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A községi választások
általánosságban már a műit évben 
esedékesek voltak. A kormány — 
mint ismeretes — a választásokat 
azonban minden komolyabb indo
kolás nélkül elhalasztotta, bár az 
egyesült magyar párt és általában 
az összes ellenzéki pártok az ellen 
a legerélyesebben tiltakoztak s ez 
a tiltakozás kiterjedt a kormány 
azon — a kormányhoz közel álló la
pokban többször ismertetett — elha
tározására is, hogy a köztársaság 
jubiláns esztendejében, az 1938 ik 
évben sem lesznek választások.

Már-már mindenki bizonyosra 
vette a községi választásoknak csak 
a jövő 1939-ik évben történő meg
tartását, mikor szinte meglepetés
szerűen megjelent a hir, h~gy a 
kormány, ez ügyben eddig elfoglalt 
álláspontját feladva, a községi vá
lasztásokat ezévben május s illetve 
junius hónapra kiírja, amit minden
esetre az elhalasztás ellen úgyszól
ván szakadatlanul tiltakozó ellen
zéki pártok sikerekéni kell elköny
velni.

Nem közömbös, sőt végtelenül 
fontos, hogy a magyarság úgy a 
városokban, mint a községekben 
a legnagyobb körültekintéssel és 
gondossággal járjon el képviseleté
nek kijelölésénél és megválasztá
sánál, mert bizonyos és letagadha- 
tatlanul igaz az, hogy csak hajlit- 
hatatlan gerincű, a magyarság ér
dekeit szivükön viselő, igaz magyar 
emberek képviselhetik méltóan és 
íözmegnyugvásra a községi parla
mentekben a magyarságot.

A községi képviselőtestület a 
különböző pártok megválasztott je
löltjeiből alakul bár, pártpolitikával 
nem foglalkozhat, minden községi 
képviselőnek tehát tisztán és kizá
rólag a község érdekeit kell első
sorban szeme előtt tartania. Mégis, 
oh, mégis hányszor keverik bele 
egyes — főleg kormányttámogató 
— pártok a községi életbe is a 
politikát s kifejezetten a pártérde
keket s követnek el mindent azok 
védelmére.

Résen kell hát lennie a magyar
ság képviselőinek, hogy ilyen eset
ben a magyarság érdeke sérelmet 
ne szenvedjen s általában oda kell 
hatniok, hogy a községi képviselő- 
testület csak a törvényben meg
határozott területen s csupán a ha
táskörébe tartozó ügyekben, tisztán 
és kizárólag a község lakosainak 
javára, a község fejlődésére és ha
ladására, kifogástalanul működjön.

A választási jelölt-jegyzékre csak 
azok neve kerüljön föl, akik ráter

mettségükkel minden tekintetben 
biztosítékot nyújtanak ilyen kifo
gástalan működésre, ne pedig olya
nok neve, akik minden hozzáértés 
nélkül, csak merő ambició-kielégi- 
tésül kerülnek esetleg föl sok köz
ségben a lisztákra s adott esetek
ben, mint ide-oda ráncigálható bá
bok, csupán szavazómasinaként sze
repelnek, meggyőződésük és szi
vük szerinti állásfoglalásuk teljes 
feladásával csak mindent helyeslő 
gépemberekké válnak.

Ebben az egyébként is komoly 
időben, jól, megfontolt komolyság
gal jelöljenek, válasszanak hát a 
községek ! (— —)

Megnyílt a Budapesti 
Nemzetközi Vásár.

Nyolc ország iparénak és kultúrájá
nak káprázatos seregszemléje.

Budapestről jelentik : Pénteken dél
előtt ünnepélyes keretek között nyilt 
meg az idei Budapesti Nemzetközi Vá
sár nyolc ország iparának és kultúrájá
nak ez a káprázatos seregszemléje. A 
megnyitó előkelő meghívott közönsége 
csodálkozva nézte végig a vásárt.

Szembetűnő optimizmussal járják a 
vásárvárost a látogatók, akikre nagy és 
jó hatást gyakorol, hogy Magyarország 
mellett még hét ország állott ki a maga 
kincseinek bemutatására. Mindegyik or
szág monumentális, remekbe épült pa
vilonokban vonult fel. Itt van Olaszor
szág a maga rengeteg árujával, gép- és 
textiliparával és természetesen régi és 
uj gyarmatainak minden számottevő ér
tékével. Franciaország egy válogatott és 
mesteri módon összeállított kollekcióval 
tiszta képet tud adni arról a páratlan 
kultúráról, amellyel méltán dicsekedhe
tik és meg tudja csillogtatni — főként 
a hölgyek előtt — Páris minden vonzó 
szépségét és értékét. Tiz évi távoliét 
után újra itt van Jugoszlávia, amely nép
rajzi-, mezőgazdasági-, vegyi- és idegen- 
forgalmi értékeit kötötte mutatós cső 
korba. A Németbirodalmat két hatalmas 
csarnokban a brémai kikötő eleven mo
dellje és Bécs városának divat- és mü 
vészeti kiállítása képviseli, betekintést 
engedve a látogatónak az uj Bécs falai 
közé is. De itt van Ázsiából India, a 
maga fűszereivel, selymeivel, ásványai
val és rejtelmességének misztikus han
gulatával, itt van Délamerikából Brazília, 
amelynek hatalmas csarnoka ősi Inka 
templom mása. Az egzotikus épület re
mek tartó oszlopai indián „totem“-ek, 
de belsejében modern kávébarban kap 
nak a látogatók kóstolót a százféle bra 
zilkávéból, vagy az eddig nálunk még 
nem is ismert különleges brazil teákból. 
Afrikából Egyptom jött el a Krisztus 
előtt 3800 évvel épült karnaki templom 
mintájára készült jellegzetes kiállítási 
csarnokával, amelyet ősi népművészeti 
remekek, a Sinai hegyről hozott ala- 
bástrom, a modern Egyptom iparának 
termékei töltenek meg, utalva arra is, 
hogy ennek az országnak volt először 
számottevő idegenforgalma már a kö
zépkorban is.

A minden utazási irodában kapható 
vásárigazolvány utazási- és egyéb ked
vezményeivel május 9. napjának déli 12 
órájáig lehet Budapestre utazni.

A rimaszombati Járási Ipar
társulat múlt évi működése.

A rimaszombati járási ipartársulat évi 
közgyűlésén ('április 24-én) Valaszkay 
Rezső elnök számolt be a testület múlt 
évi működéséről. Az ipartársulat életé
ben a legnagyobb fontosságú eseményt 
a kereskedők kiválásának, illetőleg az 
önálló kereskedelmi grémium megalakí
tásának ténye képezte, amely 1937. má
jus 13 án nyert teljes befejezést.

Az elnöki jelentés ezévben is a gaz
dasági helyzet kedvezőtlen alakulásáról 
számolt be, amelynek súlyát legfőkép
pen az iparosság érzi s a kedvezőtlen 
gazdasági helyzetnek tudja be, hogy az 
ipartársulat éppen ennek következtében 
csak szűk keretek között teljesíthette 
szociális és kulturális kötelezettségeit. 
A testület szakosztályai közül a ven
déglősök és italmérők csoportjának agi
lis működését emelte ki különösképpen 
az elnöki beszámoló, jelezve, hogy az 
asztalosok, csizmadiák, cipészek szak
osztálya ugyancsak élénk munkát fejt 
ki s minden remény meg van, hogy 
ezen szakosztályok is meg fognak fe
lelni a hozzájuk fűzött várakozásoknak.

A hatóságokkal és hivatalokkal való 
összeköttetés a múlt évben is normális 
és korrekt volt, egyedüli sérelem az, 
hogy az elszaporodott kontárkodás le
törése céljából benyújtott panaszok el
intézéséről a járási hivatal büntető osz
tálya soha nem értesíti az ipartársulat 
vezetőségét, már pedig igy lehetetlen
ség eredményesen eljárni az iparosság 
érdekeit veszélyeztető kontárok ellen.

Az ipartársulatban tömörült mészáro
sok és hentesek részére tavaly szak
tanfolyamot rendezett Haluska Béla 
szakelőadó, a turócszentmártoni iparfej
lesztési intézet képviseletében, amely 
tanfolyamnak igen nagy sikere volt.

Az elaggott és munkaképtelen iparo
sok anyagi támogatása érdekében az 
ipartársulat elnöksége a múlt évben is 
folytatta az akciót és előterjesztései ré
vén a segélyezésre szorulók közül töb
ben kaptak támogatást az országos hi
vataltól.

Az egyesületi tevékenységről beszámoló 
statisztika szerint az év végén 1590 tagja 
volt az ipartársulatnak. Az év folyamán 
78 iparos szüntette be működését, vi
szont uj iparjogositvány 85 lett kiadva, 
segédvizsgát 52 egyén tett, mig a tanonc- 
nyilvántartásba 162-en lettek felvéve, 
tanoncfelszabaditás 107 esetben történt. 
Az ipartársulat titkári irodája 2153 ügy 
iratot kezelt a le pergett év folyamán, 
az ipartársulati járulék főkönyve 1665 
s a pénztári napló 545 tételszámot ért 
el. A választmány hét alkalommal ülé
sezett a folyó ügyek elintézése céljából, 
közgyűlés pedig egyizben volt tartva, 
amely alkalommal impozáns keretek 
között ünnepelte meg az ipartársulat 
Valaszkay Rezső elnöki működésének 
tízéves évfordulóját.

A felsőipariskolák célja műszaki szel
lemi munkások kiképzése, ellentétben 
azzal a közfelfogásba itt-ott átment né
zettel, hogy az intézet „művelt iparoso
kat" nevel. Hangsúlyozzuk, hogy a kéz
műiparra való előkészítés teljesen kívül 
esik működési körünkön. A tanulók az 
intézeti műhelyekben foglalkoznak ugyan 
kézi munkával, de nem azért, hogy 
majdan abból éljenek, hanem hogy a 
gépészet anyagaival, s azok megmunká
lási módjaival közvetlenül megismer
kedve, megszerezzék azt a gyakorlatias
ságot, amely a tervező munkánál épp
oly nélkülözhetetlen, mint az elméleti 
tudás.

Normális időkben végzettjeink leg
nagyobb része a gyáriparban helyez
kedik el, ahol túlnyomóan tervezéssel 
foglalkozik. Újabban az autóipar fellen
dülése, a minden téren meginduló ro
hamos mechanizálás, a központi fűtés 
terjedése, a villamosság kiterjedt és 
egyre fokozódó alkalmazása, sok kisebb 
gépjavító és gyártó műhely felállitását 
tette szükségessé, amelynek vezetésére 
végzettjeink kiválóan alkalmasak. Hogy 
e tekintetben megkönnyítsük tanítvá
nyaink dolgát, az elméleti és gyakorlati 
kiképzésen kívül felvettünk tantervűnk
be oly tárgyakat is, amelyekre az önál
lóságra törekvő embernek van legtöbb 
szüksége, s ezek : a munkaorganizáció, 
kalkuláció, ipari könyvelés és levele
zés. Intézetünk tehát teljesen a gyakor
lati életre szabott kerek és befejezett 
kiképzést nyújt, amely már semmiféle 
iskolai kiegészítésre nem szorul.

így tanítványaink az érettségi vizsgá
val tanulmányaikat korán, 18—19 éves 
korában befejezik, s — hacsak nem 
akarnak főiskolai tanulmányokat foly
tatni, — egyenesen a gyakorlatba lép
hetnek. Az itt nyert érettségi bizonyít
vány egyenrangú a középiskoláéval, s 
bizonyos feltételek mellett megadja a 
jogot a műszaki főiskolák látogatására.

Magyar tannyelvű gépészeti felsőipar
iskola csakis egy van Szlovákiában és pe
dig Kassán, mint a csehszlovák áll. felső
ipariskola magyar tagozata. Felvételre 
lehet jelentkezni bármikor julius hó 1-ig, 
ezen a napon bonyolódik le a felvételi 
vizsga és a beiratás. Tanácsos azonban 
már jóval előbb Írásban jelentkezni, 
hogy elegendő idő álljon rendelkezésre 
az esetleg hiányzó okmányok pótlására.

A négy-évfoiyamos iskola első évfo
lyamába oly, a 14 ik életévüket betöl
tött tanulók vehetők fel, akik valamely 
középiskola (gimnázium, reálgimnázium) 
négy osztályát, vagy a polgári iskolával 
kapcsolatos továbbképző tanfolyamot 
eredményesen bevégezték. Ezektől elő
zetes mühelyi gyakorlatot nem köve
telünk.

Akik három gimnáziumi vagy négy 
polgári osztályt oly jó eredménnyel vé
geztek, hogy egyetlen elégtelen osztály
zatuk sincs, szintén jelentkezhelnek fel
vételre, ha igazolni tudnak egy évi mű
helyi gyakorlatot.

Á felvételi vizsga, amely mindenkire 
nézve kötelező, kizárólag Írásbeli, s ki
terjeszkedik a magyar nyelv és a szám- 
tan-mértannak a középiskola első négy 
osztályában végzett anyagára.

A részletkérdéseket illetőleg kimerítő 
felvilágosítást nyújtó intézeti prospek
tust kívánatra postafordultával küld:
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Magyarok! Lépjetek be az Egyesült Pártba!
„A csehszl. állami ipariskola igazgató
sága“ Kosice, Komenského ul. 2 .

A helybeli Magyar Középiskolások 
Menza Egyesülete különösen a messzi 
vidékről jelentkező szegénysorsa, jó elő
menetelő diákokat olyképpen segélyezi, 
hogy magára vállalja a havonkint mint
egy 300 koronát kitevő teljes ellátás
nak a felét, kedvezőtlenebb esetben az 
egy-negyed részét. (Folyamodvány-űrla
pok kérhetők Koch Vilmos ny, tanár, 
menza-elnöktől Masaryk okr. 36. 1. 7. 
Kosice, 50 filléres postabélyeg és 30 
fillérrel felbélyegzett s megcímzett vá
laszboríték ellenében, vagy az intézet 
igazgatóságától.) Igazgatóság.

Indiai levelek.
Amire nem büszke a hindu.

Egyik este, úgy másfél év előtt, két 
brámin bábu látogatott meg minket. 
Európai szokások után érdeklődtek, mi 
pedig élénken az indiaiakról kérdezget
tük őket. Valahogy aztán sző került a 
mi nyári, egészséges, barna, napsütötte 
színünkről, mely télen eltűnik, de aki
nek pénze van, az kvarcfénykezeléssel 
bármikor lebarnittathatja magát. Vala
hogyan kellemetlennek látszott ez a 
téma nekik és a mi összehasonlitásunk 
az ő színükkel. Nagyon kényszeredetten 
válaszolgattak...

Később tudtam meg, hogy látogatónk 
egyike egy vagyont költött oly krém 
gyártására, mely sötétbőrü hindukat 
megfehéritene, azonban a kielégítő ered
mény elmaradt.

India emberei restellik barna színü
ket, legyenek bár okosak, ügyesek, jó 
állásúak, mégis a fehér bőrszín valami
lyen felsőbbrendűséget jelent számukra. 
Maharadzsák és asszonyaik, hogy bőrük 
színét világosítsák, naponta sáfrányos 
vízben mosdanak. Elvük, hogy inkább 
sárgák legyenek, mint barnák. India 
déli részén — Madrasaig — a benszü- 
löttek színe már nem is barna, hanem 
fekete és hő óhajuk, hogy legalább bar
nák lehetnének...

A fehér szin bizalmat kölcsönöz. A 
legtöbb uj indiai vállalkozásban fehér 
embernek is szerepelni kell, hogy arra 
hivatkozni lehessen.

Nemcsak India, hanem az egész Kelet 
legnagyobb vasgyára a Tata vas és 
acélművek. Mintegy 30 év előtt alapí
totta egy szerény, szorgalmas hindu, ki 
a kezdet nehézségeiben Angliához for
dult szakemberekért. Itt azonban az 
angol vasipar érdekében minden segít
séget megtagadtak. — Ekkor amerikai 
szakembereket kért, kik örömmel segí
tették. Azóta is, ha fehér szakembert 
alkalmaz a gyár, az csak amerikai le
het. A Tata-vállalat amerikai módon is 
dolgozik. Egyik felelős üzemigazgatója 
itt lakik a közelünkben a szénbánya te
lepükön. Reggel 7 órakor repülőgépre 
ül és elszáll a vasgyárba (kb 220 Km.), 
onnan dolga végeztével a vaskőbányába 
repül (újabb 100 Km.), majd Kalkuttá
ban (mintegy 360 Km) a központi igaz
gatóságnak tesz jelentést és este 5—1/2d 
órára (ismét 250 Km. repülés után) itt
hon van. Ezután intézi el a szénbánya 
ügyeit. És ez a fontos személy nem 
amerikai, hanem tősgyökeres sötétbarna 
hindu !

Van egy magyar ismerősöm Kalkuttá
ban, Neményi László, ki az egyik leg
nagyobb juta-vállalat igazgatói titkára. 
Az igazgató egy fiatal hindu, de ha 
bármilyen üzleti tárgyalásról van szó, 
oda őt küldi ki. A múlt évben végig
utazta Európát és nagyszerű üzleti 
eredményeket ért el. 0  képviseli az 
indiai jutaipart a Rotary-klubban.

Az a két hindu, kikkel az indiaiak 
egészséges barna bőrszínét vitattuk 
meg, többé nem kereste fel házunkat, 
fájt nekik, hogy barnáknak születtek és 
hogy erre akaratlanul felhívtuk figyel
müket. Gedeon Tihamér.

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

Útban hazafelé.
Irta: Tamási Áron.

A segesvári állomáson bandukolok az 
udvarhelyi vasút felé, amely csak az 
imént állott elő. Kiválasztom az egyik 
harmadosztályú kocsit s a lépcső alatt 
megállók, mintha olyanforma csodát 
várnék, hogy a csomagom menjen előre 
magától.

— Jöjjön bátrabban, mert ez nem 
sárkány 1 — szól le egy székely a vo
natról és hozzálát, hogy segítségemre 
legyen.

— Hát mi? — kérdem tőle, ahogy 
fent vagyok.

— Állami kávédaráló — feleli.
Bejön velem a teremkocsiba és széj

jelnéz.
— Hol szereti jobban?— kérdi.
— Én az ablak mellett.
— Tán nem üsmeri a vidéket?
— Én üsmerem, hiszen gyakran járok 

erre.
Úgy beszél és úgy viseli a gondom, 

mintha apám volna. De azért a hangjá
ban van valami akaszkodás. Ez tetszik 
nekem, mert frissitőleg hat a vérkerin
gésre. Leülök tehát az ablak mellé, 
mire ő eltűnik és uj utasokat szervez a 
kocsiba.

Mindenkit odahurcol és leültet.
Vagyunk már vagy tizenketten. Ebből 

kettő falusi asszony, öt harisnyás szé
kely, kettő iparosféle, egy gyalogos őr
mester s mi ketten.

Még van nyolc—kilenc perc az indu
lásig.

S akkor egy urforma jön fel a kocsi
ba. Az arca borotvált, elég értelmes, de 
szomorú. Kicsi bőrtáska van nála. Vé
gigmegy a kupén, de úgy, hogy min
denkit jól megnéz. Aztán visszafordul, 
a középen megáll és igy szól:

— Nem fáj valakinek a foga ?
Kérdésére barátságtalan csend a fele

let, csak a szervező székely szólal meg 
egy idő múlva :

— Nekem fájt.
Megörvend a táskás és rácsap:
— Ugy-e csak az előbb?
— Csak két esztendővel ezelőtt,

— Hát az nem idő ! — fűzi a táskás.
— Az nem, jó világban ! — feleli a 

székely.
— Kihuzták-e?
— Azt-e ? Azt nem.
— Hát miért?
— Azért, mert nem hagytam.
Ennek megörvend az uraság, a táskát

leteszi a padra és kinyitja. Vattát vesz 
elé, egy üvegben valami folyadékot s 
végül kicsombolygat valami villogó szer
számot is. Ezt a szerszámot balkézbe 
veszi, odamegy a székelyhez és a jobb
kezével parolázik vele.

— Doktor Halmos fogorvos vagyok — 
mondja.

— Isten éltesse ! — fogadja a székely.
Úgy néznek egymásra, hogy az em

ber azt hiszi: vagy kacagni fognak 
mingyárt, vagy sírni fognak mingyárt. 
De a következő percben Halmos a szer
számot átveszi a jobbkezébe és a meg
bűvölés határozott hangján rászól a szé
kelyre :

— Tátsa ki a száját!
A székely megriadva nézi egy pilla

natig, de aztán elmosolyodik és kitátja 
a száját.

Mindenki arrafelé ágaskodik és úgy 
figyel.

Nem rest ember azonban Halmos 
uram, mert a mókás szemek helyett a 
mesterségét nézi. Nekihajol és alig te
kint a szájba, már kiszemelte magának 
a fogat. Megkopogtatja és megkérdi 
sietve;

— Ez?
— Ühüm — mondja dünnyögve a 

székely.
A csendben egy halk reccsenés hal

latszik s a következő pillanatban már 
mutatja is Halmos a fogat:

— Tessék, itt van I
Két ága van a fognak és úgy Ül a 

fogó szájában, mint egy tömzsi olajág.
— Ugy-e, nem fáj? — kérdi.
A székely nem szól egy szót sem, 

még a fejét sem mozdítja.
Csak a többiek kacagnak igaz szív

ből. Először kacagnak, aztán tapogatni 
kezdik a fogaikat. Közben leteszi Hal

Társadalmi naptár.
Május 14. és 15 én a Mária kongregáció 

nagyszabású előadása a kát. olvasó- 
egyletben.

Május 7. 14. 21. 28. családias est vacso
rával egybekötve a Polgárikörben.

H ÍR E K
Nem áprilisi tréfa,

nem, hiszen már májust írunk s a szere
lem hónapjának májfát állitgató első nap
ján nincs is tréfálkozó kedvem.

Ezért azonban ne tessék mégsem ko
molykodni, hanem csak amolyan rözsa- 
szincvikkeres szemmel és szivetderitö ta
vaszi hangulatban olvassa kiki azokat a 
derűs közleményeket, amelyeket én is 
ilyen hangulatban olvastam és tárom most 
az Olvasó elé, amint itt következik: 

Megrövidítik a német férfiingeket. 
A német négyéves terv elsősorban arra 
irányul, hogy miként lehet a legkülönbö
zőbb téren anyagmegtakaritásokat elérni 
és azután ezt a kevesebb mennyiségű 
nyersanyagot pótanyagokkal helyettesíteni. 
Legújabban a textiliparban határozták el 
a legnagyobb fokú takarékosságot és en
nek során arra az ötletre lyukadtak ki, 
hogy a férfiingeket öt centiméterrel rö- 
videbbre szabják. A gazdasági miniszté
rium nagy örömmel fogadta a kurtitdsi 
eszmél és a jövőben már ilyen kurta in
geket készítenek a német férfiak számára.

Fogyókúrán a pitsburgi rendőrök. 
A pitsburgi rendőrség főnöke már régen 
rossz szemmel nézte, hogy néhány, egyéb
ként kitűnő rendőre egyre jobban hízik. 
A minap maga elé citálta a 90 kilónál 
nehezebb rendőröket és közölte velük, hogy 
amennyiben záros határidőn belül nem 
fogynak le, elbocsájtja őket a rendőrség 
kötelékéből.

Egy okos adónem. A szlavóniai Ru- 
ma község elöljárósága elhatározta, hogy 
uj adót vezet be „kimaradási adóu címen, 
melyet mindazoknak kell fizetniük, akik 
éjfél után kimaradnak mulatozni, dorbé- 
zolni. Az adó a rendes táncvigalmakra 
nem vonatkozik és a sok nem igazságos 
adó között még a legigazságosabbnak 
nevezhető.

mos a foggal együtt a húzót, egy üveg
ből vontatóvizet tölt egy kis alumínium 
pohárba és szájbavéteti a székellyel. 
Aztán vattát szakit le és rácsöppent 
néhányat egy másik üvegből, majd az 
ablakot lehúzza és igy szól:

— Köpje ki azt a vizet!
A székely engedelmes.
— Várjon, tegyem rá ezt a vattát! — 

szólt ismét.
Ráteszi azt is, egy kicsit gyönyörkö

dik az engedelmes és szótalan férfiúban, 
aztán odaadja neki a fogat.

— Tegye el s vigye haza!
Az öreg meg sem nézi jóformán a 

fogat, hanem kiveti az ablakon.
S akkor sem szól egy szót sem.
Halmos ismét csepegtet a vattára és 

azzal megíöiülgeti a húzót. Nagyon gon
dosan és kicsit felemelve cselekszi ezt, 
hogy mindenki lássa.

— Hát még kinek fáj? — kérdi.
Mindenki a szomszédjára néz.
— Hát maga ingyen húz? — kérdi 

az egyik iparosforma, aki szász. A 
hangja mély és erős, valósággal legá
zolja a csendet. De ő maga is hatal
mas fiatal férfi.

— Nem éppen ingyen — feleli Hal
mos.

— Hát?
— Negyven lejért.
— Akármekkorát?
— Egyre-másra.
— No, jöjjön — mondja a szász, az

zal széjjelveti a lábát, a fejét felszegi 
és a száját kinyitja. Meg is mutatja, 
hogy melyiket kéne kihúzni. Halmos 
megnézi és igy szól :

— Majdnem unikum.
A másik iparos valami goromba meg

jegyzést tesz, amin a szomszédok ka
cagnak Én azonban nem tudom elkap
ni a szót, mert minden érdeklődésem
mel Halmost figyelem. Halmost, aki 
nekifekszik a fognak és kínlódni kezd.

Egy percig. Két percig.
Akkor fütty hallatszik és a vonat 

megindul.
Erre még jobban megveti Halmos a 

lábát. Kétkézre fogja a húzót és kife

Antipatikus, műveletlen, durvalelkii, 
modortalan, visszataszító külsejű, agresz- 
sziv, vagyontalan férfi önmaga ellentétét 
keresi. „Házasság kizárva“ jeligére kéri 
a mindenben megfelelő hölgyek jelentke
zését.

A négy közlemény egyikéhez sem fű 
zök kommentárt. ^

^ V g u s .
Eljegyzés. Neumann Ferdinánd (Ga- 

Iánta) eljegyezte Burger Ilonkát (Rima
szombat). (M. k. é. h.)

Ügyvédi hír. Bardth László dr. ügy
védi irodáját május hó 1-én Rimaszom
batban a Vasút-utca 9. sz. alatt meg
nyitotta.

Uj állatorvos. Bálint István (Rima
szombat) a brünni egyetemen az állat
orvosi oklevelet megszerezte.

Előadás. Mándy Antal helybeli gimn. 
tornatanár folyó május hó 5-én este 
fél 9 órakor kezdődőleg a rimaszombati 
Társaskör nagytermében „A nő és a 
testkultúra" címen előadást tart. Belépő
díj nincsen, a költségek fedezésére ön
kéntes adományokat azonban köszönet
tel fogadnak.

A Magyar Gyermekvédő és Szün
idei Gondozó Egyesület rimaszombati 
járási fiókjának megalakítása ügyében 
a Rimaszombat és Vidéke jótékony Nő- 
egyesület a Rimaszombati Bank tanács
termében folyó hó 9 én rendkívüli köz
gyűlést tart.

Tragikus halál. Farkasfalvi Farkas 
István 26 esztendős rásonyi (Magyaror
szág) földbirtokos, farkasfalvi Farkas 
Géza magyar országgyűlési képviselő fia 
április 23 án lovaglás közben olyan sze
rencsétlenül esett le a lováról, hogy sé
rüléseibe belehalt. A fiatal földbirtokos 
néhány héttel ezelőtt uj lovat vásárolt, 
amelyet menyasszonyának, Serényi gróf
nőnek akart ajándékozni. Szombaton ido
mító tréninget akart tartani a lóval, lo
vaglás közben a ló megbokrosodott s 
ledobta magáról lovasát. A földbirto
kos lába a kengyelben megakadt, úgy
hogy a megbokrosodott ló néhányszáz 
méternyire magával hurcolta. Mire ki
szabadították veszélyes helyzetéből, már 
nem lehetett megmenteni. Álig egy órá
val a kórházba szállítás után meghalt.

szülnek az izmai: hátha tüstént kihúz
hatná s még le is szökhetnék a vonat
ról. A rettentő fog azonban nem jön, 
az Istennek sem jön 1 De annál jobban 
megy a vonat. Most már azért sem 
hagyja magát Halmos. Megkapaszkodik 
istenesen és a homlokán megjelenik a 
verejték. De akkor felemeli a jobbját 
a szász és valami fontosat jelez.

Halmos abbahagyja és megkérdi:
— Mit akar?
— Nyugodjunk egy kicsit, — mondja.
Pihenő állapotot vesznek mindaket-

ten. Nézik egymást és mi nézzük őket. 
Haladék nélkül uj küzdelemre szeretnők 
lökni, mert megfertőzött az izgalom. A 
székely is rendkívül türelmetlen, elő
veszi a negyven lejt, kifizeti Halmosnak 
és igy szól:

— No, most próbálja !
A pénz buzdítaná is Halmost, de mi

előtt hozzáfogna ismét, megjelenik a 
kalauz és a jegyeket kéri.

Jegye mindenkinek van, csak Halmos
nak nincsen. Hiába szabadkozik, hogy 
foghúzás közben indult el a vonat s 
hogy ő különben a népegészségügyet 
szolgálja. A kalauz könyörtelen és meg
írja neki a jegyet és megírja mellé a 
büntetésről is a cédulát. írni azonban 
könnyű, de pénzt látni Halmostól nehéz. 
Nagy huzavona indul s tart a következő 
állomásig. Itt megfogja Halmost a ka
lauz és indítja kifelé.

Átakarja adni a hivatalos közegnek.
Egy-két perc múlva utánuk megyek 

én is. Benézek az irodába, de nem lá
tom őket sehol. Gondolom, az állomási 
rendőrségre mentek s ballagni kezdek 
a vonat felé vissza. De éppen akkor 
kacagva jön ki a várószobából egy 
ember.

— A kalauznak húzzák a fogát — 
mondja.

Vidáman továbbviszem a kocsiba a 
jó hirt. És mindenki nagyon örvend 
ennek a megoldásnak, mert a békessé
get jelenti ezen a földön, ahol a ma
gyar együtt lakik a románnal és a jó- 
fogu szásszal.
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A tragikus módon elhalt, végtelenül ro
konszenves fiatalemberben Farkas Áb
rahám bodollői földbirtokos szeretett 
t es tvéré t  vesztette el. A korán elköltö
zött fiatal földbirtokos temetése április 
25 én ment végbe s azon a részvét 
a közbecsülésben és szeretetben álló 
gyászbaborult család iránt impozáns mó
don nyilvánult meg.

Halálozás. Bodon Rafael horkai kis
gazda, az egyesült párt horkai szerve
ze tének  hűséges és érdemes volt elnö
ke hosszas betegeskedés után életének 
64 ik é v é b e n  április 22 én elhunyt. Te
m e té se  a gyász és részvét őszinte meg
nyilatkozása mellett ment végbe vasár
nap délután az özörényi reform, teme- 
i bér. Elhunytét özvegye szül. Székely 
Judit valamint gyermekei : Béla, István, 
E r z s é b e t ,  Gyula, Zsigmond és Borbála 
családjaikkal, továbbá kiterjedt, nagy 
r o k o n s á g  gyászolja. Az egyesült pártot 
H e v e s s y  László nyug. főszolgabíró, a 
tornaijai pártszervezet elnöke és Halász 
István főtitkár képviselték a temetésen 
és a sírnál Hevessy elnök mondott 
megható búcsúbeszédet.

A rimaszombati Magyar Jogvédő 
Iroda uj vezetője. A rimaszombati 
Magyar Jogvédő Iroda ideiglenes veze
tésével Baráth László dr. rimaszombati 
ügyvédet bízták meg, aki a Magyar Jog
védő Iroda vezetését május hó elsejével 
átvette.

Közvacsora. A „Pókayné" szereplői
nek részvételével rendezendő Lutherá
nus vacsora május hó 7-én esti 8 órai 
kezdettel lesz megtartva a Polgárikörben.

Hit Sz liács gyógyfürdőről:
a Bristol-Tatra Amália szállodai és 
éttermi üzemvezetősége ezúton adja 
nb. vendégeinek és a n. é. közönség
nek tudomásul, hogy üzemét április 
hó 30 án megnyitja. — Szépen be
rendezett szobák (folyó hideg és me
leg vízzel) elsőrangú élelmezéssel ju
tányos árban kaphatók. — Minden 
vasár- és ünnepnap hangverseny, zene 
és tánc. — Szezonmegnyitásra április 
30-án és május l én kivételes pausál- 
árak : szép lakás, elsőrangú élelme
zéssel, kiszolgálással, kurtaxával na
ponként Ke. 35.—. Prospektussal és 
információkkal készségesen szolgál a 
Bristol-Tatra Amália üzemvezetősé
ge, vagy Strauss Gyula vendéglős 
Sliac-Kúpele.
Kamarai nap Rimaszombatban. A

besztercebányai keresk. és iparkamara 
által rendszeresített kamarai napot hét
főn tartották meg Rimaszombatban a 
járási ipartársulat és a járási kereske
delmi grémium közös rendezésében, dr. 
Balko János kamarai titkár, dr. Gindl 
jenő kamarai fogalmazó, dr. Kubacsak 
János kamarai adóreferens és Csipka 
Károly kamarai képviselő közreműkö
désével, illetőleg az utóbbi elnöklésé
vel. A napirend előtt Valaszkay Rezső 
ipartársulati elnök üdvözölte a kamara 
hivatalos kiküldötteit, valamint a járás 
képviseletében megjelent Hanesz Emii 
járásfőnököt és Németh Lajos iparügyi 
referenst. Csipka elnök szlovák és ma
gyar nyelvű megnyitó beszéde után Ha
nesz Emil járásfőnök mondott üdvözlő 
beszédet, melynek elhangzásával dr. 
Balko kamarai titkár a kamarai napok 
rendezésének céljairól, a kamarák mun
kaköréről és kereskedelempolitikai fel
adatairól, majd a kamarai képviselők és

tanácsosok kötelességeiről, Gindl ka
marai fogalmazó, dr. Kubacsak kamarai 
adóreferens a számlabélyegzésről, a ke
reskedelmi levelezésről, könyvek veze
téséről és adókérdésekről tartott elő 
adást. A kamarai nap résztvevői nevé
ben Valaszkay Rezső köszönte meg az 
előadásokat s egyben az önálló iparo
sok és kereskedők aggkori és nyugdíj
biztosítási ügyében, az aggkori segély
nek az orságos hivatal által történő 
szűkkeblű utalványozása, a vasárnapi 
munkaszünet országos szabályozása, a 
készülő tanoncz-törvényjavaslat és a 
cipészipar jogosítványokkal való vissza
élés ügyében intézett kérdéseket az 
előadókhoz, sérelmezve egyben azt is, 
hogy kamarai képviselők kinevezésénél 
teljesen mellőzték a rimaszombati ipa
ros és kereskedő érdekeltségeket. Va
laszkay elnök felszólalására dr. Balko 
titkár adott kimerítő felvilágosításokat 
és azokat úgy a felszólaló, mint a részt
vevők köszönettel vették tudomásul. 
Dickmann Dezső keresk. grémiumi el
nök a házaló kereskedelem és a kirakó
vásárokkal kapcsolatos sérelmeket, Szlá- 
vik Lajos asztalos szakosztályi elnök 
pedig az asztalosiparosok nyugdíj és 
adópanaszait terjesztette elő és tiltako
zást jelentett be az ellen, hogy a füleki 
zománcgyár fabútorok gyártására ren
dezkedjék be. Remenyik István rima- 
szombati órás a tisztességtelen verseny 
miatt szólalt föl. — A felszólalásokra 
ugyancsak dr. Balko titkár reflektált. A 
kamarainap Csipka és Valaszkay elnö 
kök záróbeszédével fejeződött be.

Néniét tannyelvű polgári leányis
kola és ugyancsak német tannyelvű 
egyéves női kereskedelmi tanfolyam 
Sp. Nová Vesen (Igión). A polgári is
kola internátussal van egybekötve. A 
tartásdij havi 300 korona. Kitűnő ellá
tás, gondos nevelés és felügyelet. — A 
kereskedelmi tanfolyamot látogató nö 
vendékek megbízható magánházakban 
havi 350 koronától feljebb ugyancsak 
gondos felügyeletben és elsőrendű ellá
tásban részesülnek. Felvétetnek növen
dékek felekezeti különbség nélkül. — 
Prospektussal és mindennemű felvilá
gosítással mindenkor szívesen szolgál 
az evang. Polgári Leányiskola Igazgató 
sága, Spiská Nová Vés (lgló).

A madarak és fák napja Rima
szombatban. A helybeli áll. el. magyar 
leányiskola az összes helybeli iskolák
kal karöltve április hó 24 én rendezte 
a szokásos „Madarak és fák napját". 
Az ünnepséget eredetileg a szabadban 
tervezték, de a rossz idő miatt a torna
teremben tartották meg. Változatos mű
sorszámokkal hívták fel a közönség és 
az ifjúság figyelmét, hogy óvják a fákat 
és védjék a madarakat. A mfisorszámok 
elhangzása után fogadalomtételre szólí
tották fel az ifjúságot, akik meg is Ígér
ték, hogy egész életükben óvni, védeni 
fogják a fákat és a madarakat.

A „Láz“ előadásai. Április 30 án és 
május 1-én este 8 órai kezdettel, a 
Polgárikör színháztermében előadásra 
kerül a rimaszombati Magyar Dalegylet 
rendezésében és javára, a Blaha Lujza 
műkedvelő társaság tagjainak közremű 
ködésével, a járási magyar közművelő
dési testület védnöksége alatt, Lakatos 
László „Láz" cimü rendkívül hatásos, 
most is műsoron levő nagy drámája. A 
„Gömöi"-ben már közölt szereplői név
sorban azóta némi változás állott be, 
nevezetesen a külföldre utazó Leeső Ida 
helyett Vámosy Béláné s a rendkívül 
elfoglaltsága miatt akadályozott Durda 
Elemér helyett Vámosy Géza szerepel
nek. — A dalegylet kéri a nagyérdemű 
közönséget, hogy támogassa kulturtörek- 
vését azzal, hogy a két nap valamelyi
kén megtekinti a nagyhírű darabot, er
kölcsi elismerést is szolgáltatva ezzel 
az önzetlenül munkálkodó műkedvelő 
gárdának 1

Törvényjavaslat az iskolaorvosi ál
lások szervezéséről. Mint értesülünk, 
az egészségügyi minisztérium elkészí
tette az iskolai orvosok alkalmazására 
vonatkozó törvényjavaslatot, melynek 
megvalósulása esetén az iskolai ifjúság 
orvosi felügyelete törvényes alapokra 
helyeződne. Á javaslat célja: az iskolai 
orvosi felügyeletnek az egész állam te
rületén egységes alapon való megszer
vezése és a végrehajtásra nézve egyön
tetű irányelvek megállapítása. Az orvosi 
felügyeletet ezek szerint külön iskolai 
orvosok gyakorolnák, akiknek javadal
mazása közpénzekből (állami, országos, 
járási stb.) történnék.

A rimaszombati hősök emlékművé
re az utolsó kimutatás óta újabban a 
következő önkéntes adományok folytak 
be a Rimaszombati Bankhoz: Czelder 
Samu a már kimutatott 20 koronán ki
vül m é g ............................ Ke 30.—
Nagy Jenő bőrkereskedő 25.-
Közbirtokosság és gazdakör
R im aszo m b a t................... 250.—

Stolcz J e n ő ........................ 50.-
Istók L e n k e ....................... 50.—
Fráter Jó zse f ................... 20.—
Dr. G. S. Budapest . . . 20.-
Váry János IV. részlet . . 17 —
Dr. Bernáth Gyála . . . . 30.—
Dobránszky János . . . . 20 .-
Takács István Miskolc, ko-
szorumegváltás................... 50'

Heksch Bertalan cég . . . 40 .-
Magyar Dalegylet Dr. Tör-

köly József diszelnökének
elhalálozása alkalmával ko-
szőrű megváltás . . , . 150 —

Runyay Györgyné és fia. . 5 0 -
Dr. Dessewffy Árpád Feled 2 0 -
B. Gy...................................... 20 —
Pogány E m il ........................ 50.-
Özv. Marikovszky Istvánná. » 20.—

Összesen . Ké 912.—
Az eddig adományozott ősz-
szegek a „Gömör" ápr. 16.
kimutatása szerint . . . „ 6950.20

t
:
♦

Az újabb gyűjtés végösszege „ 7862.20 
A jószivü adakozóknak hálás köszö

netét tolmácsolja az emlékműbizottság. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ M egegyezés ♦
|  pénzügyi értekezések tekintetében. ♦
♦ Britániai cég szárazföldi fiókjai * 
X  részére jó ügynököket keres, főbb X
♦ központi helyekre, akik hasznos ♦
♦ kereskedelmi tevékenységet fejte- 4  
$ nek ki a cég érdekében. Jól kell $
♦ érteni: bankügyletek, részvények, ♦
♦ váltók, nyersanyagok és szaba- t  
X  dalmak üzletkötéséhez. A jelent- X
♦ kezők részére nagy lehetőségek ♦
♦ vannak biztosítva : határozott dija- 4  
X  zás, jó százalék, esetleg osztalék. J
♦ Diskréció biztosítva. Részletes aján- ♦

latokat a következő cimre kell * 
küldeni: ♦
Audley Chester § Brown, X

♦ Limited 1
♦ Weavers Hall 4
|  22. Basinghall Street. t
X L O N D O N ,  E. C. 2. f
♦  Agence Continentale 28 Rue Saint Ml- 4
X  ehet Bruxelles, Be’gique. ♦
♦  Tél: 176165-176361 et 62. 4
X  Adress t é l : Valeco. ♦
♦ ♦ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kérelem. Szeretettel és tisztelettel 
felkérjük az iparoskör tagjait, barátain
kat és mindenkit, akik a magyar iparos- 
ifjúság szellemi nevelését fontosnak és 
nemesnek minősitik, hogy a birtokuk
ban előforduló felesleges megfelelő ol
vasmányokat, folyóiratokat, képeslapo
kat vagy szakkönyveket juttassák el az 
alulírottakhoz az iparoscserkészcsapat 
részére való hasznos felhasználás végett. 
Ugyancsak kérjük, hogy akiknek már 
nem használható gramofon-lemezeik van
nak, adják át szintén az alólirottaknak, 
mivel mi azt hasznosítani tudjuk. — A 
nemeslelkü adakozóknak a leghálásabb 
köszönetünket fejezzük ki. Rimaszombat, 
1937. április 27. — Králik János, iparos
köri elnök. Szőllösy István, iparosköri 
titkár, az iparoscserkészek parancsnoka. 

„Kit harcolva látott a felkelő nap, 
azt elesve látta lemenőben . . . .“ 

Közel 140 en vannak, kiknek emlékére 
a szülőváros kegyelete méltó emlékmű
vet alkotni kíván, sikerülni fog-e vájjon 
olyat alkotni, mely valóban méltó lesz 
emléküket megörökíteni? — Igen nagy 
még a hiányzó összeg s mégis megkez
dődik az építési munka, mert az emlék
műbizottság bízni akar abban, hogy a 
hősök szülővárosának közönsége továb
bi áldozatkészséggel támogatni fogja e 
nemes törekvést, hiszen önmagát tisz
teli meg az, ki a hősök emlékművére 
áldoz. A Rimaszombati Banknál bármi
lyen összeg e célra befizethető, aki 
nyíltan nem kíván áldozni, teheti ezt 
jelige alatt is. — A hősök emlékművé
nek felállítása ügyében április hó 25-én 
tartott ülésén a nagyválasztmány az em
lékmű felállitási munkálatainak meg
kezdését egyhangúlag elhatározta. Ezen 
munkálatok már a jövő héten kezdetü
ket veszik a főtéren.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, április 30-án és 
május 1-én kitűnő bécsi film a kis osztrák 

„Shirley“-vel T. Starkeval:
A tengerészek kedvence

T. Starke, Wolf Albach Retty, Romanovsky.

Kedden, május 3-án kitűnő amerikai nagy
városi csemege:

Táncra születtem 
(Szalmaözvegyek)

Szerdán, május 4-én amerikai szenzációs 
kultur nagyfilm:

Tundra

Csütörtökön, május 5-én érdekes bécsi 
film a diákszerelemről :

A nyolcadista leány regénye

Rendelet az iskolai nemzetvédelmi 
nevelésről. Az iskolaügyi minisztérium 
rendeletet adott ki a népiskolák honvé
delmi nevelésének programmjáról. A 
rendelet szerint a népiskolák növendé
keit ápolószolgálatra képezik ki, azon
kívül résztvesznek a polgári légvédelmi 
szervezet munkájában. A rendelet értel
mében a polgári iskolák tanulói 14 éves 
koruktól vesznek részt a védszolgálati 
előkészítésben, 17 éves kortól kezdőd
nek a fegyveres gyakorlatok. A rendelet 
folyó év április 1-én lépett életbe.

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

Körutazási jegy. A vasutügyiminisz- 
térium május hó 1-től október hó 31-ig 
újból bevezette a csehszlovák állam
vasutak összes vonataira a körjegyet. A 
már megvolt körutazási jeggyel szem
ben változások állottak be, amit itt köz
lünk : A jegyek három nappal az uta
zás megkezdése előtt írásban az állo
más főnökségnél megrendelendők. A meg
rendelés alkalmával 10 KS. foglaló 
adandó. A jegy névre szóló, át nem ru
házható, a tulajdonos által aláírandó, a 
vonatvizsgáló személyzetnek jogában 
áll kérni az aláírás megismétlését. — 
Ugyancsak a tulajdonos igazolhatja 
személyazonosságát más okmányokkal 
is. — Á körjegy legkevesebb 3, legtöbb 
8 vonalszakaszt tartalmazhat. A körjegy 
kombinálva is kérhető, egyik szakasz
2-ik, a többi 3 ik vagy megfordítva stb. 
kocsiosztályra. — A kedvezmény;

300-500 km...............20%
501—1000 km. . . . 30%

1001— km. felül . . . 40%
Megjegyeztetik, hogy az utazás minden 
vonalszakasznál megszakítandó, ugyan
azon vonattal a továbbutazás nincsen 
megengedve. — Minden egyes utazás 
megkezdésénél — még a vonalszaka
szoknál is — a személypénztárnál a 
jegy lebélyegezendő s csak ennek meg
történte után folytatható az utazás. — 
Bővebb felvilágosítással a vasúti állo
más szolgál.

Erőszakos férj. Bódi István tornaijai 
pásztor a múlt napokban felszólította 
évek óta különváltan élő feleségét a há
zassági életközösség helyreállítására s 
miután az asszony ezúttal ismételten 
elutasította, életveszélyes fenyegetések
kel igyekezett jobb belátásra birni. 
Éjnek idején a férj megjelent felesége 
lakásának ablaka előtt és egy súlyos 
tárggyal betörve az üvegtáblákat, igye
kezett bemászni a házba, hogy végleges 
leszámolást rendezzen. Á megtámadott 
asszony nem vesztette el lélekjelenlétét, 
hanem revolvert fogott a merénylőre és 
azzal riasztotta el. A csendőrség őrizet
be vette a férjet és átadta a tornaijai 
járásbíróságnak.

Kevés a takarmány — lopással pó
tolta. Lambrich György 35 éves for
gácsfalai földmives, hogy a takarmány- 
inség következtében megszaporodott ál
lattartási gondjain segítsen, éjnek idején 
rendszeresen kijárogatott a község szom
szédságában levő Pliesková-pusztára és 
ott Zupper Mária csürjéből ponyva
számra hordozta haza a finom szénát. 
A lopást a tulajdonos észrevette és az 
elhuladozott szénacsomókat követve ki
nyomozta a tettest. A megindult eljárás 
során a gazda egykedvűen ismerte be, 
hogy saját takarmánykészletei kifogytak 
s hogy állatairól gondoskodni tudjon, 
pénz hiányában kénytelen volt ott sze
rezni takarmányt, ahol tudott.
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A Rimaszombati Közbirtokosság 
közgyűlése április hó 24 én tartatott 
meg Vozdry Sámuel elnök vezetésével 
a városháza tanácstermében, mely köz
gyűlésen a tagok nagy számban jelen
tek meg, ami azt jelenti, hogy a tagok 
erősen érdeklődnek az egyesület ügyei 
iránt. — Az elnöki megnyitó után az 
elnök jelentésében az egyesület ered
ményes működéséről számolt be, külö
nösen kiemelvén a várossal történt bé
kés megegyezést a szabadkai legelőkre 
vonatkozólag. — A gazda a múlt évben 
a legelőkre kihajtott állatok létszámáról 
tett jelentést. A tenyészbikákra vonat
kozólag jelentette a gazda, hogy azok 
úgy kvalitás mint kondíció tekintetében, 
a járási mezőgazdasági bizottság szerint 
a járásban jelenleg a legszebb tenyész
állatoknak mondhatók. Ezután a szám- 
vizsgáló bizottság tett jelentést a pénz
tár állapotáról és a zárszámadásokról, 
valamint az egyesület vagyoni állapotá
ról, mely szerint minden a legteljesebb 
rendben találtatott, az egyesület vagyo
na 1937. dec. 31-én 160.720— Ki. az 
előző évi 155.196Í5 KS-vel szemben s 
igy a múlt évi vagyonszaporulat 5523'85 
Ki. — A közgyűlés az elnökség által 
beterjesztett s 1938. évre szóló költség- 
vetést egyhangúlag elfogadta, amely 
szerint úgy a legelőbérek, mint a mező
őrbéri dijak a múlt éviek szerint lesz
nek a folyó évben is kivetve, dacára a 
szabadkai legelőügy békés elintézése 
tekintetében vállalt s a város részére 
teljesítendő 35.000'— Ki összeg fizeté
sének, ami az egyesület jó és igen 
ügyes vezetését igazolja.— Kosko Lajos 
és társa telekkönyvi kiigazítási ügye is 
kellő elintézést nyert. — Több — a mező
rendészetre vonatkozó — indítvány elő
terjesztése és megvitatása után a köz
gyűlés az elnök záró szavai után vé
get ért.

Filmszínház. Április 30. és május 1. 
színre kerül „A tengerészek kedvence" 
cimü német nyelvű film, melynek fő
szereplője a kis Traudi Stark, valamint 
Wolf, Albach, Retty. A kis Kriszta vélet
lenül egy hajóra kerül. Ott csakhamar 
mindenki kedvencévé válik s különösen 
Ferrari hadnagy foglalkozik vele, kinek 
később majdnem kellemetlenségei tá
madnak, mikor a kis Krisztát rokonai
hoz viszik.

Május 3-án bemutatásra kerül „Tánc
ra születtem" (Szalmaözvegyek) c. ame
rikai Metrofilm, mely különösen szin- 
pompás revüivel s az ezekben szereplő 
válogatott táncosnőkkel hatalmas siker
re tett mindenütt szert s főkép a tánc 
és zene barátait bűvöli el. Főszereplők: 
Eleonor Powell, Jamas Stewart, Vergi- 
gia Bruce.

Május 4-én „Tundra" cimü film ke
rül előadásra, mely az Északi sark vi
lágában, Alaszkán játszódik le. Komor 
jéghegyek, sovány erdők között meg
ismerkedünk a jégvilág, főként a pré
mes állatok világával, mellyel párhuza
mosan egy amerikai orvos kalandos 
élete tárul elénk. Különösen kétmedve- 
kölyök kedves játéka tűnik fel. A film 
cselekménye szórakoztató, tanulságos és 
humoros.

Május 5-én „A nyolcadista leány re
génye" cimü németverziós film kerül 
lepergésre. Andersen tanár szerelmes 
Kerstin nevű tanítványába s hogy lep
lezze érzelmeit, a leányt üldözi, közben 
regényt ir, melynek főhőse Kerstin, ki 
iránt Hultgren is érdeklődik s csalárd 
módon elsajátítja s Kerstinek küldi An
dersen vallomásait. Kerstin később rá
jön a turpisságra s igyekszik a kibon
takozást siettetni. Főszereplők: K. Lud- 
wig Diehl, Jutte Freybe és Kurt Meisel.

Gázolás a tornaijai halál-csárdá
nál. Benedik Lajos tornaijai lakos mo
torbiciklivel Harkácsról jövet a tornaijai 
u. n. Halál-csárda melletti veszélyes 
kanyarban elütötte Simon István bejei 
lakost, aki a kerékpár láttára elvesztet
te lélekjelenlétét és jobbra-balra futko
sott a gép előtt. A gázoló kerékpárost 
a rimaszombati kerületi biróság büntető 
tanácsa az egyhitő körülmények figye
lembevételével 300 korona pénzbünte- 
tetésre Ítélte jogerősen.

KézrekerQlt a rimakokoval templom
persely fosztogatója. Ismeretlen tet
tesek az utóbbi időben rendszeresen 
fosztogatták a rimakokovai római kato
likus templom perselyét, a legszorgal
masabb ellenőrzés dacára sem sike

rült azonban a tolvajt kézrekeriteni, 
most a véletlen a hatóságok kezére jut
tatta a fosztogatót egy fiatalkorú su- 
hanc személyében. A vasárnapi mise 
után a plébános visszatért a bezárt 
templomba és ott egy suhancot talált, 
aki a lelkész kérdéseire beismerte, hogy 
részint egyedül, részint társaival együtt 
rendszeresen bezáratták magukat a tem
plomba a délelőtti mise végeztével s a 
délutáni kapunyitásig kényelmesen ki
fosztották esetről-esetre a templom per
selyét, mindenkor 10—20 korona zsák
mánnyal térve haza a kirándulásról. A 
perselytolvajok ellen a fiatalkorúak bí
róságánál megindult az eljárás.

Birkát lopott a juhász. Fekete Ist
ván várgedei gazdától éjnek idején 8 
birkát hajtottak el ismeretlen tettesek. 
A károsult feljelentésére megindult nyo
mozás során a lopott állatokat Imrecze 
József gömörsidi, Margit-pusztai juhász
nál találták meg a csendőrök s miután 
Fekete kétségtelenül felismerte birkáit, 
a tettest letartóztatták és átadták a fe
ledi járásbiróságnak.

Erőszak kísérletéért 9 hónapi fog
ház. Mag Géza hambár-deme hidegkúti 
legény múlt év májusában az egyházas- 
básti erdei utón megtámadott egy asz- 
szonyt és erőszakot igyekezett rajta 
elkövetni, tettének végrehajtásában azon
ban a sikoltozásokra elősiető Pál Gá
bor megakadályozta. A hevesvérű le
gény fölött most Ítélkezett a rimaszom
bati kerületi biróság büntető tanácsa és 
errőszakkisérlete címén kilenc havi fog
házra Ítélte. — Az elitéit azonnal meg
kezdte büntetésének letöltését.

S P O R T .
A CsAF-MLSz középkerületének 1938. 
évi XIV. számú hivatalos közleményei.

Közöljük tagegyesületeinkkel, hogy a 
Szövetségi Kupa Bizottság az április hó 
8 án tartott ülésén az alábbi javaslatot 
teljes egészében elfogadta, miért is a 
következő kupa-mérkőzéseknél a sza
bályzatok eme módosításokkal érvé
nyesek.

A Sz. K. B. a kupa-mérkőzések kez
detét folyó év május hó 29-ébe állapí
totta meg. — A II. oszt. egyesületek ré
szére a nevezési zárlat május hó 10-én 
van. A kerületi sorsolás május hó 12 én 
lesz 1

Javaslat a Csehszlovákiai Magyar 
Kupa szabályzatának módositására.

/. §  3. (uj bekezd.) A kupamérkőzé
sekre kötelezett, vagy arra benevezett 
csak teljesen kivételesen megindokolt 
esetben, a Kér. Kupa Biz. és Szöv. Ku
pa Biz. jóváhagyásával mondhatja le a 
részvételt. — Ama napon azonban, ame
lyen kupamérkőzést kellene játszania, 
semminemű mérkőzésen nem szabad 
résztvennie. — Ha az egyesület a fönti 
jóváhagyás nélkül mondaná le a kupa- 
mérkőzést, akkor diviziós egyesületet 
150 Kö, I. oszt. 100 Kő, többit 50 K5 
pénzbírsággal és szabad mérlegelés sze
rint 1 — 4 heti játéktilalommal kell súj
tani.

5. § 2. a. pontnál „minden esetben" 
szavak kimaradnak.

c. (uj bekezdés) A kupa-elődöntőkbe 
és döntőkbe jutott egyesületekre az a. 
alatti kivétel nem vonatkozik, azaz ezek
nél nem jön tekintetbe az osztály-kü
lönbség.

6. §  ndl a „bajnoki" szó után „és 
egyéb" szavak.

1 1 . §. e. pont folytatása: „ ... igény- 
bevételét ; ellátás megállapodás szerint 
vagy természetben, vagy annak ellen- 
értékeképen ebéd 10 K5, vacsora 7 Ki 
személyenként."

Utolsó pontnál: „ ... 50—50%-ban il
leti meg, a diviziós csapatok azonban 
250 Ki minimális részesedést kapnak. 
Esetleg ráfizetés..."

13. §  ndl beszúrás: „ ...  csupán a cso
port I. (nyolcas) főfordulójában..."

14. §-ndl a cím: „A kupa-védő és di
viziós csapatok részvétele."

1 . bekezdés teljesen kimarad, helyette: 
„A kupa-védő és diviziós egyesületek 
csupán az első teljes fordulóba kapcso
lódnak be."

15. §. teljesen uj: „Teljes fordulók: 
4, 8, 16, 32 résztvevővel: az ezeken fö
lül lévő egyesületeket selejtező mérkő
zésekkel kell a legközelebbi fönti lét

számra leapasztani a 14. §. 1. bekezdé
sének figyelembevételével. A fordulókat 
addig kell játszani, amig 2 csapat ma
rad. — A diviziós egyesületeket úgy 
kell sorsolni, hogy ezek a sorsolási táblá
zat alsó és felső ágazatába is jussanak."

2 0 . §. 1 . bekezdés utolsó mondata kö
vetkezőképen módosul: „Óvási ügyek
ben hozott határozatai ellen további föl- 
lebbezésnek nincs helye, egyéb ügyben 
hozott határozatai ellen CsAF—MLSz 
szabályzatai alapján az Igazgató Tanács
hoz lehet föllebbezni."

2 . bekezdés d. pontjánál a „...végleg 
dönt." szavak helyett: „...II. fokon ha
tároz."

Átigazolási rész:
Az április havi átlépések közül aláb

biak kerültek 6 havi nyilvántartásba:
Luptdk Béla: L. kisfalusi Vasas—Lo

sonci AFC: 300 Kő ellenében.
Zadrobilek Ferenc: Kassai SC— Lo

sonci AFC.
Fölhívjuk az egyesületeket, hogy át

lépésnél, amennyiben azonnali kiadatás 
van, szükséges az illeték föladását iga
zoló szelvényt mellékelni, ellenkező eset
ben a Központ nem vezeti keresztül az 
átlépést, még azonnali kiadatás és sür
gősség esetében sem, csupán a bank- 
jóváirás után !!!

Figyelmeztetjük egyesületeinket, hogy 
átigazolásokhoz az illeték a hó 7-ig be
fizetendő ! Később érkezőket a Központ 
érvénytelenít!!!

Rimaszombat, 1938. április hó 26.
Bokor Dezső s. k. Briinner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B  A L L .
Törekvés—Tamásfalai MSC 1:0 (0:0).

Biró: Szabó (Fülek).
Felázott talajon meglehetősen alacsony 

színvonalú játékot eredményezett a kö
zépkerületi „derby". Az eredmény a Tö
rekvés bajnoki címét jelenti, azonban a 
mutatott játék nem felelt meg a bajnok- 
csapattól megkívánható teljesítménynek. 
A sáros pálya és a lelkes ellenfél meg
hiúsították a Törekvés gólszerzési lehe
tőségét. A szerencse sem igen fogadta 
kegyeibe a Törekvést, csupán a győztes 
gól elérésénél, mert az a II. félidő 44. 
percében diktált 11-esből esett. (Lőkös 
értékesítette.)

A Törekvés kezdetben még elfogad
ható játékot mutatott — főleg a védel
met illetőleg, — azonban az eredmény
telenség összezilálta a csapat sorait és 
csapkodó játék alakult ki. A csatársor 
igen mérsékelt teljesítményt nyújtott, 
csupán az Árvay-Tromka balszárny ját
szott elfogadhatóan. A fedezetsorból is 
csak Kocsis nyújtotta szokott játékát, 
Szabó gyenge volt, Ríz pedig a játék 
elején megsérült. A közvetlen védelem
ben Gajarszky megbízható volt, Gyürék 
volt a jobbik hátvéd, Lőkösnek nem si
kerültek a rúgásai.

A tamásfalai csapat végig igen lelke
sen, odaadással küzdött és megakadá
lyozta a bajnokcsapatot a gólszerzésben. 
Elsősorban a Molnár 1. Radócz II. hát- 
vádpár dolgozott keményen és jól. A fe
dezetsorban a veterán Solymossy küz
dött szívvel. A csatársorból Ofesárik, 
Csák és Molnár II. emelkedtek ki.

Szabó bíráskodása több hibát tünte
tett fel.

Törekvés XI.—Panidarócl ITE 5:1.
Biró: dr. Weinberger.

II. oszt. bajnoki. A Törekvés ifjak ma
gas gólaránnyal győztek, de játékuk 
alatta maradt szokott teljesítményüknek. 
Jók voltak: Róth, Juhász, Goldberger, 
Mester, Vályi.

Slovan—Breznói SK 2:2  (1:0). —
Biró: Lakota.

Tamásfalán játszódott le a mérkőzés, 
amely igazságos eldöntetlennel végző
dött. Slovan góllövői: SchMchter, Paulo.

Tornaijai SC-LAFC XI. 5:1. — A 
TSC Tornaiján nagy fölénnyel győzte le 
a LAFC tartalékcsapatát s ezzel a győ
zelemmel elkerült a bajnokság utolsó 
helyéről.

Főlek! TC XI.—Apátfalal SC 6:0.—
Könnyű győzelem Losoncon.

A Törekvés vasárnap a Füleki TC 
XI. ellen játsza itthon utolsóelőtti bajno
ki mérkőzését. A mérkőzés kimenetele a 
bajnokság szempontjából már nem bir 
jelentőséggel, azonban a Törekvésnek 
több szempontból fontos a mérkőzés

megnyerése: 1. jóvá kell tennie az el
múlt vasárnapi gyengébb szereplését, 2. 
revánsot kell vennie az őszi füleki ve
reségért, 3. biztosítania kell elsőségét is 
a bajnokság megnyerésén kívül. Becsü
letes küzdést, lelkes játékot várunk a 
csapattól. A mérkőzés délután 4 órakor 
kezdődik. Előtte délután 2 órakor a Tö
rekvés XI. játszik II. oszt. bajnoki mér
kőzést az Osgyáni SE csapatával.

A Slovan Tiszolcon játszik az ottani 
SK ellen. A Slovan győzelme igen fon
tos, mert vereség esetén kiesés veszélye 
is fenyegeti. A Slovan nagyobb rutinja 
bizonyára két pontot fog eredményezni 
számára.

Megalakult a Rimaszombati Sport
barátok Asztaltársasága. Szerdán este 
a Polgárikörben barátságos összejövetel 
keretében megalakult a Rimaszombati 
Sportbarátok Asztaltársasága. Az Asztal- 
társaság céljául tűzte ki a rimaszombati 
magyar sportélet fellendítését és hatha
tós támogatásának előmozdítását. Ezt a 
fehér asztalnál folytatott s a sportélet 
ügyes-bajos dolgait taglaló eszmecsere s 
a közönség körében folytatott hathatós 
propaganda utján kívánja lehetővé tenni. 
Tisztikart is választottak, főbb tisztsé
geket a következőképen töltötték b e : 
díszelnök Márkus László, tiszteletbeli 
elnök Schreiber József, elnök Makovits 
Jenő, társelnök Weisz Ármin, ügyv. igaz
gató dr. Andrik László, a szerv. biz. el
nöke Bokor Dezső, titkár Altmann Fe
renc, vig. biz. elnök dr. Weinberger Tibor.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.
• »
Üzlet áthelyezés!!
Tisztelettel értesítem az 
n. b. közönséget, hogy
ó r a  és é k s z e r  ü z e m e m e t  
május 1-től áthelyezem 
Stefanik-u. 8. szám alá.
A nagyérdemű közönség további párt
fogását kérve maradok tisztelettel :

REM ÉNYI £  KÁLMÁN
órás és ékszerész.

Értesítés!
Közös bádogos és vízvezeték 
szerelési vállalatunkat Jánosi 
u. 24. sz. alatt nyitottuk meg. 
Kérjük a n. érdemii közön
ség támogatását

Blatt és Bartek.
Nagy választék világmárkás rádiókban. 
Kedvező fizetési feltétetek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. -  A JéNA-i DURAX tűz
álló üvegedények kizárólágos lerakata.
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek
— Sokszorosító gépek — Kedvező al

kalmi vételek, olcsó árak,
V ám ossy G. és T ársánál
kapható. Masaryk-tér 2. sz.
— — —

1200 mni cséplőgarnilura eladó
keveset használt traktorral, ele
vátor és szerszámkocsival. — 
Ár megegyezés szerint.

özv. F in ka Oszkárné
Zvolen, u. Vansovej 5. 10.

Eladó ház.
Egy kisebb és egy nagyobb 
ház eladó.

Cím megtudható Tópart u. 21. sz. alatt.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Rimaszombat vá

ros és vidéke n. é. közönségét, hogy 
hosszú segédi gyakorlatom után önálló
sítottam magamat s Rimaszombatban

SZOBAFESTŐ és MÁZOLÓ
ipart folytatok. — Minden e szakmába 
vágó munkát a legjutányosabb áron vál
lalok. — A n. é. közönség szives párt
fogását kérve. tisztelettel:

ÖRSI  J ÓZ S E F
szobafestő és mázoló.

Rimaszombat Pokorágyi utca 23. sz.
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