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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A r im a s z o m b a ti já r á s i  m a g y a r  k ö z m ű v e lő d é s i  v á la s z tm á n y  h iv a ta lo s  k ö z lö n y e .

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK-TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

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

M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hlrlapbélyeg használatát a kassal postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

A költő anyjának
emel ma síremléket a jóakaratu em
berek dicséretreméltó kegyelete. 
Kiss József költő — a rimaszombati 
„patakparti öregiskola“ egykori 
diákja — édesanyjának a Siralmas 
dűlőben hetvenhat esztendeje jelte
lenül meghúzódó síri ágya felett 
lesz ma újra mozgalmas az élet és 
a meghatottság lélekemelő érzésé
ben fog összedobbanni városunk 
szépért lelkesedő embereinek szíve.

Egy egyszerű, szelid asszony em
lékének áldozunk ma, azt az asz- 
szonyt idézzük ma vissza a jelenbe, 
aki irodalmunk egyik kimagasló 
egyéniségével ajándékozott meg 
bennünket, akinek poéta-fia éppen 
az anyai szív egyedülálló érzelmeit, 
az anyaság fogalmának szentségét 
dicsőítő költeményeivel lett elis
mertté és halhatatlanná.

Ez az a sír, melyet „valahol mesz- 
sze, valaha régen, megástak a te
metőszélen." Ez az a sír, melyet 
Kiss József nem látott előzőleg, de 
reá talált, mert egy titkos erő: a 
halott édesanya tovább élő lelkének 
szava, megmondta neki, hogy mer
re kell mennie.

Ez az a sír, melyet a költő oly 
fenséges módon megénekelt. Erről 
a sírról Íródott az a pompás vers, 
melyet az iskola padjaiban első 
napjait eltöltő gyermek is olvasó
könyvében talál s mely már a csa- 
csogó gyermek lelkét is megkapja 
s magával ragadja, páratlan szép
ségével és szívből fakadó őszinte
ségével.

Önkéntelenül is saját édes
anyánkra gondolunk a mai fensé
ges napon. Visszasírjuk azokat a 
feledhetetlen pillanatokat, amikor 
édesanyánk melengető keze simo
gatta szőke gyermekfejünket és két 
vigasztaló, áldást sugárzó szem ki
sérte nagy-nagy szeretettel minden 
lépésünk útvonalát.

Tekintsük a mai napot az Anyák 
ünnepének ! Csókoljuk meg emlé
kező kegyelettel az ágyunk felett 
csüggő képeket, amelyekről halott 
anyák földi képmása mosolyog fe
lénk. Azok pedig, akiknek a sors 
kegyelme megengedte, hogy éltüket 
ma is az anyai csók pótolhatatlan 
derűje vegye körül, boruljanak le 
édesanyjuk drága kezére, mely a 
sokszor fagyos, céltalannak látszó

emberélet egyedül megbízható, min
dig segitő, soha cserben nem ha
gyó, legnagyobb kincse.

D r. W e in b e r g e r  T ib o r .

Az Egyesült Magyar Párt 
hatalmas választási győzelme 

Gömörben.
A párt a magyar szavazatok 70-80 %-át 
kapta. — Az agrárok és szoc.-demek 
teljesen felmorzsolódtak a feledi já
rásban. — A kommunisták feltűnő 
veresége a tornaijai járásban. — Át

lagban 20%os emelkedés. 
Részletes eredmények a rimaszom

bati járásban:
Balogpádár, Zeherje és Alsópokorágy 

teljesen egységes, az összes mandátu
mot az Ep. nyerte.

Osgyán Ep. 356, (a legutóbbi válasz
táshoz viszonyítva 109 szavazat nyere
ség), agrár 153, kommunista 172, (—61) 
Hlinka 75, szoc. dem. 55.

Tamásfala Ep.299(-J-117), kommunista 
326 (—82), szlov. jednota 138.

Bakti Ep. 58, agrár 48, Hlinka 25.
Tornaijai járásban:

Abafala Ep. 271 (11 mandátum), szoc. 
dem. 32 (1 m.), szlov. jednota 86 (3 m.), 
az agrárok megszűntek.

Alsófalu Ep. 104 (7), agrár 75 (5).
Felsőfalu Ep. 6 m., Hlinka 4 m. agrár 

2, szavazás nélkül, megegyezés szerint.
Alsókálosa Ep. 106 (7), agrár és mun

kás 137 (8), eddig csak 2 mandátuma 
volt az Ep.-nak.

Alsóvály Ep. 12 m., teljesen egységes.
Baracza 196 (11), agrár 21 (1), az egy 

mandátumot szlovák telepesek révén 
érték cl.

Beje Ep. 232 (12), agrár, sz. d. 55 (3).
Beretke Ep. 6 m., agrár 4, szoc. d. 2, 

szavazás nélkül, megegyezés szerint.
Csoltó Ep. 136 (7), agrár 40 (2), sz. 

dem. 87 (6).
Deresk Ep. 306 (12), agrár és mun

kás 107 (3).
Felsőrás Ep. 110 (9), agrár 39 (3).
Gömörfüge Ep. 105 (6), agrár 14 (1), 

sz. dem. 101 (5).
Hosszuszó Ep. 7 mandátum, agrár 1, 

munkás 7, szavazás nélkül. A népszám
lálás 17% magyarságot tüntet föl, a 
képviselőtestület 13 tagja magyar.

Mihályfala Ep. 71 (7), agrár 21 (2).
Gömörpanyit Ep. 199 (7), agrár 66 (3), 

komm. 62 (2), sz. dem. 92 (3).
Hubó Ep. 88 (5), agrár 71 (4), kom

munista 42 (3).
Harkács Ep. 58 (5), agrár 53 (4), sz. 

dem. 52 (3). Egyetlen mandátumunk se 
volt.

Kecső Ep. 145 (9), agrár 71 (4), kom
munista 33 (2).

Kísvisnyó és Mellété teljesen egysé
ges. Ez utóbbiban 10 agrár mand. volt.

Méhi Ep. 258 (11), agrár 99 (4).

Naprágy Ép. 149 (8), agrár 85 (4).
Oldalfala Ep. 183 (11), agrár 30 (1).
Otrokocs Ep. 99 (10), agrár 20 (2).
Özörény Ep. 225 (8), 133 szavazat 

nyereség. Komm. 180 (6) csökkenés 79 
szavazat, agrár 36 (1), szoc. d. 31 (1), 
cseh nemzeti 41 (2).

Felsőardó színtelen lisztában 7 mand. 
Ep.

Runya Ep. 148 (10), agr. 46 (3), sz. 
dem. 31 (2).

Sajógömör Ep. 446 (12), agr. 68 (2), 
komm. 136 (4).

Sajókeszi egységes.
Sajórecske Ep. 88 (8), agrár 49 (4).
Sajószentkirály Ep. 216 (10). sz- dem. 

117 (5).
Sajólenke Ep. 101 (8), agrár 45 (4).
Sajószárnya Ep. 168 (14). agr. 17 (1)
Sajókirályi Ep. 7 mandátum, agrár 3. 

komm. 5. Szavazás nélkül.
Sánkfala Ep. 85 (5), agr. 39 (3), kom

munista 21 (1), sz. dem. 51 (3).
Szkáros Ep. 140 (8), agrár 45 (2), sz. 

dem. 30 (2).
Zsór teljesen egységes.

Feledi járásban:
A járásban 52 község választott, ezek 

közül azonban 22 községben csakis az 
Egységes párt lisztáját nyújtották be. 
Négy községben ugyancsak nem volt 
szavazás, amennyiben megegyezéssel 
osztották fel egyes pártok között a man
dátumokat. 26 köszségben választottak 
s ezek összevont eredménye szerint az 
említett 22 egységes és 4 megegyezéses 
községen kívül az Ep-ra 5568 szavazat, 
a kommunistákra 1420, Hlinkáékra 424, 
az agrárokra 1137, cseh nemzeti szo
cialistákra 153, az egyesült kormány
pártokra 442 és független pártokra 50 
szavazatot adtak le. A leadott szavaza
tokból az Ep. tehát a szavazatok 60’56 
%-át kapta meg, ha ehhez hozzászá
mítjuk még a 22 községben elért 100 
%-os és a 4 megegyezéses községben 
elért 80%-os eredményt, minden kétsé
gen felül az Egyesült Párt hatalmas 
előretörése állapítható meg. Részletes 
eredmények: Csak egységes egyesült 
párti lisztát adtak b e : Óbást, Bátka, 
Czakó, C s í z ,  Darnya, Détér, Dobfenék, 
Perjése, Dúlháza, Kisgömöri, Gesztete, 
Balogiványi, Jeszte, Mezőtelkes, Rima- 
pálfa, Gömörpéterfala, Rakottyás, Rima- 
simonyi, Balogtamási, Balogujfalu, Ma- 
gyarhegymeg, Zsip.

Megegyezés alapján a következő ered
ményeket értük e l :

Sajólénártfala Ep. 13, agrár 2 mand.
Hanva Ep. 12 mandátum.
Nemesradnót Ep. 12, komm. 1, agrár 1 

mandátum.
Dúsa : Ep. 5, Hlinka 5, szoc. dem. 2 

mandátum.
Guszonán a csalafintás színtelen tisz

ta dacára a 15 képviselőtestületi man
dátumból 12-őt az Ep. kapott.

Azon községekben, ahol a szavazást 
megejtették, a szavazatok száma a kö
vetkezőképen oszlott meg:

Almágy Ep. 270, komm. 95, agrár 32.
Egyházasbást Ep. 175, komm. 149, 

agrár 59.

Bellény Ep. 55, Hlinka 41, agrár 46.
Alsóbalog Ep. 223, komm. 103, agr. 57.
Felsőbalog Ep. 293, kom. 110, agr. 61.
Csomatelke Ep. 207. kom. 76, agr. 30.
Dobóca Ep. 231, agrár 64, sz. d. 60.
Gortvakisfalud Ep. 116, komm. 76, 

Hlinka 26, agrár 11.
Ajnácskő Ep. 260. kom. 121, agr. 52.
Kerekgede Ep. 221, agrár 12.
Jánosi Ep. 475, komm. 127, Hlinka 73, 

agrár 60.
Korlát Ep. 101.
Jéne Ep. 123.
Martonfala Ep. 98, agrár 46.
Uzapanyit Ep. 283, komm. 54, Hlin

ka 74, agrár 29.
Rimaszécs Ep. 735, komm. 171.
Medveshidegkut Ep. 116.
Gömörsid Ep. 132, kom. 228, agr. 24.
Serke Ep. 396, komm. 30, Hlinka 41, 

agrár 77.
Feled Ep. 386, komm. 52, Hlinka 91, 

agrár 73, szoc. d. 64, független p. 50.
Szútor Ep. 164, kom. 18, Hlinka 22.
Velkenye Ep. 202, agrár 90.
Zádorháza Ep. 100, agrár 8.
Vecseklő Ep 69. komm. 181.

A nagyrőcei járásban
Gicze és Gömörnánás csak egységes 
párti lisztát nyújtott be s igy ezen két 
községben pártunk 100%-os eredményi 
ért el. — Liczén az Ep. 200 szavazatot, 
az agrárok és kommunisták összesen 
98 szavazatot kaptak. — Jolsván az 
Ep. 737 szavazattal megszerezte a le
adott összes szavazatok abszolút több
ségét s ezzel Jolsva legerősebb pártja 
lett. Az Ep. lisztáján kivül még a Hlin
ka, kommunista és egy kormányblokk 
(agrár, szoc. dem., nemz. szoc. és zsidó) 
pártok adtak be lisztát s a következő 
eredményeket érték e l : Hlinka 140, 
kormányblokk 334, kommunista 114.

A rozsnyói járásban:
A most választott 20 község szavazat

eredményei a következő képet mutatják: 
1935 1938

Egyesült párt 4598 6366 -j- 1768
Agrárok 783 594 — 189
Kommunisták 2543 1363 — 1180
Szociáldemokraták 1556 1372 — 184

Rozsnyón az Egyesült Magyar Párt 
21 mandátumot szerzett s ezzel abszo
lút többségét a város vezetésében biz
tosította.

Mikor szűnik meg az iparigazof- 
vány érvényessége? Adott esetből ki
folyólag a prágai kereskedelmi és ipar
kamara azt a szakvéleményt fejezte ki, 
hogy az ipar ideiglenes nem gyakorlá
sáról szóló bejelentés nem jelenti az 
iparigazolvány végleges megszűnését, 
hanem csak annak bizonyos időre való 
szünetelését. Ha az iparos azonban idő
közben előbb halálozna el, mintsem az 
ipar újból való gyakorlását bejelent
hetné, úgy a kereskedelmi és iparható
ságok nem kifogásolhatják azt, ha a 
jogosult hátramaradottak (özvegy, gyer
mekek vagy örökösök) az ipar gyakor
lását újból bejelentik és megkezdik.

Ma, vasárnap délelőtt fél 12 órakor avatják fel a siralmas! temetőben
Kiss József édesanyjának síremlékét.

Legyen ott az irodalom minden barátja, a tölti) minden tisztolöjol Olcsö autójárat 10 őritől kezdve a Heksch-sarokról.
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A gömöri ref. egyházmegye 
közgyűlése.

A gömöri református egyházmegye 
csütörtökön Rimaszombatban tartotta 
meg az újonnan megválasztott tisztikar 
beiktatásával kapcsolatos rendes tavaszi 
közgyűlését, dr. Zehery István főgond
nok és Lenkey Lajos h. esperes elnök
lésével. A közgyűlés délelőtt 9 órakor 
istentisztelettel vette kezdetét, majd an
nak befejeztével megtörtént az egyház
megye tízéves mandátummal megválasz
tott uj tisztikarának beiktatása.

A tisztikar ünnepélyes beiktatásának 
megtörténtével a közgyűlés egyházi és 
világi tagjai a Polgári Olvasókörbe vo
nultak át, ahol az egyesület díszter
mében folytatódott a napirend további 
pontjainak letárgyalása.

Lenkey Lajos h. esperes megrázóerejü 
imája és dr. Zehery István magasszár- 
nyalásu megnyitó beszéde vezette be az 
egyházmegye tanácskozásait, az egyházi 
és világi elnökök kegyeletes szavakkal 
emlékeztek meg az egyetemes ref. egy
házat Balogh Elemér püspök elhunyté
val ért nagy veszteségről és úgy az ő, 
mint az egyházmegye elhunyt esperesé
nek, Dusza Jánosnak emlékét jegyző
könyvileg örökítették meg. A szokásos 
közgyűlési formalitások elintézésével a 
jegyzőkönyv hitelesítésének helyéül Tor
naiját, határidejéül pedig junius 30. d.e. 
9 órát jelölte a közgyűlés, majd az egy
házkerületi képviselők megválasztásának 
napjául julius hó 15-ét szabta meg.

Ablonczy Pál megrongált egészségére 
való hivatkozással az esperesi tisztség
ről történt lemondását dr. Zehery István 
főgondnok meleghangú felszólalása után 
sajnálattal vette tudomásul a közgyűlés 
és érdemeinek jegyzőkönyvi elismerése 
mellett tiszteletbeli esperessé választotta 
meg. Ugyancsak elfogadta a közgyűlés 
Konkoly-Thege István lelkészi tanácsbi- 
rónak az aljegyzői tisztségről való lekö
szönését is, elrendelve mindkét tisztség 
betöltésére a szavazást s annak határ
idejéül julius 15. tűzte ki, amely határ
időig kell megtörténnie a Bodon Lajos 
és Gáspár János lemondásával megüre
sedett két tanítói képviselői tisztség be
töltésére vonatkozó szavazásnak is. Ez
után tért át a közgyűlés Lenkey Lajos 
runyai lelkész, helyettes esperes évi je
lentésének meghallgatására, melyet a 
közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetét sza
vazva vett tudomásul.

A lelkészi és tanítói beerősitések és 
adminisztratív ügyek elintézése után rö
vid ebédszünet következett, majd Kon
koly-Thege István belmissziói jelentésé
nek meghallgatása után sorban letárgyal
ták a gyámintézeti, pénztári jelentéseket, 
megszavazták a folyó évi költségve
tést és a számvevőszék javaslatait. A 
közgyűlés végül dijlevél ügyeket és az 
egyes egyházközségek adminisztratív 
ügyeit tárgyalta le és a késő délutáni 
órákban az egyházmegyei bíróság ta
nácskozásaival befejeződött a tavaszi 
egyházmegyei közgyűlés.

Temetői egyesület.
Bármely oldalról forgassuk is a dol

got, mindenképen az tűnik ki, hogy Ri
maszombat város temetője még most 
sincs olyan rendben, amint azt ilyen 
intelligens várostól megkívánhatná a 
figyelő és szemlélő. Most is sok össze
visszaság és nem rendes állapot látszik 
a temetőn a mai városi kezelés mellett. 
Úgy néz ki az, mintha nem volna a te
metőnek igazi gazdája.

Amit itt mondunk, azt persze a ke
resztény temetőről értjük, mert a zsidó 
temető elkerített hely és azt jó rendben 
tartja a szentegylet.

Ha más hasonló nagyságú városokra 
gondolunk, bizony ott sokkal szebb 
rend látszik a temetőn. Például ha 
Rozsnyót, Beszterczebányát vagy a sze- 
pességi Késmárkot tekintjük, ott hason
líthatatlanul szebb rend mutatkozik, 
mint nálunk. Ott a temető szent hely, 
a kegyelet helye, ott nem jár keresztül- 
kasul rajta minden sétálgató, vagy 
ügyes-bajos ember, hanem aki temető
ben jár, az kegyeletét akarja leróni az 
elköltözöttek iránt. Ott nem lehet mu
latságos beszédeket folytatni, ott nem 
lehet cicázni a temető utjain, ott ille
delmes viseletét kiván már a lépten-

nyomon látható szép rend és kegyelet 
is. Ott nem lehet vidám nótákat dalolni, 
fütyörészni, mint nálunk. Ott nincsenek 
letört, elromlott síremlékek és dudvák- 
kal benőtt helyek, hanem kegyeletes 
rend mutatkozik mindenütt.

Ott nem lehet azt megtenni, hogy a 
temető elhagyatott helyein céllövést 
tartsanak az éneklő madarakra vagy 
varjakra, mint nálunk pár évvel ezelőtt 
megtették a Dapsy-család kriptája mö
gött. Itt az elhagyatottabb helyeken úgy 
üldögél a fiatalság néha szép napokon, 
mintha mulatóhelyen volna és egyálta
lán nem gondol a kegyeletre.

Hát ez, ami nálunk látható a temető
ben, nincs rendjén semmi művelt vá
rosban.

Ha korhadnak, töredeznek a régi sír
emlékek, azokat nem tartja rendben 
senki sem. Azokat tovább tördeli a fia
talság vadabb hajlamú része. És nincs 
őr, aki ebben megakadályozná. Nincs 
őr, aki felügyeljen, hogy a sírok virá
gait meg ne dézsmálja, akinek éppen 
kedve tartja és más károkat ne tegyen 
a kegyetlen járókelő.

Valami hiányzik nálunk, amire szük
ség volna. Hiányzik a felügyelő, folyto
nosan rendező szervezet.

Temetői egyesületre volna szükség 
és ez az egyesület rendben tarthatná a 
rimaszombati keresztény temetőt.

Volna annak elnöke, felügyelő bizott
sága, tagdijakat beszedő pénztárosa s 
a befolyó pénzekből először is el kel
lene keríteni a temetőt, hogy ne legyen 
az embernek, állatnak átjáró helye, hogy 
oda ne mehessenek mulatni, hanem ke
gyeletet leróni.

Akkor a romladozó, gazdátlan sírokat 
is lehetne némileg gondozni és rendben 
tartani. Ügyelni lehetne arra, hogy a 
temető egyes részein vad dzsungelek, 
elhanyagolt berkek ne képződjenek.

A temetőnek ez a rendezése és rend
ben tartása a művelt közönség feladata.

A művelt közönség alakíthat itt ke
resztény temetői egyesületet és ez az 
egyesület mindenre kiterjedő gonddal 
vigyázni fog arra, hogy a rimaszombati 
keresztény temető is a kegyeletnek szé
pen rendezett helye legyen úgy, mint 
más művelt városokban.

Alakítsuk meg itt is ezt az egyesüle
tet. Össze kell hivni az érdeklődőket, 
lesznek elegen, akiknek ez a mai össze
vissza állapot nem felel meg és ezek 
azután illő rendet teremthetnek majd a 
kegyelet helyén: a rimaszombati ke
resztény temetőben. A

G y ű jtsü k  é s  ó v ju k  a  m a g y a r  
tö r té n e lm i e m lé k e k e t !

Sorsdöntő napokat élünk és ilyen 
helyzetben minden nemzet vissza
tekint múltjába, hogy onnan erőt 
merítsen a jövő küzdelmeihez. Sok
helyütt találhatók még oly történel
mi emlékek, amelyek megőrzése, 
megóvása, de elsősorban össze
gyűjtése magyar kötelességünk! 
Ezért, ha bármi értékes tárgyat, 
emléket talál valaki, ne adja ki a 
kezéből, mert lelketlen kufárok 
ilyenkor nyerészkedésre használják 
fel a leletet. A megtaláló mutassa 
meg a leletet a „Gömör-Kishonti 
Múzeum Egyesület" rimaszombati 
felügyelőjének (Gömöri u. 32. Mú
zeum), aki tanácsot ad neki. De 
másra is gondot kell fordítanunk! 
A mai modern építési láz már sok
helyen kíméletlenül lerombolta a 
múlt becses emlékeit. Ha értékes 
magyar történelmi alkotásról van 
szó, nem szabad mindjárt a csá
kányhoz nyúlni. Vegyük igénybe 
és kérjük ki ilyenkor múzeumunk 
Igazgatóságának szakszerű taná
csát. Padlásainkon — padlás taka
rítás alkalmával — okvetlen fogunk 
találni régi, elsárgult iratokat, leve
leket és más egyéb értékes dol
gokat, könyveket, újságokat. Ne 
dobjuk ezeket a tüzbe, adjuk eze
ket át rimaszombati múzeumunk

nak megőrzés végett, melyekben 
ott bármikor gyönyörködhetünk s 
a késői unokák is örömteli szívvel 
fogják családjuk egyik ősének ado
mányát megtekinteni.

De necsak adományokkal támo
gassuk ezt a messze földön híres 
gömöri múzeumunkat, hanem anya
gilag is segítsük : lépjünk be a mú
zeum egyesület tagjai sorába s f i 
zessük rendesen és pontosan a tag
díjat! Taggyüjtő ív rendelkezésre 
áll a múzeum felügyelőjénél, lépjünk 
be tömegesen a tagok sorába, ne 
legyen egyetlen egy rimaszombati 
és gömöri ember, aki nem tagja a 
múzeumnak! Erősítsük ezzel is mú
zeumunkat, hiszen a tagdíj — évi 
10 korona — oly csekély összeg, 
hogy még a legszegényebb ember 
is megfizetheti.

Gömöriek! Az örök Idő kímé
letlenül robog tovább, egyre tovább, 
mert nincs megállása. Az elmúltak, 
ha nem törődnek velük, feledésbe 
mennek! A mostani időkben sok 
minden megsemmisül, ami a múlt
nak drága emléke! Mentsük meg 
ezeket az utókornak, adjuk át ri
maszombati Múzeumunknak meg
őrzés végett, egyszersmind lépjünk 
be annak tagjai sorába és látogas
suk a múzeumot! Ez magyar kö
telesség, ezt meg kell tennünk !

E g y  m ú ze u m  b a r á t.

Rendelet
a  f iz e t é s i  e s z k ö z ö k  k iv ite lé r e .

A törvények és rendeletek tárában a 
pénzügyminisztérium hirdetménye a leg
szigorúbban tiltja a papír 50 koronás
nak és a csehszlovák bankjegyeknek 
külföldről Csehszlovákiába való beho
zatalát. Továbbá megtiltja a rendelke
zés a csehszlovák 10 és 20 koronás 
papirbankjegyeknek személyenként 300 
koronát meghaladó összegben való be
hozatalát. Ez a tilalom a jövőben az 
olyan külföldi utasokra is vonatkozik, 
akik Csehszlovákiába érkeznek.

Amennyiben a külföldről érkező utas 
300 koronánál nagyobb összegű cseh
szlovák 50 koronás és nagyobb bank
jegyeket, valamint érc és papir 10 és 20 
koronásokat hoz magával, úgy köteles 
a határmenti ellenőrző közegek nyug
tája ellenében a pénzt beszolgáltatni, 
amelyet azután saját költségére és az 
általa megadott cimre visszaküldenek 
külföldre. Ugyanez vonatkozik a cseh
szlovák fizetési eszközöknek az átutazó 
forgalomba való használatára is. A ha
tármenti ellenőrző közeg köteles az 
utas által megadott külföldi cimre a 
fölös pénzösszeget visszaküldeni.

A csehszlovák fizetési eszközök be
hozatalára a határmenti utasforgalom
ban személyenként és naponkint 30 ko
ronás összeget állapítottak meg, amely 
összeg azonban vasár- és ünnepnapo
kon 100 koronára emelhető. Ugyanez 
vonatkozik a vasár- és ünnepnapokat 
megelőző napokra is.

A fizetési eszközök kivitelére vonat
kozó előírások az utazási forgalomban 
elvben változatlanok. A csehszlovák fi
zetési eszközök (50 koronás és maga
sabb bankjegyek) kivitele továbbra is 
tilos. Csehszlovák érc- és papir 10 és 
20 koronásokat a továbbra is érvény
ben levő szabad ezer koronás határon 
belül csupán 300, illetve 500 koronás 
összegben lehet személyenkint külföldre 
vinni. A határmenti forgalomban napon
kint 30 koronás határ továbbra is ér
vényben marad, mig bizonyos napokra 
(ünnepnapok és ünnepnapokat megelőző 
hétköznapok) 100 koronát vihet magá
val a határmeníi utas. A határmenti for
galomban kivitt pénzösszeget be kell 
vezettetni a „határmenti pénzkiviteli 
jegyzékébe, mig a rendes utasforga
lomban az útlevélhez mellékelt „valuta
kiutalási jegyzékbe" kell a kivitt pénz
összeget bejegyeztetni.

A külföldről Csehszlovákiába érkező 
csehszlovák fizetési eszközöket, ameny- 
nyiben ezeket nem engedélyezte a pénz
ügyminisztérium, a címzett költségére

vagy vissza kell küldeni a külföldi fel
adónak, vagy pedig be kell szolgáltatni 
a postatakarékpénztárnál levő, külföl
diek javára létesített kamatmentes szám
lára.

A posta köteles meggyőződni arról, 
hogy a külföldről Csehszlovákiába ér
kező pénzeslevelek nem tartalmaznak e 
csehszlovák fizetési eszközöket. Ezért 
minden külföldről érkező pénzeslevelet 
a címzett a kézbesítő jelenlétében kö
teles felbontani és ha bebizonyosodik, 
hogy a levélben csehszlovák fizetési 
eszköz volt, úgy a levél nem kézbesít
hető. A címzett bizonyos határidőn be
lül gondoskodhatik arról, hogy a pén
zeslevélben levő csehszlovák fizetési 
eszközöket újból visszaküldjék a feladó
nak, vagy pedig a postatakarékpénztár
nál beszolgáltassák a fentemlitett szám
lára. Hasonlóan kell eljárni a posta- 
közegeknek a külföldről érkező más 
küldemények kézbesítésénél, ha az a 
gyanújuk, hogy csehszlovák fizetési esz
közöket tartalmaznak.

Amennyiben a címzett csehszlovák 
fizetési eszközöket más utón kap, mint 
postán, köteles három napon belül er
ről jelentést tenni a Nemzeti Banknak 
és egyidejűleg beszolgáltatni valameny- 
nyi adatokat. — A Nemzeti Bank dönt 
afelől, hogy ezekkel a fizetési eszkö
zökkel mi történjék.

B eiratások
a magyar el. fiú és el. leányiskolába.

A rimaszombati magyar el. fiú és el. 
leányiskola igazgatósága tudomására 
hozza a lakosságnak azt, hogy az 1938- 
39 ik tanévre szóló beiratások junius 
hó 23-án és 24-én tartatnak meg.

Az első évfolyamba jelentkező növen
dékek a szülők kíséretében jelenjenek 
meg és hozzák magukkal a születési 
anyakönyvi bizonyítványukat is.

A fölvételre nem jelentkező tanköte- 
seket junius hó 25-én büntetésre kimu
tatjuk.

Rimaszombat, 1938. junius 14.
Elemi fin  és leányiskola 

igazgatósága.

L é le k  s z á r n y á n .
Szénakaszálás van, fehér ákácvirág s 

kakukfű illata tölti be a léget. Csengetyü- 
muzsika s kolomp szava hallszik: a dísz
ben pompázó réten juhnyáj béget.

A láthatár szélén izzó sugárkévét szór 
a felhőkre a tűzben pirosló nap, majd le
bukik s gyorsan elmerül a mélybe és a 
földön mindent titkos homályba hagy.

Hangulatos a kép, amit igy hirtelen 
fest s rajzol köröttem a csodás Termé
szet; szivem hevesen ver, lelkem meg itta
sul s szótalan bámulom a gyönyörű képet.

Tova száll a lelkem, érzékim húrjain 
tündér keze játszik; emléket idézek, csil
lagfáklyák gyulnak, fényszemek rezegnek, 
csillannak-villannak, ha az égre nézek.

Tejut vonul végig a fényfoltok alatt, 
alig-alig látszik a Göncöl szekere; egy- 
egy kihűlt csillag hosszú fénycsóvával, 
végsőt sziporkázva a földre bukik le.

Szénaillatot hajt felém a fuvalom, est- 
harangszó csendül hál'adó imára; a pet- 
rencék tövén titkos fény csillámuk: Szent- 
jános bogárnak csókra szomjaz szája.

Kezemben mosolygó unokák fényképe, 
könnyezd szemem a bérceken áttekint, túl 
a hegyen völgyön, a Balaton partján egy 
kicsi falucska tornya hivólag int.

Mintha lesnék jöttöm, mintha várnának 
rám, vérségből fakadó igaz szeretettel s 
csónakot küldnének elém nagy hirtelen, a 
hullámzóvizü, szép magyar tengerrel.

Bogárhátu- házas balatoni falu, milyen 
gyakorta is feléd száll a lelkem, girbe- 
görbe uccád, muskátlis ablakid, — ki 
nem értené meg — miért is szeretem.

v A ^ r g u s .

Eljegyzés. Erőss Ilonkát (Győr), el
jegyezte Mispál István oki. mérnök (Eger). 
M. k. é. h.

Doktorráavatás. Lőrincz Jánost, id. 
Lőrincz János városi elsőosztályu altiszt 
törekvő fiát folyó hó 11-én a briinni 
egyetemen az állatorvosi tudományok 
doktorává avatták.

Uj ügyvéd. Dr. Túrós Dezső, a prá
gai ügyvédvizsgáló bizottság előtt az 
ügyvédi vizsgát sikerrel letette.
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Egyházmegyei hírek. Kosteczky Jó
zsefet fiileksávolyi, Majoros Jánost gu 
szonai, Novak Ernőt csoltói, Danics La- 
:ost jabionczai plébánosokká nevezték 
j.j_ __ Szikorszky Istvánt az uzapanyiti, 
Hiavács Józsefet a gesztetei plébánia 
adminisztrálásával bízták meg. — Csáji 
János rozsnyói káplánt Losonczra he
lyezték át.

Lelkészbeiktatós. A györkei refor
mátus lelkésszé megválasztott B o d o r  
Al adár  volt rimaszombati káplánt pün
kösd másodnapján iktatták be ünnepé
lyesen lelkipásztori állásába. A körünk
ből eltávozott Bodon Aladár itteni tar
tózkodása alatt értékes kulturális műn 
kát fejtett ki s távozásával társadalmi 
téren is űrt hagyott maga után. Jókí
vánságaink kíséretében szeretettel kö- 
szö.'.íjiik ielkészi beiktatása alkalmából 
Gyürke uj tiszteletesét, lapunknak is 
volt kedves dolgozótársát.

Esperességi közgyűlés Rimaszom
batban. A kishonti evangélikus espe- 
resség folyó hó 16 án tartotta meg a 
helybel i  evang. templomban közgyűlését, 
H.inesz Hugó főesperes és Dr. Gyurko- 
v cs J á n o s  esperességi felügyelő közös 
e lnök le te  mellett. Első pontként Reken 
János  esp. jegyző felolvasta a mindenre 
kiterjedő főesperesi jelentést, mely fel
ölel te az  evangélikus összegyház húsz
éves  életét, munkásságát és külön fog
la lkozot t  az egyes egyházközségek fej
l őd ésé ve l  és kifejtett belmissziói mun
káj áva l .  — Több egyházi, iskolai és 
pénzügyi referáda után a gyülekezeti 
j ó t é k o n y s á g r ó l  számolt be a főesperes. 
F a r k a s  József rimabányai lelkész a val
l ásos  iratterjesztésről és az egyre szé
lesebb mederben mozgó belmissziói 
m u n k á r ó l ,  Szklenka Gusztáv nyustyai 
lelkész a gyámintézetről s a kiosztott 
s e g é l y e k r ő l ,  mig végül Baráth Károly 
helyi lelkész az esperességi könyvtárról 
és levéltárról tettek érdemleges jelen
tést .  — A közgyűlés ezután foglalkozott 
a volt rimaszombati protestáns főgim
názium építkezésével és anyagi ügyei
vel, majd dr. Gyurkovics esp. felügyelő 
indítványára egyhangúlag elhatározta, 
hogy még ebben az évben az építkezés
ből  kifolyólag az esperességre ráeső 
részt kifizetik. — Az esperességi gyű
lés kihangsúlyozta, hogy az egyházi is
kolák államosítását vagy községesitését 
elvi alapon elutasítja és nem engedé
lyezi,  ragaszkodva az egyházegyetem 
ezirányu határozatához. — Mély meg- 
indultsággal vették tudomásul, hogy 
Z a t y k ó  János rimabrézói lelkész az es
perességi lelkészegyesület elnöke 40 évi 
lelkiismeretes és példás leikészi műkö
dés után október hó 1 - ével nyugdíjba 
vonul. — Külön referáda volt a váro
sunkban ez év május 30-án megtartott 
Ielkészi konferencia határozatának be
mutatása, melyet Reken János lelkész 
olvasott fel s amely szerint a Ielkészi 
konferencia elutasító álláspontot foglalt 
el a lelkészek minősítésével szemben 
és nyugdíjba vonuló elnökének, Zaty
kó Jánosnak helyére egyhangúlag Far
kas József rimabányai lelkészt válasz
totta meg elnökévé. Végül a követke
zőket küldötték ki a kerületi gyűlésre : 
Palkovics Pál alesperes, Baráth Károly, 
Hanesz Emil és Mitske Gusztáv. — A 
közgyűlés után jóisik érült közebéd volt 
a városkeríi Paxián-féle vendéglőben.

A tűzoltóegyc-sület közgyűlése. A
rimaszombati önkéntes tűzoltóegyesület 
a múlt vasárnap délelőtt, a tagok élénk 
érdeklődése mellett, Kéry István aielnök 
vezetésével tartotta meg évi rendes köz
gyűlését, a Kát. Olvasóegylet nagyter
mében. Kéry István aielnök megnyitója 
után a múlt évi közgyűlés jegyzőköny
vét észrevétel nélkül elfogadván a köz
gyűlés, azt hitelesítették, majd a múlt 
évi zárszámadást, vagyonmérleget és a 
folyó évi költségelőirányzatot elfogadva, 
élénk érdeklődés mellett hallgatta meg 
a közgyűlés a középiskolai ifjúsági tor
naverseny miatt Prágában távollevő 
Mándy Antal főparancsnok felolvasott, 
mindenre kiterjedő, hatásos évi jelenté
sét az egyesület aktív tűzoltóinak ered
ményes működéséről, ami után a Vo- 
záry Samu lemondása folytán megüre
sedett elnöki tisztséget egyhangúlag 
Kéry István eddigi alelnökkel töltötték 
be, alelnökké pedig ugyancsak egyhan
gúlag a tüzoltóegyesület életében már 
eddig is értékes munkásságot kifejtő 
Keresik Lászlót választották meg. — A 
megválasztottak köszönő és az elnök 
berekesztő szavalva! az értékes tűzvé

delmi működést kifejtő tűzoltóegyesület 
közgyűlése véget ért.

Feldniann Éva szavalóestje. Feld- 
mann Éva, aki kitűnő szavalataival s a 
műkedvelő színpadon való nagysikerű 
fellépéseivel annyi szép estet szerzett 
városunk közönségének, rövidesen vég
leg elköltözik Rimaszombatból. Ebből 
az alkalomból a helyi Községi Magyar 
Közművelődési bizottság felkérte Feld- 
mann Évát, hogy búcsúzóul egy önálló 
szavaló-est _ keretében lépjen még fel. 
Feldniann Éva a felhívásnak eleget tett 
és a szavaló-estre folyó hó 25-én, szom 
baton este fél 9 órakor kerül sor a 
Polgárikor nagytermében, Marosi Mihály 
közreműködésével. — A szavalóest iránt, 
melynek műsorát az előadó Ady Endre, 
Kiss József, Petőfi Sándor, Győry Dezső, 
Emii B. Lukáé és Laco Novomesky ver
seiből és két páros jelenetből állítja 
össze, már most nagy érdeklődés mu
tatkozik.

A rimaszombati gimnazisták a prá
gai középiskolai tornaversenyen szép 
sikert értek el. A diákcsapat a katonai 
jellegű versenyben a 37 csapat közül 
az 5 ik helyre került, mig az atlétikai 
elődöntőben a 7-ik helyet foglalta el. A 
lábát kificamitott Fritz Aifonz további 
szereplése esetén jóval jobb helyezke
dést érhetett volna el diákcsapatunk. A 
figyelemreméltó eredmény elérése a ver
senyző diákokon kívül nagyrészben 
Mándy Antalnak, a kiváló tornatanár
nak és a szlovák leánynövendékek ki
tűnő tornaíanárnőjének, dr. Vincze Je- 
nöné sz. Flórián Magdának köszönhető.

Óvodamajális. A helybeli magyar 
kisdedóvóintézet növendékeinek hagyo
mányos vizsga-majálisát a Városkeríben 
Űrnapján délután tartották meg, a kö
zönség élénk érdeklődése mellett. Az 
apró növendékek szavalat, tánc, játék 
és egyéb produkciói általános tetszés
ben részesültek s azt igazolták, hogy a 
magyar kisdednevelés ügye Zemiényiné- 
Vályi Margitnál, a kiváló óvónőnél jó 
kezekben van letéve. A városi hatósá
got dr. Löcherer Géza h. városbiró kép
viselte, aki meleg szavakkal gratulált a 
kisdedek kedves „Margit néni“-jének 
az elért nagyszerű eredményhez.

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

A Polgári körben junius 18 ára hir
detett társasvacsora és családias estély 
kedvezőtlen idő esetén is meg lesz 
tartva.

Kitünően sikerült a rimaszombati 
magyar gyermekek majálisa. Az el
múlt vasárnap tartották meg a helybeli 
magyar elemi fiú- és leánygyermekek 
ezidei majálisukat a szabadkai erdőben. 
Köszönet illeti meg mind a két iskola 
tantestületének tagjait, hogy az egész 
napon keresztül gondoskodtak a kis 
magyar gyermekek szórakoztatásáról. — 
Különösen nagy tetszést aratott Pásztor 
Mária leányiskolái tanítónő által beta
nított magyar táncok bemutatása, me
lyet a leányiskola növendékei egyforma 
piros-fehérpettyes ruháikban kecsesen 
és teljesen hiba nélkül lejtettek. — A 
majálison rég nem látott hatalmas tö
meg vett részt és gyönyörködött a ma
gyar tanulóifjúság jókedvű táncában és 
vidám mulatozásában. — A majális a 
késő éjszakai órákban ért véget és ha
talmas összeg jutott a szegény magyar 
Iskolásgyermekek karácsonyi felsegélye
zési alapjának gyarapítására. Városunk 
magyar lakossága megértette felhívá
sunkat, tömegesen vett részt ezen a jó- 
tékonycélu majálison, melyért a majá
list rendező két iskola szülői bizottsá
gának hálás köszönetét érdemelte ki.

Anyák napja Gortvakisfaludon. A 
gortvakisfaludi ref. egyház hivei lelke
sen ünnepeltek meg az anyák napját. 
Az iskolásgyermekek kéthangra betaní
tott szép dalokat és szivekhez szóló 
szavalatokkal gyönyörködtették a hall
gatókat. A gyermekek szüleiket ajándé
kaikkal örvendeztették meg, mely pilla
natörömkönnyeket csalt az elérzékenyült 
szülők szemeibe, az ünnepélyt az isko- 
iásgyermekek által előadott egyfelvoná- 
sos vígjáték koronázta. — Az anyák je
lentőségét Dusza Béla tanitó méltatta. 
Az ünnepély alkalmával a „beretkei ár
vaház" részére történt gyűjtés s annak 
végeztével Kusza István egyháztag mon
dott köszönetét a szülők nevében Dusza 
Béla tanítónak fáradozásaiért.

A Rimaszombati Bank közgyűlése.
A Rimaszombati Bank folyó hó 15-én 
tartotta 76 ik évi rendes közgyűlését, 
az intézet részvényeseinek élénk érdek
lődése mellett. Az igazgatói és felügyelő
tanácsi jelentés felolvasása, a zárszám
adások előterjesztése és a szokásos fel
mentvény megadása után a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta az igazgató és 
felügyelőtanácsnak a nyereség felosztá
sára vonatkozó azon javaslatát, hogy a 
kimutatott 1937. évi tiszta nyereségből 
Kő 16642.95 fordittassék az alapszabá
lyok szerint a tartalékalap gyarapításá
ra tiszta nyereség 10%-a helyett 2594.— 
Ke. az alapszabályok 43. §-a szerint az 
igazgatótanács jutalékára 1664.30 koro
na, összesen 4258.30 korona, marad 
12384.65 korona, mely összeg az 1936. 
nyereségáthozattal együtt 64309.40 kor., 
összesen 76694.05 korona vitessék át a 
következő évre. — Az alapszabályok 
szerint kilépő Balázs Andor, Kemény 
Gyula, dr. Samarjay Emil, Temják Pál, 
Tóth Béla igazgatótanácsi tagoknak, 
valamint Badinyi György, Baksay Jó
zsef, Eperjesy József és Varga Imre fel
ügyelő tanácsi tagoknak az intézet ér
dekében kifejtett működésükért Dr. Ga
bonás János mondott köszönetét, kinek 
indítványára a közgyűlés nevezetteket 
egyhangúlag igazgató, illetve felügyelő
tanácsi tagokul választott meg.

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

Térzene. Szikora Pista jónevű zene
kara a közönség megértő érdeklődése 
mellett tartja városunk főterén szokásos 
nyáresti hangversenyeit. A banda meg
bízottai városunk támogató publikumát 
adományozási-ivekkel most is feikeresik. 
Bárhonnét jövő esetleges visszaélés el
kerülése és megakadályozása végett kö
zöljük, hogy az adományok gyűjtését 
végző és erre jogosult zenekari tagok 
CPO igazolvánnyal vannak ellátva s igy 
eziránti kívánságra személyazonosságu
kat ezzel bizonyítani tudják.

A háztatarozások bejelentése. Már
ismételjen megtörtént, hogy az adóigaz
gatóságok egyes háztatarozásnál megta
gadták az adókedvezményeket, miután 
az illető háztulajdonosok nem tudták 
bebizonyítani, hogy a törvényesen elő
irt határidőt a községi hivatallal szem
ben betartották (legalább 15 nappal az 
épület javításának megkezdése előtt és 
a tatarozás befejezése után). Minden 
adókedvezményjogosultnak ajánlható te
hát, hogy ezt a határidőn belüli beje
lentést ajánlott levélben adja fe l— vagy 
ami még legcélszerűbb — személyesen 
nyújtsák be a községházán a bejelen
tés másolatára rávezetett elismervény 
ellenében. Csak ily módon képesek 
azután az adóigazgatóság felhívásának 
teljesen eleget tenni. Akik esetleg ezt az 
elővigyázatosságot nem tartották szem 
előtt, azok jól teszik, ha már most be
szerzik a szükséges községi bizonyít
ványt a bejelentés igazolásáról.

K öszönetnyilvánítás.
A Szentpétery József magyar iparos 

cserkészraj építésére eddig a következő 
adományok érkeztek b e : Klein Géza 
100 korona, Fischer Jenő 75 korona. 
Králik János, Angyal Gyula, Kosiner 
Imre, Runyay László, Gabonás István, 
Varga Imre, Pauker és Lovas, Dubovsz- 
ky és Járossy, Csordás János, Schreiber 
és Seidner, Kardos József 50—50 kor. 
— Szlávik János, Róth László, Pecsők 
Lajos, Kovács Lajos, Bokor Ferencz, 
dr. Komlós Gyula, Derekas János, Mül- 
ler Emil, Gémes Béla, Bokor Manó, 
Nagy Miklós, Sommerling József, Vond 
ra József, Szántó Emil, Bottlik Sándor, 
Sichert Károly, Brünner Sándor 20—20 
korona. — Jávorszky Zoltán, Sebő Já
nos, Veres István, Kroó Ferencz, Józsa 
Ignácz, Ruprich János, Szlany Gyula, 
Heksch György, Váry János, Baráth Ká
roly, Ivanyics Kálmán, Singer Rezső és 
dr. Fuchs Izsó 10—10 korona. — A ne
mesen gondolkodó és áldozatkész ada
kozóknak ezúttal is hálás köszönetemet 
fejezem ki és kérem, hogy akik ebben 
a nemes törekvésemben támogatni és 
cserkészotthonunk felépítésében előse
gíteni kívánnak, hogy adományaikat 
alólirotthoz eljuttatni szíveskedjenek.

Szöllösy István, 
rajparancsnok.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, junius 18-19-én ;

kiváló történelmi film: *
A  s z e r e le m  g y ö n g y e i  |

Kedden, junius 21-én amerikai szenzációs ' 
kalandor dráma: I

B a lk á n  g ő z ö s  s ü l ly e d é s e

Szerdán, junius 22-én szerelmi, kémkedési | 
és kalandor dráma : í

R o m á n c  |

Csütörtökön, junius 23-án nagyszerű tör- B 
ténelmi filmsláger : S
S z é p  k is lá n y  |

Űrnapját, a katolikus egyház ma
gasztos ünnepét csütörtökön ünnepelték 
meg. A körmenetben a hívők hatalmas 
tömege vett részt s a templomból az 
istentiszteletet a künnrekedt többszáz
főnyi hívőknek hangszórók utján közve
títették.

Csizy Kálmán szerzői estje a rádió
ban folyó hó 18-án, szombaton lesz, mi
kor is a termékeny lekenyei igazgató- 
tanító több dalát adja le a kassai rádió 
5’40 órai kezdettel. Folyó hó 29-én Ber- 
zéte községből ad a kassai rádió aratási 
népszokásokról közvetítést, melynek szö
vegkönyvét szintén Csizy Kálmán irta és 
ő is fog a közvetítésnél konferálni.

Az utcák öntözése miatt számos pa
nasz érkezett hozzánk. Az e téren ta
pasztalt hiányok közismertek s hatha
tós intézkedést kérünk a rendszeres 
öntözés és az iránt, hogy legalább a 
főbb közlekedési útvonalak, forgalma
sabb utcák a nyári időszakban naponta 
s ünnep- és vasárnap is többször !o- 
csoltassanak. Ebben nem |lehet helyt
álló a benzin drágaságával vagy mással 
való indokolás.

Milyen csehszlovák postabélyegeket 
nem engednek be Magyarországba?
A közönség figyelmébe ajánljuk, hogy 
a Magyarországba irányított postai kül
deményekre ne ragasszanak sem 25 sem 
30 filléres bélyeget, amennyiben az ilyen 
bélyeggel ellátott küldeményeket az or
szágba nem engedik be, hanem vissza
küldik, mint szabálytalant. A 25 és 30 
filléres csehszlovák bélyegen kívül bár
mily más bélyeg használható. Ha például 
nyomtatványra 25 fillér portót kell fel
ragasztani, akkor egy 20 és egy 5 fillé
res bélyeget használjunk. A 25 és 30 fil
léres bélyeg be nem engedésének oka 
az, hogy Csehszlovákia sem engedi be 
a magyar 25 és 30 filléres bélyegekkel 
ellátott postai küldményeket. Tehát a 
tilalom mindkét államban kölcsönös.

Rendet a p iacon! A helybeli piac 
baromfi és egyéb árusai a falusi asz- 
szonyok elébe menve, azoktól az eladás
ra magukkal hozott csirkét és egyéb 
árut megveszik és a piacon jónyereség
gel értékesítik, magasra emelvén ily 
módon a piaci árakat. A vásárló kö
zönség érdekében kérjük e kapzsiság 
megakadályozását s a piaci árakat ily- 
módon emelők megrendszabályozását.

Mikor engedélyezhető adófizetési 
haladék ? A szlovákiai adóhivatalok 
nem járnak el egységesen az adófizeté
si haladék iránt benyújtott kérelmek 
elbírálásánál s ezért a kereskedelmi 
szervezetek központja figyelmezteti az 
adófizető közönséget, hogy részleges 
vagy teljes adófizetési haladékot csak 
az esetben engedélyezhetnek az adóhi
vatalok, ha az adó behajtása nagy ne
hézségekkel járna, vagy ha annak be
hajtása az adófizetőre jelentős anyagi 
károsodást jelentene. Az ilynemű hala
dékok (moratóriumok) engedélyezését 
azonban különféle feltételekhez és kor
látozásokhoz köthetik. Ha a folyó évre 
kivetett adó összege több mint harminc 
százalékkal nagyobb az elmúlt évi adó
kivetés összegénél, akkor az adófizető 
felebbezéssel élhet a kivetés ellen és 
az adóhivatal a végleges kivetést csak 
a fellebbezés végleges elintézése után 
eszközölheti. Ha a felebbezést elutasít
ják, akkor késedelmi kamatot számíthat 
fel az adóhivatal, amelyet azonban a 
pénzügyminisztérium, illetve adóigaz
gatóság részben vagy egészben el is 
engedhet.
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A pozsonyi YMCA középiskolai in- 
ternótusába a jövő iskolai évre most 
lehet jelentkezni. Az egész ellátás ki
váló pedagógiai felügyelettel együtt 
290.— Kéért havonta. Prospektust kívá
natra ingyen küld az YMCA, Sánc-ut, 
Bratislava-Pozsony.

Filmszínház. Folyó hó 18-19-én be
mutatásra kerül az „A szerelem gyön
gyei" cimü francia történelmi film, mely
ben az egyes korszakok szerint Jaquelin 
Delabac, Sasa Quitry, Lysy Hardnig stb. 
több szerepben lépnek fel. E film fel
dolgozza az angol koronát diszitő négy 
gyöngy titokzatos és tragédiateljes múlt
jának minden fázisát s leleplezi a hiány
zó három felbecsülhetetlen értékű gyöngy 
eltűnési esetét is.

Folyó hó 21-én a „Balkán gőzös sü- 
lyedése" cimü amerikai film kerül elő
adásra, mely egy hadihajó halálküzdel
mének minden fázisát és borzalmát tárja 
elénk.

Folyó hó 22-én a „Románc" cimü né
metnyelvű film kerül színre. Gróf Ro
mánéi fontos küldetésben jár Ázsiában 
s örül a visszatérésnek, mert Helgát akarja 
nőül venni. Közben azonban Helga férj
hez ment máshoz, mert Romanelről nem 
jött hir. A Helgához való viszonyát fel
használják arra, hogy Románéit kémke
déssel és lopással vádolják s emiatt 
uszító hadjárat indult ellene, melyet 
azonban sikerül legyőznie.

Folyó hó 23-án a „Szép kislány" cimü 
ugyancsak németnyelvű film kerül le- 
pergésre, melynek tárgya Nagy Frigyes 
korába nyúl vissza, amikor több telepes 
él a nagy császár udvarában, kik közül 
Krüll beleszeret Anna Máriába, Schragg 
titkos tanácsos leányában, akiért Meer- 
heimb hadnagy öngyilkos lett. A parasz
tok gyűlölik a telepeseket s csak Anna 
Mária körültekintő lépéseinek köszön
hető, hogy az ellenfelek nem tudták gá
lád terveiket végrehajtani.

A pozsonyi YMCA kétévi magán- 
kereskedelmi iskolája. A pozsonyi 
YMCA szlovák tannyelvű kétéves ma
gánkereskedelmi iskolájába, valamint 
egyéves kereskedelmi tanfolyamába a 
beiratások junius 15-től kezdődtek. Az 
iskolába felvehető minden 14 életévét 
betöltött és legalább 3 polgári vagy 
középiskolai végzettséggel biró tanuló. 
Az iskola végzett növendékei érvé
nyes bizonyítványt nyernek. A tanulók
nak joguk van a kedvezményes vasúti 
diákigazolványra. Az iskola jó alkalmat 
nyújt az állomnyelv gyors és alapos 
elsajátítására. Prospektust ingyen küld 
az YMCA igazgatósága Bratislava-Po
zsony, Valy.

Kiss József - matinét közvetített a 
kassai rádió. A városunk melletti régi 
zsidótemetőben ma délelőtt felavatásra 
kerülő Kiss József édesanyjának sirem- 
lékművével kapcsolatos rádió-matinét 
közvetített az elmúlt vasárnapon Rima
szombatból a kassai rádió. Külön ünnep 
volt mindenkinek, aki vasárnap délelőtt 
a rádiója mellett ülve hallhatta a nagy
sikerű rádió-matinét, melyet Juhász n r- 
pád, a kassai rádió magyar főszerkesz
tőjének kedves megemlékezése vezetett 
be. Juhász Árpád ezúton köszönte meg, 
tizenhét évvel a nagy költő halála után, 
azokat a jótanácsokat, amelyeket neki 
fiatal iró korában, a Hét, cimü Kiss Jó
zsef által szerkesztett lap szerkesztősé
gében adott. A szép bevezető után Sza
bó Sári szavalta el Kiss József Egy sir 
cimü gyönyörű költeményét, majd Feld- 
mann Éva szavalata következett, aki 
Győry Dezsőnek a felavatási ünnepségre 
irt „Sirkőavatás a siralmasban" cimü mély 
költői érzésekkel teli nagysikerű versét 
adta elő. A két szavalat után Dr. Wein- 
berger Tibor, a siremlékműbizottság tit
kára tartott nagyhatású beszédet, mely
ben ismertette a nagyközönséggel azt az 
utat, amely a kezdeményezéstől egész a 
siremlékmű felállításáig vezetett. Utána 
ismét Feldmann Éva állott a mikrofon 
elé, hogy elszavalja a költő egyik leg
gyönyörűbb versét, az „Anyasziv“-et. E 
szavalat után Juhász Árpád meginterjú
volta Makovits Jenő festőművészt, aki a 
síremléket tervezte, majd Singer S. Leó 
rabbi beszéde következett. Végül Már
kus László, a bizottság elnöke mondott 
köszönetét mindazoknak, akik adomá
nyaikkal elősegítették a nagy költő édes
anyja síremlékének megvalósítását.

Lopott szénával élelmezte lovait.
Anderle Vladimír zólyomradványi illető
ségű vándorartista a múlt napokban 
Dobsinán kötött ki mutatványos bódé
jával s miután az üzlet rosszul ment 
és lovai élelmezésére nem jutott a bevétel
ből, éjnek idején rendszeresen dézsmálta 
Leskovszky Albert szénaraktárát, ahonnan 
pár nap alatt jónéhány mázsa szénát 
szállított el. A károsult feljelentésére a 
szénatolvajt a csendőrök letartóztatták 
és átadták a rozsnyói járásbíróságnak.

Üzemben az oláhcigányok. Kovács 
György csornai földmives lakásán a na
pokban betörők jártak s onnan 800 ko
rona értékű élelmiszereket és ruhane
műeket emeltek el. A tett elkövetésével 
a községen keresztülvonuló oláhcigá
nyokat gyanúsították meg s a csend
őrök valóban a szekereken meg is ta
lálták a lopott holmik nagyrészét. — A be
törést Sárközi Klementin, Rácz Margit és 
Grulyo Júlia közismert besurranó-tolva- 
jok követték el, akiket a csendőrség 
átadott a feledi járásbíróságnak.

Hamis útlevéllel vándorolt ki Né
metországba. Molnár Dezső sánkfalai 
falai lakos tavaly Németországba ké
szült kivándorolni, azonban állampol
gársági ügyének rendezetlensége miatt 
nem tudott útlevélhez jutni. Ismeretlen 
közvetítő segítségével 400 korona anya
gi áldozattal mégis kapott egy használt 
útlevelet kéz alatt, amely a lillei cseh
szlovák konzulátus által Jurikov névre 
volt kiállítva s azon a fényképet egy
szerűen kicserélték, hogy a határellen
őrzésnél ne legyen baj. Molnár tényleg 
ki is jutott a hamis útlevéllel Német
országba, ott azonban a csehszlovák 
követség rájött a manipulációra s a ki
vándorlót kényszerutlevéllel hazatolon- 
colták és közokirathamisitás cimén meg
indították ellene az eljárást.

Megkezdődtek a Magyar Ifjúság Napja 
előkészítő munkálatai.

A Csehszlovákiai Magyar Akadémiku
sok Szövetsége kezdeményezésére a 
Magyar Ifjúság Napjának rendezőbizott
sága a múlt hét szerdáján délután ta
nácskozást tartott Deákin, amelyen ki
dolgozta az augusztusi ünnepségek rész
letes műsorát.

A rendezőbizottság elhatározta, hogy 
az ifjúság seregszemléjét augusztus hó
13—14-én tartja Deákin. Az időpont 
megjelölésénél tekintettel volt arra, hogy 
a magyarság teljes számmal vehessen 
részt azon.

Megválasztották a rendezőbizottság 
elnökeit: Dr. Herczegh Frigyes 0. S. B. 
plébános és Czibor József ref. lelkész 
személyében.

Az ünnepségek előkészítését négy bi
zottság közreműködésével Vájlok Sán
dor tanár irányítja, akinek állandó he
lyetteséül Varga László deáki tanítót 
kérte fel a szervezőbizottság.

Az ifjúsági nap fővédnökeiül orszá
gos egyesületeinket hívják meg. Védnö
kökül közéletünk kiválóságait kérik fel.

Az ifjúsági nap műsorán, — amely 
első Ízben mutatja meg ifjúságunk nem
zeti értékét és népi erejét, — diszfel
von ulások, népi és szabadtéri játékok, 
nagygyűlések, kiállítások stb. szerepel
nek. Áz ünnepségek szónokaiul Czibor 
József deáki református lelkészt, Eszter- 
házy János nemzetgyűlési képviselőt, 
Gregorovits Lipót sztsz. tanácsost, Dr. 
Herczegh Frigyes 0. S. B. deáki plébá
nost, Dr. Jankovics Marcell a SzMKE 
elnökét, Jaross Andor nemzetgyűlési 
képviselőt, Söröss Béla ref. teológiai 
tanárt és Zombory György a CsMASZ 
elnökét kérik fel. Ezenkívül beszélnek 
még a falusi ifjúság és a munkás fiatal
ság szónokai.

Az ünnepélyek részletes műsorát a 
legközelebbi napokban hozzák nyilvá
nosságra. A rendezőbizottság már most 
két irodát állított fö l: Pozsonyban (MIN 
Safarik-tér 4. I. 6.) és Deákin (MIN 
Kulturház).

S P O R T .
A Cs. A. F. — M.L. Sz. Középkerületé
nek XVIII. sz. hivatalos közleményei.

Figyelmeztetjük tagegyesületeinket, 
hogy minden egyes mérkőzést, büntetés 
terhe alatt, idejében be kell jelenteni a

Kerületnek. Idegenben lejátszandó mér
kőzések sem jelentenek kivételt.

Átigazolási rész:
Borics Béla: R. Törekvés SE—Osgyá- 

ni SE.
Horatius Tibor: Füleki TC—R. Tö

rekvés SE.
Grieger Lajos: Losonci AFC—Virág

völgyi SC.
Árpás János: Losonci AFC—Donau- 

stadt SC.
Paskulják István: Munkácsi SE—R. 

Törekvés SE. Mind az öt játékos azon- 
nalra kiadva !!

Hegeáűs József: Kassai SC—Füleki 
TC (amennyiben 15 ig nem érkezik ki
adatás, érvénytelen !! 8. §.!) 

Rimaszombat, 1938. junius hó 13.
Bokor Dezső s. k. Briinner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
A Törekvés játszik diviziós selejtező 

mérkőzéseket!
Törekvés-Ligeti 2:1 (0:0). — Biró: 

Rauschnitz.
Amit legutóbbi számunk sportbeszá

molójában megjósoltunk, bekövetkezett: 
a becsületes küzdés megtermetté a gyü
mölcsét s a Törekvés — minden előze
tes kommentárt megcáfolva — országos- 
hirü győzelmet aratott a nagyratartott 
ellenfele fölött. Minden dicséret megilleti 
a Törekvés derék játékosait, akik ide
gen pályán, nehéz körülmények között 
túlszárnyalták az itthoni környezetben 
elért eredményt, kivívták az értékes győ
zelmet, s ezáltal biztosították csapatuk
nak a diviziós selejtező mérkőzéseken, 
majd pedig a CsÁF—MLSz országos 
döntőmérkőzésen való részvételt.

Sporttársadalmunk meghajtja az elis
merészászlaját a Törekvés lelkes együt
tese előtt,amely ezen győzelmével hervad
hatatlan babérokat szerzett városunk 
sportélete számára. A nyári hónapokra 
tehát városunk és az egész vidék sport- 
kedvelő közönségének nagyszerű prog
ramúiban lesz része. Közönségünkön áll, 
hogy a Törekvést sporttevékenységében 
megfelelő módon támogassa.

Az egész ország sajtója nemzetiségi 
különbség nélkül elismeréssel adózott a 
Törekvés értékes fegyvertényének s di
cséri a Törekvés játékát. Mindez már 
kötelez is. A Törekvésnek meg kell 
őriznie a csapatban uralkodó lelkes 
küzdőkészséget és jó szellemet s akkor 
bizakodva tekinthetünk az elkövetkezen
dő nehéz küzdelmek elé.

A Törekvés a következő felállításban 
játszott:

Áron — Gyürék, Lőkös — Szlovencsák, 
Szabó, Ríz — Árvay, Horatius, Pohocky, 
Paskulyák, Tronka.

Ligeti ugyanazon csapattal játszott, 
mint az első mérkőzésen.

Az első félidőban inkább a Ligeti volt 
fölényben, azonban a Törekvés táma
dásai sokkal veszélyesebbek és erőtel
jesebbek voltak. A második félidőben 
döntő jelentőséggel birt az a tény, hogy 
a Ligeti nem érvényesített egy a Törek
vés ellen Ítélt tizenegyest. Ez felvilla
nyozta a Törekvés csapatát s Pohocky 
gyönyörű bombagóljával, majd Árvay 
egyéni vállalkozásból elért góljával már 
2:0 arányban vezetett. Callmeyer szépí
tett az eredményen. A félidő vége felé 
a biró kiállította Tronkát és Rízt, a Li
getiből pedig Borbélyt. Pohocky a félidő 
egyrészét sérülten játszotta végig.

A Törekvés minden egyes tagja teljes 
dicséretet érdemel lelkes küzdőkészsé- 
geért és győzniakarásáért.

A mérkőzést vezető biró a Törekvés
sel szemben határozott rosszakaraltal 
vezette a mérkőzést, amit az egyes la
pok tudósításai is leszögeznek.

Tamásfalai MSC — LAFC 4:0 (1:0). 
— Biró: Lakatos.

A Tamásfalán lejátszott Magyar Kupa 
mérkőzés hatalmas meglepetéssel vég
ződött, amenyiben a TMSC-nek sikerült 
a diviziós LAFC csapatát könnyen, ma
gas gólarányban megvernie. A gólarány 
még magasabb is lehetett volna, ha a 
TMSC csatárai kissé szemfülesebbek.

A TMSC csapata sokkal egységesebb 
benyomást keltett, mint ellenfele. Táma
dásait sokkal határozottabban és lendü
letesebben vitte keresztül s ezek a tá
madások majdnem mindig veszélyt jelen
tettek a LAFC kapujára.

Ezzel szemben a LAFC csapatára alig 
lehetett ráismerni. Sem játéka, sem küz
dőkészsége nem elégített ki, támadásai 
erőtlenek és határozatlanok voltak. Egy
két játékosa — elsősorban Tulák — 
külön megrovást érdemel, mert a játékot 
nem vették komolyan, s csak sétáltak a 
pályán.

A TMSC csapatának legjobb része a 
közvetlen védelem volt, amely minden 
LAFC támadást már csirájában elfojtott. 
A fedezetsor is jól küzdött, mig a csa
társorból Ofcsárik vált ki jó osztogatá
sával, továbbá a két fiatal szélső: Mo- 
kány és Csák.

A LAFC-ból talán egyedül a fiatal 
Kovácsot lehet kiemelni, aki végig jól 
játszott, továbbá a második félidőben 
Majlik vitt némi lendületet a csatársor
ba. Paragi a közelharcokban alulmarad, 
a tehetséges Sós pedig gyenge fizikuma 
miatt nem érvényesül.

A csapatok felállítása:
TMSC: Oláh — Molnár I., Radóc — 

Misove, Solymossy, Ocel — Csák, Mol
nár II., Ofcsárik, Humay, Mokány.

LAFC: Kapustník — Tolmácsi, Mol
nár II. — Radó, Molnár I., Kostyál — 
Majlik, Sós, Paragi, Kovács, Tulák.

Lakatos közmegelégedésre vezette a 
mérkőzést.

TMSC—Slovan 2:1. — Biró: Siebert. 
Barátságos mérkőzés Úrnapján a város
kerti sporttelepen, melyen a tamásfalai 
csapat megérdemelten győzött.

A Baraki Sportklub csapata látogat 
el vasárnap Kassáról városunkba s ját
szik barátságos mérkőzést a Törekvés
sel. A mérkőzés délután 5 órakor kez
dődik. Előtte d. u. 3 órai kezdettel elő- 
mérkőzés.

A világbajnokság Magyarország— 
Olaszország közötti döntőmérkőzé- 
sét t e l j e s  e g é s z é b e n  a helybeli 
sportpályán is közvetitik s igy azt az 
itteni meccsen résztvevő közönség
nek módjában lesz meghallgatni.

Felelős szerkesztő: R á b e ly  K á ro ly .

Felhívás.
Rimaszombat város szakképzett 

burkorlót keres uccák kövezetének 
javítására és uj kövezésre.

Csakis szakképzett iparosok azon
nal jelentkezzenek írásban a város- 
birói hivatalnál.

Rimaszombat, 1938. junius 17. 
H a r sá n y i s .  k . D r. E s z e n y i s . k.
jzől főtitkár-v. jegyző. városblró.

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.

É R T E SÍT É S.
Tisztelettel tudatom az építész, épít

tető és asztalos mester urakkal, hogy az

üveges munka árát leszállítottam:
I. rendű gépüveg tokméret □  m. Ke 21-

II. rendű ü v e g ...................□  m. Ke 19-
A I-a firnisz-gittemért 2 évi jótállást

vállalok.
H EIM LIC H  ZSIGMOND
üveg-, porceltán-kereskedő és modern 
képkeretező. Rim. Sobota, Masaryk-tér.

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:

ÖRS I  J ÓZ S E F
szobafestő és mázoló.

Rimaszombat PokorAgyi-utca 28. sz.

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


