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Vadászati
felszerelések

elsőrendű
vadásztöltények
R em iknél.

*_________________ *

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rim aszom bati járási m agyar közm űvelődési választm ány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK-TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : 
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

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 óra 1 korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

SzázhatYan éves jubileum, i
Másfél évszázad folyt le azóta, 

amióta a katolikus egyház uj élet
nek indult Rimaszombat városában. 
Pedig első éledése messze távolba' 
nyúlik vissza az elmúlt századok 
homályába, mert a magyarok első 
szent királya volt az, akinek apos
toli szavára megkeresztelkedett a 
Rimavölgy bányász népe is. Rima
szombatot akkor még szent István
ról nevezték s a német neve sokáig 
Stetfelsdorf volt.

Évszázadokon át virágzott itt a 
kát. egyház. Megérte a mongol 
pusztítást, de utána újra éledt a 
várossal, amely több magyar király 
kiváltságait, szabadalmait élvezte.

A török hódoltság csak későn 
terjedt idáig. Fülek elfoglalása után 
s éppen a szabadkai malomnál 
volt annak utolsó végvára. De ez az j 
idő nem hozott pusztulást a városra.

A török hódoltság s az ország; 
szétzilált állapota meghozta a val
lási változást a városnak is. Az 
egész váios a hitujitók tanítását 
fogadta el és a régi kát. templom 
is, az egyház minden birtokával, az 
ő kezükbe került. Ezzel elnémult 
a városban a katolikus vallási élet
nek minden megnyilvánulása egé
szen 1774-ig, mikor egy sajnála
tos esemény folytán a templom és 
egyházi vagyon a katolikusok bir
tokába visszaadatott.

A lerombolt régi helyén uj tem
plomot építettek s a katolikusok 
: jra szervezkedtek.

Azóta a kát. egyház folytonos! 
gyarapodást és emelkedést mutat 
a városban. Bár az őslakosság leg
nagyobb része megmaradt protes
tánsnak, de bevándorlás és na
gyobb szaporaság folytán a kato- 
ikusok száma olyan erősen gyara

podott, hogy ma már legtöbb hive 
van a kát. egyháznak a városban.

Az idők folyása, a történelem 
folyama meghozta már az általá
nos fölvilágosodást, az értelmi szín
vonal erős emelkedését, amit csak 
legújabban fenyegetnek a világ
háború örvényes mélységeiből föl
támadt szociális forradalmi áram
latok. De most már nem támad
nak egymás ellen a vallásos testü
letek, szép megértéssel élnek egy
más mellett, sőt megértik azt is, 
hogy szövetkezniük kell a szociá
lis forradalmi áramlatoknak min
den vallásos érzést kipusztitani tö
rekvő munkájával szemben._______ '

Szent. 16-án nyit a magyar szitáz RimaszomMan.
Amint köztudomású, a keletszlovensz- 

kói szinház uj igazgatója : Sereghy An
dor, a volt Iván-társulat főrendezője lett, 
akit a rimaszombati közönség mint szí
nészt, mint rendezőt két rövid szezo
non keresztül szeretetébe fogadott. — 
Sereghy Andor művészi képességeit nem 
kell bemutatni, a felejthetetlen prózai 
előadások során megismerte a közönség 
és ezek a kvalitások remélni engedik, 
hogy a sokat hányatott magyar színé
szet ügye végre olyan művészember 
kezébe került, aki hozzáértéssel, fiatalos 
energiával és munkakedvvel felfogja 
tudni emelni olyan nívóra, amit joggal 
vár el a szlovenszkói magyarság egy 
olyan kultúrintézmény vezetőjétől, mint 
aminő a magyar szinház.

A napilapok pro- és kontra Írásai, 
a megindult sajtókampány alatt Sereghy 
Andor megőrizte abszolút nyugalmát, 
nem nyilatkozott, semmiféle támadásra 
nem kívánt reagálni, hanem dolgozott, 
épitelte azt az utat, amelyen elakarja 
indítani a szlovenszkói Thalia kopott 
kordáját a megújhodás, a kisebbségi 
magyar színészet reneszánsza felé. En
nek a munkának első pozitiv eredmé
nye az a társulat, amit gondos váloga
tás után szervezett, olyan erőkből, 
amikhez hasonló nagyon-nagyon régen 
nem szerepelt az itteni színpadokon.

Radnóthy Éva énekes primadonna, 
akiéit Miskolcz, Debrecen és Szeged 
versengett, a mai szinészgeneráció egyik 
legnagyobb tehetsége. Ragyogó megje
lenés, csodába illő hang olyan kellékei 
egy énekesnőnek, amivel a biztos siker 
jegyében indulhat a közönség meghódí
tására. — Lakos Klári szubrettprima- 
donna, a debreceni szinház kedvence. 
Stephanides Ily tánczszubrett a kolozs
váriak üdvöskéje, Hubay Zsenka komi
ka, a budapesti kamaraszinháztól. S. Já- 
nossy Terka, a társulat ünnepelt hős

nője, az egész szlovenszkói szinházba- 
járó közönség dédelgetett kedvence. 
T. Némethy Rózsi, Sárossy Mici és Dan- 
csók Böske a hölgygárda tagjai.

A férfiak sorában ott találjuk a ma 
vidéken levő színészek krémjét: László 
Bandi, az elegáns, ragyogó bonviván, 
Krémer Feri, az ördöngős tánckomikus, 
Kozma Andor, az amorozó, Szirmay Vil
mos, a rimaszombatiak előtt is jól is
mert nagyszerű szinész, buffókomikus, 
Turóczy Gyula, Némethy Zoli, Ross Jó
zsef, Bartos József, Konfz István, Seress 
Gyula, Dudinszky Pali olyan nevek, 
akikkel csak jó színházat lehet csinálni. 
Sereghy Andor, az igazgató, aki mint a 
társulat főrendezője is működik, biztos 
letéteményese az abszolút művészi elő
adásoknak.

Hat tagú zenekar kiséri az operett- 
előadásokat, amelyek élén a közkedvelt 
Fischer Károly karmester áll, akinek sok 
szép estét köszönhet a szlovenszkói kö
zönség.

Ez a kitűnő gárda olyan műsorral 
jön, ami felöleli az összes operett és 
prózai slágereket. Eltűnnek az ütött- 
kopott, ócska díszletek, teljesen uj és 
modern felszerelés ad méltó keretet az 
előadásoknak, ragyogó világítási beren
dezés teszi fényessé a színpadot, uj és 
modern minden, a mai kor szellemének 
megfelelő vidéki nívón felüli színészet in
dul útjára Rimaszombatban!

A műsoron szereplő darabok közül 
kiemelendő slágerek a következők: „A 
néma lovag", Heltai Jenő ragyogó ver
ses vigjátéka. „A szűz és a gödölye", 
Zilahy Lajos színműve. „Jöjjön elsején", 
Békeffy István vigjátéka. „Hölgyek és 
urak", Vaszary János bohózata. Jeder- 
mann, minden idők egyik legszebb vi
lágirodalmi alkotása, aminek címszere
pében Gellért Lajos, a neves budapesti 
művész fog vendégszerepelni. „Fehér

Ezt megértik az egész világon ; 
megértik ezt itt Rimaszombatban is. 
Ezért itt is megértéssel, szeretettel 
fogadják azt, ha valamelyikük ün
nepel.

Megértik a kát. egyház örömét 
afölött, hogy százhatvanéves újjá
születés után uj templomának és 
egyházközségének újra alapítását 
ünnepli. Megértik, hogy evvel csak 
a maga javának, gyarapodásának 
örül, de nem vét vele más testvér- 
felekezeteknek, akik a maguk tem
plomában a maguk módja és szo
kása szerint tisztelik Istent és an
nak küldöttét: a Megváltót.

A fölvilágosult, értelmes, megértő 
gondolatnak evvel a sugarával te
kint szét a rimaszombati kát. egy
házközség városa minden népe fe
lé és evvel bizonyára megértésre 
talál minden oldalról.

Nem tudunk szebbet, korunkhoz 
illőbb eszmét annál, amely ilyen

emelkedett lelki piedesztálra emeli 
az embernek Istenhez való viszo
nyát: a vallást.

A vallásnak, ha voltak is a múlt
ban háborgásai, zavaros folyamai 
a múltak elborult fanatizmusra haj
ló századaiban, de azokból már 
szépen kihámozta magát és a tör
ténelmi fejlődés folyamán uj ru
hába öltözött: a megértés és sze
retet ruházatába és ebben vonzó 
lesz és vonzó is marad, amig csak 
a világ világ lesz.

Manapság a vallást a belső meg
győződés és igaz élet szempontjá
ból kell megítélni. Ha külső dol
gok, szertartási pompák és művé
szi formák vannak is a vallásban, 
azoknak is a lélek belső ereje és 
meggyőződése ad igazságot és tisz
teletet : az a meggyőződés, hogy 
ezeket a szertartásokat, pompát és 
művészetet a múlt évtizedek vallá
sos gyakorlata és ihlettsége avatta

kór", Karéi Csapeknek nagy sikerű kor
képe. „Vihar az Egyenlifőn", az utóbbi 
évek nagy színmű-slágere. „Egy pohár 
viz“, Seribe ragyogó vigjátéka. „Bikfic 
tanár ur“, a mai élet egyik legszebb 
tükre. „A cigány", Szigligethy népszín
műve, amiben a szlovenszkói közönség 
kedvence : Farkas Pali búcsúzik a szí
nészettől, nyugdíjba vonulása előtt.

Az operettek közül: „A csárdás", 
„Sárgapitykés közlegény", „Csavargó
lány", „Marika hadnagya", „Nincs szebb 
mint a szerelem", „Urilány szobát keres", 
„Mese a Grand Hotelben", kitűnő új
donságok, a reprizek közül pedig a 
„Stambul rózsája" és az „Ezüst sirály" 
szerepelnek a műsoron.

Ez a hatalmas műsor olyan változatos 
szezont igér, amiben már régen volt 
része a közönségnek. Egyik sláger a 
másik után kerül szinre, úgy hogy a 
közönségnek valóban élvezet lesz szín
házba járni.

Az igazgató első ténykedése volt, hogy 
leszállította a helyárakat. A legdrá
gább hely 11 korona, a többi helyeket: 
9, 7, 5 koronás árban állapította meg. 
A délutáni előadások helyárai egészen 
mérsékeltek : 8, 7, 5 és 3 koronás je
gyek lesznek. — Bérletet 15 előadásra 
ad ki az igazgatóság, melyeket Dudinsz
ky Pál, a társulát uj bérletgyüjtő titkára 
fog eladni, aki már megkezdte a bérle
tek gyűjtését.

Az előadások kezdete este pontosan 
8 óra 10 perckor, délután pontosan fél 
4 órakor. — Az igazgatóság ezúton is 
kéri a közönséget, hogy az előadások 
kezdetére pontosan szíveskedjenek el
foglalni helyeiket, mert az előadások 
minden körülmények között pontosan 
fognak kezdődni. Az igazgatóság meg 
akarja szüntetni azt a rossz szokást, 
hogy a 8 órára hirdetett előadásokat 
fél 9 vagy háromnegyed 9-kor kezdjék 
és azok belenyúljanak a késő éjszakába.

Saját érdeke a közönségnek, hogy a 
korábban kezdődő előadásokkal az éj
szakai pihenésüket meg ne rövidítsék.

szentté az Isten templomaiban és 
ezek nem rontották a vallási érzést, 
sőt elősegítették azt.

Terjedt azóta a vallás, sok száz 
népet és sok száz millió embert 
sorakoztatott föl Krisztus hívei kö
zé. Ezek tehát nem választhatják 
el egymástól az igazi hivő embe
reket.

Ennek a megértésnek és szere
tetnek kell kiáradni minden vallá
sos ünneplésből és bizonyára ezt 
célozza a rimaszombati kát. egy
házközség 160 éves örömünnepe 
is, amelyet a Krisztus szava sze
rint legnagyobb prófétának: Ke
resztelő szent Jánosnak lefejezteté- 
se napján ünnepel.

Úgy lesz méltó a mai ünnephez, 
úgy lesz méltó az összes hivőkhöz, 
ha korunk szavát megértve, igye
keznek egymást megbecsülni, igye
keznek a kölcsönös megértés és 
szeretet kifejlődésére. X.

Készüljünk a Rimaszombati Önkéntes Tűzoltó Egyesület f. évi szeptember
12-én tartandó 10 éves jubileumi ünnepségére.
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Az igazgatóság ez utón is kéri, hogy 
kiknek kiadó lakásuk van, szíveskedje
nek ezt Klein Géza könyvkereskedésé
ben bejelenteni.

*
Mindebből kitűnik, hogy az uj igaz

gató nem mindennapi programmot dol
gozott ki és hogy a színészet ügye jó 
kezekben van. Az uj igazgató megtette 
kötelességét a közönséggel szemben, 
most a közönségen múlik, hogy azt be 
is válthassa és fáradozását, áldozatkész
ségét siker és eredmény is koronázza. 
Rimaszombat és környékének közönsége 
mindenkor teljesítette kötelességét a 
magyar kultúra munkásaival szemben, 
mindenkor elismerésre méltóan áldozott 
a magyar színészet ügyéért, de most, 
amikor uj igazgatót avat a magyarság, 
akinek személye a magyar kultúra igaz 
nyeresége, meg kell sokszorozni ezt az 
áldozatkészséget, mert ennek lesz gyü
mölcse a magyar színészet igazi felvi
rágzása és teljes megújhodása! Min
denki tegye kötelességévé, hogy azalatt 
a négy hét alatt, amig a színészek ná
lunk lesznek, támogassa a színházat.

A társulat tagjai a jövő hónap 10-én 
ékeznek hozzánk, amikor is kezdetüket 
veszik a próbák, hogy csütörtökön, szep
tember 16-án este felhangozzanak Hel- 
tai Jenő csodaszépségü verses vígjáté
kénak „A néma lovag“-nak gyönyörű 
rímei. — Az ünnepi megnyitó előadás 
ünnepe lesz az uj igazgatónak, ünnepe 
a társulatnak, ünnepe az egész szlo- 
venszkói magyar színészetnek és alap
kőletétele egy uj korszaknak, melyben 
— hisszük — felépül és sziklaszilárddá 
izmosodik az igazi, a szép, a nagy ma
gyar színészet hatalmas palotája.

Krónikás.

Indiai levelek.
Iskola.

Oh boldog ifjúság, ha ti ide kerül
hetnétek iskolába! Mert itt iskolába 
járni élvezet lehet.

Egy falusi iskola végtelen egyszerű. 
Egy nyitott, szellős utcai üzlethelyiség, 
benne egy széles nagy lejtős priccs. A 
A priccsen egy nagy vizipipa. Ez az is
kola. A tanteremben a tanulók termé
szetesen nem férnek el, azok tehát künn 
ülnek az utcán, a szomszéd házak fal
melletti padkáján. Mindegyik gyermek
nek van egy palatáblája és egy könyve. 
A tanító benn hever a priccsen és csen
desen pöfékel a nagy vizipipából vagy 
látogatóival beszélget. A tanulókat a 
felsőbb osztályos (ha lehet igy nevezni!) 
oktatja. Odaül tudatlanabb társai mellé 
és megmagyarázza nekik az irás rej
telmeit. Hogy a tanító mit csinál, arra 
még nem sikerült rájönnöm, mert eddig 
hivatása magaslatán nem láttam. Való
színűleg csak a jó bizonyítványok ki
adását végzi.

Indiában nincs iskolakötelezettség. Az 
megy tanulni és akkor, aki és amikor 
akar. Nincs anyakönyvvezetés sem. Szü
letésnek, házasságnak, elhalálozásnak 
semmi nyoma. így történhet meg, hogy 
legutóbb egy vasúti szerencsétlenségben 
112 indiai lelte halálát és senkinek hal
vány sejtelme sem volt a személyekről. A 
hatóság mindegyiket lefényképeztette és 
még aznap délután az összes hindukat 
elégették és az összes mohamedánokat 
elásták. Legutóbb egy pályázat volt a 
kezemben, ahol az indiai bányamérnök 
azt irta, hogy született „körülbelül 1906 
decemberben."

Indiában hat vagy nyolc különféle 
Írásmódot használnak. És ha valaki egy
félét megtanult, semmi hajlandósága 
sincs még egyfélét megismerni. Jóbará
tok élnek egymás mellett, de egymás 
Írását nem tudják elolvasni. De ez itt 
nem is szükséges, egy nyelvet beszél
nek, tehát jól megértik egymást. Nők 
mereven el vannak zárva a művelődés 
lehetőségétől. Nagyon ritka és tulmo- 
dern az az indiai szülő, aki leányát is
kolába küldi, és aki egyetemet is vég
zett, annak képét a hetilapok leközük.

Alsóbb iskolának az angol nyelv nem 
tárgya. Csak érettségire kell tudni be
lőle valamit. Ezzel szemben az egyete
men csak angolul tanítanak.

Talán még azt érdemes megjegyezni, 
hogy mi 26 latin betűt használunk, me
lyek jelekkel és kettősbetükkel 42 hang
zót érzékelnek. A bengáli Írásmód 52 
betűvel dolgozik és nagy a „h“ betűvel 
kettőzött mássalhangzók száma. Csak

egy példát említek, a söprű: dzsharu. 
A négyes mássalhangzó leírására a ben
gáli nyelvben egyetlen betű szolgál.

Gedeon Tihamér.

H Í R E K
A haladás élő bizonyítéka

fürgélkedeü, hangoskodott ezen a héten 
Bátyiban, az uccdk során. Gyorsjárásu, 
jóorgdnumu, élelmes rikkancsember volt 
ez, aki hóna alatt nagycsomó újsággal, 
vígan kinálgatta portékáját: „Portugália 
megszakitotta a diplomáciai viszonyt 
Csehszlovákiával! Szenzáció! Egy néma 
szerzetes évtizedek múlva megszólalt.Egész 
búcsújárás keresi fel öt, hogy újra hall
hassák a szavát! Óriási szenzáció! Egy 
szórakozott kisasszony a vasúti pénztár
nál Almágyba kért jegyet, ahová nem is 
vezet vasút I Friss hírek! Esti Újság! 
Hatvan fillér!“

Az ucca népe jelfigyel. A járókelők 
szorgosan kapkodják tőle az újságot. A 
kereskedők üzletük ajtajából nézik, hall
gatják a rikkancsot. Mindenki mosolyog. 
Mindenkinek tetszik az ügyeskedő, élelmes 
ember, akivel uj szín, uj hang, elevenség 
költözött az öreg város nyári álmossá
gába.

Amerre elhalad nagyvárosi vonás fris- 
sesedik elő a konzervatív jellegű kisváros 
kifakuló arculatán. A fejlődés, a haladás 
üde szellőjét érezzük a rikkancs nyomá
ban s a gyümölcsszagtól illatos nyárvé
gébe stílusosan illeszkedik be az újdon
ság hangulatának jelfáit melege.

Mert újdonság nálunk a rikkancs, aki 
még soha sem jelent meg eddig ebben a 
nem valami szédületes iramban fejlődő 
rimaparti kedves fészekben.

Örömmel fogadom. Jódarabon nyomon 
kisérem. Megmosolygom magam is és 
meg nem állom, hogy meg ne dicsérjem. 
Öt, az uj embert, aki mindeddig hiány
zott, késett, de végül mégis csak eljött: 
a kedves rikkancsot. A sajtótermékek 
hangoskodó árusát, az újsághírek kiki
áltóját, a városok utcai elevenségének 
megrendezöjét.

Amint nézem, hallgatom, a köztünk 
támadó távolság növekedésével eltűnik 
szemeim előtt s agyamban hirtelen gon
dolat-kérdés támad: mit szólna mindéhez 
néhai jó, öreg Bodzási, Rimaszombat 
kivénhedett, kedvesemlékezetü, rikkancs
kodásra nem kapható első újságárusa?!

s iT ^ rg u s .
Bubnics püspök nem megy Ameri

kába. Hirt adtunk arról, hogy Bubnics 
Mihály rozsnyói kát. püspök karlsbadi 
gyógykurájának befejezte után az ame
rikai Egyesült Államokba hosszabb útra 
készül. Mint most értesülünk, Bubnics 
püspök tervbe vett amerikai útja orvosi 
tanácsra elmarad.

Fogorvosi hir. Dr. Deutsch Miksa 
orvos, fogorvos szabadságáról visszaér
kezett és rendelését újra megkezdte 
Rózsautcai rendelőjében.

Állatorvosi hir. Dr. Andrik László 
rimaszombati állatorvos katonai gya
korlatról visszatérve, rendeléseit ismét 
megkezdette.

Házassági hir. Kóbor Arnold, a hely
beli adóhivatal hosszú éveken volt fő
tisztviselője, jelenleg a szakolcai állami 
adóhivatal főnökének leánya : Márta f. 
évi augusztus hó 22-én Szakolcán házas
ságot kötött JUDr. Grünblait fózseffel 
Miaváról.

Iskolaigazgató választás. A Stefa- 
nyák Róbert nyugalombavonulásával a 
tornaijai róm. kát. iskolánál megürese
dett igazgatói állásra Jendruszák János 
licei igazgató-tanítót választották meg. 
Stefanyák Róbertét ma, augusztus 29-én 
búcsúztatják ünnnpélyesen.

Iskolai hir. A helybeli állami magyar 
reálgimnázium igazgatósága közli, kogy 
az 1937—38. tanév szeptember hó 1-én 
kezdődik javító és felvételi vizsgákkal. 
Szeptember 2-án a tanuló ifjúság ün
nepi istentiszteleten vesz részt, majd 
utána a tanév megnyitásán. — Szep
tember 3-án kezdődik a rendszeres 
órarendszerinti tanítás.

Tanügyi hírek. A rimaszombati áll. 
magyar reálgimnázium szlovák tagoza
tán a tanári karban a következő válto
zások lesznek az idei tanévben: saját 
kérelmükre távoznak : Durdová BoZena 
a késmárki áll. esi. reálgimnáziumhoz,

Olga Cechová és Miroslav Kuíel a kör- 
möcbányai áll. esi. reformgimnáziumhoz 
Ide helyeztettek: Germuska András a 
késmárki, LibuSa Sramkova a rózsahe
gyi áll. reálgimnáziumtól és Eligius 
Menke tanárjelölt.

A hely. esi. áll. magyar reálgimnázium
nál három év óta működő Ferenczy Eszter 
tanárnőt, aki családi okokból a losonci 
áll. reálgimnáziumhoz kérte áthelyezé
sét, az ipolysági reálgimnáziumhoz he
lyezték át. Ferenczy Észter az itteni 
gimnáziumnál való működése alatt ki
váló szaktudással végezte tanári hiva
tását, kulturális és társadalmi téren is 
értékes munkásságot fejtett ki s tanít
ványainak rajongásig szeretett oktatója 
volt, kinek távozását mindenki őszintén 
fájlalja.

A járási választmány ülése folyó hó
16-án volt Rimaszombatban s a tárgy- 
sorozaton szereplő, főrészt segélyezés
ből álló ügyeket és ösztöndíj adomá
nyozást a választmány rendben letár
gyalta.

Látta-e már Rimaszombatban 
a múzemot?

Okvetlen nézze meg Szlovenszkő-szerte 
híres gyűjteményeit!

NYITVA : hétköznapokon 9—12-ig 
és 2—4-ig, vasárnap csak 9 - 12-ig.

Belépődíj 1 KC.________

Elhalasztott közgyűlés. A rimaszom
bati Kereskedelmi Testület folyó hó 
23-ára kitűzött rendes közgyűlését hatá
rozatképtelenség miatt elhalasztották. Az 
összehívandó közgyűlés a szokásos tárgy
sorozati pontok letárgyalásán kivül fog
lalkozni fog az egyesület átszervezésével 
és újjáalakításával is.

A rimaszombati Kárpátegyesület 
közgyűlése. A Kárpátegyesület rima
völgyi osztálya vasárnap, augusztus hó 
29-én délután 2 órakor a rimaszombati 
Szarvashegyi szőlőben levő weekend- 
házánál tartja meg rendes közgyűlését, 
amelyet társasvacsora követ. Az egye
sület tagjait és vendégeiket ezúton hivja 
meg a közgyűlésre és vacsorára az el
nökség.

A rimaszombati szőlőbirtokosság 
közgyűlése. A rimaszombati Szarvashe
gyi és Nagyhegyi szőlőbirtokosság va
sárnap, aug. 29 én délután 3 órakor a 
turista menháznál tartja évi rendes köz
gyűlését. Közgyűlés után társasvacsora.

Dobsinai autó karambolja Buda
pesten. A PMH budapesti szerkesztő
ségének jelentése alapján közölte, hogy 
a múlt vasárnap Kangyera Jenő dobsi
nai kereskedő gépkocsija, amelyben ne
vezetten kivül felesége, 13 hónapos kis 
leánya, Vézig Jőzsefné és Lengyel Mi- 
hályné ültek, a magyar fővárosban 
egyik útkereszteződésnél összeütközött 
egy magánautóval, minek következtében 
a dobsinai autó utasai könnyebb sérü
léseket szenvedtek. A mentők részéről 
történt első segélynyújtás után a sérül
teket lakásukra szállították.

Dr. Rédeky István autóbalesete Ri
maszombatnál. Dr. Rédeky István kas
sai ügyvéd, volt városi ügyész, autójával 
kedden délután az osgyáni kanyarnál 
szerencsétlenül járt. A kétnapos esőzés 
következtében átázott talajon az autó 
eddig ki nem derített körülmények kö
zött megcsúszott és nekirohant az utat 
határoló vaskorlátnak, miáltal a kocsi 
alaposan megrongálódott és a benne 
ülő dr. Rédeky, valamint a sofför meg
sebesültek. Dr. Rédeky arccal bukott az 
üvegablaknak és fején hatalmas sebet 
kapott, amelyet Dr. Mráz rimaszombati 
kórházi főorvos 16 kapoccsal tudott 
csak összefogni. A soffőr kezén és álián 
kapott kisebb sebet. A megrongálódott 
autót egy rimaszombati javítóműhelyben 
hozták helyre.

Manifesztációs napot rendeztek a
Feled és vidéke területén élő szlovák 
katolikusok folyó hó 22-én Feleden, ün
nepi felvonulás, a szabadban tartott, 
Petrovszky Béla c. kanonok, nyustyai 
esperes-plebános által végzett szentmise 
és azt követő közgyűlés keretében, 
nagyszámú szlovák hivő részvételeiével. 
A manifesztációs nap műkedvelő színi 
előadással és táncmulatsággal zárult, a 
teljes siker jegyében.

Az Iparoskor Kiss József est
je ma, szom baton este  fél 9 
órai kezdettel!

A beiratások a Zeneiskolába
szeptem ber hó 1— 10-ig na
ponta 10— 12 és  14— 16 óra 
között az iskola h ely iségei
ben (Muzeum) lesznek  m eg
tartva. — A rendes tanítás 
szeptem ber hó 6-án veszi 
kezdetét.

Az igazgatóság .

Az Iparoskör Kiss József-estje. A
helybeli Iparoskör kulturális bizottsága
— a Járási magyar közművelődési tes
tület védnöksége alatt — ma, szombaton 
este fél 9 órai kezdettel az Ipartársulat 
székházának nagytermében kulturesvét 
rendez Kiss Józsefnek, a nagy magyar 
költőnek emlékére, a következő műsor
ral : 1. Bevezetőt mond Bodon Aladár 
ref. segédlelkész, a kulturális bizottság 
elnöke. — 2. Gyóni Géza „Kiss József
hez" című költeményét szavalja Glaser 
Vali. — 3. Zongorán játszik Srriál Baba.
— 4. „Kiss József — a költő és iró“ 
címen előadást tart Singer S. Leó rabbi, 
izr. segédlelkész ; az előadás során Kiss 
József legszebb verseiből szavalnak : 
Feldmann Éva és Marosi Mihály. — Az 
előadás belépödijmenles, de önkéntes ado
mányokat köszönettel fogadnak, mert a 
rendezőség az est tiszta jövedelmét a 
költő anyjának állítandó síremlék cél
jaira fordítja. — Tekintettel a városszerte 
megnyilvánuló nagy érdeklődésre, aján
latos az idejében való megjelenés, mert
— a belépödijmentességre való tekin
tettel — az ülőhelyek számozatlanok.

Tanoncok kijelentése betegségük 
idejére. A központi szociális biztositó 
intézet 1927. julius hó 26-án kelt Np. 
3401—704./1937. számú határozata ér
telmében a munkaadó tanoncát beteg
ségének idejére a biztosításból kije
lentheti.

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom
bati T akarékpénztár, várm egyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kam ato
zásra  fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Harangszentelés Almágyon. Lélek
emelő szép ünnepség folyt le a múlt 
vasárnap, folyó hó 22-én Almágy köz
ségben, a falu és az egész környék né
pének részvételével. Holczmann József 
gömörpéterfalai róm. kát. plébános, ke
rületi esperes ekkor szentelte fel az 
almágyi r. kát. templom két uj harang
ját, melyek közül a nagyobbikat boldog- 
emlékezetű néhai Benyó Géza, a Rima- 
murány-Salgótarjáni Vasmű r. t. volt 
főtiszíviselője és ennek jótékonyszivü 
özvegye szül. Benyo Anna, rimaszom
bati lakos, almágyi birtokos, a másikat 
Lazsik György és családja, hiíbuzgó al
mágyi lakosok adományozták az ottani 
róm. kát. egyház templomának. Az ün
nepi beszédet Lőrincz István egyházas- 
básti adminisztrátor mondotta, kiemelve 
nagyhatású, a hívők lelkét mélységes 
áhítattal betöltő beszédében az ünnep
nap jelentőségét, a harangok rendelte
tését és az adományozók ritka nemes- 
lelkű áldozatkészségét. A fényes külső
ségek mellett lefolyt egyházi ünnepet 
az adományozók tiszteletére a község 
által az ottani iskolában adott diszebéd 
követte, amely kitűnő hangulatban az 
esti órákig tartott.

Nem foglalható le adóba a gazdák
nak a jövőben leszállítandó gabonáért 
járó követelése. A pénzügyminisztérium 
54.378/37—lll/9a. számú határozatában 
elrendeli, hogy a mezőgazdák adótarto
zásaira nem foglalható le az a követe
lés, amely a gazdát a Gabonatársaság 
bizományosától illeti meg jövendőbeli 
leszállítandó gabonáért. A minisztérium 
utal a 144.020/34. számú végzésre, 
amely szerint az ilyen végrehajtástól el 
kell állani.

Nyolc ökröt loptak el a múlt héten 
Bán József miskolci lakostól. Az ügyes 
állattolvajok által elhajtott ökrök közül 
az egyikei a csendőrség a nyomozás 
során Csizfürdőn megtalálta. Csempész
kedés céljából hajtották át a tolvajok 
az ökröket a határon Csehszlovákiába 
és valószinüleg különböző helyeken 
egyenként akarták azokat értékesíteni. 
A még hiányzó hét ökör és a tolvajok 
kézrekeritése végett erélyesen nyomoz 
a csendőrség.
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Beiratkozások az iparos és kereskedő 
tanonciskolákba.

A rimaszombati iparos és kereskedő 
tanonciskolákba a beiratások folyó évi 
szeptember hó l.-2.-3.-án d.u. 4 - 6  óra 
között tartatnak meg az áll. elemi fiú
iskola helyiségeiben. A tanonciskolába 
jelentkezők magukkal hozzák a legutol
só iskolai bizonyítványukat. Beiratási 
díj és tanszerilletmény címen minden 
tanuló 30 Kc.-t fizet.

Figyelmeztetnek a tanulók és a munka
adók, hogy a jelzett napokon annál is 
inkább jelenjenek meg a beiratásokra, 
mert a be nem iratkozottakat szeptem
ber 4-én kimutatjuk a rendőrhatósághoz.

A később jelentkező tanoncok már 
csak kellően felbélyegzett folyamod
vánnyal kérhetik a tanonciskolába való 
felvételüket.

Rimaszombat, 1937. aug. 20.
Igazgatóság.

Halálozás. Mariányi Dezső ny. bíró
sági irodai revident, telekkönyvvezető 
64 éves korában folyó hó 23-án Rima
szombatban elhunyt. A megboldogult a 
megbízható, vasszorgalmu, kiváló szak
képzettségű régi tisztviselők közül való 
volt, aki éjt-napot dolgozott, hogy tisz
tét hűségesen betöltve, hivatala és a 
közönség érdekeit kifogástalanul szol
gálja. Páratlan figyelmességü, közbecsü- 
iésben állott derék, kedves ember volt 
Mariányi Dezső, aki a nyugalom nap
jait sem tudta tétlenül eltölteni. A mun
ka embere volt és a munka is emész
tette fel életerőit. Váratlan hirtelenség
gel jött elmúlása őszinte részvétet kel
tett város- és vidékszerte s ez a részvét 
méltóképpen nyert kifejezést Rimaszom
batban végbement utolsó tisztességtéte
lén, mely után holttestét Nagyrőcére 
szállították s az ottani családi sirkért
ben helyezték örök nyugalomra. — Ha
lálát özvegye szül. Wonga Karolina, 
gyermekei: Mariányi László, Anna férj. 
llecsko Józsefné, Margit férj. Kukla Já- 
nosné, Mariányi Mária, Ilona és János, 
unokái, testvérei és rokonai gyászolják.

Jelentkezzenek a m agyar tovább
képző tanfolyam ra! A helybeli polgári 
iskolában húsz jelentkező esetén f. évi 
szept. elsején megnyílna a magyar to
vábbképző tanfolyam. Aki e tanfolyamon 
részt akar venni, haladéktalanul jelent
kezzék az iskola igazgatóságánál. Eddig 
mintegy 17-en jelentkeztek, még 3—4 
jelentkezőre lenne szükség a tanfolyam 
megnyitásához.

A „Blaha Lujza" Műkedvelő T ársa
ság folyó hó 25-én tartott vezetőségi 
ülésén elhatározták, hogy folyó évi no
vember hó 6—7. és 8-án előadják Fodor 
László „Érettségi" cimü 3 felvonásos 
vigjátékát. A rendezés munkáját Mako- 
vits Jenőre és Jelűnek Miklósra bízták. 
Az uj, városunk összes műkedvelőit 
magába foglaló társaság bemutatkozása 
eié nagy érdeklődéssel tekint városunk 
egész társadalma. A következő év ja
nuárjában a „Cseregyerek" c. operett 
és „Az orvos" cimü szimü kerülnek 
színre.

A SzMKE bejei műkedvelő előadá
sa. A SzMKE bejei fiókja a községi 
tüzoltóegyesülettel karöltve nagyszabású 
mulatságot rendez vasárnap, aug. 29-én, 
Délután vidám sportünnepéllyel veszi 
kezdetét a műsor, amely alkalommal 
labdarugó mérkőzés is lesz a Sajóvöl- 
gyi Gazdasági Egyesület vándorserle- 
geért, azonkívül futó- és akadályver
seny és különféle szórakoztató játék
versenyek, majd este Abonyi: „A be
tyár kendője" című népszínművét fogják 
bemutatni a SzMKE műkedvelői. Elő
adás után csárdás- és szépségverseny
nyel egybekötött táncmulatság lesz.

Sztrájk. A Rimaszabályozásnál dol
gozó munkások bérköveteléseik teljesi- 
tetlensége miatt a múlt héten sztrájkba 
léptek. A munkaadó és munkások kö
zött a differenciák kiegyenlítése és ez
zel a sztrájk megszüntetése iránt a ha
tóságnál a tárgyalás lapzárta után tör
ténvén, annak eredményét nincs mó
dunkban közölni. A Rimaszabályozás 
ügyével közelebb bővebben foglalko
zunk.

Korcsmái verekedés. Albert Pál mun
kás a múlt szombaton éjjel a rima- 
tamásfalai „Gondüző" korcsmát egy kis 
gondüzésre már meglehetős illuminált 
állapotban felkeresve, az ott csendben 
mulatozó katonákba minden különösebb

indok nélkül belekötött, sőt egy kato
nát tettleg bántalmazott. Az emiatt ki
tört parázs verekedésben a kötekedő 
embert alaposan s annyira helyben 
hagyták, hogy sérüléseivel a kórházba 
kellett szállítani.

A hatvanévesek szokásos vacsorája
szeptember 4-én, szombaton lesz meg
tartva a Polgári Kör nagytermében. Az 
előjegyzési iveken, melyeket éhét folya
mán bocsájtottak ki, már közel százan 
vannak aláírva, az érdeklődés tehát ez- 
évben még nagyobb arányú, mint tavaly. 
Bővebb felvilágosítás a kör házfelügye
lőjénél nyerhető, ahol egy aláírási iv 
az érdeklődők redelkezésére áll.

Műkedvelői előadás. A hírneves ri- 
matamásfalvai műkedvelők az ottani 
Olvasóegylet rendezésében a „Kis ma
daram" népszínmű bemutatásával köz
kívánatra megismételt előadásukat folyó 
hó 22-én az első előadáshoz mindenben 
hasonló nagy sikerrel tartották meg.

Országos vásár Rimaszombatban. 
Hétfőn, augusztus 30 án országos vásár 
lesz Rimaszombatban, melyre minden
féle hasznos állat felhajtható.

Nagyszabású mezőgazdasági kiállí
tás Tornaiján. A Sajóvölgyi Gazdasági 
Egyesület a tornaijai járási Mezőgazda- 
sági Tanácsadó Testülettel karöltve és a 
szlovenszkói Mezőgazdasági Tanács tá
mogatásával f. évi szeptember 26-27 és
28-án nagyszabású mezőgazdasági kiál
lítást rendez. A kiállításon mezőgazda- 
sági termények közül búza és kukori
cából a jó minőségek díjazva is lesznek. 
A kiállítással kapcsolatos buzaverseny- 
ben a minták sikérminőség alapján is 
elbíráltatnak. Kiemelkedő részét képezi 
a kiállításnak a gyümölcskiállitás. Be
mutatásra kerül a gömöri keramika is. 
— A kiállítást ló-, szarvasmarha és juh- 
dijazás fogja kiegészíteni. — A kiállítá
son a csehszlovákiai gépgyárosok me
zőgazdasági gépeiket, a vegyészeti gyá
rak pedig állat- és növényvédelmi sze
reiket, műtrágyáikat stb. mutatják be. 
A gyárak részéről igen nagy érdeklődés 
mutatkozik s már eddig is sok jelent
kezés történt. A Gépgyárosok Országos 
Szövetsége hozzájárult ahhoz, hogy tag
jai a kiállításon résztvehessenek. — Az 
érdekesnek és tanulságosnak Ígérkező 
kiállításra felhívjuk t. olvasóink figyel
mét. — Bővebb felvilágosítással: a Sajó
völgyi Gazdasági Egyesület titkári hiva
tala szolgál Tornaiján. Telefonszám : 63.

Köszönetnyilvánités.
Mindazon részvétnyilvánitóknak, akik 

szeretett édes anyánk, illetve nagymamánk 
elhalálozása alkalmával bennünket rész
vétükkel felkeresni szívesek voltak, ezúton 
mondunk érte hálás köszönetét. — Itt fe
jezzük ki hálás köszönetünket a Rima- 
szombati Magyar Dalegyletnek és a refor
mátus kórusnak, hogy ezalkalommal sze
rettünk végtisztességén megjelenni szíve
sek voltak.

Rimaszombat, 1937. augusztus hó.
A Csordás-család.

Kiszakadt és leesett a harang nyel
ve. A rozsnyói Ferencrendi barátok 
templomának tornyából egy temetésre 
történt harangozás alkalmával az egyik 
nagyobb harang félmázsás súlyú nyelve 
folyó hó 13-án délután kiszakadt s a 
torony ablakán át a tetőzetet beszakitva 
a templom padlására esett. Ha a nehéz 
harangnyelv a torony másik, az utcafelé 
eső ablakán esik ki, az alant a teme
tést néző közönség között súlyos bal
esetet okozhatott volna.

A Rimába pottyant egy teherautó. 
Ujváry József helybeli teherautós hétfő 
hajnalban Tiszolcról hazafelé igyekezett 
gépkocsijával, melyen nevezett tulajdo
noson kivül Jankovics András, Kubik 
Géza és Major László itteni munkások 
foglaltak helyet. Hacsó mellett haladt a 
teherautó, amikor vele szembe négy 
parasztszekér jött az ut jobb oldalán. A 
szabálytalanul haladó szekeresek Ujváry 
tülkölése ellenére sem tértek ki, mire 
Ujváry a karambol elkerülése és a bal
eset lehető eliminálása végett a teher
autót az ut szélére igyekezett irányítani. 
Eközben azonban a gépkocsi fékromlás 
következtében az úttest melletti Rima 
folyóba pottyant. Az utasok közül Jan
kovics András a folyóba esés után 
nyomban kiúszott és a gépkocsi alatt 
küzködő társai segedelmére kelt, akiket 
sikerült is megszabadítani kétségbeejtő 
helyzetükből. Nyustyán nyert első se
gély után a balesetet szenvedők kisebb 
sérülésekkel a helybeli kórházba ke
rültek.

Tánctanitásí jelentés ■ mű közönség
szives tudomására adom, hogy szept. 
hó közepén a „Tátra" szálló nagy
termében a modern táncok szak
szerű tanítását diákok és felnőttek 
részére megkezdem. — Beiratkozni 
lehet: Szijjártó-utca 59. szám alatt. 
Szives pártfogást kér: Dobránszky 
János oki. tánctanitó.
Postaujdonságok a rádióban. A

kassai rádióállomás 1937. szeptember 
2-án 17.40 órai kezdettel külön magyar 
leadást ad a postaujdonságokról, ame
lyek 1937. március 1 -étöl érvényesek. 
A leadás beszélgetés lesz két hivatal
nok és két kereskedő közt. Amennyi
ben már a szlovák nyelvű rádióleadás 
iránt nagy érdeklődés volt, azért a 
kassai rádióállomás elnöksége elhatá
rozta, hogy magyar nyelvű leadást is 
rendez. Erre a leadásra külön is figyel
meztetjük a t. közönséget.

A tüzoltóegyesület jubileuma. A ri
maszombati önkéntes tüzoltóegyesület 
szeptember hó 12-én tartja tiz évi fenn
állásának jubileumát az ipartársulati 
székházban, a következő programmal: 
délelőtt 10 órakor díszközgyűlés, fél 12 
órakor térzene a főtéren, d.u. 1 órakor 
közebéd, 7 2 3 -kor felvonulás a városkert
től az iparoskörbe, hol különböző szóra
kozásokban lesz része a közönségnek, 
este fél 9-kor ünnepély: elnöki meg
nyitó, a Magyar Dalegylet dalszámai, 
krónika, 10 éves szolgálati érmek ki
osztása, bohózatok, dalok s utána reg
gelig tartó tánczmulatság. — A közebéd
re Pecsők Lajos, Keresik László, Paál 
László és Angyal Gyula üzletében lehet 
jelentkezni.

STRITZKY LILI dipl. zongoratanárnő 
szept. 1-én megkezdi a tanítást.
Bontják a pelsőci régi megyeházát.

Csak nemrég emlékeztünk meg Pelsőcz 
fejlődéséről. Ez a fejlődés nagy lendüle
tet nyer az uj községháza felépítésével. 
E célból a régi Gömörvármegyének egész 
a Kishonttal való egyesülésig, mintegy 
három évszázadon át székházul szolgáló 
patinás, öreg épületet a műemlékek or
szágos védőbizottságának engedélyével 
lebontják és az annak helyén emelkedő 
uj épületben helyezik el a községi hiva
talokat. Pelsőcz haladását igazolja a 
strandfürdő tervbe vett megépítése, a 
Sajó helyi szabályozása s a rozoga Sajó- 
hid helyébe időálló beton-hid építése is.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a L1TERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Vasúti megállót létesítettek a fü- 
leki zománcgyárnál. A füleki zománc
gyári munkásság régi követelése volt, 
hogy a vasút létesítsen megállót. A sok 
kilincselés eredménnyel járt, mert a 
vasutügyi minisztérium jóváhagyta a 
megálló létesítését, amelyet a zománc
gyár saját költségén épített. Az uj megállót 
augusztus 15-én nyitották meg.

A forgalomból bevont ezerkoroná
sok. A régi kibocsájtásu, azonban még 
forgalomban levő ezerkoronásokat so
kan nem akarják elfogadni, illetőleg 
felváltani. Szükségesnek tartjuk olvasó
inkat tájékoztatni, hogy csupán a tel
jesen régi kibocsájtásu ezerkoronások, 
az u. n. „államjegyek" (Státkovy) lettek 
a forgalomból folyó év julius 1-ével be
vonva. Ezen államjegyek legfőbb ismer
tetője, hogy a pénz mindkét oldalán 
„Republika Ceskoslovenská" felirat ol
vasható és csupán egy aláírással van
nak ellátva. Mig a későbbi kibocsájtásu, 
szintén régi formájú ezerkoronás „bank
jegyek", melyeknek csupán egyik olda
lán olvasható „Republika Ceskoslo
venská" és a másik oldalán „Národni 
banka Ceskoslovenská" felirat látható 
és három aláírással vannak ellátva, to
vábbra is változatlanul érvényben, ille
tőleg forgalomban maradtak. Ismételjük, 
hogy ezen utóbbi ezer koronás „bank
jegyek" bevonására vonatkozólag sem
miféle rendelkezés nem történt, igy te
hát mindenkinek kötelessége ezen bank
jegyeket normális fizetési eszköznek te
kinteni s azokat elfogadni.

Fütyülős postások lesznek. A leg
közelebbi időben azok a postások, akik 
vidéken hordják ki a leveleket, fütyülő- 
ket fognak kapni. Az utóbbi időben a 
vidéki postások ellen számos rablótá
madást követtek el s a postások most 
fütyülőt kapnak, hogy arra az esetre,

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, aug. 28-29-én 
3 és fél milliós világatrakció, amely felül

múl minden filmművet:
A ve Caesar

Frederic March, Ch. Laughton, C. Colbert.

Kedden, augusztus 31-én amerikai dráma 
a nagy szerelemről :

A vérző  aréna
Walace Beery, Jackie Cooper. Rendező : 

R. Boleslavsky.

Szerdán, szeptember 1-én németül beszélő 
társadalmi film :

Szem telen  denevér
Maria Andergast, Adélé Sandrock.

Csütörtökön, szeptember 2-án német film 
Paul Wegener lebilincselő játékával :

A szívtelen  em ber

ha megtámadják őket, vészjeleket tudja
nak leadni.

A kocsmárosnak is képesítést kell 
szereznie. Ezelőtt korcsmáros, vagy ven
déglős bárki lehetett. Egy uj törvény 
szerint Szlovenszkón és Kárpátalján 
korcsmáros és vendéglős csak az lehet, 
aki igazolni tudja, hogy azt a foglalko
zást megtanulta.

Filmszínház. F. hó 28-29-én Cecil B. 
de Miile leghatalmasabb műve, az „Avae 
Caesar" kerül bemutatásra mely gigan
tikus méretekben tárja elénk a Kr. szül. 
utáni 64. évben Nero császár korszaka 
alatt lepergett drámai eseményeket, Ró
ma égését, melyért a keresztényekre há
rították a bűnösséget, mely miatt a leg- 
válogatottabb kegyetlenséggel üldözték 
őket stb. Nero felesége Poppaea való
sággal gyönyörködött az ártatlanul szen
vedő keresztények kínjaiban. Szerelmi 
féltékenységi regény húzódik végig a 
páratlan hatású eseményeken, ragasz
kodva a történelmi hűséghez. A főszere
pet alakítják Frederic March, Charles 
Langthon, Claudette Colberth, Elesius 
Landi stb.

Folyó hó 31-én „A vérző aréna" cimü 
amerikai film kerül színre, melyben 
Wallace Berry s a kis Jackie Cooper 
játszák a főszerepeket. Windy állatsze- 
liditő afölötti elkeseredettségében, hogy 
felesége elhagyta és magával vitte kis 
fiát, elveszti hatalmát a tigrisek fölött 
és szerencsétlenül jár. Felépülve, nem 
nyugszik, mig fiát föl nem leli, ami si
kerül is s ez a legnagyobb veszélyben 
apja mellé áll, dacára annak, hogy apja 
iránti gyűlöletet oltottak belé.

Szeptember 1-én „A szemtelen dene
vér" című német nyelvű film kerül sor
ra. Mary Hill szobájába denevér hatol 
be. A nő sivalkodik s egy fiatal ember 
siet segítségül. Az ügyből botrány lesz, 
mivel nem tudják bizonyítani az éjjeli 
találkozás bizonyítékát s veszedelem fe
nyegeti a fiatalokat, mit nénijük ügye
sen elintéz. Főszereplők: Viktor de Ko- 
wa, Maria Andwigat, Adélé Sandrock.

Szeptember 2-án „A szívtelen ember" 
c. német film, mely alkalmat nyújt arra, 
hogy a rég nem látott Paul Wegener 
lebilincselő játékában újból gyönyörköd
hessünk. A film meséje szivbemarkoló 
történet keretében mozog s végig leköti 
a figyelmet.

S P O R T .
A CsAF-MLSz Középkerületének XXI. 

számú hivatalos közleményei.
A Ragyolci TC utólagos benevezése 

folytán a Direktórium a CsAF—MLSz 
Középkerület 1937/38. évi I. oszt. baj
nokság őszi fordulójának sorsolását a 
következőképpen módosította:
Szept. 5: LAFC XI.—Apátfalusi SC

Tornaijai SC—Füleki TC XI.
Szept. 12: Tamásfalvai MSC—L. Vasas 

FTC XI.—LAFC XI.
ASC—Rim. Törekvés 
TSC—Ragyolci TC

Szept. 19: Törekvés—L. Vasas 
RTC-TMSC

Szept. 26: Törekvés—LAFC XI.
TSC—TMSC 
FTC XI. -ASC
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M egérkezett az uj P H IL IP S -cso d a so ro za t!

Philips sinfoniette 2+1 csöves 
szelektív és olcsó készülék.

Ára: Ké 1080-—

K ötelezettség  nélküli bem utatás. 
Kitűnő részletfizetés is.

Legolcsóbb Philips-superhete- 
rodyn 4+1 cső, 7 körös. 

Ára: Ké. 1800'—

Philips credo 4+1 csöves, 7 körös, 
luxus super. Tökéletes egygombke- 

zelés. — Ára : KŐ. 2400‘—

M U R A  és B E I C H E R
RÍM. s o b o t a . _____

k.
I sk o la k ö n y v e k ,

m indenféle iskolai fe lszere lések  
u.m . aktatáskák, körzők, festékek , 
ceruzák, füzetek, töltőtollak  stb. 
legjutányosabban b eszerezh etők  a

Literatura k e r e s k e d é s b e n .

Rim aszom bat, Jánosi-ucca 6. sz.

Oki. 3: FTC XI.—TMSC
LAFC XI.—TSC 
ASC—L. Vasas 
Törekvés—RTC 

Oki. 10: TMSC—LAFC XI.
FTC XI.—L. Vasas 
TSC—Törekvés 
ASC—RTC

Oki. 17: LAFC XI—L. Vasas
TMSC—Törekvés 
TSC—ASC 
FTC XI—RTC

Oki. 24: RTC—L. Vasas
Oki. 31: FTC XI—Törekvés 

ASC—TMSC 
TSC—L. Vasas 
LAFC XI—RTC

Elölállók a pályaválasztók 1
Amennyiben valamelyik pár a kisorsolt 

mérkőzését előrehozni, vagy elhalasztani 
akarja, úgy azt mindkét fél nyolc nap
pal a mérkőzés előtt közölje a Direk
tóriummal.

A Ragyolci TC-ra vonatkozó térit- 
mény-összegeket multheti számunkhoz 
pótlólag közöljük :

ASC—RTC: 200 Ké, Törekvés—RTC: 
250 Ki, LAFC—RTC 200 Ke, FTC— 
RTC : 50 Ké, RTC—TMSC : 250 Ké, 
RTC—TSC 400 Ke, RTC—L. Vasas: 
200 Ké.

A II. oszt. sorsolást a Direktórium a 
következőképpen ejtette meg:
Szept. 5: Osgyáni SE—R. Törekvés XI.

Hajnáékai FC—LAFC Ib. 
Szept. 12: HFC—ŐSE 
Szept. 19: LAFC Ib—ŐSE

Törekvés XI.—HFC 
Szept. 26: LAFC Ib.—Törekvés XI.

Elölállók a pályaválasztók.
Közöljük tagegyesületeinkkel a Birák 

Testületének azon határozatát, amely 
szerint I. oszt mérkőzésekre helybeli bí
rákat nem küldenek. Tudomásulvétel 
végett közöljük, hogy füleki biró Lo
soncon, vagy losonci biró Füleken, a B.T. 
választmányának határozata értelmében 
az 1937 őszi szezonban csak félnapi 
diétát számíthat, bármikor indul a vo
natja.

Figyelmeztetjük egyesületeinket, hogy 
minden mérkőzés helyszínét, valamint 
kezdetét — büntetés terhe alatt — leg
később kedden délig jelentsék a Birák 
Testületének előadójánál (Grünbaum 
László, Luéenec, Vajanská ul. 20).

Átigazolási ré sz :
Az augusztus havi átlépésekből 6 ha

vi nyilvántartásba kerültek:
Bárky Ernő : Dunaszerdahelyi TC— 

Losonci AFC.
Érvénytelenítés:
Princz János : Ragyolci TC—Losonci 

AFC : érvénytelen az Ifj. szab. 9. §. 2. 
pontja, valamint a 8. §. alapján.

Hegedűs József: Kassai SC—Apátfa
lusi SC (6 havi tagság nincs betöltve !).

Kerekes István II: Rim. Törekvés SE 
— Beregszászi FTC. Föltétel nélkül ki
adva.

Barta László : Apátfalusi SC—Füleki 
TC átlépési bejelentését visszavonta. 
Tudomásulvéve !

Lejárt átlépés: 1937. VIII. 1-vel:
Schmidt Lajos: Losonci AFC—Főrévi 

TC (LAFC igazolványt!!)
1937. szeptember 1-én az alábbi át

lépések járnak l e :
Pohoczky László: Rim. Törekvés— 

Farkasdi NSC.
Kalmár Tibor: Polgári TE—Füleki TC.
Figyelmeztetjük az egyesületeket, hogy 

az igazolásokhoz minden esetben igazo
lási dij csatolandó. Különben nem to
vábbítjuk !

A tagsági bélyegeket (II. f. évre) a 
Központ csak az I. f. évi hátrálék ki- 
egyenlitése után küldi el. Fontos !!!

Esetleges mulasztások elkerülése vé
gett alább közöljük az átigazolási és 
visszavonási bejelentésekre vonatkozó 
dijakat:

Átigazolási dijak:
1. Kerületen belül .......... Ké 2 0 -
2. Kerületek között.......... 30'—
3. Idegen szövetségből ... » 30'—
4. Külföldről, ha amatőr... r t 50'—
5. Külföldről, ha profi ... n lC Ű -

Visszavonási dijak:
1. MLSz-ben, kerületen belül Ké lO—
2. MLSz-ben, kerületek között B 15'—
3. Idegen szövetséghez . . y> 20 —

Átigazolási, vagy visszavonási bejelen
téseket a Központ csakis a megfelelő 
dijak befizetése után ismer el.

Rimaszombat, 1937. augusztus 25.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Reflexiók a diviziós körmérkőzés 

befejeztével.
Most, hogy a diviziós selejtező mér

kőzések lezajlottak, városunk sportéle
tében bizonyos macskajajos hangulat 
észlelhető. A Törekvés, amely elhatározó 
fölénnyel megnyerte a kerületi bajnok
ságot s a CsÁF-MLSz nyugati csoport
jának bajnoka lett, a divízióba való ju
tásért vívott ádáz küzdelemben alul ma
radt s csapata bizony még olyan telje
sítményt sem nyújtott, amilyent az előz
mények után joggal elvárhattak volna 
tőle hívei. Ezért a lehangoltság s az el- 
kedvetlenedés funkcionáriusok, közön
ség körében. *

Ha nyitott szemmel figyeljük a foot- 
ballsport mai fejlődésének irányvonalát, 
szomorú és a sport igazi jelentőségével 
homlokegyenest ellenkező megfigyelése
ket tehetünk. A profirendszernek nálunk 
is intézményessé tételével nem érték el 
az igazi célt: a profizmusnak az ama
tőrizmustól való éles elkülönítését, ha
nem, ellenkezőleg, a tiszta amatőr szel
lemet is teljes mértékben megfertőzték. 
A footballsport egész rendszerét át-, meg 
áthatotta a profizmusnak rideg üzleties
ségre és érdekhajhászásra alapított irány
zata, ami a klubhűséget, egyesületi szí
nekért való önzetlen küzdést üres szó
lamokká degradálta. „Tiszta" amatőr- 
csapat nem létezik, a legkisebb falusi 
egyesület is rá van kényszerítve arra, 
hogy játékosait anyagi, vagy egyéb szol
gáltatásokkal serkentse nagyobb erőki
fejtésre, hogy le ne maradjon az előre 
törtetésben. Bevitték a sportélet szótá
rába a „játékosvásárlás" fogalmát, ami 
azt jelenti, hogy az egyesületek csak — 
rendszerint borsos — lelépési összegek 
ellenében adják hozzájárulásukat játéko
saiknak más egyesületbe való átlépéséhez. 
Nyílt titok, hogy egyes csapatok játéko
sait sokszor idegen egyesület is kisebb- 
nagyobb összegekkel doppingolja a fo
kozott erőkifejtésre, esetleg a „lazsálás
ra", már amint az az illető egyesületnek 
érdekében áll. Egyszóval a footballsport 
mai helyzetében a pénz és anyagi érdek 
bír döntő jelentőséggel. Amely egyesület 
megfelelő anyagi erőforrások felett ren
delkezik, annak módjában áll játékos
gárdáját anyagi erejéhez mérten korlát
lanul feljavítani, ami — leszámítva ter
mészetesen a pénzzel meg nem vásárol
ható szerencsét — sikereket és kitűzött 
célok elérését jelenti számára. A Törek
vés nem rendelkezett megfelelő anyagi 
lehetőségekkel, elmulasztotta az elenged
hetetlen csapaterősitést s ezért buknia 
kellett. *

Azonban a footballsport forgandó ke
reke rendszerint megújhodást hoz a 
balsikerekre. Rövid megtorpanás után 
újból kell, hogy megkezdődjék a továb
bi tevékenység, küzdelem a sikerekért. 
Az igazi sportember a balsiker terhét 
hamar lerázza magáról. Tudatában van 
annak, hogy a footballsport végső célja 
mégis csak az ifjúság testedzése és el
vonása egyéb káros és kóros szórako
zásoktól s hogy igazi sport elképzelhető 
a divízió keretein kívül is, ezért a jövőre 
fordítja tekintetét és folytatja a munkát 
ott, ahol abbamaradt. Ákik egyszer el

jegyezték magukat a footballsporttal, 
azok rendszerint hűen kitartanak mellette, 
sikerek vagy balsikerek idején is.

Utekáéi SK—Törekvés 7:3. A Törek
vés eredeti csapatából csak Gajársky, 
Lőkös, Gyürék, Árvay és Tromka ját
szottak, igy az eredmény a saját ottho
nában játszó, kitűnő utekáci csapat el
lenében tűrhetőnek mondható.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Iparosok és Kereskedők Hitelintézete
Rim. Sobota, Jánosi-ucca 18.

Foglalkozik minden bankügylette l.
Uj ü ltetésre

Erdélyi tiriási eper-tövek
kaphatók FÉNYES SÁNDORNÁL Ri
maszombat Forgách ucca 23.

Egy fiatal ember vagy leány,
kinek jó irása van és jól számol
ni tud, egyszerű irodai munkára 
üzletbe felvétetik. — Ajánlatok 
„Szorgalmas" jeligére a kiadó- 
—■ hivatalba intézendők. —•

Több parcella szőlő
a „Nagyhegy“-en ELADÓ.

Bővebb felv ilágosítást ad: 
V alaszkay R ezső Rim aszom bat.

N É G Y -S Z O B Á S  L A K Á S
nagy kerttel október hó 1-re Lo
sonci-utca 43. szám alatt

kiadó.
Érdeklődni lehet özv. Czikora István- 

nénál Roíflava, Cselneki utca.

E L A D Ó  H Á Z !

I Rimaszombatban a Szentpé- 
tery-ucca 19. szám alatti ház, 
mely áll 3 szoba s a hozzátar
tozó mellékhelyiségek, továbbá 
egy 1 szobás lakás mellékhelyi
ségeivel együtt szabadkézből 

ELADÓ.
Értekezni lehet T eleszn iczkynél.

Egy vagy két diákleányt a most
következő tanévre TELJES ELLÁ
TÁSRA, zongora és fürdőszoba 
használattal efogadok.

H eim lich  Zsigm ondnó.

Iskolásoknak
Aktatáskát

L EGOLCSÓBBAN
a B 0  K  0  R -  drogériában

vehet.

Jó házból való  fiút

szobafestő tanulónak
felfogadok.

D U R Á N  A N D O R  szobafestő
Rózsa-utca 14. szám.

M A N D E L  £.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.

Dolgozik a L IE C E B N Y  F O N D
és magánbetegsegélyzők tag jai
nak is.

Értesítés.
A nagyérdemű közönség szives tudo

mására adom, hogy tanulmányi utamról 
visszatérve készítek a legmodernebb 
szabás szerint: Férfiöltönyöket,télika
bátokat, felöltőket, szmokingot, frak
kot és papi reverendát, női kosztü
möket, palettókat, télikabátokat és 
minden e szakmába vágót elvállalok.

Kérem a nagyérdemű közönség szives 
pártfogását.

Tisztelettel:
D A N IE L IS Z  M Á R T O N

férfi- és női-szabó
Rimaszombat, Jánosi-ucca 6. szám.

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


