasztása 
ügyében egyhangúlag elhatározták, hogy 
azok saját hatáskörükben összeülve, 
maguk teszik meg a javaslatot a vidéki 
bizalmiak kinevezésére vonatkozólag.

Ezután Dickmann elnök bejelentette, 
hogy Etiyedy Artúr helybeli ékszerke
reskedő, a kereskedelmi társadalom ér
tékes tagja a törvény jóhiszemű, de té
ves magyarázása folytán kimaradt a 
választmányi tagok sorából s igy érté
kes munkásságát ezidőszerint a grémi
um választmánya nem veheti igénybe. 
Javasolja, hogy Enyedy Artúrnak, a ke
reskedő társadalom érdekében eddig 
végzett önzetlen, önfeláldozó és ered
ményes munkásságáért jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazzanak és a kereskedő 
társadalom ezen megbecsüléséről és 
ragaszkodásáról küldöttség utján érte
sítsék ki. Elnök indítványát a választ
mány egyhangúlag elfogadta.

A választmányi ülés végeztével Dick
mann Dezső elnök vezetése mellett né
pes küldöttség kereste föl Gömöri-utcai 
ékszerkereskedésében Enyedi Artúrt, aki 
előtt Dickmann elnök tolmácsolta a vá
lasztmány határozatát. — Enyedi Artúr 
meghatva mondott köszönetét a nem 
várt elismerésért. Kijelentette, hogy neki 
sohasem voltak vezéri allűrjei, sohasem 
törekedett vezető szerepre s most is, 
mint közkatona, továbbra is kereskedő 
társai boldogulása és jobb jövője érde
kében fog dolgozni, munkálkodni.

Több kisebb egyesületi ügy elintézése 
után Dickmann Dezső elnök 6 órakor 
berekesztetle a választmányi ülést.

B E I R A T Á S O K
a helybeli állami polgári iskolában az 
1937—1938. tanévre folyó évi junius hó 
28. és 30-án lesznek az intézet rajzter
mében (I. emelet) minden nap d. e. 9 
órától 12-ig és d. u. 15 órától 17 óráig.

A polgári iskola I. (első) osztályába 
csak azon tanulók vehetők fel, akiket 
arra az elemi iskola tantestülete alkal
masaknak minősit.

Az uj tanulók a beiratásnál szüleik 
vagy azok helyettesei kíséretében tartoz
nak megjelenni, amikor felmutatják :

1. anyakönyvi kivonatukat (keresztle
velüket),

2. utolsó iskolai bizonyítványukat,
3. állampolgársági igazolványukat.

Ötven magyar gazdaifjut a rimaszombati magyar 
földmíívesiskolának!

Irta: Dr. MACHNYIK ANDOR tanár.

A magántanulók vizsgaengedély iránti 
kérvényeiket f. évi szeptember hó 1-ig 
nyújtsák be az iskola igazgatóságához.

A felvételi vizsgák engedélyezése iránti 
kérvényeket az iskola igaztóságához f. 
évi junius 28-ig kell benyújtani. Felvé
teli vizsgák folyó évi junius hó 30-án 
lesznek.

A tanitás a polgári iskolában ingye
nes. Beiratási dij Ké 10, mely alól csak 
szegénységi bizonyítvány alapján ment
hető fel a gyermek, szüleinek írásbeli 
kérésére. A beiratkozó tanuló fizet ezen 
kivül 120 Ké biztosítási dijat és önkén
tes adományokat.

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

Pótbeirás sem most, sem az uj tanév 
kezdetén nem lesz!

Elegendő jelentkező esetén a jövő 
tanévben is megnyílik az egyéves to
vábbképző tanfolyam. Beiratási dij itt is 
Ké 10. Évi tandíj Ké 100 (idegen járás
belieknek Ké 150). Fizetendő még Ké 
20 segédeszközökre, biztosítási dij és 
önkéntes adományok. Igazgatóság.

Beiratások a gimnáziumba. A rima- 
szombati áll. magyar reálgimnázium első 
osztályába való beiiatások junius 25. és 
26-án lesznek de csak azon elemi isko
lai tanulók részére, akiknek okmányai 
junius 1-ig beküldettek. Ezeken a napo
kon a tanulók szüleik vagy azok helyet
teseinek kíséretében megjelennek az is
kolában és átadják születési anyakönyv 
kivonatukat, utolsó iskolai bizonyítvá
nyukat és állampolgársági okmányt. 10 
órától lesznek a felvételi vizsgák magyar 
nyelvből és számtanból. Beiratás és a 
felvételi vizsga díjmentes, csak a szük
séges nyomtatványok ára fejében kell 
fizetni 1 Ké-t, azonkívül az igazgatóság 
köszönettel fogad önkéntes adományo
kat szegénysorsu tanulók segélyezésére. 
Felsőbb osztályokba szóló felvételi vizs
gák junius 23-24-én lesznek, az intézet 
tanulói junius 26-án iratkoznak be. Más 
intézetből átlépni szándékozó tanulók 
julius 10-ig kérjék felvételüket rendesen 
bélyegezett és az igazgagótósághoz cí
mezett kérvénnyel.

Rimaszombati áll. magyar mezőgaz
dasági szakiskola beiratási felhivása.

A folyó év szeptember hó 1-én kez
dődő 1937—38 tanévre szóló beiratások 
megkezdődtek. Ezen egyéves mezőgaz
dasági szakiskola teljesen lezárt mező- 
gazdasági szakkiképzést nyújt magyar 
gazdaifjaknak. Az iskola modern mező- 
gazdasági üzemmel, tehenészettel, keres
kedelmi faiskolával és kertészettel ren
delkezik, melyek egyúttal a szakoktatás 
céljait is szolgálják.

Az iskola modernül berendezett inter- 
nátussal rendelkezik, ahol 150 K5 dij 
ellenében lakás és teljes élelmezés nyer
hető. Tandíj évi 30 Ki. Fél vasúti jegy 
biztosittatik, valamint rendelkezésre áll 
több állami, országos és járási ösztöndíj.

Felvétel iránti kérvények az utolsó 
isk. bizonyítvánnyal (8 elemi, 3 polgári 
vagy középiskolai) az igazgatóság elmére 
küldendők.

A rimaszombati Kárpátegyesfilet 
közgyűlése. A helybeli Kárpátegyesület 
Péter-Pál napján (junius 29 én) d. u. 5 
órakor, a rimaszombati szőlőben lévő 
Szarvashegyi-weekendházánál tartja ez- 
évi tisztújító rendes közgyűlését a kö
vetkező tárgysorozattal: 1. elnöki meg
nyitó, 2. számadások, 3. titkári jelentés,
4. tisztujitás, 5. indítványok. A közgyű
lésre és az azt kővető pörköltös vacso
rára a tagokat, hozzátartozóikat és ven
dégeiket ezúton hívja meg az elnökség. 
Kedvezőtlen idő esetén a közgyűlés és 
a vacsora a Polgárikör helyiségében 
lesz megtartva 5 órai kezdettel.

A hétvégi menettérti jegyek érvé
nyének meghosszabbítása junius ha
vában. Az iskolai év végére való tekin
tettel a vasút a hétvégi jegyek érvényét 
a következőkben hosszabbította meg: 
Odautazásra junius 26-tól, szombattól 
keddig, azaz junius 29-éig bezárólag 
(Péter-Pál). Visszautazásra vasárnap, 
junius 27-től szerdáig — azaz junius hó 
30-áig bezárólag, amely napon a visz- 
szautazást legkésőbb déli 12 óráig kell 
megkezdeni és 24 óráig befejezni.
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Hőhullámban.
Lankad a virág, 
izzad a világ, 
tfiz a nap heve 
s mint fáradt teve 
ténfereg a tenger 
agyonbágyadt ember.

Strandfürdőt hajszol, 
fagylaltot majszol 
árnyékra éhes 
sovány s a vérmes 
s hűs ligetre vágyik 
egyik úgy, mint másik.

Olvad a testünk, 
képeket festünk 
havasi tájról, 
hűvösebb nyárról 
és szellő sem lebben 
ebben a melegben.

Azért, úgy vélem, 
tűrjünk csak szépen 
s telítsük hővel 
a testünk bőven, 
hogy majd a télen 
ne fázzunk, kérem.

s i ^ r g u s .
Eljegyzés. Zatykó Edit (Rimabrézó) 

és ifj. Derekas János (Rimaszombat) je
gyesek. (M. k. é. h,)

Ref. egyházmegyei közgyOlés. Ab-
lonczy Pál esperes és Dr. Zehery István 
főgondnok elnöklésével folyó 10-én tar
totta meg rendes tavaszi közgyűlését a 
gömöri református egyházmegye, a ri
maszombati Polgárikör nagytermében, a 
gyűlés alkotó tagjainak és a gyülekeze
tek kiküldötteinek nagy érdeklődése 
mellett. Az esperes megnyitó imája után 
a főgondnok mondott elnöki beszédet, 
üdvözölve az egyetemes egyház jelen
levő örökös világi elnökét, Lukács Géza | 
nyug. főispánt, majd indítványára a j 
közgyűlés táviratot intézett Magda Sán- j 
dór püspökhöz, az egyházmegye tánto- 
ritbatlan hűségéről és bizalmáról bizto- j 
sitva őt. Kegyeleíes szavakkal emléke
zett meg a főgondnok Szőke István rozs- 
nyői lelkész, egyházkerületi főjegyző, 
teológiai előadó elhunytáról, amellyel 
pótolhatatlan veszteség érte az egyház
megyét. — Ablonczy Pál esperes jelen
tésében ugyancsak kegyelettel áldozott 
az elhunyt emlékének és indítványára 
a közgyűlés jegyzőkönyvben örökítette 
meg Szőke István érdemeit. Az egyház
megye életéről, lelki és anyagi helyze
téről mindenre kiterjedő részletességgel 
beszámoló esperesi jelentés örömmel 
állapította meg az egyházközségek lelki 
életének állandó fejlődését s a gyüleke
zeteknek az iskolák iránti nagy áldozat- 
készségét. — A lelkészi tanácsbirói 
tisztségre megválasztott Kovács Berta
lan rimasimonyi lelkész eskütétele után 
a közgyűlés tudomásul vette Zajdó 
László serkei lelkész lemondását a lel
készi tanácsbirói tisztségről, a Szőke 
István elhunytával megüresedett tanács
birói tisztség betöltésére pedig elren
delték a szavazás kiírását. Simon József 
szalóci, Vizváry László rozsnyói és 
Kapczy Tamás kövecsesi lelkészek, Ku
sza Béla borzovai, Sonkoly Béla balog- 
iványi, Mogyoródy Ferencz szútori, To- 
mory Lajos serkei és Bartal Lenke be- 
retkei tanítók beerősitése után Punka 
Ferenc, Smál Jolán, Osváth László, Li- 
gárt Balázs és Molnár József tették le 
a tanítói esküt, majd pedig Lenkey La
jos runyai lelkész, egyházmegyei főjegy
ző, továbbá Konkoly-Thege István jánosi 
és Dapsy Béla aljegyzők előterjesztései 
alapján pontról-pontra letárgyalták az 
58 pótból álló tárgysorozatot.

Kát. nagygyűlés. A kát. ifjúsági egye
sületek központi vezetőségének határo
zata értelmében az ez évi kát. nagygyű
lést Feleden f. hó 20-án tartják meg, 
amelyet közebéd, majd műsoros népün
nepély és táncmulatság követ.

Ipartársulati közgyűlés. A rimaszom
bati járási ipantársulat folyó hó 20 án, 
vasárnap délelőtt 9 órakor a székház 
nagytermében tartja tizedik rendes évi 
közgyűlését.

Nyári mulatság. A rimatamásfalvai 
önkéntes tűzoltó egyesület és CPO f. hó 
20 án d. u. 2 órai kezdettel a községháza 
előtti téren riadó és gyorsszerelési ver
senyeket és diszfelvonulást tart, a melyet 
az ottani Olvasó Egylet udvarán tánc
mulatság követ.

♦
♦♦
♦♦
♦
♦♦
♦
♦
♦
♦♦
♦
♦

űácsi tanácsa nyácotv:
Nagy melegben minden ételnemű gyorsabban romlik, 
különösen, ha a hozzávalók nem voltak egészen frissek. 
V i te l lo  te je s  m a rg a rin , amit a legfinomabb nyers
anyagokból példásan h ig ié n ik u s  m ó d o n  n a p o n ta  
frissen készítenek, nyáron is 

elsőrendű.

Naponta  frissen köpülve a 
legfinomabb nyersanyagokból

♦♦
♦
♦
♦♦
♦
♦
♦
♦♦
♦♦
♦
♦

Érettségi vizsgák. A rimaszombati 
magyar reálgimnáziumban az érettségi 
vizsgák befejeződtek. Junius 10—12-én 
a szlovák tagozat 22 növendéke érett
ségizett a Dr. Hatala István iskolai fő
tanácsos elnöklete alatt működő vizs
gáztató bizottság előtt. — Kitüntetéssel 
érettek 3-an : ifj. Faluba János, Kamo- 
gya András, Reptis László. Éretteknek 
nyilváníttattak 19-en, u. m: Barta József, 
Cáha Béla, Dianiska Lajos, Engler Jó
zsef, Gérec Lajos, Hamar Ernő, Hanesz 
Vladimira, Katona Tibor, Kicsiny László, 
Klamár Sámuel, Kosina Anna, Kuchár Já
nos, Lakatos Sámuel, Löffler Fülöp, 
Schachter Miklós, Stepán Adolf, Táját 
János, Urbanec Árpád és Valent Ru
dolf. — A magyar növendékek junius
14—15-én érettségiztek. Elnök Stolarik 
Máté kormánytanácsos volt. Érettségire 
bocsájtatott 16 növendék. Ezek közül 
hatot kitüntetéssel érettnek nyilvánítottak, 
u. m.: Gémes Ellát, Haluszka Margitot, 
Kovács Gézát, Reken Olgát, Ruszkay 
Vilmát és Szepesházy Kálmánt. Érettek 
heten és pedig: Berecz István, Buck 
Sándor, Csontos Árpád, Mihalik Dezső, 
Steiner Sándor, Ujpál Árpád és Urbányi 
Viola. Három tanuló a fizikából szep
temberben tartandó pótvizsgára utasitta- 
tott. Az érettségizett ifjak és pedig a 
szlovákok az ipartársulatban f. hó 12-én 
és a magyarok pedig a városkerti ven
déglőben folyó hó 15-én este rendezték 
meg hagyományos bucsubankettjüket, a- 
melyen a tanárikarból is többen meg
jelentek.

CSALÁDI ÖSSZEJÖVETEL a Pol
gárikör kerthelyiségében szombaton, 
folyó hó 19 én este fél 9 órai kez
dettel.

Halálozás. Lévay András tekintélyes 
gazdálkodó, az egyesült magyar párt 
hűséges, régi tagja életének 80 ik évé
ben folyó hó 12-én városunkban el
hunyt. — A munkás életű gazdaember 
holttestét nagy részvét mellett folyó hó 
13-án helyezték örök nyugalomra. Ha
lálát özvegyén, szül. Ivanics Márián kí
vül gyermekei: Járossy Andrásné szül. 
Lévay Mária, Hubay Bertalanná szül. 
Lévay Zsuzsanna, Gabonás Istvánná sz. 
Lévay Rózsi, Grnács Jánosné sz. Lévay 
Margit családjaikkal és rokonai gyá
szolják.

Ijjász verseny. A helybeli cserkészek 
ma vasárnap d. u. 2 órai kezdettel tart
ják első nyilvános ijjász versenyüket a 
gimnázium udvarán. E szép sportra, mely 
városunkban is mindjobban elterjed, fel
hívjuk a közönség figyelmét.

Zongoravizsga. Pásztory Gyuláné 
helybeli kiváló zongoratanárnő növen
dékeinek zongoravizsgáját a Polgárikör 
színháztermében szombaton, f. hó 19-én 
este 8 órai kezdettel tartják meg. — A 
városunk zenei életében mindig esemény
számba menő és látogatott zongoravizs
gát családias jellegű, hangulatos tánc- 
mulatság követi.

Az elemisták majálisa. A helybeli 
állami elemi magyar fiú és leányiskolák 
az évenként rendezni szokott majálisu
kat a múlt vasárnap tartották meg a 
szabadkai erdőben. Az eiemisták majá
lisának a legpompásabb idő kedvezett 
s ez nagyban hozzájárult a mulatság 
sikeréhez. A dicséret és elismerés zász
lóját kell meghajtanunk az áll. leány
iskola egész tanítónői kara előtt, akik 
egytől-egyig a tánczszünetekben maguk 
köré gyűjtötték tanítványaikat és a gyer
mekekkel együtt ők maguk is részt 
vettek az egyes játékokban, különféle 
szórakozásokban. — A jelenlevő szülők 
és közönség nagy elismeréssel nyilat
koztak a fáradhatatlan leányiskolái ta
nítónők reggeltől-estig tartó s a gyer
mekekkel szembeni szeretetteljes mun
kálkodásáról. — Köszönet úgy a tanító
nőknek, mint a helybeli magyarságnak 
a jótékonycélu majális anyagi támoga
tásáért.

Filléres művész-esték. Amint már 
jeleztük, a keletszlovenszkói volt magyar 
színtársulat tagjaiból Filléres művész
estékre alakult együttes szombaton, ju
nius 19 én és vasárnap, junius 20 án 
Rimaszombatban, a Tátra színháztermé
ben, a szinműirodalom remekeinek be
mutatásával előadásokat tart, melyek 
mindkét napon este fél 9 órakor kez
dődnek. Városunk szinpártoló, lelkes 
közönsége fogadja megértő szeretettel 
a kedves művészgárdát s a két estét 
tömeges megjelenésével tegye feledhe
tetlenné számukra.

Kiss József édesanyjának síremlé
ke céljaira — a múltkoriban közzétett 
felhívás folytán — igen szép sorokat 
hozott a bizottság részére a posta. Nap- 
ról-napra érkeznek az akció iránti meg
értésről tanúskodó levelek és üzenetek 
s igy minden jel arra mutat, hogy az 
emlékmű felállításához szükséges anya
giak rövidesen rendelkezésre fognak 
állani. Az elmúlt héten a bizottság 
pénztárába a következő önkéntes ado
mányok érkeztek be: Rimaszombati izr. 
nőegylet 300 kor. Rimaszombati polgári 
kör 100 kor. Rimaszombati ref. leány
egylet 50 kor. Spira Vilmos Kassa 100 
kor. Perecz Samu 20 kor. Dr. Weinber- 
ges Rezső 20 kor. Báthory Andor 20 
kor. Brünner Sándor 20 kor. Dr. Lusztig 
Samu 20 kor. Altmann Ferenc 20 kor. 
Lusztig László 20 kor. — A rima- 
szombati iparoskör meleghangú átirat
ban közölte, hogy az emlékmű céljaira 
rövidesen egy estét rendez székházában, 
amelynek teljes jövedelmét a síremlék 
céljaira adományozza, Makovits Jenő 
festőművész felajánlotta a síremlék ter
vének díjtalan elkészítését és a techni
kai munkák felügyeletének ellátását. — 
A bizottság ezúton is hálás szívvel 
nyugtázza a nemeslelkü adományozók 
követésre méltó cselekedetét és kéri 
mindazokat, akik a szép akciót támo
gatni óhajtják, hogy önkéntes adomá
nyaikat mielőbb juttassák el a bizottság 
pénztárnokának : Dr. Reinitz Vilmos or
vos urnák kezéhez.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR 1 Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Turistakirándulások. A Kárpátegye
sület helybeli osztálya a julius 3—6. 
ünnepnapokon több kirándulást rendez 
tagjai és hozzátartozóik részére. Kellő- 
számú jelentkezés esetén autót, vagy 
autóbuszt indít a Tátrába, az egyesület 
központjának háromnapos ünnepségeire. 
Elszállásolás a Kárpátegyesület újonnan 
épült tarajkai dr. Guhr-menházában 
lesz, akonnan a résztvevők tetszés sze
rint kapcsolódhatnak be hegymászó, 
völgyvándorló és sétakirándulásokba. 
Ugyanezen három napra a Gyömbérre, 
Királyhegyre, a Hernádáttöréshez is in
dít kirándulásokat a Kárpátegyesület. A 
tresztyei menháznál és a helybeli szől- 
lőben levő Szarvashegyi-weekendháznál 
julius 3—6. napokon állandó ügyelet 
lesz, étel és ital kiszolgálással. — Kö
zelebbi információk Keresik László pénz
tárnok Főtéri sportüzletében nyerhetők.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik felejthetetlen jó 

férjem, illetve drága jó édesapánk, 
apósunk és nagyapánk elhunyta alkal
mából, mélységes fájdalmunkat rész
vétük kifejezésével úgy Írásban mint 
szóval enyhíteni jók voltak s akik vég- 
tisztességtételén megjelenni kegyes
kedtek, ezúton mondunk hálás köszö
netét.

Rimaszombat, 1937. junius 17.
özv. Lévay Andrásné 

és családja.

A pozsonyi YMCA középiskolai ín- 
ternátusába a jövő iskolai évre már 
most lehet jelentkezni. Az egész ellátás 
kiváló pedagógiai felügyelettel együtt 
már 290 koronáért havonta. Prospektust 
kívánatra ingyen küld az YMCa, Sánc
át, Bratislava.

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

A pénzügyi hatóságoknak nincs jo
guk érdeklődni a betétek iránt. A 
pénzügyminisztérium 30.337/37. számú 
határozatával figyelmeztette a pénzügyi 
hatóságokat arra, hogy nincs joguk ér

deklődni a pénzintézeteknél az adófize
tők betétei iránt s hogy a pénzintéze
tek a kérdés megválaszolását megtagad
hatják. Az egyenesadótörvény végrehaj
tási novellájából azért hagyták ki az 
erre vonatkozó előírásokat, hogy ne 
kelljen felsorolni külön a hasonló intéz
kedéseknek csupán egy kategóriáját.

Megreformálják a naptárt. A cseh
szlovák naptárkiadók egyhangúlag el
határozták, hogy a jövő évtől kezdve 
megreformálják a naptárakat. Eddig a 
naptárakban vasárnappal kezdődött a 
hét. Ezentúl a hét hétfővel kezdődik és 
vasárnappal végződik majd. A naptár
kiadók álláspontja szerint az eddigi 
naptárakban a hetek beosztása hibás 
volt. A hét ugyanis munkanappal kez
dődik és pihenőnappal, a vasárnappal 
végződik. Az uj beosztás 1938. január 
1-én lép életbe.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, junius 19-20-án
francia film. Gyönyörű szerelmi regény,

érdekfeszitő orosz tém a:
A Volga hajósai

Szerdán, junius 23-án, C, Doyle híres de
tektív regénye :

A sátán kutyája

Csütörtökön, június 24-én ez idény nagy 
eseménye :

A szüzek klubja

Nem tudják azt minálunk... kez
detű, hangulatos csárdása most jelent 
meg Csizy Kálmán lekenyei tanítónak, a 
Rimaszombatból származó, több pálya
dijat nyert neves dalköltőnek. Megren
delhető a szerzőnél.

A csehszlovákiai magyar rádió át
hatva attól az intenciótól, hogy hírszol
gálatát minél frissebbé és tökéletesebbé 
épitse ki, napi tőzsdebeszámolóját déli 
hírszolgálatába iktatta be. A pozsonyi, 
kassai és besztercebányai állomások 
hullámhosszain junius elsejével kezdő
dően a 1405 perces adásban hangzik 
el a magyarnyelvű tőzsdebeszámoló. — 
A csehszlovákiai magyar rádió hírszol
gálatának további újítása, hogy az esti 
hírek keretében naponta 22'20 perckor 
beszámol a legfrissebb sportesemények
ről. — A csehszlovákiai magyar rádió 
hírszolgálatának e két újítása minden 
bizonnyal ki fogja váltani a hallgatók 
tetszését.

Gondoljatok szlovenszkói magyarok 
a SzMKE-re, a Szlovenszkói Magyar 
Kultúregyesületre. A Slovenská Ligának 
20.000 tagja van, a Deutscher Kultur- 
verbandnak 435.000 !! Légy rajta, hogy 
a SzMKE-ben te légy a tízezredik.

Pályaválasztási kérdésben, ösztön
díj ügyekben, valamint más főiskolával 
kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást 
nyújt a Magyar Menza Academica Egye
sület gondnoka : Janson Jenő Bratislava, 
Safarik-tér 4. sz. I. em. 6. Válaszbélye
get mellékelni kell.

Hamis ezer koronást találtak Nóg- 
grádban. Rocskár András kálnói tégla
gyáros az elmúlt napokban Petrik Pál 
lónyabányai gazdától cserépáruért egy 
ezerkoronás bankjegyet kapott. Csak 
később derült ki, hogy Petrik tudtán 
kivül hamis bankjeggyel fizetett. — A 
helybeli csendőrség nyomozó osztálya 
nagy eréllyel indította meg a nyomozást. 
Megállapították, hogy Petrik egy Kobora 
János nevű divényi földmivestől kapta 
a pénzt, aki nemrégiben adta el tehenét 
és egy falusi asszony fizetett a hamis 
bankjeggyel.
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Telek A. Sándor: „Isten tenyerén"
című verses könyve esemény a szlo- 
venszkói magyar irodalomban. Ezt a 
könyvet minden magyar embernek meg 
kell szerezni.

Filmszínház. Folyó hó 19. és 20-án 
„A Volga hajósbi" cimii francia nyelvű 
film kerül bemutatásra. Boris hadnagy 
egy ismeretlen nővel ismerkedik meg, 
kiről kiderül, hogy Gorev ezredes fele
sége. Boris titkos iratokkal készül a 
minisztériumba, de ott nagy rémületére 
megállapítja, hogy az iratok eltűntek a 
táskából. Ne akarja elárulni, hogy út
közben Lídiát, az ezredes feleségét lá
togatta meg. Szigorú büntetésbe, kény
szermunkára lett elitélve s a Volga ha
jósai között kell tengetnie kalandos 
életét, melyben váratlan események tűn
nek fel. Kiderül az is, hogy ki tulajdo
nította el az iratokat, hogy Borist elve
szítse.

Folyó hó 23-án „A sátán kutyája" c. 
detektív film kerül lepergésre, mely 
Conan Doyle hasoncimü közismert re
génye nyomán készült s mely az izgal
mas és idegfárasztó jelenetek egész so
rában tárja elénk a baskervilski kutya 
körüli rémes történeteket.

Folyó hó 24-én „A szüzek klubja" c. 
angol filmjáték kerül szinre, melynek 
az a nevezetessége, hogy abban csupa 
nő s csak egy férfi játszik, ez utóbbi 
is — női ruhában. Vidékről sok nő tó
dul a nagyvárosba, hogy ott tündöklést, 
szerencsét találjon, de többen elmerül
nek. Ezért Fargentonné megalakítja a 
„szüzek klubját", melynek csak az a 
hátránya volt, hogy férfi oda nem te
hette be lábát. Vig és szórakoztató éle
tükben azonban drámai események is 
játszottak közbe.

Elitélték az erdőör támadóit. Krus- 
pinszky József és testvére István a rozs- 
nyói erdőben engedély nélkül málnát 
szedtek, amikor rajtuk ütött Uborcsák 
József erdőőr és felelősségre vonta az 
engedélynélküli málnázókat. — A Kru- 
pinszky-testvérek erre megtámadták a 
kötelességét teljesítő erdőőrt, alaposan 
helybenhagyták, sőt puskáját is eltör
ték. Most kerültek a támadók a hely
beli kerületi biróság büníetőtanácsa elé, 
amely mindkettőt hatóság elleni erőszak 
és súlyos testi sértés miatt mondotta 
ki bűnösnek s ezért Kruspinszky Józse
fet 5 havi fogházra és 400 Ke pénzbün
tetésre, mig István testvérét 3 havi fog
házra és 100 K2 pénzbüntetésre Ítélték 
el, feltételesen három évre.

Az adőfel3zólitások uj módszere. 
Tudjuk, hogy az adófizetési felhívásként 
ezideig a postatakarékpénztár csekklap
jait kézbesítették, amelyek a normális 
csekkektől alig különböztek. Az adó
fizetők egyrésze ezeket a befizetési la
pokat nem tekintette felszóiitásnak, an
nál is inkább, mivel nem leragasztva 
küldték. Minthogy nem volt tértivevény, 
a felszólító hivatalnak nem volt semmi
féle bizonyítéka a felszólítás kézbesíté
séről. A pénzügyminisztérium ezért el
határozta, hogy a jövőben az adófelszó- 
litásokat tértivevénnyel ellátott boríték
ban fogják kézbesíteni. A jelenlegi fel
szólításokat még ez év végéig használni 
lehet.

Női tolvajbanda garázdálkodása.
Négy év óta folytatta városunkban és 
környékén üzelmeit egy jói megszerve
zett női tolvajbanda, amelynek tagjai 
legutóbb Toperczer rimatamásfalai és 
Broíek rimaszombati ruhakereskedőket 
fosztották ki, akiktől tízezer korona ér
tékű holmit loptak. A helybeli csendőr
nyomozó osztagnak most sikerült a 
banda négy tagját Lőkös Borbála rima- 
szombati, Zahorecz Anna alsósztrego- 
vai, Lovrancsok Mária keresztúri és 
Vass Zsuzsanna gömörsidi asszonyok 
személyében letartóztatni. — Az ellopott 
holmik nagyrészét megtalálták laká
sukon.

Szerencsétlenség az útépítésnél.
Gacsalk és Csetnek között az állami ut 
építésénél folyó hó 11-én délelőtt sú
lyos szerencsétlenség történt. Bikk Ist
ván 17 éves csetneki munkás az alagút 
földmunkálatainál dolgozott, amikor egy 
nagyobb mennyiségű földréteg lezuhant 
és a szerencsétlen munkást maga alá 
temette. Társai azonnal segítségére si
ettek, kiásták a földréteg alól, sikerült 
még élve kimenteniök, azonban Bikk 
István fején súlyosan sérült meg, jobb 
lábát eltörte, azonkívül belső sérülése
ket is szenvedett. Beszállították a rozs- 
nyói közkórházba.

S P O R T .
A CsAF—MLSz Középkerületének XV. 

számú hivatalos közleményei.
A május havában bejelentett átlépé

sekhez a következőket jegyezzük meg:
Schmidt Lajos : Losonci AFC—Ligeti 

SC : érvénytelen !
Repka Lajos: Pelsőci SC—Rozsnyói 

SC (lakbizonylat!)
Molnár János: Tamásfalvai MSC-R. 

Törekvés : kiadva azonnalra.
Markó József: Losonci AFC-Galán- 

tai SE : kiadva azonnalra.
Juhász László : Tamásfalvai MSC—R. 

Törekvés SE visszavonási bejelentése 
tudomásulvéve.

Huszka Lajos : R. Törekvés—Osgyáni 
SE igazolása lejárt 1937. VI. 1-én. Ne
vezett részére azonban szül. okmány 
terjesztendő be !

Mielőtt az egyesületek express-dijakat 
küldenek be, gondoskodjanak előbb az 
igazolványok beszerzéséről! Igazolási, 
valamint visszavonási illetékekre vigyáz
ni ! Csak azok befizetése után lesznek 
keresztülvezetve.

Figyelmeztetjük az egyesületeket, hogy 
uj leigazolásokat a Szövetség csakis ab
ban az esetben fog a CsAF-hoz továb
bítani és felülbélyegezni, hogyha az ig. 
dijakat egyidejűleg az egyesületek be
küldik, vagy mellékelik.

Alább közöljük a folyó évi MTSz-áta- 
lány összegekről szóló megterhelést és 
felhívjuk az egyesületeket, hogy a jelzett 
összegeket a legrövidebb időn belül 
utalják át a Szövetségnek :

Apátfalusi SC : Ke 60'—, Feledi TC : 
Ké 15'—, Füleki T C : Ke 120'— Hode- 
jovoi SC : Ke 15'—, Losonci AFC: Ké 
120'—, Losonckisfalusi VSC : Ké 60'—, 
Pelsőci SC : 60'—, Ragyolci TC : 60'—, 
Rim. Törekvés SE: 60'—, Tamásfalvai 
MSC : 60'—, Tornaijai SC : 60'— Ké.

A Direktórium folyó hó 14-én meg
tartott ülésének határozatai:

Az V. 23-ára Ragyolcra kisorsolt RTC 
—LVSC kupa-mérkőzést az RTC le
mondta. Nevezett egyesületet a Direktó
rium 50'— Ke pénzbírsággal sújtotta.

Az V. 23-án Apátfalán lejátszott ASC 
—TMSC kupa-mérkőzésen történt bot
rányért a Direktórium az ASC-t 200'— 
Ké pénzbírsággal sújtja. Lipták Sándor, 
Zzélyi István és Csigás János nézőket 
pedig a Közép-kerület összes pályáiról 
egy fél évi időtartamra kitiltja.

A VI. 6-án Rimaszombatban lejátszott 
LAFC—RTSE barátságos mérkőzésen 
történt botrány következtében a Rima- 
szombati Törekvést a Direktórium 200'— 
Ké pénzbírsággal sújtja, Gandl Ferenc 
losonci footballbirót pedig a Közép-ke
rület összes pályáinak látogatásától egy 
évi időtartamra kitiltja. A Törekvés ál
tal egy fél évre az összes közép-kerületi 
pályák látogatásától eltiltott Andrásik 
Lajos, Hazir Hiszen Zoltán és Kovács 
Jenő Gyula nézők büntetését a Direktó
rium jóváhagyta.

A fenti botrányos mérkőzéssel kap
csolatban a Losonci AFC indítványára a 
Direktórium dicséretben részesíti a Tö
rekvés játékosait, különösen Lőkös Ist 
vánt, Simon Gyulát és Katz Sándort, 
kik testi épségük veszélyeztetésével is 
a losonci játékosok védelmére keltek.

A Pelsőci SC és Feledi TC egyesü
leteket a Direktórium felfüggesztett já
tékosok igazolványainak be nem szol
gáltatása miatt 10—10 Ke pénzbírsággal 
sújtja.

Kresnye Károly Tamásfalvai MSC já
tékos 4 heti feltételes büntetéssel sújtva.

Molnár Viktor Losonci AFC játékos 
4 heti feltételes büntetéssel sújtva.

Molnár József, Schleicher József és 
Kostyál Gyula Losonci AFC játékosokat 
a Direktórium megdorgálja.

Juhász János Tornaijai SC játékos 6 
heti feltétlen büntetéssel sújtva. Bünte
tése tart: VI. 14-től VII. 26-ig. (Igazol
ványt 11!)

Rimaszombat, 1937. junius 15.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B  A L L .
A Törekvés a CsAF—MLSz nyugati 

csoportjának bajnoka!
Amit az induláskor talán senki sem 

mert remélni, valóra vált: a Rimaszom
bati Törekvés három kerület bajnok- 
csapatainak körmérkőzéséből győztes

ként került ki s ezzel az országos vi
szonylatban is elismerésre méltó ténpyel 
városunk sportéletének örök dicsőséget, 
magának pedig általános elismerést és 
babért szerzett.

A Törekvés uj, nehezebb és még több 
dicsőséggel kecsegtető küzdelmek előtt 
áll : a diviziós selejtező mérkőzések fo
lyamán a Tapolcsányi SK és Vágbesz- 
iercei Sparta zsupabajnok csapatokkal 
fog a divízióba való jutásért megmér
kőzni. Mindenki bizakodó várakozzásal 
tekint a Törekvés további szereplése elé.

Törekvés—Galántai SE 1:0 (0 0).— 
Bíró : Janicsek (Pozsony).

Törekvés : Gajarsky — Simon, Lőkös 
— Katz, Szlovencsák, Ríz — Molnár, 
Éliás, Árvay, Tromka, Sápy.

GSE: Boros — Gottstein, Molnár — 
Éliás, Goldstein, Ferenczy — Schultz, 
Dohamek, Kröller, Guzík, Markó.

Mindenki arra számitott, hogy a ga
lántai csapat nem lesz túlságosan nehéz 
dió a Törekvés számára. Ezzel szemben 
az egyébként megérdemelt győzelmet 
jelentő egyetlen gól csak a 68. percben 
döntötte el a mérkőzés sorsát.

Az I. félidőben lanyha iramú, elég 
alacsony színvonalon mozgó játékot lát
tunk, a csapatok teljesítményén egyálta
lán nem volt észrevehető, hogy a küz
delem nagy tétért folyik. A Törekvés 
játéka ekkor mélyen alatta maradt a 
szokottnak s csupán a kitünően működő 
közvetlen védelemnek lehet köszönni, 
hogy a csapat bajnoksága nem úszott el 
ebben a félidőben. A II. félidőben a Tö
rekvés csatársorában Molnár és Tromka 
helyet cseréltek, ami előnyösnek bizo
nyult. A Törekvés fölénye mindinkább 
kidomborodott s mikor Árvay gyönyörű 
lövéséből megszületett a várva-várt gól, 
a fölény elhatározóvá vált s a galántaiak 
nagyszerű védelmi triója csak erőfeszí
téssel tudta a súlyosabb vereséget elhá
rítani. A Törekvés a játék ezen szaká
ban már magára talált s ez a győzelmet 
is jelentette.

Á galántai csapatnak kitűnő a közvet
len védelme, abban is az MLSz orszá
gos válogatott Molnár, csatársorából a 
belső trió vált ki, de a fedezetsora igen 
mérsékelten játszott.

Janicsek biró erélyes játékvezetése 
eleve biztosította a kifogástalanul fair 
játék zavartalanságát.

A Törekvés újból hosszú útra indul 
vasárnap : Galántán fogja lejátszani az 
országos bajnoki selejtező körmérkőzés 
utolsó játszmáját. A mérkőzés kimene
tele már nem befolyásolhatja a végered
ményt, s nem veszélyeztetheti a Törek
vés elsőségét, ennek dacára a Törekvés 
csapatának be kell bizonyítani, hogy 
méltó kezekbe jutott az elsőség s szép 
játék után a győzelem pálmáját is el 
kell hódítania.

A Lévai TE Tamásfalván!
A Magyar Kupa mérkőzései folyamán 

elsőrendű sportesemény színhelye lesz 
vasárnap a tamásfalai pálya: a Lévai 
TE kitűnő csapata fog játszani az elő
döntőbe való jutásért a helyi TMSC-vel. 
Az LTE a diviziós Érsekujvári SE le
győzésének nagyszerű fegyvertényével 
jutott eddig, ami jó fényt vet képessé
geire s igy a találkozás jó sportot igér. 
A mérkőzés d. ti. fél 6 órakor kezdődik.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

N Y IL T T É R .*)

Nyilatkozat.
A közönség tudomására adom, hogy 

válófélben lévő feleségemért semminé
ven nevezendő anyagi felelőséget nem 
vállalok.

Rimapálfala, 1937. junius 16.
Kurcsik János

Cipész.

*)E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

Jövő tanévre

diákokat ellátásra
elvállal egészséges lakással rendelkező, 
a gimnáziumhoz közel lakó, magányos, 
katholikus urinő. TKURZÓNÉ.

Rimaszombat, Rózsa-ucca 28.

Gimnazista leánykát a következő tan
évre

T E L J E S  E L L Á T Á S R A
elvállal jobb zsidó család.

Cím a kiadóhivatalba.

N a p o zá sh o z
napégés ellen

T S C H A M B A  F l I - t
vásároljon a

.BOKOR-drogériában.
Értesítés.

Tisztelettel értesítem a n. é. közön
séget, hogy hatóságilag engedélyezett

lakás fertőtlenítő és rovarirtó vállalatot
létesítettem. — Elvállalok poloska, sváb
bogár, russz stb. legújabb „U“ gázzal 
való kiirtását.
Diszkréció biztosítva. Felvilágosítás díjtalan. 

GLATTER DEZSŐ
Rimaszombat, Masaryk-tér 16.

M A N D E L E
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.
Dolgozik a L IE Ó E B N Y  F O N D "  
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

É rtesítés.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

közönséget, hogy

autó és gépjavitó-inűlielyemet
a Vásártérről a Vasut-ucca 28.
szám alá helyeztem át.

Szives pártfogást kér
Kövér Pál géplakatos.

Ugyanott egy komplett asztalos-ipari gépek, va
lamint egy 1200 m/m elevátor eladó.

14 napos nyári vásár! ! !  14 napos nyári vásár! ! !
Mielőtt nyaralni megy, mielőtt szabadságát megkezdi, ok

vetlen keresse fel áruházamat és szerezze be szükségletét, mert 
a szokásos minden évi nyári vásár keretében mindennemű 
fehérneműek, divatáruk és fürdő-cikkek, a napi árnál 10—20 
%-al olcsóbb árban kerülnek eladásra.

Gazdagon felszerelt raktáramban, a legizlésesebb árúk 
minden minőségben a legolcsóbb árban kaphatók.

Női combinék, hálóingek, nadrágok, pyjamák, továbbá 
férfi- és fiu-ingek, nadrágok, nyakkendők, fürdőtrikók, 
pulloverek és harisnyák nagy választékban kaphatók.

Kérem kirakatom megtekintését.

„ S B O R “
FÜZY RUDOLF divatárUházában

Rim. Sobota M asaryk-tér 13.

14 napos nyári vásár ü l  14 napos nyári vásár! í !

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R áb ely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


