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és mülép
Kercsiknél

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK-TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. K ézira tokat v issza  nem adunk.

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

ELŐ FIZETÉSI DIJA K: Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

A hlrlapbélyeg használatát a kassal postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

Anyák napján.
Szebbet, vonzóbbat alig lehetne 

gondolni ennél a szónál: anya.
A költő képzelete, az iró magas 

szárnyalásu gondolata nem tud ma- 
gasztosabbat elképzelni az anyai 
méltóságnál.

Az érzelmek minden lágyan zen
gő húrja rezdül mélységes harmó
niába és Amati hegedű finom húr
jai alig méltók ezt a szívhez szóló, 
emberi szivek mélyén rezdülést ki
váltó, gyöngéd hangot kifejezni, a 
mi az anyai szó hallatára a halan
dók fülét a legkellemesebb, leg
vonzóbb érzésekkel érinti.

Magának a teremtésnek legbájo- 
lóbb gondolata ölt testet és válik 
kedves valósággá az anyai műkö
désben. Mert a teremtés két neme 
közül a férfiú egyenes vonalban 
halad és rövid lélekzésü hatása van 
a fejlődő bimbó körül: mig az 
anya egész gyöngéd lényét oda
adja az uj emberi ivadék fejleszté
sére. Testének melege, lelkének 
gyöngéd vonzalma mind összeját
szik abban, hogy a teremtés műve 
folytatódjék és friss, uj emberiva
dék jelenhessen meg a világon, 
életképes formában.

Anya nélkül nem jöhetne a vi
lágra a kicsiny emberi bimbó és 
kinyílása előtt elhervadna az anyai 
szeretet melengető karjai nélkül.

Ezt megérezte az ember már 
évezredek óta s a történelem fo
lyamán mindig magas piedesztálra 
emelte az anyát.

Magasan állott az anya a bar
langlaké ősember szemében is, 
megtisztelte őt a cölöplakó, is a 
maga egyszerű kalyibáiban. És mi
nél inkább fejlett a kultúra, annál 
nagyobb tisztelet övezte az emberi 
társadalomban az anyákat.

Költők vették elé fantáziájuk 
legragyogóbb gondolatait, a népek 
nagyjai: vezérei, királyai, papjai 
emelték az anyát eszményi mél
tóságra.

S amit nem tehetett meg a fér
fiak erős izma, parancsoló szava, 
rettentő, öldöklő fegyvere : azt 
könnyen elvégezte egy intéssel, egy 
halk szóval, egy szemrebbenéssel 
a gyöngéd nő, ha anyai méltóság 
emelte őt fenséges magasságba.

A honát megátkozó Corjolánt, 
mikor hazája ellen pusztító hadat 
akart vezetni : feltartóztatta az
anyai szó és visszatéritette oda, 
ahonnan előtört.

A spártai asszonyok hősökké 
nevelték fiaikat s azok az anya 
szavára bátran belerontottak egyen

lőtlen harcokba és győztek, mert 
magukon érezték az anyai szemek 
ragyogó tüzét. És azok előtt szé
gyenek volna bátran meg nem ál
lam a legkeményebb harcokban is.

Nagy hatalom volt és lesz is 
mindig az anyai szó, ameddig mű
velt és öntudatos emberek élnek 
a földön.

Az anyai szív  és szem módot talál 
oda is behatolni, ahová az apák nem 
tudnak eljutni. A női leleményesség 
fegyverei változatosak és ezer mély
séges hatást tudnak kiváltani.

Egyes nemzetek életében is na
gyon fontos az anyák szerepe. A 
magyar anyák meg tudják azt ten
ni, hogy gyermekeik megértsék, 
megtanulják nemzetük szellemét. 
Hogy el ne felejtsék őseik hagyo
mányát, hitét, hogy ki ne vetkőz
zenek abból az eszméből, amibe 
nemzetük évezredes kultúrája rin
gatta őket.

Ezt a ringatást hatásosabbá teszi

Amint már múlt számunkban beha
rangoztuk, a Rimaszombat és Vidéke 
Jótékony Nőegyesület folyó hó 9-én dél
után 5 órai kezdettel a Rimaszombati 
Bank tanácstermében, a Csehszlovákiai 
Magyar Gyermekvédő és Szünidei Gon
dozó Egyesület rimaszombati körzetének 
megalakítása tárgyában rendkívüli köz
gyűlést tartott.

A közgyűlést az egyesület elnöknője, 
Samarjay Jánosné vezette, aki a szép
számban megjelent tagok köszöntésével 
a közgyűlést megnyitva, az egyesület 
rimatamásfalvai épületeinek átalakításá
ra és jövedelmezőségében beállott vál
tozásra vonatkozó jelentést tétette meg 
ár. Zakdcs István titkár által. A jelen
tés tudomásul vétele után, elnöknő ja
vaslatára, a rimaszombati hősök emlék
művére újabb 150 korona adományt 
szavaztak meg, az anyák napja javára 
pedig 100 koronát adományoztak.

A napirend során Márkus László, la
punk főszerkesztője, mint a központ al
kalmi megbízottja, az Érsekújváron a 
múlt évben megalakult Csehszlovákia 
Magyar Gyermekvédő és Szünidei Gon
dozó Egyesült célkitűzését ismertetvén, 
a közgyűlés egyhangúlag kimondotta, 
hogy a nevezett emberbaráti egyesület 
rimaszombati körzetének itteni megala
kulását jónak és üdvösnek tartja és el
nöknő javaslatára elhatározta a Nőegy
letnek az uj egyesületbe tiszteletbeli tag
ként való belépését az alapszabálysze
rinti 1000 korona befizetésével.

Az elnöknő a tagok szives megjele
nésének megköszönésével ezután a Nő
egyesület közgyűlését berekesztette.

A Nőegylet közgyűlése után a Cseh
szlovákiai Magyar Gyermekvédő és 
Szünidei Gondozó Egyesület rimaszom-

az anyai kéz gyöngédsége. Az 
anya mesélő szavai belesugják a 
gyermek fülébe a nemzeti nyelv és 
történelem ismeretét és ha az anyá
tól hallja azokat a gyermek: mé
lyebb hatással gyökerezik be a 
szivébe, leikébe. Az igaz anyai 
behatás ki nem irtható a gyermek 
szivéből-lelkéből, még nagykorúsá
ga, férfikora napjaiban sem.

Ezen a szent napon : az anyák 
napján gondoljunk mélységes ke
gyelettel az emberiség legmagasz- 
tosabb kivirágzására az anyai mél
tóságban és tiszteletünk, megbe
csülésünk lobogóját hajtsuk meg 
földig az anyák előtt. Áldozzunk 
értük és segítsük a szegénysorsu 
anyákat, hogy fiaikat, leányaikat 
méltó tagjaivá nevelhessék nemze
tüknek és a müveit emberi társa
ságnak.

Anyák napján ragyogjanak felé
jük a tisztelet, szeretet éltető és 
fölemelő napsugarai. Y.

báli körzetének alakítására került a sor.
A megjelentek részvételével, Samar

jay Jánosné, mint az anyaegyesület igaz
gató választmánya tagjának elnöklete és 
Szakáll Lenke jegyzősége mellett ala
kulóvá vált közgyűlésen az alapszabá
lyok felolvasása után a megjelentek kö
zül negyvenen jelentkeztek tagul s 
ezzel az itteni körzet, melybe majd a 
feledi járás is bekapcsolódik, megala
ku ljak  mondatott ki s az ideiglenes 
tisztikar és választmány tagjainak jelö
lésére dr. Marikovszky Istvánná vezeté
sével kiküldött bizottság javaslata alap
ján egyhangúlag megválasztattak:

Elnökké: Samarjay Jánosné.
Ügyvezető elnökké: Holéczy Miklósné.
Társelnökökké: dr. Zakács Istvánné, 

dr. Veres Andorné.
Titkárrá: Istók Lenke.
Pénztárossá: Rosenberg Milly.
Ellenőrré : Benkovits Gyuláné.
Jegyzővé : Szakáll Lenke.
A választmány tagjaiul: Baráth Ká- 

rolyné, Blattny Árpádné, Kiss Mária, 
Martincsok Samuné, Dr. Rárósy Gyű 
láné, Sárkány Istvánné, Sichert Károly- 
né, Smál Gyuláné, Terray Istvánné és 
Tomcsányi Piroska.

A mindvégig a nemescélu egyesület
hez méltó komolysággal, lelkes hangu
latban lefolyt itteni körzet alakulásának 
kezdeményezését és megalakításának 
munkáját megértő szeretettel vállaló s 
az uj egyesületbe tiszteletbeli tagul be
lépő Rimaszombat és Vidéke Jótékony 
Nőegyesületnek, annak nagyszivjóságu 
elnöknőjének, Samarjay Jánosáénak, de 
az összes belépett tagoknak is Márkus

László alkalmi megbízott a központ ne
vében hálás köszönetét mondva s gyer
mekvédelmi nemes munkájukhoz Isten 
áldását és sikert kívánva, az elnöknő 
zárószavaival az alakuló közgyűlés vé
get ért.

Á ház- és földtulajdonosok figyelmébe.
Amint a város elöljáróságának 4396/ 

1938. szám alatt erre vonatkozólag ki
bocsátott hirdetménye is jelezte, az 1927. 
évi 177. sz. törvény és az 193Ó. évi 64. 
sz. kormányrendelet szerinti uj kataszteri 
felmérés városunkban e hónap elején 
megkezdődött,

Nem közömbös, sőt nagyon is fontos, 
hogy a tulajdonosok a legmesszebb- 
menőleg gondoskodjanak arról, hogy a 
mai régi ismert dűlőnevek és egyéb 
meghatározások valamiképpen meg ne 
változtassanak, azok az uj telekköny
vekbe és kataszteri ivekbe a maguk 
magyar eredetiségükben kerüljenek bele 
és a tulajdonosok nevei is eredeti ma
gyarságukban vezettessenek át.

Minden őslakos ház- és telektulajdo
nosnak kötelessége erre ügyelni és ezen 
törvényes jogával élni.

Nem maradt visszatetszés nélkül máris 
azon eljárás, hogy az uj kataszteri fel
mérésnél nem helybeli segéderőket, ha
nem idegeneket alkalmaznak és Rima
szombatban, ebben a dr. Dérer igazság
ügyi miniszter szerint is „ősi magyar 
városban" a beltelkek és tulajdonosai
nak összeírásával megkezdett felmérési 
eljárás során magyarul nem tudó ösz- 
szeiró járt és jár házról-házra s végzi 
nehézkesen a magyar nyelv nem bírá
sa miatt gyorsnak éppen nem mond
ható munkáját.

E sérelem orvoslása iránt a megfe
lelő törvényes lépések megtétettek.

A  szegényházban.
Városunk szegényházát fölkerestük a 

múlt héten a liget mellett. Ott van el
helyezve a hajdani járásbíróság épüle
tében.

Elhelyezése nem volna rossz, ha a 
fejlesztéshez szükséges átalakításokat 
elvégeznék rajta. Mert a rimaszombati 
szegényház jelenlegi alakulatának meg
felelő, sőt sok tekintetben elismerésre 
méltó.

Jelenleg a cselédsorban elszegénye
dett és kiöregedett néposztály jó elhe
lyezését szolgálja, de tulajdonképen az 
elszegényedett polgári osztályúakat is 
lehetne ott ápolni öregségükben, ha 
volnának arra megfelelő helyiségek. Hi
ánya még az is, hogy nincs betegszo
bája s igy a betegeket az egészségesek
kel együtt tartják.

Jelenleg meglehetősen kevés a lét
szám. Összesen 12 elöregedett ember 
húzódik meg benne, de volt már ott 
kétszerannyi is. Most 6 férfi és hat nő 
talál ott jó elhelyezést és tisztességes 
élelmezést. Kapnak reggelit, ebédet, va
csorát, ruházatot, gyógykezelést. A vá
rosi orvos látogatja az intézetet s ő a 
főfelügyelő. Szőke János városi gazda a 
gondnok, aki ott lakik az intézetben.

Az elhelyezett férfiak közt akad 84 
éves, de a többi sem nagyon marad el 
mögötte. A nők közt van siketnéma és 
beteg is. — A nők szobája jobbra, a 
férfiaké balra esik a fürdőszoba mellett

Megalakult a Csehszlovákiai Magyar Gyermekvédő és 
Szünidei Gondozó Egyesület rimaszombati körzete.

A Rimaszombat és Vidéki Jótékony Nőegyesület 
rendkívüli közgyűlése.
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amely ebédlőül is szolgál. A ruha és 
gyógyszerek a középső helyiségben van
nak szekrényekben. Hátul a konyha, 
ott főzik az Ízletes ételeket. Épen bur
gonyalevest és hagymáskását tálaltak 
nekik kenyérrel. — Egy polgári álla
potú szegényt a városban látnak el 
saját lakásán élelmezési anyaggal.

Hovatovább beépítik a környéket. A 
fogház mellett már elkezdték a tágas 
kert beépítését. De igy is jó egészséges 
helyen fekszik a szegényház, csak a 
fejlesztésről kell gondoskodni a város 
nak, hogy minden igény kielégíthető le
gyen a szegényházban.

— hz —

Magyarnak lenni...
— Az Egység himnusza —

T estvér! Mily büszkeség most magyarnak lenni :
Hűséggel, reménnyel harcolni és hinni,
Lankadatlan hévvel dolgozni serényen,
Zokszó nélkül élni mostoha kenyéren,
Megállni a sarat a földindulásban,
Sorssal verekedni keményen és bátran,
Nem hagyni a jussot, tisztelni a törvényt,
Acélkarral úszni át a sok-sok örvényt,
Hitegető szóra nem állni kötélnek,
Emelt fővel nézni szembe a veszélynek,
Egy táborba gyűlve csak előre m enni:
T estvér! Ilyennek kell a magyarnak lenni!

Márkus László.

Miért?
— Örök kérdés —

Miért kell hajrds rohamokra indulni az 
életharcban földühödt Sorsellenség: iszo
nyatos ereje ellen, ha a sűrűn szőtt aka
dály drótok előtt a Halál is leselkedik 
minden csatárra?

Miért hajijuk fejünket íüskepárnás 
ágyunkban esteliden nyugovóra, erőt fris 
sitö álom keresésre, amikor megkínzott 
agyunkra úgysem száll bódulat a gyöt- 
relmes éjszakák sötétségében?

Miért futunk ziháló mellel az életme
zőn fel-fel lobbanó lidércfények után, 
nagyakarások hitével, ha tudjuk is, hogy 
a bolygótüzek felvillanásában csak a rőt 
hadás foszjoreszkál?

Miért nem csókolunk meg minden hom
lokunkat simogató, puha asszonykezet, 
amikor a lélekfájások verejtékétől gyön
gyözünk s enyhet ád az asszonytenyér 
bársonyával-törölgetés ?

Miért nézzük hideg szemekkel az Élet 
cirkuszának sok-sok bukjencező bohócát, 
amikor mesterkedő mutatványok szüneté 
ben libabőrözést oszlató hangulatfütésre 
szemünkbe röhögnek?

Miért nem tudunk őszinte szivet nyitni 
gz igazságok cselekvésében, amikor a ha
zugság taván siklik csónakunk s az eve
zők lapátja már-már kettéhasadt mar
kunkban ?

Mién? o ^ r g u s .

Egyházmegyei hir. Diczky Pál nagy- 
szuhai és Hrubos Lajos rappi s. lelké
szek kölcsönösen áthelyeztettek.

Templomi ünnepély. Hiíetélesztő, 
bensőséges, szép ünnepélyt rendezett a 
rimaszombat-tamásfali ev. egyház f. hó 
8-án, vasárnap délután 4 órai kezdettel 
az egyház templomában. Az ünnepély 
amelyen a hívők, de más vallásfeleke- 
zetüek is szépszámban jelentek meg, a 
10-ik számú közénekkel vette kezdetét, 
majd Baráth Károly áhítatba ringató, 
gyönyörű imája után Poltár egyházi 
irodalom terén is nagysikerrel működő, 
kitűnő lelkésze, Henriczy Béla tartotta 
meg nagyfigyelemmel hallgatott előadá
sát, „A zsidó kérdés az evang. egyház 
szempontjából, történeti fejlődésében és 
mai állapotában" címmel. A sikerült 
előadás végeztével Harsányi Aurélné Abt 
F. „Áhitat“-át énekelte. A tiszta, a fel
sőbb régiókban is csengő hangon elő
adott ének általános tetszést keltett. 
Baksay Évi ügyes szavalata következett 
a műsoron, majd Halász József karnagy 
vezénylete alatt az egyházikar énekelt. 
Baráth Károly lelkész záró imádsága és 
áldásosztásával s illetve a 89-ik számú 
közének eléneklésével árt véget a lélek
emelőén szép templomi ünnepély.

Harangszentelés és főgondnoki be
iktatás. A mezőtelkesi református egy- 1 
ház magasztos, szép ünnepélyt tart va
sárnap, folyó hő 15-én, amikor is újon
nan beszerzett harangját szentelteti fel 
és ezzel kapcsolatosan főgondnokát, 
Perecz Sámuelt iktatja be hivatalába 
ünnepélyesen. A harangszentelés és fő
gondnoki beiktatás egyházi aktusának 
végeztével a főgondnok tiszteletére köz
ebéd lesz, majd este 7 órakor Mezőtel
kes lelkes műkedvelői az „Ágnes asz-

szony" népszínművet, illetve a „Holnap 
úgyis meghalok" és „Rajta, rajta" víg
játékokat mutatják be. Á közbecsülés- 
ben és szeretetlen álló főgondnok be
iktatásán városunkból is számosán vesz
nek részt.

A rimaszombati áll. magyar reál- 
gimnázium szülői bizottsága tanév
záró rendes közgyűlését május 22-én, 
vasárnap délelőtt 11 órakor tartja meg 
az intézet második emeleti rajztermé
ben, amelyre az érdekelt szülők teljes 
számban való megjelenését kéri.

Halálozás. Özv. Waskó Györgyné sz. 
Kuzsma Emília hosszas szenvedés után 
folyó hó 10-én 68 éves korában váro
sunkban jobblétre szenderült. A szeret
teiért élt gondos családanya elmúlását 
gyermekei: Wasko Lujza férj. Lakatos 
Isvánné, Waskó Mária férj. Klein Ká- 
rolyné, Waskó Gyula, Ilona, Rózsa és 
Lenke, unokái, testvére és rokonai gyá
szolják. Temetése őszinte részvétmeg- 
nyiivánulással csütörtökön délután ment 
végbe.

Spangel Mihály ny. igazg. tanitó folyó 
hó 9-én 84 éves korában Rimaszom
batban meghalt. Holttestét nagy részvét 
mellett folyó hó 11-én helyezték örök 
nyugalomra. Az elhunyt hosszú ideig 
állott a taniigy szolgálatában, amelynek 
érdemes munkása volt, benne Spangel 
Viktor helybeli államvasuti tisztviselő 
szeretett édesatyját vesztette el.

Tanitógyülés Rimaszombatban. A 
rimaszombati tanfelügyelői körzet ma
gyar tanítói szerdán tartották meg szo
kásos évnegyedi pedagógiai értekezle
tüket az állami polgári iskolában, ame
lyen a körzet tanítósága kivétel nélkül 
megjelent. Az értekezletet, amelyen szá
mos pedagógiai kérdés került letárgya- 
lásra, Horváth Lajos igazgató-tanitó nyi
totta meg, majd Záhonyi Emília osgyáni 
és Nádasi Dénes balogpádári tanítók 
gyakorlati előadásokat tartottak, Ta- 
másné-Szücs Ilona uzapanyiti tanítónő 
pedig a gyermek emlékezőtehetségéről 
szóló tanulmányát olvasta fel. A most 
életbeléptetett honvédelmi neveléstan 
anyagát Horváth Lajos igazgató-tanitó 
ismertette. Az előadásokat kimerítő vita 
követte. Végül Uram János tanfelügyelő 
aktuális pedagógiai utasításokkal látta 
el a megjelent tanítókat.

Anyáknapja Rimaszombatban. A
Gömör előző számában jeleztük, hogy a 
jár. fiatalsággondozó nagyszabású anyák- 
napjára készül. Az ünnepség rendjét a 
következőkben közöljük: május 14 én 
szombaton este 20 órai kezdettel szini- 
előadás a Tátra nagytermében. Megnyi
tó beszédet mond szlovákul Lupac Emil- 
né, magyarul Holéczy Miklósné. Az est 
további műsorát a helybeli és a rima- 
tamásfalvai elemi iskolák színdarab 
számjai töltik ki. — Május 15-én, vasár
nap d. e. 11 órakor térzene lesz. Délután 
14 órakor az összes iskolák, egyesületek, 
hivatalok és közönség gyülekezése a vá
roskertnél, innen allegorikus kocsikkal 
és zene mellett diszfelvonulás a városon 
keresztül a gimnázium udvarán tartandó 
ünnepi akadémiára. Az akadémiát meg
nyitja Hanesz Emil járásfőnök. Az álla
mi polgári fiúiskola és a Sokol külöm- 
böző tornagyakorlatokkal, a polg. leány

iskolák táncszámokkal és a gimnáziumi 
ifjúság volley-ball mérkőzéssel színezik 
a programot. — Beléptidij tetszés sze
rinti. — Tekintettel az ünnepség jelen
tőségére és a jótékony célra, kérjük az 
igentisztelt Közönség támogatását.

Rendezőség.
Irodalom és zenekedvelők figyel

mébe. Azon alkalomból, hogy Kiss Jó
zsef költő édesanyja jeltelen sírjára a 
rég várt emlékmű már a legközelebbi 
hetekben ünnepélyes felállításra kerül, 
Schlosz Lajos, ny. ig. tanitó, egy a ma
ga nemében egyedülálló, elsárgult zene
művet adott át szerkesztőségünknek. 
Cime: „Egy sir." Irta: Kiss József 
Énekre és zongorára átültette : Wachtel 
Aurél, ismert zongoraművész és dalköl
tő, 1886. május 17. — Abban a remény
ben, hogy a nagyértékü és mélymedrű 
zenésköltemény iránt városunkban töb
ben fognak érdeklődni, közöljük, hogy 
a zenemű lemásolásra szerkesztősé
günkben mindenkinek díjtalanul rendel
kezésre áll egy hétig.

Az önkéntes ápolónők vizsgája.
Megírtuk lapunkban, hogy a Vöröske
reszt helyi csoportjának második tanfo
lyamán résztvevő önkéntes ápolónők 
vizsgája véget ért és 34 uj nővér vé
gezte el sikerrel ezen tanfolyamot. Ez 
okból köszönet illeti meg az egyes elő
adókat, névszerint : Dr. Zigmundovát,
Dr. Komlós, Dr. Tóth, Dr. Kosiner, Dr. 
Lusztig, Dr. Zeidner, Dr. Chmelar, Dr, 
Ragályi, Dr. Neufeld és Dr Nagyová or
vosokat és orvosnőket. Ugyancsak kö
szönet illeti meg Váradi Andrást, a 
helybeli kórház gondnokát, aki a kór
házak adminisztrációjáról tartott értékes 
előadást, továbbá Vrba főhadnagyot és 
Tóth Vilmos városi mérnököt, akik a 
légitámadást és az ellene való védeke
zést ismertették. Végül meg kell emlí
tenünk, hogy Dr. Mráz Gallusz igazgató 
főorvos a kórház szuterén helyiségeit a 
legnagyobb szívességgel bocsátotta a 
tanfolyam rendelkezésére, úgy őneki, 
valamint a nagy igyekezettel segédkező 
Gáspár Margit nővérnek a legnagyobb 
elismerés és köszönet jár. De elismerés 
illeti meg az összes önkéntes ápolónő
ket is, akik immár mintegy nyolcvanan 
állanak városunkban a beteg emberiség 
szolgálatában és lelkiismeretes tevé
kenységükkel s a kiváló előadóktól el
sajátított kellő szakismerettel végzik ne
mes, önfeláldozó munkájukat. (B—tt)

Részvétköszönet.
A magam és gyermekeim nevében ez

úton mondok hálás köszönetét mindazok
nak, akik szeretet férjem, gyermekeim 
gondos édesatyja elhunytával bennünket 
ért mély fájdalmunkat részvétük szives 
kifejezésével enyhíteni és végtisztességté- 
telén megjelenni jók voltak.

Rimaszombat, 1938. május 10.
özv. Lojkó Pálné.

A rimaszombati hősök emlékmű
vére a május 1-ei kimutatás óta újab
ban a következő önkéntes adományok 
folytak be:
Ph. Mr. Nozdroviczi Pál . Ke 50.—
Magyar cserkész leánycsapat ff 5 0 -
Tóth László........................ 20'—
Dr. Zeidner Viktor . . . 20 —
Lóska Gyula , . , . . ff 2 0 -
Seidner Márton . . . . 50.—
Szlovencsák Gyula . . . ff 40 —
V. J....................................... ff 50 —
Kapczy Tamás Kövecses . ff 20 —
Özv. Kosiner Vilmosné. . 20 —
Özv. Széplaky Lajosné . . ff 30 —
Káposztás László . . . ff 2 0 -
Rimaszombati Iparoskör . ff 200 —
Szőllősy István . . . . ff 20 —
Dr. Fráter László . . . . 20'—
Friedmann Márton . . . 20 —
Református asszonykor 50 —
Özv. Terray Istvánná . . 15'—
Hermaun Vilmos . . . . 30 -
Tariska L a jo s ................... 10 —
Hindrichs Károly . . . . 50.—
Ruprich J á n o s ................... 2 0 -
Özv. Péter Mihályné . . 15 '-
Komáromy Géza . . . . » 3 0 '-
Rimaszombat és vidéke jótékony 
nőegylet a már adományozott 
100 kor. felül újabb . . . K5 150'— 

Reform, ifjúsági műkedvelők. „ 150'—
Összesen 1170'— 

Az eddig befolyt, már nyugtatott 
önkéntes adományok összege „ 7862'—

Az adományok végösszege . Ke 9032'— 
A jószivti adakozóknak hálás köszönetét 
fejezi ki az emlékműbizottság.

Német tannyelvű polgári leányis
kola és ugyancsak német tannyelvű 
egyéves női kereskedelmi tanfolyam 
Sp. Nová Vesen (Iglón). 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).

Köszönetnyilvánitás.
Mindenkinek, aki nagy gyászunkban rész

vét látogatásával vagy soraival felkeresett 
s fájdalmunkat enyhíteni igyekezett, vala
mint azoknak is, 'akik drága halottunkat 
utolsó utján elkísérték és sirhantjára vi
rágot helyeztek, ez utón mondunk őszinte 
köszönetét.

Rimaszombat, 1938. május hó.
özv. Gregorovicz Henrikné 

és családja.

A fák védelmet követelnek. Olasz
lapokban, a sorba kiültetett élőfák és 
csemeték megóvása céljából, a hatósá
gok évente a következő felhívást inté
zik a közönséghez: „1. Ne vágjál bal
tával, fejszével, késsel. 2. Ne sérteges
sél kalapáccsal, kővel, bottal. 3. Ne ta
possál el. 4. Ne tegyél reám vasból bi
lincset, sem pedig sodrony vagy vas
kapcsot, illetve bármilyen ölő eszközt. 
5. Törzsembe ne verjél szeget, amelyre 
szárítani fehérneműt terítesz, vagy ru
haneműt és táblát függesztek 6. Ne 
sértsd meg a külső héjamat azért, hogy 
nevednek vagy szerelmesed nevének 
kezdőbetűit belevésd. 7. Ágaimra ne 
kössél hintát, vagy egyéb tornaeszközt. 
8. Ne másszál túl magasan rajtam és 
kíméld a gyönge ágaimat, hogy a rü
gyeim ne pusztuljanak el.“ Ezt a felhí
vást Rimaszombatba0 is közzé kellene 
tenni a hatóságnak.

Nem találják a csetneki pap tolva
jait. Chován Sándor csetneki evangé
likus lelkész lakásán december 4 én 
éjszaka, mialatt a házbeliek egy műked
velői előadáson voltak távol, betörők 
jártak s az egyik szekrényből 800 ko
rona készpénzt emeltek el. A tettesek 
az ablak üvegtábláját kivágva jutottak 
be a lakásba s munkaközben egyikük 
megsértette kezét és az egyik függönyt 
öszevérezve több ujjlenyomatot hagyott 
hátra. A csendőrség most az ujjlenyo
matok alapján igyekszik a tettest kézre- 
keriteni.

Teherautó és rönkszállitó szekér 
karambolja. Szkrutek András rimako- 
kovai fuvaros múlt pénteken fenyőrön
köket szállított kocsiján Ujantalvölgyre, 
amikor az egyik kanyarnál Bár András 
klenóci lakos S 40 093. sz. teherautójá
val találkozott szemközt. Az autó sof- 
főrje rosszul vette a kanyart, minek kö
vetkeztében a teherautó első jobbkereke 
belerohant a rönkszállitó szekér első 
balkerekébe s az összeütközés ereje az 
autó első részét a szó szoros értelmé
ben leszakította. Sebesülés szerencsése 
nem történt.

Beleesett a forróvizes fazékba.
Racskó János 14 hónapos oírokocsi 
fiúcska játszadozás közben beleesett a 
forróvizes fazékba és olyan súlyos égé
si sérüléseket szenvedett, hogy kórház
ba szállítás után nemsokára meghalt. A 
vizsgálat megindult.

Zsarolásért hat havi börtön. Csajkó 
Lajos ploszkói villanyszerelő múlt év 
májusában megjelent Auszt Anna laká
sa előtt és a férj távollétét felhasználva, 
szerelmi ajánlatokkal kezdte ostromolni 
az asszonyt s miután kitérő választ ka
pott, kövekkel bezúzta a lakás ablakait, 
majd azzal fenyegetőzött, hogy ha nem 
nyer bebocsáttatást, betöri az ajtót és 
úgy magát, mint az asszonyt lelövi, 
hogy a férj már csak két hullát talál
jon hazajövetelekor. — Ausztné a to
vábbi botrányokat megelőzendő, been
gedte a szerelőt a lakásba, akinek első 
dolga volt a rádiókészüléket leszerelni 
s azután köszönés nélkül ellépett a 
csatatérről. A rimaszombati kerületi bí
róság büntetőtanácsa most Ítélte el zsa
rolásért hathavi börtönre, az Ítélet ellen 
azonban fellebbezést jelentett be a he
vesvérű szerelő.
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Országos vásár volt folyó hó 13 án 
Rimaszombatban. A kellemes időben le
folyt vásár elég gyenge forgalmával új
ból a vásárok létjogosultságának tilta
kozásául szolgált s azt igazolta, hogy a 
gazdasági helyzet megváltozásával lehet 
csak szó a vásárok fellendüléséről.

hÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és paplrkereskedésben.

Három kilo dinamitot loptak. A hor
kai csendőrség telefonértesítése szerint 
múlt hétfőre virradó éjjel a mészkőbánya 
dinamitraktárából ismeretlen tettesek 3 
kiiogram dinamitot loptak el. A vakme
rő tolvajokat mindenfelé keresik.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon kedves barátaim, ismerőseim, 

úgyszintén a felejthetetlen jó Uram volt 
tisztviselő és kartársai, akik az Ö elvesz
tése feletti mély fájdalmamat jóleső szives 
részvétükkel és a temetésen való megje
lenésükkel enyhítették, fogadják az egész 
gyászoló család nevében is őszinte hálás 
köszönetemet.

Rimaszombat, 1958 május 12.
özv. dr. Sigmund Józsefné.

Fejszével akadályozta meg az ár
verést. A rimaszombati járásbíróság 
végrehajtója a múlt napokban árverést 
készült foganatosítani özv. Polónyi Já
nosáé dobrapataki lakosnál, aki azon
ban megtagadta a marhaistálló kulcsá
nak kiszolgáltatását s igy a végrehajtó 
nem tudta elővezettetni a lefoglalt két 
üszőt, mire előhivatták a községi ková
csot, hogy felnyissa a zárat. A kovács 
láttára Polónyi András, a végrehajtást 
szenvedő özvegyasszony fia fejszét ra
gadott és olyan támadólag lépett föl, 
hogy a végrehajtó kénytelen volt a hi
vatalos eljárást sürgősen abbahagyni. A 
bíróság most az árverés megtartására 
ú ja b b  határidőt tűzött ki és annak aka
dálytalan lebonylitása érdekében csend
őrségi karhatalmat vezényelt ki, addig 
is azonban a fejszével fenyegetőző ellen 
hatóság elleni erőszak címén eljárást 
indított.

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

Filmszinház. Folyó hó 14. és 15 én
„Marietta" németnyelvű zenés és dalos 
film kerül színre. Marietta kedvelt revü- 
sztár nem egészen boldog, mert hiány
zik neki az igazi szerelem. A véletlen 
összehozza egy férfivel, ki Mariettát 
előbb nem is látta. A boldogsága azon
ban ismét hiányos, mert szive húzza a 
színpadhoz, melyről le kellett monda
nia. Férje vonakodik s nem engedi el. 
Egy kis bárban tisztázódik a helyzet. 
Főszereplők : Eggerth Márta, Fritz v. 
Dongen, Hörbiger Pál, Theo Lingen, 
Hans Moser.

Folyó hó 17-én az „Utolsó akkord" 
ugyancsak német verziós film kerül be
mutatásra, mely az anyaszeretet apo- 
theozisa. Az igazi nőiesség eszménye 
l e b e g  végig a filmen. Három ember: a 
művész, a művészt meg nem értő fele
sége és a művészt megértő asszony bo
nyolult drámája ez. A filmet átszövi a 
Beethoveni-zene költői szárnyalása. Fő
szereplők : Lil Dagover, Theodor Loos 
Wiliy Birgel és Tasnády Mária.

Folyó hó 18-án „Nem ütik a jogászt 
agyon" cimü szintén német nyelvű film 
kerül lepergésre, mely telve van jóizü 
humorral. Tóni semmiképen sem tud 
levizsgázni s felcsap artistának, mert 
nagybátyja akarata ellenére Bianca ar
tistanőt akarja elvenni s atyja csak vér
beli artistához akarja adni. A főszere
peket játszák: Heinz Rühmann, Hans 
Moser, Guszti Huber, Theo Lingen.

Folyó hó 19-én „Silhuettek" (Egy fér
fiért sem érdemes) c. bécsi film kerül 
előadásra. A ragyogó revüegyüttesben 
csendes harc fejlődik a 36 éves Lydia 
és a 18 éves táncosnő között. Lydia 
lelkét nem tudja egyensúlyban tartani 
s nem képes művészetét a szerelem 
fölé helyezni. Szindús jelenetek festik 
alá az eseményeket.

Elfogták a rozsnyói házasságszé
delgőt. Mihalkó József modrokai (Vág- 
ujhely mellett) születésű és csalásokért 
már tizenötször büntetett cipészsegéd 
múlt év szeptemberében megismerke
dett Mikó Margit rozsnyói leánnyal, 
akinek mint nőtlen fiatalember mutat
kozott be és rövidesen megkérte kezét. 
A hiszékeny nő hallgatott a mézesmá

zos beszédre s még akkor sem fogott 
gyanút, mikor a vőlegény 100 korona 
kölcsönt vett igénybe, hanem még 
arany karkötőóráját is reábizta, hogy 
megjavittassa. A vőlegénynek természe
tesen még aznap nyoma veszett és or
szágosan elrendelt körözés után csak 
most kerítette őt kézre a pozsonyi ál
lamrendőrség. Megindult ellene a bün
tető eljárás.

S P O R T .
A Cs. A. F. — M. L. Sz. Középkerületé

nek XVI. sz. hivatalos közleményei.
A Direktórium folyó hó 9-én megtar

tott ülésén a következő határozatokat 
hozta :

Az elmaradt LAF C Ib — R. Törekvés 
SE 11 II. oszt. bajnoki mérkőzések vég
érvényes uj terminusai a következők :
1938. május hó 22-én Losoncon és 1938. 
junius hó 5-én Rimaszombatban.

A LAF C Ib—Panyidaróci ITE meg
semmisített II. oszt. mérkőzés uj termi
nusa : 1938. május hó 29-én Losoncon.

Fenti mérkőzéseket a kijelölt napo
kon — felfüggesztés terhe alatt — kö
telesek az egyesületek lejátszani. To
vábbi halasztásokat a Direktórium nem 
engedélyez.

K a l m á r  O t t ó  Füleki TC játékost 
a Direktórium az 1938. április hó 24-én 
lejátszott Füleki TC 11—Apátfalusi SC
I. oszt. bajnoki mérkőzésen elkövetett 
vétségéért a C S AF  fegyelmi szabály
zatának D. 19. §. 3a. pontja értelmében 
1 (egy) évi játékjog felfüggesztéssel súj
totta. Büntetése tart: 1938. május 9-től
1939. május hó 9 éig.

V e l j a c s e k  K á r o l y  Apátfalusi S C
játékost a Direktórium az 1938. május 
hó 1-én lejátszott Apátfalusi SC—Tor
naijai S C I .  oszt. bajnoki mérkőzésen 
elkövetett vétségéért a C S AF  fegyelmi 
szabályzatának D. 19. §. 2. és 13. pontja 
értelmében 4 (négy havi játékjogfelfüg
gesztéssel sújtotta. Büntetése tart 1938. 
május hó 9-től 1938. szept. hó 9-éig.

A Direktórium a Csehszlovákiai Ma
gyar Kupa mérkőzések sorsolását meg
ejtette és azt jóváhagyás végett a Szö
vetségi Kupabizottsághoz beterjesztette. 
A jóváhagyott sorsolás a Prágai Magyar 
Hírlap folyó év május 22-iki számában 
a központi hivatalos közlemények kö
zött fog megjelenni. — Figyelmeztetjük 
egyesületeinket, hogy a PMH-ban meg
jelenő hivatalos közleményeket kisérjék 
figyelemmel.

A kerületi ifjúsági bajnokság sorsolá
sát a Direktórium a következőképpen 
ejtette meg:

Nógrádi csoport:
I. Forduló.
Julius 3 : Apátfalusi S C —Füleki TC, 

szabadnapos: LAFC.
Julius 10: Füleki T C—Losonci A F C, 

szabadnapos: ASC.
Julius 17: Losonci A F C — Apátfalusi 

S C, szabadnapos : FTC.
II. Forduló.
Julius 24: Losonci A FC—Ftileki SC, 

szabadnapos : ASC.
Julius 31: Füleki TC —Apátfalusi SC, 

szabadnapos: LAFC.
Augusztus 7 : Apátfalusi SC—Losonci 

AFC, szabadnapos FTC.

Gömöri csoport:
I. Forduló.
Julius 3 : Tamásfalvi M SC—Tornai

jai SC, szabadnapos RTSE.
Julius 10: Tornaijai SC—Törekvés SE 

szabadnapos TMSE.
Julius 17: R. Törekvés S E — Tamás

falvi MSC, szabadnapos TSC.
II. Forduló.
Julius 24: R. Törekvés SE—Tornaijai 

SC, szabadnapos TMSC,
Julius 31 : Tamásfalvi M S C— R. Tö

rekvés SE. szabadnapos TSC.
Augusztus 7 : Tornaijai SC—Tamás

falvi MSC, szabadnapos RTSE.
Augusztus 14: Gömör bajnoka—Nóg- 

rád bajnoka.
Augusztus 21 : Nógrád bajnoka—Gö

mör bajnoka.
Előlállók a pályaválasztók.

Átigazolási rész:
1938. május hó 1—3 között alábbi át

lépési bejelentések érkeztek:
T l c h y  G y u l a :  Baraki SC Kosice— 

R. Törekvés SE (BSC 8. §.)

Kinő APOLLO mozgó
Esti előadások 1/i9 ó. kezdődnek 1
Szombaton és vasárnap, május 14-15-én 

nagyszabású bécsi film :
Marietta

Eggert Márta, P. Hörbiger, Hans Moser, 
Theo Lingen.

Kedden, május 17-én legtökéletesebb, leg
szebb, legnagyobb film:

Utolsó akord
L. Dagover, Tasnády Fekete Mária, Birgel.

Szerdán, május 18-án ez idény legvigabb 
bécsi vigjátéka :

Nem ütik a jogászt agyon
H. Ruhmann, Hans Moser, Theo Lingen.

Csütörtökön, május 19-én nagyszabású ki
tűnő bécsi film:
Silhuettek

Á r p á s  J á n o s :  Donaustadt SC— 
Losonci AFC: kiadva azonnalra.

G r i e g e r  L a j o s :  Virágvölgyi SC— 
Losonci AFC: kiadva azonnalra.

Kiadatás I H e g e d ü s  J ó z s e f :  Kas
sai SC—Losonci AFC : Ké 1710'— elle
nében ! KSC köteles beterjeszteni a já
tékos visszafizetésre kötelező nyilatko
zatát ! 1!

Ár o n  L á s z l ó :  Losonci AFC—R. Tö
rekvés SE panaszának a központi I. B. 
helyt ad és a követelést leszállítja Kó. 
190‘—re (14 havi tagdíj á K5 10— és 
Ke 50'— igazolási költség). Amennyiben 
a LAFC bemutatja a játékos kötelezvé
nyét, mely szerint az operációs költsé
geket, biztosítást stb. visszafizeti egye
sületének, úgy a követelést a Központ 
utólag elismeri 1! !

Rimaszombat, 1938. május hó 10.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Törekvés—LAFC XI. 3 :0 (1:0). —

Biró : Drenkó.
A Törekvés utolsó mérkőzését is fö

lényes játék alapján nyerte meg. A gól
arány nem felel meg a mutatott teljesít
ménynek, mivel a Törekvés nagy fö
lényét nem fejezi ki megfelelöleg. A 
LAFC XI. meglehetősen gyenge ellenfél 
volt s igen ritkán tudott veszélyes lenni. 
A Törekvés legjobb embere Szabó volt, 
aki játékával a mezőny fölé nőtt. Rajta 
kivül jó volt Lőkös s a csatársorból 
Pohocky ésTromka. A gólokat Pohocky 
(2) és Árvay lőtték.

Tamásfalai MSC—Apátfalai SC 3:1. 
Megérdemelt, biztos győzelem, mely a 
TMSC részére a harmadik helyet bizto
sította.

A Slovan vasárnap a Korponai SK 
csapatát látja vendégül. A mérkőzés igen 
nagy fontossággal bir a Slovanra nézve, 
mivel vereség esetén könnyen kiesés 
sorsára juthat. A vendégcsapat jó ké
pességekkel rendelkezik, amit igazol, 
hogy az elmúlt vasárnap a vezető uíe- 
kácsi csapattal döntetlenül játszott. Erős 
küzdelemre van kilátás, a hazai pálya a 
Slovan javára szól. Kezdete délután fél 
5 órakor.

A TMSC ugyancsak vasárnap játsza 
utolsó bajnoki mérkőzését a Tornaijai 
SC csapata ellen, Tamásfalán. A TMSC- 
nek meg kell nyernie a mérkőzést, hogy 
a harmadik helyet bebiztosíthassa ma
gának. A TSC viszont győzelem esetén 
elkerülhet az utolsó helyről s igy erős 
küzdelmet várhatunk.

A Törekvés pihenőt tart vasárnap. A 
következő vasárnap pedig a kassai Ba
raki Sportklub elleni mérkőzéssel fog 
előkészülni az elkövetkezendő súlyos 
küzdelmekre.

Cserkészet.
A „Szentpétery József" magyar iparos 

cserkészraj közleményei:
Otthon : Ipartársulati székház.
Felhívom a rajomhoz tartozó cserkész

testvéreket, hogy az őrsi összejövetele
ket szorgalmasan látogassátok, mert a 
cserkésznevelést csak az őrsi gyűlések 
szorgalmas látogatásával lehet elérni.

Az igazolatlan elmaradást nem fogom 
tudomásul venni.

Folyó hó 15-én vasárnap rajkirándu
lás lesz. Gyülekezés a székház udvarán 
fél 2 órakor. Pontosan kell megjelenni. 
Rossz idő esetén szórakozó óra az ott
honban.— Jó munkát!

Szőllősy István 
rajparancsnok.

Megalakult a Sportbarát iparosok 
és aktív futballisták Asztaltársasága.
Kedden este az Iparoskörben megalakult 
a sportbarát iparosok és aktív futballis
ták asztaltársasága. Az asztaltársaság 
céljául tűzte ki a magyar sportélet hat
hatós támogatását, annak propaganda 
utján való fellendítését és különösen az 
aktív játékosokkal való szorosabb együtt
működés kiépítését. A nagy lelkesedés
sel fogadott célkitűzések helyeslése után 
a következő tisztségeket töltötték b e : 
Elnök Sípos József, alelnökök Friedmann 
Márton és Dubovszky László iparosok, 
pénztáros Turcsányi József, titkár Szől
lősy István, főrendezők Bálint Pál és 
Miskolczy László, asztaltársasági inté
zők Sipula Béla, Kövér Pál, Komét Sá
muel és Rappaport Tibor és 24 tagú 
propaganda bizottság. A legközelebbi 
társas összejövetel május hó 18-án, 
szerdán este 8 ó. lesz az ipartársulat 
dísztermében, az összejövetel alkalmával 
társas vacsora. Az előjegyzési ivet az 
iparosköri udvarnoknál és a propagan
da bizottság tagjainál lehet aláírni. A 
zenét az iparoskör házi zenekara fogja 
szolgálni. Ezen intézmény tisztán ipa
rosokból adódik össze, azonban össze
jövetelein mindenkit szívesen látnak, 
akik az iparososztály akciójához csatla
koznak. Tagdíj nincs, hivatalból minden 
iparos tagja. (Beküldetett) ’

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Üzlet áthelyezés!!
Tisztelettel értesíteni 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 áthelyeztem 
Stefanik-u. 8. szám alá.
A nagyérdemű közönség további párt
fogását kérve maradok tisztelettel:

REM ENYIK  KÁLMÁN
órás és ékszerész.

Nagy választék világmárkás rádiókban. 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. — A JENA-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.

A Jánosi utca 23. szám alatt egy
K Ő H Á Z  E L A D Ó .

— Esetleg műhelynek bérbe kiadó. — 
Érdeklődni lehet ugyanott.

Egy kitűnő gyártmányú, vadonatúj 
kerékpár

jutányos áron eladó. Szijjártó-u. 91.
Látogasson meg vételkényszer nélkül!
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É rtesítés.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy 

Rimaszombatban, Gömöri-ucca 6. szám alatt levő Engel-féle

C IP Ő Ü Z L E T E T
átvettem. — Raktáron tartok úgy női-, mint férfi- és gyermekcipőket 
nagy választékban. — A nagyérdemű vevőközönség további támoga
tását kérve, maradok teljes tisztelettel F R A N K L  I
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Olcsó áraim beszélnek! Győződjön m eg!



4 G ö m ö r 1938. május hó 15.

Eladó ház mentes, új, na
gyobb családi ház össz-komfort- 
tal. — A befektetett tőke 7%-ot 
jövedelmez. — Érdeklődni lehet:

Mészáros G yulánál
Rimaszombat, Vásártér.

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

özv. F inka Oszkárné
Zvolen, u. Vansovej <5. 10.

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 ÓZS EF
szobafestő és mázoló. 

Rimaszombat Pokorágyi-utca 23. sz.

V A S Ú T I  M E N E T R E N D . Érvényes 1938. május 15-től.
Feled—Rimaszombat—Tiszolc—Breznóbánya.

521 657 756 856 1034 1J38 1227 13°6 14M 1035 1810 2028
**

2224 ind. Feled . . . . érk. 444 745 846 1020 l l 22 13°3 1351 1618 1732 2025 2128
537 715 g15 914 1052 U 57 1243 1325 1429 1055 1827 2047 2243 érk. Rimaszombat . ind. 427 728 828 1002 1104 1248 1333 16- I713 2008 2110
539 842 1054 1340 I7I9 2052 2245 ind. Rimaszombat . érk. 718 825 1321 17°8 2005
619 926 l l 34 1436 18t7 2134 2327 ind. Nyustya . . . ind. 620 749 1240 1621 1924
648 957 12°5 1509 1851 2205 2358 érk. Tiszolc . . . ind. 548 727 1216 1554 19-
55° 1207 1514 ind. Tiszolc . . . érk. 723 U56 1549 1855
754 1310 1626 érk.. - Breznóbánya. . ind. 622 1Q50 1442 17 48

* Nem közlekedik szombat, vasár- és ünnepnapokon (Rimaszombat—Tiszolc). 
** Közlekedik szombat, vasár- és ünnepnapokon (Rimaszombat—Tiszolc).

Zólyom—Besztercebánya—Breznóbánya.

1912 2020 025 310 636 741 95210181J20 1355 1515174' ind.
i

Zólyom . . . . 1 érk. gos 725 6oi 251 235323'819371850 17201628144513°' l l 43 938
2002 2053 102 34S 722 831 1024 1Q50 12031437 16°31823 érk. Besztercebánya . érk. 725 639 515 2*5 23162243I905 I8021639 1546135*122' 11- 907

2232 540 9°5 1206 13521622 2005 érk. --Breznóbánya . . ind. 542 2P2 1756 1636 14- 1058 758

Peísőc—Feled—Fülek—Losonc—Ruttka—Pozsony—Prága.

1442 2303 9*8 ind. P r á g a .................... érk. 2103 640 647 1643
2045 457 1522 ind. Bohumin . . . . érk. 1405 1505 19'7 054 734

8- 8- 935 1103 1350 ind. Pozsony . . . . érk. 1703 162* 17°7 2044 2322 2351 — 750 747
Q06 302 734 c c 1428 C 1750 érk. R u t tk a .................... ind. 1020 1235 17- C 2230 252
027 3'9 740 1437 1751 ind. R u t tk a .................... érk. 10*8 1234 16*7 C 22*5 c 243
23> 524 922 927 1256 165! 17*2 1935 érk. Garamberzence . . ind. 759 1Q40 > 1355 1724 >

-Oi 2029 ‘ce> 035
234 527 923 928 13- 1653 17*5 1936 ind. Garamberzence . . érk. 756 1Q39 j 1353 I720 2028 034
248 544 936 941 13>9 17" 1730 1949 érk. Zólyom .................... ind. 740 1025 1320 1335 1703 20- 20*5 3 - 0-0
306 6 '2 946 10’7 1344 I737 2005 ind. Zólyom .................... érk. 722 10>2 13*2 1638 2037 I955 O02
415 726 1036 l l 46 15" 1854 21" érk. Losonc .................... ind. 6- 9 - 12- 15*4 19*o 19- 2250
422 733 1037 1153 15'7 19°* 2117 ind. Losonc .................... érk. 555 852 H51 1505 1849 1858 2244
438 753 1050 12*5 1536 19’9 2133 érk. F ü l e k .................... ind. 539 836 1133 1445 1826 1844 2224
445 605 8°> 1Q59 1222 1543 1930 2140 ind. F ü l e k .................... érk. 530 g29 1125 1437 18*8 1836 22*5
5*8 647 843 U26 13- 1624 20'° 222' érk. F e l e d .................... ind. 448 751 1037 1359 1738 1807 2137
523 659 849 l l 29 1322 1356 1629 2223 ind. F e l e d .................... érk. 652 748 1032 1226 1355 1705 1806 20*4 2134
549 727 920 H53 1353 1426 1659 2247 ind. Lénártfaiva . . . . ind. 624 722 847 1 0 0 3 H54 1329 1630 1741 1945 21*o
6oe 748 945 12" 1450 1726 2305 ind. Tornaija . . . . ind. 605 7 0 4 828 944 1302 160* 1725 2046
628 8*3 1008 1228 15*2 1749 2327 érk. - -P e ls ő c .................... ind. 535 640 8~ 922 1245 1530 17°4 2027

* * * * * *

* Gyors Losonctól. ** Gyors végig.

Pelsőc—Rozsnyó—Dobsina. Rimaszombat—Poltár— Losonc.
b a a ▲ a b b a

6438321020 1335 16°2 18272330 i. Pelsőc. . é. 6*°822 10°5 12>° 15>° 16531958
7*4859 í052 14*5 1630 19°* 2352 é. Rozsnyó . J. 546753 941 H38 1428 1629 1932
8" H50 15>817°21955 Q40 é. 1-Dobsina . i. 5 648 1038 IS48 1837

a — Közlekedik VII. 1-től Vili. 31-ig. b — Csak munkanapokon közlekedik.

832 1055 1432 1850 ind.
j

Rimaszombat érk. 735 1037 133* 1842
930 12*° 16°5 1950 érk. Poltár. . . ind. 6- 942 1227 1747

1507 18°3 2045 érk.- -Losonc . . ind. 9°5 H55 1708

Pelsőc—Jolsva—Murány.

635; 10* Oj 1250 15*5 18202029 ind. Pelsőc . ‘érk. 6*5915 1235 *
15- 1646 19572148

7*4 1047133' 16*4 190321" ind. Jolsva . ind. 538835 12°* 1357 16" 190621>o
753| 1)20 14*0 17*5 194*2146 érk.- -Murány ind. 5 - 759 ] ] 26 1528 17552029

* Csak munkanapokon közlekedik.

Pelsőc—Szlabos.

710 1Q38 1255 1531 17552020 i. Pelsőc
i
é. 6°<

**830 *955 1232 1642 1946
8*° l l 331350 1652 18502117 é.-,- Szlabos i. 5*° 705905 H45 1550 1855

* Közlekedik vasár- és ünnepnap. 
** Csak munka napokon.

Rimaszombat—Budapest.

7I8 10°2 1333
*

21*o ind. Rimaszombat . . érk.
*
537 1325 1655 2047

745 1020 135* 2128 érk. Feled . . . . ind. 521 1305 1635 2028
751 1037 1359 2137 ind. Feled . . . . érk. 5*8 13- 1624 20*o
829 H 20 1437 22*5 érk. Fülek . . . . ind. 445 1222 lő43 I930

11- 1220 1545 2230 ind. Fülek . . . . érk. 234* l l 47 13*5 1756 1830
U *6 1242 16*4 2304 érk. Somoskő . . . ind. 23*4 l l *7 1255 1730 18*3
H36 13" I757 0*9 ind. Somoskő . . . érk. 22>7 ló49 12" 1636 1753
1355 1653 2207 530 érk. -- Budapest . . . ind. 1820 7C8 830 1225 1530

* Közlekedik szerda, szombat, vasár- és ünnepnapokon.
A Fülekről induló 11 órai vonathoz ajánlatos Fülekre Rimaszombatból autóval.

Fülek—Somoskö—Budapest.

550 11-  12201545 *-• 1
«  CL - 2230 i. Fülek .  .

i
é. l l 47 13*5,1756 1830 2341, ű *a

62711*61242 16*4 0 e jé 23°4 é. Somoskő . i. 11171255|i 73018*3 23*4 0 C JÉ
7',o 1 136.1 309 1757 a*®* 0*9 i. Somoskő . é. ÍO49122°, 1636 1753 22'7| /  ®  «  N

1Q42 1355,16532207 0 tn O i M CC
9» >  C

530 é.-,-Budapest . i. 7O8 830,1225 1530 1820| a> cn CX 
N  «  «en >  C

Lénártfala—Miskolc—Budapest.

852 ÍO*2 1430 1703 ind. Lénártfala . érk. 9*7 H48 lő 48 1736
855 ÍO’5 1433 17*6 érk. Bánréve . . ind. 9*4 l l 48 1643 1733

1252 1848 érk. Miskolc . . ind. 738 10*8 1355
— — — — — Miskolc . . — — — — —

16°* 2224 érk. Budapest ind. 045 708 8*2
910 1540 ind. Bánréve . . érk. l l io 17*6
935 16*2 érk. -- Ózd . . . ind. ÍO44 1658

Rimaszombat—Ózd—Miskolc—Budapest.

427 828 1333 16- ind. Rimaszombat
L

érk. l l 87 1429 1827
— 1252 — 1848 érk. Miskolc . . ind. 758 10*8 1355
935 1207 16*2 — érk. Ózd . . . ind. — 1Q44 1655
— 16°> — 2224 érk.- - Budapest ind. 045 7O8 —

Rimaszombat—Losonc.
Rimaszombatból indul . . 7'30 és 13’— ó.
Losoncra érkezik . . . .  8'40 és 14'05 ó.
Losoncról indul . . . .  9'— és 16 — ó.
Rimaszombatba érkezik . . 10 05 és 17 — ó.

Autóbuszjáratok:
T ornalja—Rimaszombat.

Tornaijáról indul.........................7'50 ó.
Rimaszombatba érkezik . . . 9'— ó.
Rimaszombatból indul . . . .  12'— ó. 
Tornaijára é rk ez ik ....................13'10 ó.

Bugyikfala—Rimaszombat.
Bugyikfaláról indul . . . 6'— és 13'45 ó.
Rimaszombatba érkezik. . 1 — és 1430 ó.
Rimaszombatból indul . . 11'— és 18'— ó.
Bugyikfalára érkezik. . . 1210 és 19'— ó.

Rimaszombat, 1938. Nyomatott R ábely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


