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A községi választások
előkészületei lázasan folynak. Meg
indult a korteskedés, megkezdő
dött a községi választásokban részt
vevő pártok küzdelme. A magyar
ság becsületes nyíltsággal, tisztán 
alkotmányos fegyverekkel megy a 
harcba s küzd lelkes kitartással, 
s z ív ó s  ellenállással a szebb jövővel 
kecsegtető győzelemért, bár a ha 
falom minden felhasználható szerve, 
a bizalmas rendeletekkel ellátott 
állami közegek egész serege moz
gósítva lett ellene.

A kormányhatalomnak ez az el
járása egy cseppet sem lep meg 
bennünket, hiszen a politikamen
tesnek hirdetett községi választás 
mindig a legélesebb politikai küz 
delemmé vált s a hatalom minden 
olyan esetben, mikor jogainkért 
megmozdulni mertünk, a rendelke
zésére álló minden eszközzel elle
nünk fordult.

Hogy milyenek voltak ezek az 
eszközök s milyenek most is a fegy
verek, melyeket ellenünk használ
nak, bővebben fejtegetni fölösle
gesnek tartjuk, mert nagyon jól 
ismerjük azokat s tisztában vagyunk 
vele, hogy semmitől sem riadnak 
vissza most sem azok, akik elle
nünk törnek.

A nagy Ígérgetők akcióba léptek 
s ezzel egyidejűleg a fenyegetőd- 
zéstől sem visszariadó kapacitálá- 
sok országszerte megindultak.

A magyarság azonban már meg
tanulhatta, sajnos nagyon is meg
tanulhatta, mennyire bizhat ezek
ben a választások előtti sablonos 
Ígérgetésekben, s azokat kellőleg 
értékelve, ismeri, hogy miként is 
nem szoktak ezek az Ígérgetések 
teljesedésbe menni és tudja, hogy 
a rábeszélések során elpuffogtatott 
fenyegetéspuskák ereje megtörik a 
jog és igazság páncélján.

A demokráciával, — amelyet 
uton-utfélen már az unalmasságig 
hangoztatnak, de be nem váltanak, 
— egy cseppet sem egyeztethető 
össze a lelkiismereti meggyőződés
be való beavatkozás, de mit törőd
nek ezzel azok, akik hatalmuk 
megdőltét féltik s a hatalomhoz

ragaszkodva, a választásokban min
den fegyvert megengedhetőnek tar
tanak.

Az igy harcolók ellen mi csak 
törvényes eszközökkel, alkotmányos 
fegyverekkel küzdhetünk s ebben 
a küzdelemben egyesülnünk, egy 
táborba kell gyülekeznünk mind- 
annyiunknak. Nem szabad, hogy 
magyar és magyar között ellenté
tek legyenek akkor, amikor mind
nyájunk közös érdekéről, arról van 
szó, hogy akarjuk-e, hogy a mai 
lehetetlen állapotok továbbra is igy 
maradjanak s a községek hódoló 
vazalusaivá legyenek a jobb hely
zetet teremtésben tehetetlen kor
mány mindenhatóságának.

Ha nem tartunk össze, ha széj
jel huzva megengedjük, hogy a vá
lasztásokon a kormány akár saját 
pártjainak lisztái, akár a kellemes 
langyosságba, kényelmes semleges
ségbe helyezkedők támogatása foly
tán győzelemhez jusson, — tör
vényben biztosított jogaink érvé
nyesülését, a mai nehéz helyzet 
tisztázódását, sorsunk jobbra for= 
dulását ettől a kormánytól ugyan 
ne várjuk, hisz a többség elnyeré
sével eddigi politikáját véli akkor 
igazoltnak s tovább is azt folytatva, 
semmi jót nem remélhetünk tőle 
s a már amúgy is halottá vált 
mezőgazdasági, ipari és kereske
delmi életünk sirjára feltámadást 
lehetetlenné tevő kősziklát teszünk 
mi, önmagunk, kik lerongyoltan, 
elszegényedetten, a hatalom kénye- 
kedvére bizhatjuk azután sorsunkat.

Ezt pedig egyikünk sem akar
hatja.

Ne térítsen el hát senkit semmi
féle Ígéret és fenyegetés az egye
dül helyes és célhoz vezető útról, 
testvérek az urnák előtt hallgassa
tok szivetek szavára és aszerint 
cselekedjetek !

Körforgás a kultúrában.
Ha az emberi kultúra több évezredes 

múltjába visszatekintünk, azt látjuk, hogy 
a kultúra vagy kultúrák, mert többféle 
kultúrát ismer a történelem, nem fejlőd
tek egyenes vonalban, hanem bizonyos 
időszakokban stagnálás állott be, vagy 
pusztult és visszaesett a kultúra fejlő

dése, azután újra kezdődött annak fo
lyama és gördült előre, mint a folyamok 
vize. Eközben felszínre hozott olyan 
dolgokat és jelenségeket, a melyekkel 
már a múltban is találkozott az emberi 
értelem.

Ilyen körforgásokban fejlődtek a kul
túrák mindenütt.

Háborúk, elemi csapások, vizáradá- 
sok, földrengések, egész földrészek el- 
sülyedései vetettek véget fejlődésüknek. 
De az akadályok megszűnésével újra 
meg újra előre törtetett a kultúra az 
ember szellemi működésével. Néha egé
szen újra kellett építeni a rombadőlt 
épületet, ha annak a romjait is elnyel
ték a pusztító katasztrófák.

Máskor az utódokra maradtak az elő
dök szellemi törekvései Írások, köny
vek, romok alakjaiban s az utódok 
hangyaszorgalommal betűzték elődeik 
kultúrájának nyomait, alapjait s igy 
azokra könnyebb volt kultúrájukat rá
építeni, mintha egészen újat kellett 
volna alkotniok.

A múlt tovább segítette a jelen fejlő
dését, mikor átadta nekik a múlt isme
reteit gondolatban, művészetben, tech
nikában.

Sokszor az eredeti kulturnép a pusz
tulás után eldurvult, barbárrá lett és 
más népek vették át tőle egy idő múlva 
a kultúra elfeledett zászlóját.

A legrégibb múlt idők kultúráját még 
nem ismeri a történelem. Csak legenda- 
szerű adatok maradtak fenn azokról 
hagyomány alakjában, vagy egyes ro
mok közt találták ineg az ősi kultúra 
emlékeit.

A legrégibb kultúrák közé tartozik 
Atlantisz kultúrája, amely még történel
mileg nem bizonyítható, de vannak róla 
adatok, úgy hogy később be fog kerülni 
a történelembe, ha elegendő kutatás vi
lágítja meg adatait.

Ez a nagy földrész hosszan nyulott 
el az Atlanti óceán közepén nyugat-ke
leti irányban Európa, Afrika és Amerika 
között. A hagyományok szerint 7 nagy 
város volt rajta hatalmas épületekkel 
és 64 millió ember lakta az egészet. 
Kultúrájuk magas fokú lehetett. Ezen 
keresztül közlekedhettek, vagy ennek 
gyarmatai voltak az egyiptomiak és 
Amerika őslakói, a müveit máják s az 
inkák népei. Mert úgy Egyiptomban, 
mint Amerika közepén oroszlántestü 
szobrokat és hasonló építményeket ta
láltak, ami a kultúra közös eredetét 
mutatja. Figyelembe kell venni azt is, 
hogy Amerikában nincs oroszlán, onnan 
réges rég kiveszett.

Atlantiszról Plátó görög bölcs irt egy 
könyvében s azt Írja, hogy ez a föld
rész az egyiptomi papok tudomása sze
rint egy nap, egy éjjel sülyedt el az 
Óceánba minden népével együtt. Csak 
kevesen menekülhettek el.

Egyik része a menekülteknek Amerika

felé vette útját s ezek ott mint mája 
nép ismeretesek Mexikó és Középame- 
rika területein. Ezek kultúrái keveréke 
talán az astek-toltek kultúra, a melynek 
romjai a föld alól kerülnek elő.

Az atlantiszi nép északnyugati töre
déke Európába menekülhetett és talán 
innen magyarázható a francziaországi 
ősi barlanglakók kultúrája, akik jó raj
zokat karcoltak a barlangok falaira s 
azokon mammutot és más ősállatokat 
fel lehet ismerni. Mai emberek sem 
igen tudnák azokat füvesebben, ügye
sebben felkarcolni.

De Atlantiszról még másik emlék is 
van. Azt meg Trója romjai alatt találta 
Schliemann német régészkutató. Egy 
fémszelence került onnan elő evvel a 
fölirással:

„Ezt a szelencét kaptam Kronos ki
rálytól Atlantiszból."

Sajnos, Schliemann kutatásait még 
nem dolgozták fel történelmileg s igy 
azokból még többet nem olvashatunk.

Régi kultúra volt Kréta szigetén, ahol 
a föld alatt pompás nagy palotát talál
tak. Ez lehetett a mesebeli labirint: 
Minős király palotája s itt tartották a 
minotaurus nevű szörnyeteget, a mely
nek évenkint egy szüzet adtak áldo
zatul.

Ez az épület vagy tizenkétezer éves 
kultúra maradványa. A falakon szép 
festmények láthatók s a hölgyek ruhá
zata és fejdisze, haja az uj párisi di
vatra emlékeztet.

Régi kultúrák voltak Indiában, Kíná
ban, újabban Kaldeában is kikutatták 
az Ábrahám-korabeli kultúra romjait. 
Babylon romjait már rég ismerik s 
egész könyveket Írtak cserép és tégla- 
kulturájáról, amely Krisztus előtt 6000 
évig ismeretes. Cserépre irt könyvtárak 
kerültek onnan elő.

A Csendes óceán közepén is vannak 
kis szigeteken olyan hatalmas szobrok 
és oszlopok, a melyekhez csak nagy 
népek kultúrája volt elegendő, mint 
Indiában, vagy Egyiptomban, ahol a 
rabszolganépek verejtékei és izmai in
gyen végezték el ezt a ma alig meg
fizethető munkát.

Az európai kultúra a görögből fejlő
dött ki, de csak azután, miután a görög 
nép barbárrá sülyedt a népvándorlás 
alatt. Róma császárai megpróbálták még 
a görög kultúrát megmenteni, de csak 
pár száz évre sikerült nekik.

A középkor végén a renaissance újí
totta föl a görög kultúrát s ezen az 
emlőn nevelkedett az európai kultúra. 
Innen vannak a keresztény kultúrában 
bizonyos pogány vonások, a melyeket 
a legújabb kor ki akar küszöbölni.

Sok nemzet vezetett azóta a kultúrá
ban. Sorra kerültek a román nemzetek, 
vetekedve újabban germánokkal és kez
denek sorompóba lépni a szlávok is. 
Mi magyarok sokat áldoztunk a múlt-
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bán az európai kultúráért és dolgozunk 
azon ma is erősen.

A letűnő nemzetek, országok, király
ságok közt legállandóbb jellegű az egy
házi hatalom, amely a pápaság kétezer 
éves intézményében csúcsosodik. Erről 
Du Maistre azt Írja, hogy a pápaság 
valószínűleg akkor is fönn fog állani, 
mikor Európa pusztulása után eljön az 
ujzéiandi utazó, hogy lerajzolja a lon
doni hid pilléreinek töredékét.

Itt szellemi hatalomról van szó s az 
legállandóbb a kultúra terén.

Az emberi kultúrák ezelőtt egymást 
pusztították ki. Újabban olyan irány 
mutatkozik, amely az egész világ min
den népét egységbe foglalja idővel.

Ma a török, a perzsa, az afgán, a ja
pán, a kinai, a néger, az indián, az uj
zéiandi mind eltanulja az európai kul
túrát, európai módon öltözködik még 
ott is, ahol a tropikus meleg ezt fölös
legessé teszi.

Ez az irány a kultúra egységére ve
zet. És talán megérhetjük, ha a háborút 
kiküszöbölni sikerül majd, hogy az em
ber mindenütt egyforma lesz a földön 
kultúrájában, szellemében.

Nem lesznek többé vad és félbarbár 
népek. De lesznek, fehér, barna, réz- 
szinü, fekete emberek a földön, akik 
együtt, közös megértéssel törekednek a 
nemesebb, tisztább, igazabb kulturéletre.

Ez volna a valódi szép jövő, méltó 
az ember lényéhez s a benne élő isteni 
szikrához. Váth.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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A gép ellened fordult, ember!
Írni akarsz s felcsavarod a töltőtol

ladat. Kétségkívül : Waterman-toliad a 
mechanizmusnak bizonyos fajtája. Majd 
megunod a tollat s Írógépen kopogtatsz 
nehány sort. A gép átveszi gondolatai
dat : elméd és kezed között összekötő
kapocs. Mialatt irod : ablakodon át be
szűrődik a szomszéd lakás rádiója s 
egy házból grammofonhangot cipel be 
hozzád a szellő. Gépek, gépek, hanggá 
vált rugók, lámpák, erők !

Kéziratod kész, nyomdába sietsz vele. 
A nyomdamester szedőgép alá teszi, a 
gép ólomba önti s egy zúgó szerkezet 
papírlapra nyomja. — Az újság kész, 
autókra teszik vagy vasút szállítja a 
messzeségbe.

Ha fontos mondani valód van, diót 
röpíti a táviratot, vagy telefonon beszélsz 
az illetővel. Repülőgépre ülsz, ha felül 
ről szeretnéd látni a földet, anyádat.

Gép, gép, mindenütt dübörgő masi
nák, kerekek, szerkezetek, drótok, huza
lok és rendszerek fonnak körül, ember!

A gép pontos menetrendben elvisz 
Hongkongból Londonba s a világot 
mérhetetlen drót és sín hálózza be, mint 
egy rossz fazekat.

Rendszerben és szervezetben vagy. 
Mechanizálva és racionalizálva vagy, 
ember, egyéniséged kitörő gesztusát a 
rendszerek, gépek, járatok, ncrmalizá- 
ciók határolják s titokban sem teheted 
a magad lépését: a látható és láthatat
lan világforgalmi tiltólámpák Iépten- 
nyomon felvillannak előtted, kötve vagy.

Elnyei a gép, ember! Megesz és ki
végez. Fölibéd került, mint rabszolga 
vagy kénytelen szolgálni s urad, a Gép, 
egyre többet k é r : először ebédedet 
kérte, aztán elvette a kezedet, szivedet, 
majt húsodat, véredet kérte s most azt 
követeli, amit még magadénak mertél 
vallani: a lelkedet s nyugalmadat.

Bábot építettél magadnak, ember s 
e bábu átölel karjaival, kiszívja életed 
nedűjét.

Most már nem mozdulhatsz, életed 
ünnepnapját és hétköznapját a gép je
gyezte el, beléjük inközöl, nélkülük nem 
mozdulhatsz, bölcsődtől a sírodig ezer 
és ezer gép, szerkezet, motor, vas, üveg 
platina, kerék és kapccs kisér és ka
bátodon a gombok, ebédednél a kenyér, 
mulatságodban a zene, minden — min
den gép, gép! Ember: mechanizmus 
lettél s amit játéknak szereztél, a gép : 
úrrá lett fölötted s elpusztít! (—thy)

Csávázzunk „Porzol“ -la l!
A különféle gombabetegségekkel fer

tőzött és nem csávázott magból, hogy 
a gazda jó termést nem várhat, az gya
korlati tény ! Több millióra rúg — or
szágos értelemben — az a kár, amit a 
gazdáknak a kő-üszög és repülő-üszög 
okoz, amelyek nálunk a búzán, rozson, 
árpán, zabon, moharon, kölesen és ten
gerin szokott előfordulni.

A gazdára nézve ma már nem prob
léma e betegségek elleni védekezés s 
különösen a Porzol-porpácolás nem
csak üszögmentesités szempontjából elő
nyös a gazdára, de 15 éves tapasztalati 
tények bizonyítják, hogy a „Porzol" a 
mag csírázására is serkentőleg hat, ami 
a rézgáliccal való pácolásra egyáltalán 
nem mondható, mert a rézgálic bántja 
a mag csiraképességét és igen sok sé
rült, de máskülönben csiraképes mag 
nem kel ki. A „Porzol“-lal való pácolás 
után több mag indul csírázásnak, arány
lag jobb a meggyökeresedés, de ser
kentőleg hat a fiatal növényzet növe
kedésére is a fejlődés eiső idejében és 
egyenletesebb, erőteljesebb a vetés. 
Maga a pácolási munka gyorsabb, ké
nyelmesebb és jobban ellenőrizhető !

Pontos kísérletek bizonyítják, hogy a 
gazda a „Porzol" porpácolással 10—15 
°/0'Os magmegtakaritást érhet el a ve
tés alkalmával, mig a rézgáliccal való 
pácolás esetében a gazda több magot 
lesz kénytelen elvetni, amely nem más, 
mint felesleges pazarlás.

Egy holdon 10 kgr. vetőmagot taka
ríthat meg a gazda a „Porzol" porpá
colással, melyből egy q. búza pácolásra 
20 deka szükséges.

H ÍR E K
Őszt köszöntök.

Szeptember van újra, az idő kereke nyi
korogva fordul; haldoklik már a nyár, te
metésére a harangszó megkondul. — Virágok 
hervadnak, kertünknek színei fakulóra válnak; 
madarak búcsúznak, a csicsergő fecskék 
messze, délre szállnak. — Ökörnyál ezüstje 
csillan a napfényben hajnalhasadáskor; a 
fán gyümölcs mosolyg, mókuspár ugrándoz, 
most is úgy, mint máskor. — Hej, pedig 
mily nagyon megváltozott minden, mily más 
idők járnak; nem tudunk örülni a télnek, 
tavasznak, nem az ősznek, nyárnak. — Szo
morú a lelkünk, a szívünk bánatos, tengernyi 
a gondunk; élet-terhet, bút, bajt roskadó 
térdekkel, görnyedt^ háton hordunk. — És 
még sem szabad hogy kétségbe csüggedten 
elvesszen reményünk, lesz még tavasz, lesz 
nyár, napsugaras, derűs s szebb napokat 
é lü n k ... Szeptember van ismét, a Nyár-te
metéssel Őszt köszöntök újra s a megkon- 
duít harang lógó nagy kötelét karom vigan 
húzza...

Zsidó ünnepek. Zsidó vallásu pol
gártársaink folyó hó 12. és 13-án ün
nepük Ros Hasono újév ünnepét (5692). 
Jóm Kipur, az engesztelés napja folyó 
hó 21-ére esik ez évben. Mindkét ün
nepen és az engesztelő-nap előestéjén 
Singer Rezső főrabbi tart prédikációt.

Visszahelyezett gimnáziumi igaz
gató. Chrappa Sándor reálgimnáziumi 
igazgatót Eperjesre helyezték át s az 
igazgató állását már el is foglalta. Most 
visszahelyezték Rozsnyóra.

Rozsnyói tanfelügyelővé Matis Gyula 
érsekujvári tanfelügyelő neveztetett ki.

Megsemmisített lelkészválasztás. A 
várgedei ág. ev. egyházközség folyó évi 
junius hó 21-iki lelkészválasztását az 
egyházmegyei törvényszék több semmi
ségi ok fennforgása miatt megsemmi
sítette.

Az ezévi diákkongresszus a cseh
szlovákiai magyar főiskolás egyesületek 
43 képviselőjének részvételével folyó hó 
2-6 között Kassán folyt le. Városunk főis
kolásai ezúttal nem képviseltethették ma
gukat, mert az egyesület alapszabályait 
nemrég utasilotta vissza újból az orszá
gos hivatal. Főiskolásaink közül igy is 
résztvettek Ragályi Antal és Baráth 
László a Prágai MÁK, Baltazár János a 
Pozsonyi MÁK részéről, Weinberger Ti
bor pedig mint a szövetség választmányi

tagja. A megejtett szövetségi tisztujitás 
alkalmával főiskolásaink köréből Balta
zár Jánost alelnökké, Baráth Lászlót 
kulturreferenssé, Weinberger Tibort pe
dig választmányi taggá választotta meg 
a kongresszus.

Halálozás. Szántó Mihály nyug. vár
megyei hajdú 72 éves korában f. hó 10-én 
városunkban elhalt. Temetése f. hó 11-én 
ment végbe. Halálát leánya és ennek 
családja gyászolja. — A szolgálatkész 
öreg hajduember most kapta volna meg 
rendezett nyugdiját, mit azonban a Halál 
kiütött kezéből.

Szőlőbirtokosság közgyűlése. Folyó 
hó 6-án délután 3 órakor tartotta meg 
a Szarvas és Nagyhegyi egyesült szőlő
birtokosság rendes évi közgyűlését a 
Szarvashegyi közbirtokossági szőlőben, 
mely az idén, dacára a hűvös időnek, 
eléggé látogatott volt. Báthory Andor 
szőlőbiró üdvözölte a megjelent tagokat, 
a jegyzőkönyv hitelesítésére Szoyka Pál 
és Szabó Andor, vezetésére pedig Csapó 
József rendes jegyző kéretett fel. A köz
gyűlés minden észrevétel nélkül jóvá
hagyta a múlt közgyűlés felolvasott 
jegyzőkönyvét. Jóváhagyta a múlt évi 
számadást, melynek bevétele 6396 kor. 
71 fillér, kiadása pedig 5411 kor. 76 fii., 
maradványa pedig 984 kor. 95 fillér s 
ezzel kapcsolatban Csapó József pénz
tárnoknak a felmentvényt a szokásos 
fentartás mellett megadta. Közgyűlés a 
jövő évi költségvetést 5172 kor. bevétel, 
4920 kor. kiadás és 252 kor. marad
vánnyal elfogadta, miből a tagok meg
győződhettek, hogy a szőlőterületeket 
vagy ki kell adni téli juhlegelőnek, 
vagy az őrzési dijakat kell felemelni. 
Ezen tárggyal kapcsolatban határozatba 
ment, hogy a téli juhlegelőt kellő idő
ben és alkalmas módon közhírré teszi 
az elnökség. Elhatározta a közgyűlés, 
hogy az uj szőlőbirtokosok egy évi őr
zési díjnak megfelelő telepedési dijat 
tartoznak fizetni, valamint azt is, hogy a 
közgyűléseket a jövőben is a szőlőben 
tartja meg, lehetőleg augusztus hó kö
zepén. Miután a katonaság a gyümöl
csösökben sok kárt tesz, a szőlőbirto
kosok tiltakoznak a katonaságnak a 
gyümölcsösökben és szőlőkben való 
gyakorlatozása ellen, mert azt ezen célra, 
különösen gyümölcsérés idején, sohasem 
használta, csak két év óta. Több vitás 
ügy elintézése után a közgyűlés véget 
ért. — Közgyűlés után roston sült volt, 
melyen számosán vettek részt, vendégek 
is, mely után kedélyes hangulatban az 
esti órákig elszórakoztak a megjelentek.

A RIMASZOMBATI BANK, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár kedvező feltételek mellett 
elfogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít 
minden bankszakmába vágó megbízást.

Műkedvelői szinieíőadás Rimata- 
tnásfaiván. A Rimatamásfalvai Olvasó- 
egylet hagyományos műkedvelői szini- 
előadását saját alapja javára ez évben 
folyó hó 6 án tartotta meg, az egyesület 
udvarán felállított színpadon, amikor is 
a messze földön ismert, hírneves mű
kedvelő gárda „Az öreg béres" c. nép
színművet mutatta be általános nagy 
sikerrel, a hűvös idő dacára is nagyszám
ban összesereglett közönség előtt. Rima- 
tamásfalva józan gondolkodású, hangya
szorgalmú, derék földműves népe a 
mezőgazdasági szorgos munka alatt is 
időt szakit minden évben arra, hogy a 
kultúra oltárán is bemutassa a maga 
lelkes áldozatát és gondos vezetőinek 
irányítása mellett, a mezei külső munka 
befejeztével, immár több mint 30 esz
tendő óta évtől-évre megrendezik mű
kedvelői szinielöadásukat. E tekintetben 
is példaképül állíthatjuk oda őket a 
többi falu elé és teljes elismeréssel 
adózhatunk nekik dicséretes kultur- 
munkásságukért. Az Öreg béres mostani 
előadásán is tudásuk legjavát tárták 
elénk az összes szereplők, akik közül 
nem egy hivatásosaknak is becsületére 
valló hozzáértéssel, rátermettséggel ál
lotta meg helyét a világot jelentő desz
kákon s mindannyian igaz érdemeket 
szereztek a legteljesebb dicséretre és 
arra, hogy a szerepkönyv sorrendjében 
nevüket itt is följegyezzük: Szabó Béla, 
Habán Margitka, Habán Rózsika, Pa- 
vella A. Giziké, Pavella András, Sur- 
gotta Lajos, Maján János. Szántó István, 
Karhut Piroska, Földi András, Pavella 
Pál, Pacsmár Mihály, Zimányi Aranka, 
Szepesi Giziké, Habán Zsuzsika, Szől- 
lősi Mancika, Szamajdák Jolánka, Ka
marás Irmuska, Zimányi Margitka, An- 
drik Samu, Habán Pál, Szúnyai János, 
Kamarás Gyula, Illés Andor, Kamarás

János, Misove János, Gyetvai Barna, 
Csíkos István, Deák Pál, Jávorszki Ist
ván, Barczi András büszkék lehetnek 
önzetlen munkásságuk szép eredmé
nyére. Hauser Antalt, az előadás spiri
tuszrektorát a kitűnő rendezésért, Szőke 
József karnagyot, a kiválóan sikerült 
énekszámokért és zenéért valamint Bla- 
hota Istvánt az ügyes súgásért illeti 
elismerés. A későn kezdett és végző
dött előadást táncmulatság követte, mely 
jó hangulatban másnap reggelig tartott. 
A rendezőség hálás köszönettel nyug
tázza a következő szives tiszteletjegy
megváltásokat s illetve felülfizetéseket : 
Karhut András, Sipos Józsefné, Bognár 
Pál 50-50,  Dósa József 40, Rábely Ká
roly, ifj. Jankovics András, Nagy Sán
dor, id. Jávorszky László, Ilcsik József 
30 — 30, Szoyka Gyula 25, Szúnyai János 
24, Hizsnyan Béláné, Klamo Celesztin, 
Berger Árpád, Bobok József, Baráth Ká
roly, Perecz Samu, Járosyné-Schinied 
Berta, Iparos olvasóegylet, Habán Bo- 
riska, Surgota László, Zachar Gusztáv, 
Zavadszky Ede 20--20, Lenkey László, 
Tóth János, NN., NN., NN, NN., Ken
gyel Nelli, Kapczy Tamás, Sziatinszky 
Kató, ifj. Andrik Jánosné 15—15, Vozáry 
Samu, Stanga József, Konszky József, 
Pubinszky Jenő, Nagy András, Mlchnay 
Ilonka, Földi András, id. Habán András, 
Topperczer Ernő, id. Jankovics András, 
ifj. Jávorszky László, Páll János 10 — 10 
koronát.

Újabb elnökválság a dobsinai izr. 
hitközségben. A dobsinai izr. hitközség 
vezetésében dr. Altstock Arthur elnök 
időelőtti lemondásával ismét zavarok 
támadtak. Miután az e tárgyban meg
tartott rendkívüli közgyűlésen az ellen
téteket elsimítani nem sikerült, a köz
gyűlés a legközelebbi évi közgyűlés 
megtartásáig az elnöki tisztség betölté
sét függőben hagyta és az ügyek ideig
lenes vezetésével Kohn Samu és Simon 
Jenő választmányi tagot bízta meg.

Értekezlet a városházán. Hétfőn 
délután 5 órakor értekezlet volt a város
házán, amelyet többek felkérésére Dick- 
mann Dezső, a kereskedelmi testület 
elnöke hivott össze abból a célból, hogy 
Sichert Károlynak, a kormánybiztos mel
lett működő, úgynevezett véleményező 
bizottság egyik tagjának információit 
meghallgassa a városi polgárságot leg
jobban érdeklő várospolitikai kérdések
ről. Az értekezletre a polgárság vezető 
köreiből számszerint huszonheten lettek 
meghiva, akik közül tizennyolcán meg 
is jelentek. — Az ad hcc értekezletet 
Dickmann Dezső nyitotta meg, később 
azonban az elnöklést Dr. Zehery István, 
mint korelnök vette át és vezette le az 
ülés befejezéséig. Sichert Károly részle
tesen informálta a megjelenteket a leg
aktuálisabb városi problémákról és pe
dig a polgári és elemi iskolák illem
helyeinek modernizálása, a vízvezetéki 
hálózat javítása, a szlovák elemi iskola 
építése, a szabadkai kaszárnyabővités, 
a kassai és a poltári utak építése, va
lamint a villanytelep hasznosításának 
és a gőzfürdő megvásárlásának kérdése 
felől. — Dr. Törköly József, Dr. Wein
berger Rezső, Márkus László és Dick
mann László felszólalása után Sichert 
Károly egészítette ki információit, majd 
Dr. Zehery István elnök köszönetét 
mondva az előadó értékes közléseiért, 
az ad hoc értekezletet bezárta.

A speciáiisan bevált gyártási mód
szer mellett festett „Syenit“-aszbeszt- 
cementpalák különös érdeklődést kel
tettek, mely palák most már fekete és 
vörös színeken kívül még kék, zöld és 
barna színekben szállíthatók. — Minden 
egyes palába be van vésve a „Syenit"- 
védjegy. A „Syenit“-gyár összes gyárt
mányainak minőségéért teljes szavatos
ságot nyújt.

A szekér alatt lelte halálát egy 
három éves kisgyermek. Borzalmas 
szerencsétlenség történt vasárnap Dob- 
sinán. Csuhán Klement 3 éves kis fiúcska 
a gazdasági udvaron hancurozott, ami
kor a házbeliek a takarmánnyal rakott 
szekér letakaritásával voltak elfoglalva. 
Amint a szekér létrásoldalát leengedték, 
a szekér körül forgolódó gyermek vala
hogy alájakerült és a súlyos szekéroldal 
homlokon ütötte a kisfiút, aki holtan 
terült el a szekér alatt. A helyszínre 
előhívott dr. Ungár orvos már csak a 
beállott halált konstatálhatta. A halálos 
kimenetelű szerencsétlenség ügyében 
szigorú vizsgálat indult.



Állandó raktár RIMASZOMBAT és környéke részére

VERES GYULA fakereskedő-cégnél 
RIMASZOMBAT.

Állandó raktár DOBSINA és környéke’ részére
LEDERER F. vaskereskedő-cégné! 

DOBSINA.

Állandó raktár ROZSNYÓ és környéke részére

SCHIFFER BERTALAN vaskereskedő-cégnél 
ROZSNYÓ. I

Tiiz pusztított a f, hó 10 röl 11 - re
virradó éjszaka a Koncz-pusztán, ahová 
a helybeli tűzoltóság kivonulván, a tűz 
áldozatául esett tanyai épületen kiviil 
mást nem pusztított el a romboló elem. 
Ugyanezen éjszaka a Szoyka áruház 
előtti benzinkút körül eicsepegett ben
zint egy vigyázatlan késői járókelő el
dobott gyufája felgyújtotta, a magasra 
törő s könnyen nagyobb veszedelmet 
okozó lángnyelveket a rendőrőrszemnek 
sikerült eloltania.

A gencsi gránátrobbanás ügyében 
beszüntették a vizsgálatot. Jelentette 
a Gömör annak idején,'hogy a Cselnek 
közelében lévő Gencs községben junius
7-én a mezőn talált kézi gránát felrob
banása súlyos szerencsétlenséget idézett 
elő, amikor is a furcsa vasdarabot meg
lelő Klobusnyik 11 éves gencsi fiúcskát 
és 9 éves János nevű öccsét a szerte
repülő szilánkok életveszélyesen meg
sebesítették. A szerencsétlenség ügyé
ben a hatóságok szigorú vizsgálatot in
dítottak s annak eredményeként most 
megállapítást nyert, hogy a majdnem 
végzetes katasztrófát előidéző gránát az 
1919-iki bolseviki harcokból származik 
és minden valószínűség szerint a patak 
vize sodorta le annak a legelőnek kö
zelébe, ahol a gyerekek ráakadtak. A 
kézigránát vashüvelyét teljesen átette 
már a rozsda s a szakértők ebbő! ál
lapították meg a veszedelmes háborús 
emlék életkorát. A vizsgálat eredménye 
alapján az államügyészség a további el
járást beszüntette.

Nyolc kilogram dinatnit a személy
vonaton. Csendőri feljelentés folytán az 
államügyészség szigorú vizsgálatot in
dított Boros János hizsnyói bányamun
kás ellen, robbanó anyagoknak tiltott 
vasúti szállítása miatt, mert nevezett 
nyolc kilogramm dinamitot az előírások 
ellenére személyvonaton hozott el Hizs- 
nyóvizről Horkára. Boros János a horkai 
mészkőbányánál volt alkalmazva és egy 
alkalommal, amikor a kőfejtéshez hasz 
nált robbanóanyag kifogyott, munka
vezetője Hizsnyóvizre küldötte utánpót
lásért. Boros a kilós dobozokba csoma
golt veszedelmes robbanóanyagot a Pel- 
sőcz felé közlekedő motoros vonaton 
magával vitte a személykocsiba és még 
Horkára érkezés után is a dinamitot a 
munkás-szállás egyik ágyán helyezte el, 
fittyet hányva minden közbiztonsági 
előírásnak. A furcsa dinamitszállitásról a 
csendőrök is értesültek és feljelentést 
tettek Boros ellen.

Vizsgálati fogságban a gortvakis- 
faludi gyujtogatók. Beszámoltunk an
nak idején azokról a sorozatos gyújto
gatásokról, amelyeknek színhelye e nyár 
folyamán a gömörmegyei Gortvakisfa- 
1 ud község volt s amely bűnügyekkel 
kapcsolatban a kerületi bíróság Vincze 
János gazdálkodót, akinek lakásán a tűz 
lokalizálásakor egy hordó petróleumot 
s a felgyújtott épület különféle helyi
ségeiben pedig petróleumba itatott ron
gyokat találtak, tűzvész okozás és biz
tosítási csalás címén hat hónapi fog
házra el is ítélt. A lakat alá került 
gyújtogató mögött alig zárult be a fog
ház ajtaja, amikor újabb gyújtogatások 
következtében ismét nagyobb tüzeset 
adta elő magát, amikor is több kisfaludi 
gazda terményasztagjai égtek le. A gyúj
togatásokkal kapcsolatban a csendőrség 
Kusza István, Sziványi Gyula, Kovács

László és Sándor István gortvakisfaludi 
lakosokat letartóztatta és átadta az 
ügyészségnek. Miután nevezetekkel szem
ben súlyos terhelő bizonyítékok merül
tek fel, a vizsgálóbíró intézkedésére 
valamennyiüket vizsgálati fogságba he
lyezték és a nagyszabású gyújtogatás 
ügyében széleskörű vizsgálatot indí
tottak.

Botot emelt a börtönőrre. Rézmű
ves István 22 éves munkás a múlt hónap 
egyik délutánján a rozsnyói járásbíró
ság fogházában büntetését töltő egyik 
ismerősét akarta meglátogatni. A fogház 
udvarra érkezve a szolgálatot teljesítő 
börtönőr a látogatási engedély felmuta
tását követelte Rézművestől, majd ami
kor konstatálta, hogy a nevezettnek 
ilyen engedélye nincsen, kiutasította a 
fogház udvaráról a hívatlan vendéget. 
A kiutasított munkás nem reagált a 
börtönőr felszólítására és tovább foly
tatta útját a cellák felé s az útjába 
álló őrt botütésekkel igyekezett eltávo
lítani. A börtönőr végül is társai segít
ségét volt kénytelen igénybevenni és az 
erőszakos látogatót előállították a csen- 
dőrségre, ahol hatósági közeg elleni 
erőszak címén eljárást indítottak ellene. 
Az engedélynélkiiii börtönlátogatás fi
náléjaként a kerületi bíróság szerdán 
3 havi börtönre és 100 korona pénz- 
büntetésre Ítélte el Rézműves Istvánt, 
aki az Ítéletben megnyugodva, nyomban 
meg is kezdte büntetésének letöltését.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt k ap h ató!

Betörők jártak Dúsán. Ungár Miksa 
dúsai korcsmáros pincéjébe a múlt 
napokba ismeretlen tettesek betörést 
kíséreltek meg. Éjnek idején megköze
lítették a korcsmáros lakását és drót
kerítésen átmászva, feszegetni kezdték 
a pincébe vezető ajtót. A lakatot sike
rült rövidesen eltávolitaniok, azonban 
az ajtót védő keresztvasakat sehogysem 
voltak képesek meglazítani. A korcsmá- 
rost álmából verte fel a betörők eléggé 
zajos munkája, lámpát gyújtott és úgy 
ment ki az udvarra, hogy a furcsa zör
gés okát megtudja. Alig nyitotta ki az 
ajtót, amikor a pincét feltörni készülő 
társaság, akik hárman, négyen lehettek, 
revolverlövéssel kényszeritette távozásra. 
A munkájukban megzavart betörők az 
erdő feié menekültek el és az erdő 
széléről még egy lövést adtak le a 
korcsma felé. A csendőrök lázasan ku
tatnak a revolveres banditák után.

Elfogtak egy munkanélküli besur
ranó tolvajt. Az elmúlt napokban 
krumplilopáson fogtak rajta egy suhan- 
cot a rozsnyói határban dolgozó asszo
nyok. A krumplitermést fosztogató élős- 
dit előállították a rendőrségen, ahol ki
derült, hogy Potoczky István 19 éves 
rozsnyói munkással azonos, aki már 
hosszú idő óta foglalkozás nélkül van. 
Megmotozásakor lakásán különféle lo
pásokból származó idegen holmit talál
tak nála, s a rendőrség igy több kide
rítetlen lopást és betörést bizonyított 
rá a pórul járt krumplitolvajra, aki ki
hallgatása során bevallotta, hogy Rozs
nyón és Krasznahorkaváralján több la
kást fosztott ki. Tettét munkanélkülisé
gével indokolta. Letartóztatták és be
szállították a rozsnyói járásbíróság fog
házába.

Kinő APOLLO moznó
Szombaton, vasárnap, és hétfőn szept. 12-13-H-én 
grandiózus színezett  nagy film kápráztató sz ínek
ben. A világ leggyönyörűbb alkotása Frinil Rudolf 
operett je nyomán. Hangos, beszélő és éneklő 

nagy film angol nyelven :

A  c sa v a r g ó k  k ir á ly a
F. Jeanette Mac Donald, Denis King, L'lian Roth, 

W. Oland,

Szerdán, szept. I6-án nagy burleszk show. E film
ben Frigó versenyez a többi sztárok között a 
.Metró" filmvállalatnál az első helyért a filmben :

K ö n n y e n  é s  g y o r s a n
Főszerepben: Buster Keaton, Anita Page.

Csütörtökön, szept.  17-én nagy kettős műsor. Az 
ismert film reprizje, melyet közkívánatra hozunk 
műsorra — és nagy szociális dráma a szénbányá

szok életéből :

Mária nővér -  Mikor a kövek mennek
Főszerepben : Iris Arlan, Werner Pitschau, Her

mán Picha.

S P O R T .
Játék és sport szabályok.

Ö sszeállította: Mándy Antal gimn. tornatanár.

Mándy Antal, gimnáziumunk torna
tanára valóban értékes teljesítményt 
végzett ezen könyvecske összeállításával 
és kiadásával s méltán reászolgál úgy 
a sportpedagógusok, mint a sportked
velők elismerésére, mert a könyv hé
zagpótló a torna- és sportpedagógia 
terén.

Maga a szerző is kinyilatkoztatja a 
könyv előszavában, hogy a játékszabá- 

I lyok kiadására az késztette, hogy kollé
gáinak és a sportszerető közönségnek 
ezáltal segítségére legyen.

A könyvecske a torna rövid történe
tével kezdődik, majd az amsterdami 
olimpiász eredményeinek felsorolása 
után áttér a pedagógiai anyagra s a 
játékok általános ismertetése után rész
letesen foglalkozik a kisebb tanulók 
tornaanyagával, korosztályok szerint. 
Ezután felsorolja a legkedveltebb és leg
alkalmasabb játékok játszási módját. Az 
egyes játékok alkalmazásának megköny- 
nyitésére a szerző saját fényképfelvé
telei szolgálnak.

A könyvecske magában foglalja to
vábbá a hadzena, vizipoló, football, 
lawn-tennisz, asztali tennisz, volleyball 
játékok szabályait s végül a nemzetközi 
atlétikai versenyszabályok kivonatát, te
kintettel a könnyű atlétikára és a sze
rekre.

A csinos kiállítású könyvecske, mely
nek címlapját egy hadzena csapat dí
szíti, a Klein-cég kiadásában jelent meg 
s ára 16 korona. mm.

Football.
I. oszt. bajnokság.

RPOS-FTC 1:1 (1:1). — Biró : Ko- 
ronczy (Ragyolcz).

(Saját munkatársunktól). A bajnoki 
küzdelmek második fordulójában lebo
nyolított mérkőzésen sikerült a hazai 
csapatnak a biró segítségével döntetlent 
kicsikarni a bajnokaspiráns rimaszom
bati csapattól.

A mérkőzés majdnem egyenlő ellen
felek változatos küzdelmét hozta, ame
lyet 1:0 arányban a RPOS-nak kellett 
volna megnyernie, tekintve azt, hogy az 
egyenlítő gól egy jogtalanul megítélt 
tizenegyesből esett.

A választásnál a szerencse a fülesek
nek kedvez, a RPOS erős szél és nap 
ellen kezd és csak a védelem ember- 
feletti erőfeszítésével tudja elhárítani az 
ellenfél egyre veszélyesebb támadásait. 
Csakhamar azonban a RPOS csatársora 
is labdához jut, a labda végig fut az 
összes csatárok lábain és Páricska a 
szezon legszebb gólját rúgja Luspay 
kapujának alsó balsarkába. A RPOS 
a rettenetes ellenszél dacára is tovább 
támad. Kovács szép csavart labdával 
szökteti Durda Ill at, aki veszedelmesen 
közeleg a kapu felé s kevéssel a labda 
elrugása előtt tizenhatoson beiül csú
nyán fautolják. Koronczy sipja azonban 
csak nem akar megszólalni... Annái 
erősebben szólal meg a sip a következő 
percben, amikor a RPOS büntető terü
letén belül összefut két fiileki csatár 
két rimaszombati halffal és Galbács az 
érthetetlenül megítélt tizenegyesből ki
egyenlít.

A második félidőben mindkét csapat 
összeszedi magát s erősen küzd a győ
zelemért. A félidő első fele váltakozó 
fölénnyel telik el, mig második felében 
érezhető RPOS fölény alakul ki. A 
RPOS győzelem már biztosnak látszik, 
amikor a biró Durda Ill-at kiállítja, 
Szmrekácsoí lerúgják s az igy kilenc 
emberrel játszó RPOS már csak az 
eredmény megtartását ambicionálhatja.

A RPOS csapata egységesebb footbailt 
játszott, de igen fejlődött a FTC is ta
vasz óta. A RPOS-nak s a mezőnynek 
legjobb embere Altmann volt, aki hát
védtársával Markossal és Andrásik ka
pussal bebizonyította, hogy a RPOS 
védelme jelenleg legjobb a kerületben. 
A halfsorban Kovács tűnt ki, a csatár
sorban Páricska és Durda III, voltak a 
legjobbak. Simont a fiileki halfok elke
seredetten fedezték s nem engedték ér
vényesülni.

A FTC-ben is a védelem a csapat 
legjobb része. Luspay még mindig igen 
ügyes s jó formában van Tóth is. A 
halfok széteső játékot produkáltak, a 
csatársorban a Mihók testvérek tűntek 
ki. Galbács szokatlanul keveset mu
tatott.

Koronczy biró röviden: lehetetlenül 
vezette a mérkőzést. Nem is csudáljuk, 
hogy objektivitását nem tudta megtar
tani kellő mértékben, mert hiszen Ra
gyolcz, a biró ur pátriája, Fülek elő
városának tekinthető és a lokálpatriotiz
mus nemcsak nem megvetendő, de 
egyenesen dicséretes dolog. A hiba te
hát nem is a biró urban, mint inkább 
a Bírák Testületében keresendő, amely
nek ilyen fontos mérkőzés levezetésével 
teljesen semleges: losonci, ipolysági
vagy pelsőci birót kellett volna meg
bíznia. Ha érvényben van az a határo
zat, hogy helyi bírák bajnoki mérkőzé
seket nem vezethetnek, akkor lépjen 
érvényben az is, hogy Losoncon apát
falai, Rimaszombatban tamásfaivi és 
Füleken ragyolci biró sem biráskod 
hassék.

A referáda teljessége érdekében ok
vetlenül megemlítendő az a körülmény, 
hogy a fiileki közönség még a megerő
sített csendőri asszisztencia ellenére is 
nagyon fanatikus s a játékosok valamint 
az idegenből jött kisérők sértegetése 
alól még a füleki színekkel ellátott zász
lót kezében tartó aut-biró sem menti ki 
magát. Feltétlenül üdvös volna, ha a
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kerület intézkednék az áldatlan állapo
tok megszüntetése érdekében s a rend 
legteljesebb fenntartására kötelezné a 
füleki egyesületet.

A mérkőzés végeztével munkatársunk 
a következő nyilatkozatokat kapta :

Makovits Jenő, a RPOS ügyvezető el
nöke: A RPOS okvetlenül megérdemelte 
volna a legalább egy gólos győzelmet. 
Koronczy, akit eddig kedvezően ismer
tem, felismerhetetlen volt és nagyon 
nyomott bennünket.

Takács Kálmán, az FTC intézője: A 
mérkőzés szép sportot adott. A bíróval 
nem voltam megelégedve, sokat tévedett.

Kovács Gyula lelkész, a Rozsnyói SC 
volt kerületi képviselője : A RPOS nagyon 
szépen játszott s megérdemelte volna a 
győzelmet. Tavaly óta igen sokat fej
lődött a csapat. Koronczy nem volt ob
jektív.

Páricska, a RPOS centercsatára: Meg 
kellett volna nyernünk a mérkőzést, ha 
több szerencsénk van. A gólomnak na
gyon örülök, mert igazán szép volt.

—bi.
A RPOS az őszi bajnoki küzdelmek 

legfontosabb mérkőzését abszolválja Lo- 
sonczon a LAFC ellen. Felesleges hang
súlyoznunk ezen mérkőzés kimenetelé
nek fontosságát, mert a RPOS minden 
játékosát át kell hatnia annak a tudat
nak, hogy ezen a meccsen missziót tölt 
be. Ez a mérkőzés hivatott bebizonyí
tani azt az elvitathatatlan tényt, hogy 
városunk football-sportja a közelmúlt
ban mennyit fejlődött. — Csak egy ké
résünk van a RPOS játékosaihoz: küzd
jenek szívvel-lélekkel, izzó klubszeretet
tel. Akkor győzni fognak, mindnyájunk 
örömére !

LAFC-RME 2:1 (1:1). — Biró : Lakatos 
(Fülek).

RME: Lőkös I.-Spitz, Solymossy-Ma- 
zsik, Szlovencsák, Lőkös ll.-Molnár, Ba 
lázsik, Posejpal, Hrivnák, Járosi.

LAFC Eszter-Zadrobilek, Agócs- Blum, | 
Poóc, Kostyál-Schleicher I., Mráz, Pa
raghy, Schőnfeld, Makra.

Óriási balszerencse üldözte és érdem
telen vereség érte a RME-t a LAFC 
elleni mérkőzésen. Ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy a csapat a mérkőzés két
harmad részében, de főleg az I. félidő 
ben túlnyomóan nagy fölényben volt és 
szorongatta ellenfelét s a győztes gól — 
tipikus potyagól — az utolsó percekben 
esett, ami a megérdemelt pontoktól fosz
totta meg s csapatot, akkor teljes egé
szében előttünk áll a RME tragikuma.

A vereséget mégsem lehet azonban ki
zárólag a balszerencse rovására irni. A 
RME csatárok, főleg pedig Posejpal,égbe
kiáltóan gólképtelenek voltak, kapu előtt 
3—4 lépésnyire, holtbiztos helyzetekben 
több Ízben rontottak, úgy hogy ha csak 
egy kissé lettek volna higgadtabbak a 
gólhelyzetek kihasználásában, most több 
gólos RME győzelemről számolhatnánk 
be. Pedig a RME csapata dicséretet ér
demel önfeláldozó, lelkes, küzdőképes 
játékáért. Még a csatársor is sokkal 
jobban mozgott, mint a RPOS ellen — 
a mezőnyben. Főleg Járosi kitűnő ro
hamai, Balázsik finom passzjátéka tet
szettek s a többiek is megállták helyü
ket, de csak a kapuig. A fedezetsor el
sőrendű munkát végzett. Főleg Szloven- 
csákban csalódtunk kellemesen, aki ren
geteget dolgozott — jól. Lőkös 11. sem 
maradt mögötte s Mazsik is sokkal jobb 
volt, mint máskor. A hátvédpár jól rom
bolt, feltűntek Solymossy felszabadító 
rúgásai. Lőkös 1. elég bizonytalan volt. 
A második gólnál súlyosan hibázott.

A LAFC jelenlegi összeállításában 
csak árnyéka önmagának s csak három 
játékosa: Zadrobilek, Schőnfeld és Agócs 
teljes értékű harcos. Paraghy csak néha 
vétette magát észre, Esztert még nem 
láttuk ily bizonytalannak, mig a többiek 
nem emelkednek az átlagszínvonalig sem.

A mérkőzés a LAFC fölénye jegyében 
kezdődik s már a 7. p. kiszökő Mráz a 
jobbsarokba küldi a labdát. Pár perc

múlva két komért is elér a LAFC, de 
ezután a RME veszi át a játék irányí
tását, szép összjátékkal szorongatják a 
LAFC-ot s az erős nyomás csak az 
önfeláldozó LAFC hátvédek, — elsősor
ban Zadrobilek — elszánt védőjátéka, 
de főleg a csatárok kapu előtti fejetlen
sége miatt nem eredményez több gólt. 
Végül a 39. p. Molnár beadását Hriv
nák közvetlen közelről beteszi.

A 11. félidőben mindkét csapat az 1. 
félidő erős iramának hatása alatt, fá
radtan mozog, de inkább RME fölénye 
jegyében áll a játék. A RME-nek több
ször van alkalma a maga javára dön
teni a játékot, de a szerencse a LAFC- 
nak kedvez : a 40. p. Paraghy lövését 
Lőkös kiejti, mire Schőnfeld fölötte ka
puba lövi.

Lakatos biró nem szolgált rá az el
lene, a játék végén rendezett tüntetésre 
s a rendőri asszisztenciára, mert bírás
kodása nem volt elfogult a RME-vel 
szemben.

Ipolysági FC Apátfalai SC 5:0.
II. oszt. bajnokság.

RME Ib.-LAFC Ib. 2.0 (1:0). — Biró: 
Jelűnek.

A lelkes RME tartalékok megérdemelt 
győzelmet arattak a LAFC fölött s fa- 
voritjai lettek a II. oszt. bajnokságnak. 
Kiváltak : Riz, Sipula II. Vrbka, Ofcsá- 
rik II. Gólokat: Ofcsárik II. és Vrbka 
lőtték. Biró jó volt.

FTC Ib.-RPOS Ib. 7:0.
Az Ipolysági FC, a kerületi bajnok

ság újonca, amely a Rozsnyói SC he
lyére lépett, eisőizben látogat el váro
sunkba, hogy a RME-vel kötelező baj
noki mérkőzést lejátsza. Az ipolysági 
csapat több kitűnő eredményével jó 
nevet vívott ki magának a footballsport- 
ban, többek között otthon városunk 
mindkét csapata ellen győzedelmeske
dett már. A RME vereségszériája re 
mélhetőleg megszakadt a LAFC elleni 
vereséggel s az 1FC elleni mérkőzésen 
sikerülnie fog revansot venni tavasszal 
elszenvedett vereségért és megszerezni 
a két értékes bajnoki pontot.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:

Rábeiy Károly lapíulajdonos.

Tanuló leány felvétetik.
V I R Á G  I C A

női szalon.
S te fa n ik > u tca  3 9  sz . a la t t .

A U T Ó
BÚGATTI-type 40. 10/50 HP 1500 
cem., négy üléses sportkocsi, kifogás
talan állapotban, előnyösen eladó.

R. NEUMAN & Go. Kosice (Kassa).

üj A u tó -T a x i!
Tisztelettel értesítem az utazó közön

séget, hogy a környéken a legrégebben 
fennálló

Autó-Taxi vállalatomat
a mai kor minden igényeinek megfelelő 
uj, 7 üléses, glicerin-fékekkel ellátott 
TATRA-autóval bővitettem ki, melyet 
személyes vezetésemmel bocsájtok 
az utazó közönség rendelkezésére, úgy 
bel- mint külföldi utakra.

Megbízhatóságomat 20 éves autó
vezetői gyakorlatom biztosítja.

Megrendelhető l a k á s o mo n :  Rima 
szombat Kispást-utca.

Tisztelettel
H L O Z E K J Á N O S

autó-taxi vállalata.

2 RUHAFESTES!
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I

TISZTÍTÁS!
S e ly e m  é s  sz ö v e t  n ő i r u h á k , fé r f i  

ö ltö n y ö k , fe lö ltő k  s tb  stb . f e s -  
23—26 té s e , t i s z t í t á s  k iz á r ó la g  

v e g y i le g ,  g a llé r o k , in -
S z a k s z e r d  munka! g e k  t i s z t í t á s a  h ófe-  
G y o r s  szállítás! t é r r e  tü k ö r fé n n y e l.

MORKÍ
M a sa r y k -té r  9 . sz . (

Szabászati tanfolyam.
Október 1-től kezdődőleg 6 hetes 
szabászati t anfo l yamot  nyitok.

Elsajátítható perfekt szabászat 
modellirozással.

Érdeklődőknek bármikor szívesen 
szolgálok felvilágosítással.

SZABÓ MARGIT.
Rózsa-utca 28. sz.

Singer hímző tanfolyam.
A Singer varrógép részvénytársaság 

folyó évi szeptember hó 14-én kezdi 
meg két hétig tartó

in g y e n e s  ta n fo ly a m á t
a Jánosi-utcza 38. sz. alatti lerakatá- 
ban, melyen résztvehetnek mindazok, 
kiknek uj vagy régebben vett eredeti 
SINGER-varrógépjük van.

Jelentkezéseket elfogad és bővebb fel
világosítással szolgál

SINGER-varrógép lerakat
Rimaszombat, Jánosi-utca 38.

B e fu to t t

Van szerencsém Rimaszombat város 
és vidéke nagyrabecsült közönségét tisz
telettel arról értesíteni, hogy az újonnan 
érkezett faj- és asztali boraimnak az 
árait leszállítottam, és pedig:
1 liter asztali Rizling házhoz szállítva . 10 Ke.
1 liter K a d a r k a .................................... 10 Ke.
1 liter L e á n y k a .................................... 14 Ke.
1 liter Bikavér (Vörös gyógybor) . . .  17 Ke.
1 liter Görög a s z ú ............................... 19 Ke.

Abonensek Kóser-kosztra elfogadtatnak. 
Szives pártfogást és tömeges látoga

tást kérve vagyok tisztelettel
GROSZ SÁMUEL,

(Tokár-vendéglő.)

• • jjgj
Uzletmegnyitás. j

Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, hogy Rimaszombatban 
Stefanik-u. 8. sz. a. megnyitottam

táruitos és díszítő
műhelyemet, ahol készítek minden 
ezen szakmákba tartozó munkákat, 
úgymint: díványokat, sezlonokat, 
bőr- és selyemgarniturát, szé
kek bevonását bőrrel vagy tet
szés szerinti kelmével.

Továbbá készítek : paplanokat, 
üzleti és ablakredőnyöket, szoba 
és terem-díszítéseket a legjutá- 
nyosabb áron.

Szives pártfogást kér

O F C S Á R I K  G Y U L A ,  Í
kárpitos és diszitő mester. g

I
♦
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A város egyik forgalmas utcájában
üzletház

eladó vagy bérbeadó. — Bármilyen 
üzlethelyiségnek alkalmas.

Németh Lajos ügynöksége Rimaszombat.

Eladó ház.
Rimaszombatban, Gömőri-utca 16. sz. 

alatt egy 3 szobás udvari ház (Blaha 
Lujza szülőháza) eladó. — Értekezni 
lehet Szijjártó utca 86. szám alatt.

lakás fürdőszobával
kiadó. — Cím: a kiadóhivatalban.

Szőrmemegóvó intézet,
Garancia mellett elvállalok 
szőrme-bundákat, boákat 
és mindennemű téli ruhák 
moly ellen való megóvását.

Kiváló tisztelettel :

L I C H T I G  szűcs Rimaszombat,
Masaryk-tér (Városháza épületében).

Gazdák figyelm ébe!
Őszi vetéshez szükséges

c sá v á z ó sz e r e k
Ceretán, Uspulune,' Formaiin, Trillan- 

tin olcsón beszerezhetők a

BOKOR-drogériában.
2 0  é v e s  s z a k ta p a sz ta la t .

,,T a tr a “ sp e c ia lis ta .
Az összes gyártmányú autók részleges 
és generál javítását: traktor, benzinmo
tor, ipari és mezőgazdasági gépek, tüzi- 
fecskendők, kútszivattyuk javítását, laka
tos szakba vágó munkákat szakszerűen

eszközli : S E R E S  és  D U D A
autó és gépjavító műhelye TORNAL’A.

(Central garage.) 23 52
Henger csiszolás, könyök tengely egali
zálás, autogén heggesztés. S. K. F. golyós 
csapágyak, Matador Englebert pneuk. — 
Autó- és Éordson alkatrészek raktáron. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦
♦
♦
♦

Fix f iz e té s e s

biztosítási tisztviselőt
üzletszerző X

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

keresünk; szlovák, magyar nyelv ♦ 
tudása megkivántatik. — Ajánla- ♦ 
tok : „Légié biztositó társaság" ♦

luceneci irodájához cimzendök. ♦

J ó  g y á r t m á n y ú

zongorát
keresünk bérbe. — Ajánlatok a 
„Kereskedelmi Testület" elnök

ségéhez intézendők.

5-1 20000 Kcs.-ig térjél
a z o n n a li  k ö lc sö n t  k a p h a tn a k

állami tisztviselők, lelkészek, tanárak, 
tanitók, jegyzők stb. életbiztosítással 
egybekötve. Érdeklődők forduljanak 
ZEMLÉNYI GYULA nyug. áll. vasúti 
tisztviselőhöz Rimaszombat Koháry- 
utca 21. sz. — Levélbeli érdeklődésnél 
1 kor. posta-válaszbélyeg csatolandó.

Egy jó karban levő

biliárdasztal
d á k ó k k a l e g y ü t t  e lad ó .

Cim: megtudható a kiadóhivatalban.

Bérbe adó Jánosi-utcza 38. sz.

mászáros- és hentes-üzlet
1931. november 1-től. Ugyanott 

fű th e tő  a u tó -g a r á z s
kiadó. — Értekezni lehet F ü rjes  

I s tv á n  tulajdonossal.

Egy nagyobb és kisebb helyiség

műhely vagy raktárnak
alkalmas, azonnal bérbe kiadó 

Tompa-tér 1. szám alatt.

Megvételre keresek
egy olyan magányos udvarral biró

házat,
amelyben legalább két, esetleg há

rom szoba van, megfelelő mellékhelyi
ségekkel. — Czim : a kiadóhivatalban.

Rimaszombat 'forgalmas helyén 
Jánosi-u. SZÓYKA-féle házban

üzlethelyiség
bérbeadó. — Bővebb értesítés

sel a tulajdonos szolgál.
Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b e iy  K á r o ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


