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Az ifjúság felelőssége.
„Csak önmagunkban a hiba — 

s ne is keressük azt mindig más
ban — de egyszersmind a feltá
madási erő is“ — mondotta ki Szé
chenyi István, akiről a konzervativ 
magyar irodaiomtörténetirás meg
teremtője irta le, hogy: „ellentét
ben a múltak dicsőségén elmeren
gő és tétlenségbe sülyedő bús ma
gyarokkal, ő azt hirdette, hogy: 
Nem nézek én annyit hátra, hanem 
inkább előre!"

Köztudomású, Széchenyi politikai 
reformjainak sikerét elsősorban Ka
zinczy irodalmi reformjainak kö
szönhette s enélkül a márciusi ma
gyar fiatalság győzelme nem követ
kezhetett volna el. Enélkül pedig a 
magyarság, Isten tudja, hol kullog
na még Középeurópában. Kazinczy 
29 éves volt, Széchenyi is csak 
épp hogy a harmincat átlépte, de 
a márciusi ifiak meg egyenesen 
gyerekemberek voltak, mikor éle
tük nagy művét megkezdték és 
missziójuk betöltéséhez fogtak, — 
hála nekik azért, hogy meg volt 
bennük az a felelősségérzet, amely- 
lyel minden ember, különösen fia
tal ember tartozik annak a közös
ségnek, melyben él s melyben élni 
akar. Mert enélkül a felelősségér
zet nélkül már elpusztultunk volna. 
Pedig a márciusi ifjak vezérei kö 
zül Petőfi és Vasváry csak 25, 
Jókai pláne csak 23 éves volt.

Hol van ma az a fiatalság, mely 
húsz és harminc között a ma még 
súlyosabb történelmi felelősségérzet 
parancsára sorompóba állana a 
haladás, a művelődés és a boldo
gulás érdekében ? Hol van az a 
fiatalság, mely — egy pár kivétel
től eltekintve — a nagyok, de a 
náluk nem is vagy csak aiig idő
sebbek példáján fellelkesedve oda
adná magát és életmunkáját a kö
zösség: fajtája boldogitására? Fia
talság van, csak ilyen fiatalok nin
csenek még elegen.

Elszomorító és megdöbbentő vol
na, ha ma problemátlan fiatalság 
nőne föl a magyar élet mezőin. 
Mert a problemátlanság a teljes 
érdeklődéshiányt jelzi minden iránt, 
ami kiesik a szűk egoizmus anya
gias és utálatos keretén. Mert csak 
vagy a korlátoltság vagy a számitó 
egoizmus eluralkodása képes egy 
fiatalságból kiölni a jóakarást, a 
széprevágyást és a tettrekészséget: 
legszebb erényeiket. Mert akiben 
ezek még nem vesztek ki teljesen, 
annak meg kell látnia a felelőssé
g e t : azt, hogy az élet az ő vállain 
akar tovább jutni, mint ahogy hoz
zá is fiatal elődeinek vállán érhe
tett el. És mert ezeket ő is élvezi, 
ma mát egyenes kötelessége is, 
hogy érezze ezt a történelmi fele

lősséget s ahogy tudja s ahol te 
heti, le is vonja ennek konzekven 
ciáit. Ami nem m á s: mint érzés, 
megértés és munkaakarat: életcél! 
kitűzés, mely nem az önös érdek 
kloakájába, de a közért és fajta 
jáért való küzdés c-s ha kell, áldó- j 
zathozás tiszta tengerébe torkollik. J

A mai fiatalság nehezebb időket : 
él? Ha igen, akkor pláne kétsze- I 
résén kell dolgoznia és cselekednie.! 
Kilátástalanabb az élete? Akkor! 
megduplázott igazság, hogy azt a! 
jövőt, amelyet szeretne s azt a tár-’ 
sadalmat, amelyben élni akarna,! 
neki magának kell segítenie meg-! 
teremteni. Mert egyet nem szabad i 
elfelejtenie egyetlen fiatal magyar
nak sem, azt, hogy az élet sohsem 
áll meg, a rontó erők mindig mű
ködnek s ha a fiatalság nem dol-j 
gozik jövőjéért, akkor nem is lesz 
jó a jövője. Ki mint vöt, úgy „ra:/-* 
Csakhogy még ezzel sem lehet ki
bújni a történelmi felelősség alól. 
Mert életünk minden jó és rossz 
cselekedetével,, minden tettünkkel 
vagy mulasztásunkkal nemcsak ma
gunknak felelünk, de ezekkel javít
juk vagy rontjuk, építjük, vagy 
romboljuk a köznek: magyar faj
tánknak helyzetét is.

Borzasztó volna, ha a legnehe
zebb és legproblémadúsabb kor
ban verné meg az Ur a magyar
ságot egy problémában, felelőtlen 
és fölületes generációvá 1. Meg kell 
botozni, aki nem akarja az ellen
kezőjét. □

„Litteris et Vírtutibus."
Komoly, egyszerű, — majdnem azt 

mondhatnám, hogy igénytelen, — mind
amellett sokaijelentő szavak, olyanok, 
mint a zászlók selymére, vagy a címerek 
pajzsára irt jeligék, jelmondatok,— me
lyek a legtöbbször programmot, sőt 
néha egész történelmet foglalnak ma
gukban. Nem nagyon divatosak, nem is 
modern-hangzásuak, de nem is elko- 
koptatottak. — Ott húzódnak meg sze
rényen a rimaszombati gimnázium épü
letének homlokzatán. A második emelet 
felett, a kőből faragott levelek és virág
díszek között, foglalnak helyet — hallga
tagon, méltóságteljesen — jeléül annak, 
hogy uralják az egész épületet. Hordozói 
és kifejezői egy jelentésnek, mely az 
intézet programmja, hogy t. i. : a tudo
mányok és erények csarnoka. —= Onnan 
fentről, szinte fenségi méltósággal és 
öntudattal dominálnak, — mintha csak 
tudatával bírnának a mögöttük rejlő 
gondolatok jelentőségének. És felelik a 
reájuk feltekintő kiváncsiaknak : Ebben 
az intézetben a tudomány és az erény 
a háziúr. E falak között tudományok
ban képezik és erényekben nevelik az 
ifjúságot, a jövendő katonáit : a szellemi 
élet harcosait.

Ilyenkor, év végén, — amikor a pe
dellusok hosszút csengettek, miután a 
„vakáció" valamennyi betűje alkotmá
nyosan a falitáblára került, és ez elő

készítő-csarnokok kapui egy időre be
záródtak, — azt hiszem aktuális a cimül 
vett szavak jelentőségével röviden fog
lalkozni.

Szerintem, u. i. minden iskola hom
lokzatára — az elemitől fel az egyete
mig — ezeket a szavakat kellene fel
írni, illetve kőbe vésni : Litteris el virtu- 
tibus. Mégpedig, mint programmot és 
jelmondatot. És csak az az iskola végez 
áldásos és derekas munkát, amelyik 
ennek a kettős feladatnak eleget tesz. 
Mert csak az az ember állhat meg ko
runk szellemi harcában, aki tudományo
san képzett, és egyúttal erényes, azaz : 
jellemes, becsületes, — egyszóval: ka
rakter. — Tudomány és erény : mind
kettő nemzetfenntartó tényező,— és csak 
a kettő alkot egy egészet. Tudás erény 
nélkül éppen olyan keveset ér, mint 
jellem —- tudomány nélkül. Sőt az élet
ben számtalan példa igazolja, hogy az 
utóbbi inkább kívánatos, mint az előbbi. 
Vagyis, többet ér egy talpig erényes, 
becsületes ember, — ha éppen nem zseni 
is, — mint száz jellemtelen tudós. Mert 
az emberiség célja nem csupán a tudó j 
mányban van. Más feladatok is várnak1 
reánk. Igaza van Rákosi J.-nek, amikor 
'■zi mondja, hogy „az ember rendelte-
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jön, mint a madár, autón száguldjon 
szilajabban, mint a mesebeli paripa, és 
hirhordójának megnyergelje az étert, és 
hallgathassa a Londonban szóló muzsi
kát". — A kettőnek : tudománynak és 
erénynek összeegyeztetése úgy, hogy 
egyik sem szenvedjen kárt a másik 
rovására : ez az iskolák mindenkori 
nagy, nehéz, de egyben .nemes feladata 
és hivatása.

Sajnos, ezt a nagyszerű programmot 
— a jelenlegi pedagógiai methódus és 
oktatási rendszer mellett — kevésbbé 
sikeresen oldják meg az iskoláink. Az 
évvégi osztályzó konferenciák pontosan 
megállapítják, hogy a tudományokban 
milyen előhaladást tanúsítottak a nö- 
vedékek, — mig az erényekről vajmi 
kevés szó esik egész éven át. Közép
iskoláink is, melyeknek pedig csak álta
lános műveltség adás a célja, tudóso
kat akarnak nevelni — jellemképzés 
nélkül. Tehát egészen nyilvánvaló a 
káros egyoldalúság. Pedig a társadalmi 
élet súlya nem a litteris-en, hanem a 
virtutibus-on van. Hiszen korunknak ép
pen az a szerencsétlensége, hogy több 
benne a tudás, mint az erkölcsi tarta
lom. Ha az erkölcsi kihágás épp úgy 
szekundát jelentene, mint a konjugációk 
nem tudása, s ha az erélybeli gyönge- 
ség és jellembeli fogyatékosság épp úgy 
akadálya lenne a felsőbb osztályba való 
lépésnek, mint a mathematika vagy fi
zika elhanyagolása : akkor egyenlítődne 
ki a mai ferde eltolódás és rendeződne 
e fonák helyzet.

Lehet, hogy talán sokan : idejétmúlt 
erénycsőszködésnek fogják minősíteni 
ez egészet. Nem tehetek róla. De egy
szer meg kell mondanunk, mert nem 
csinálhatunk titkot belőle, hogy : tudó 
mányosan képzett, — erényes, jellemes 
magyar ifjúság az ideálunk és minden 
reménységünk! Az az ifjúság, akit nem 
szédít el a modern kor tudománya és 
technikája. Az, aki nem lesz öntelt, el
bizakodott, nagyképü és fennhéjázó, - 
bármennyit tudjon is. — Nem az, aki 
derékban akarja kettévágni a történelem 
fáját, és le akarja magát metszeni a 
magyar múltban gyökerező hatalmas 
tölgyről. Nem az, aki önmagából indul 
ki és önmagába érkezik vissza, — nem 
az, aki nem ad semmit a magyar tör
ténelem tanításaira, — hanem az, aki

tudja és érzi, mi a jelentése ennek a 
mondatnak, hogy : „Bizalom az ősi erény
b e n .Amint ezt nagyszerűen fejezi ki 
a magyarság tizparancsolatának III. sza
kasza : „Ne feledkezz meg a magyar 
múlt tiszteletéről!“ (Habár, nem ártott 
volna határozottan belevenni az ősök 
erényeit is, — mert nemcsak nyelvében, 
hanem erényeiben is él a nemzet.)

Hogy mennyire fonák és egyoldalú a 
mai iskolai rendszer, mi sem mutatja 
jobban, mint az a lelki perspektíva, 
ami könyvekből, újságokból elénk tárul 
— az iskolát végzett emberek életére 
vonatkozólag. Az a kétségbeejtő körül
mény, hogy az erkölcsi botlások, meg- 
tévelyedések, bukások éppen a művel
tebb körökben öltenek ijesztő arányo
kat, s a gonosztevők növekvő száma 
tulnyomórészben a kulturáltak sorából 
rekrutálódik. Nem minden alap-és ok
nélküli az egyik tekintélyes napilap 
feljajdulása, amikor nemrégiben ezeket 
irta : „a primitív tömegek inkább tud
nak uralkodni bűnös ösztöneiken és a 
bűnesetek nagyobb percentje az intel
lektuális bűnözőkre esik. Egyetemen, 
iskolán, könyvön, társaságbeli életen 
csiszolódott emberek sokkal könnyebben 

1 alkusznak meg lelkiismeretűkkel, mint 
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rek. — Mi ez, ha nem a civilizáció 
csődje ? ! Mi ez, ha nem a helytelen 
nevelés tragédiája ? !“

Az iskolák a szülőkre hárítják az er
kölcsi nevelést, — a szülők pedig az 
iskoláktól várják azt. E ferde helyzet 
tarthatatlanságára nagy gondolkozók rá
jöttek már és vezető körökben felvető
dött a gondolat és elhangzott a jelszó, 
egyetemes parancsként, hogy : intenzi
vebb ifjúsági munkát kell végezni! Vagyis 
nem egyéb ez, mint a virtutibus öntuda
tos érvényre juttatása. Ezt a munkát 
azonban alap nélkül nem lehet eredmé
nyesen végezni. Eddig is az volt a baj, 
hogy a divatos jelszavak mellett, a lel
kek konszolidációján fáradozók, megfe
ledkeztek egy olyan tényezőről, amely 
nélkül nem lehet a kérdést megoldani. 
Ez az alap és ez a tényező : a hit, a 
vallás — maga Isten. Cinikus, hitetlen, 
válivonogató ifjúsággal és különösen 
vezetőkkel, hiábavaló minden fáradtság 
és munka, — úgy a magyarság, mint az 
egyetemes emberiség szempontjából. — 
Minden erénynek, erkölcsnek, jellemnek és 
lelkiismeretnek a vallás az alapja, kiin
dulási és megérkezési pontja, tápláló 
édesanyja. — Tehát csak egy mód van: 
visszatérni a valláshoz, Istenhez! Ez a 
kisebbségi magyarság legnagyobb, leg
sürgősebb problémája, egyben életkér
dése.

Mi nem engedhetjük meg magunknak 
azt a fényűzést és szellemi erőpazarlást, 
hogy hamis jelszavak alatt uj utakat 
keressünk, uj nyomokat vágjunk és 
időnket elvesztegessük haszontalan, di
vatos játékok tizésében. Minden elvesz
tegetett perc talán egy örökkévalósággal 
ér fel s pótolhatatlan és végzetes lehet 
reánk nézve. Egy utunk van, melyen 
biztosan haladhatunk s amelyen egyedül 
haladhatunk: a vallás útja, mely Isten
hez vezet. Ez az ut fog feleletet adni a 
szenvedő magyarság és a még szenve
dőbb egyetemes emberiség ezer fájó 
kérdésére. Tudományt és technikát hiá
ba kérdezünk. — „Mindezt Isten terem
tette és az embernek a Teremtőhöz is 
van köze és ezt a viszonyt sem labo
ratóriumban, sem a filozófia katedráján, 
sem sehol kideríteni nem lehet, hanem 
egyesegyediil a templomban. Ott van 
csak a béke, a nyugalom s a vigaszta
lás, anélkül mindenütt csak nyugtalan-
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ság, békétlenség és vigasztalanság. Azért 
...az országnak legérdemesebb fia é s j 
legnagyobb jótevője, aki visszatereli az 
embert az Istenhez. Mert ebben minden 
benne van : Jóság, igazságosság, szere
tet, munka..." (R. J.)

Ezen az utón találkozni, ebben a mun- I 
kában — felekezeti és politikai felfogá-; 
sok, kerítések fölött — kezet fogni: ez 
a minden idők nevelőinek, ifjúsági ve
zetőinek örök programmja.

És : életünk döntő, nagy kérdései ezen 
fordulnak meg. m.s.v.

A cserkészek 
zászlóavaíó ünnepélye,
A cserkészek zászlóján zöld mezőben 

aranysárga liliom ragyog. A Bourbon- j 
liliom: a testi, lelki tisztaság jelképe. 
Erre tesz fogadalmat a cserkész, mikor 
a tiz törvényre esküszik.

A rimaszombati reálgimnázium cser
készei zászlót avattak. Zöldselyem zász- 
lót, aranysáiga liliommai, csapatmonog
rammal a közepén. Roppant magasan 
lengett a zászló a szabadkai erdő ma
jálisterén, hirdette fennen a cserkész
eszmét.

A csapat parancsnokának, Holéczy 
Miklósnak felesége hímezte, ajándékozta 
a gyönyörű selyemlobogót a hatvan fiú
nak. A régi zászlót megtépte a szél, 
megcibálta a nyári táborozások viharja, 
eső verte, nap szíttá. Uj lobogót kapott 
a csapat.

*
Szombaton délután már nyüzsgött a 

szabadkai erdő. Zöldinges, búrkalapos 
legénykék próbálták a lépést, verték a 
sátrat, építették a tábort.

Vasárnap délelőtt pedig kürtszóval, 
diszmenetben vágta végig a városon a 
lépést a kis sereg, felvirágozott őrsi 
zászlócskáikat lengette a szél. A reggeli 
borulás eloszlott, vigra derültek az ar
cok, kisütött a nap, a cserkészek szép 
napja. Porzottak a szabadkai országúton 
a fiuk.

Délután autók, kocsik, gyalogosok és 
biciklin kerekezők gyűltek a majális- 
SÉicii ciSvfZx'T'S.oii néző, érdeklődő, szülő. 
Bekukkantottak a sátrak alá, tetszett 
nekik a szénaágy, örültek, hogy annyi 
egészséges cserkészfiut láthattak együtt.

Délután félnégykor megkezdődött az 
ünnepély. Feszes diszmenetben lépdelt 
a zászló elé Holéczy Miklós tanárpa
rancsnok, Páricska Zoltán és Kovács Ist
ván ifjúsági vezetők dirigálásával a csapat, 
tisztelgést vágva ki a gimnázium igazga
tójának, Faluba Jánosnak és az egész kö
zönségnek. Ekkor a két zászlóanya: 
Báthory Andorné és Holéczy Miklósné 
szép beszéd keretében átadta a zöld
selyem lobogót. Vigyék diadalra a cser
készeszmét : ezt kívánták.

Most a zászló megáldása következett: 
Dr. Bányay József r. kath,. Molnár Gyula 
ref., Baráth Károly evang. és Singer 
Rezső izr. lelkészek áldották meg len
dületes, hatásos szavak kíséretével a 
zászlót. Isten áldását kérték a liliomos 
lobogóra. A cserkészparancsnok a csa
pat nevében megköszönte a lobogót s 
a következő pillanatban magasra röp
pent a zászló. Büszkén lobogott a fák 
koronája fölött. Hizsnyan Gyuszi kürt
szava harsant. Diszmenetben defilirozoít 
a csapat.

Nagyon megható, szép, komoly része 
volt ez az ünnepségnek. Akinek érző 
szive volt, ott megláthatta, hogy a cser
készet nemcsak játék, nein katonásai, 
hanem ut az emberibb ember célja felé, 
az iskola mellett párhuzamosan haladó, 
azt kipótló nevelő eszköz.

A komoly rész után vidám cserkész
játék következett. Gyertyastaféta, gyufa- 
skatulyaverseny. Nagy derültséget keltett. 
Legnagyobb sikere az öltözködési ver
senynek vott, mindenki kacagott, mikor 
a vadul öltözködő apró cserkészek küz
delmét nézte a harisnyával, az inggel. 
A cserkészeknek egészen különleges já
tékaik vannak.

Ezekben a játékokban a csapat leg
apróbb, de annál talpraesettebb tagja, a 
kis Hizsnyan Gézu aratott nagy sikert, 
Hizsnyan néni, a cserkészmama örö
mére.

Alig fejeződtek be a játékok, mikor 
egyszercsak odavetődöít Fiiczi Lajos

cigánybandája s mig a fák alatt, sátrak 
tövében vig uzsonnázás folyt, a szabad 
térségen táncrakerekedett az ifjúság. 
Táncolt az első csöpp esőig.

Fenyegető vihar közeledett, de alig
hanem elszégyelte magát, mert roha
most szaladt Pokorágy felé.

A cserkész kacag, hogyha ázik. Most 
is: mialatt nem tudta senki, mikor sza
kad le az eső, a csapat máris sorbaál- 
lott s az alkonyban lobogó tábortűz 
körül gyülekezve fogadalmat tettek a 
cserkészujoncok. Fegyelmezett, komoly 
része volt a napi programmnak. Az újon
cok jelvényt kaptak s ezentúl ők is 
tagjai a világ cserkészetének.

Ezzel be is fejeződött a szép cserkész
ünnepség. Mindenki szép emlékkel gaz
dagon tért haza, ügyes, életrevaló fiatal
ságot látott, megható, komoly ünnepsé
get, fegyelmezett cserkészcsapatot.

*
A viharfelhők szétoszlottak. A tábortűz 

végsőt pislantott, mikor az utolsó autó, 
az utolsó vendég is elhagyta a tábort.

Csak az ottmaradt sátorőrök szuszog
tak az illatos szénán.

*
A rimaszombati reálgimnázium 1. sz. 

cserkészcsapata ezúton fejezi ki köszö- j 
netét mindazoknak, akik megjelenésük
kel emelték az ünnepély fényét és tá - j 
mogatásukkal elősegítették a szegény-' 
sorsú cserkészek táborozását. PSensk? 
Vacláv garázstulajdonos urnák külön 
mond köszönetét az autóért, melyet az 
ünnepség délutánján rendelkezésükre 
bocsátott. A rimaszombati kereskedők 
a szerencsehalászat dijaira bocsátottak 
sok ajándékot a cserkészek rendelke
zésére, azt is ez alkalommal köszöni 
meg a csapat vezetősége.

Rimaszombati dalárda.
Azt hiszem, nem fog velem azon vi

tatkozni senki, hogy a nemzeti kultúrá
nak egyik hathatós kifejezője a zene, 
tehát a dal is. Ennek a nemzeti kultu-; 
rának céljait szolgálta állandóan a ri- j 
maszpmbati polgári..olvasókört dalárda,j 
is. Őszinte sajnálattal nélkülözi tehát 
városunk egész magyarsága már több, 
mint egy év óta ezt az elsőrangú kultúr
intézményünket, és ámbár ez alatt az 
egy év alatt több kulturális estélyben 
és egyéb magas színvonalú kultur-elő- 
adásban volt részünk, amely alkalmak
kor az előadások sikeréhez mindenki 
a legjobb tehetsége szerint igyekezett 
hozzájárulni, a magyar dal kedvelőinek 
mégis mindig hiányos volt a műsor, 
mert nem hallgathatta a dalárdát.

Nem akarom e helyütt firtatni az 
okokat, amelyek miatt a dalárda már 
hosszab idő óta nem működik, mert 
hisz ezek az okok köztudomásúak, de 
legyen szabad megjegyeznem az igaz
sághoz híven annyit, hogy a sajnálatos 
eredményt itt is, úgy mint sokszor az 
életben, apróbb félreértések, kicsinyes
kedések, személyes ellenszenv és ehhez 
hasonló emberi gyengeségek idézték 
elő, de már a múlt évben történtek 
komoly lépések a félreértések kimagya- 
rázása és a látszólagos ellentétek el
simítása végett, úgy hogy már a múlt 
évben reméltük sokan, hogy a dalárda 
újbóli működésének nincs akadálya.

Ennek dacára, a dalárda még mindig 
hallgat és ezt a hallgatást legutóbb a 
szlovenszkói magyar társadalmi egyletek 
szövetségének megalakulási ünnepélyén 
fájlaltuk és ezeket a sorokat azért irom, 
mert végre örömmel hallom, hogy egyes 
lelkes tagjai a régi dalárdának a dalár
dát újból meg akarják alakítani. Ezt a 
gondolatot városunk egész magyarsága 
örömmel fogja üdvözölni, mert a dalár 
dát nem szabad hagyni elveszni, már 
csak azért sem, mert a rimaszombati 
dalosokat, erre a tradíció egyenesen 
kötelezi. A rimaszombati dalárda már 
sok évtizeddel ezelőtt országszerte is
mert és elismert volt, országos dalárda
hangversenyeken ismételten első dijat 
nyert és városunknak ezzel messze 
földön dicsőséget szerzett. Meg vagyok 
róla győződve, hogy dalárdánk a régi 
tradícióhoz híven a magyar dalért lel
kesedni és lelkesíteni is fog és méltó 
lesz régi, nagy híréhez.

Félre tehát az apró kicsinyeskedé
sekkel : félre kell tenni minden emberi 
gyarlóságot akkor, amikor a nemzeti 
kultúráról, a nemzeti kultúra megerősí
téséről és ápolásáról van szó, — újból 
meg kell alakítani a mi régi, kedves 
dalárdánkat. Az legyen a jelszó : „A je
lennek buját édesítvén, fiaim csak éne
keljetek !“

Dr. Weinberger Rezső.

Az ipartestületi 
nyugdijegylet közgyűlése

Viharos közgyűlést tartott az ipartes
tületi nyugdijegylet f. hó 23-án este a 
városháza tanácstermében. Már a múlt 
heti választmányi ülésen élénk vita tár
gyát képezte a csehszlovákiai munkások 
nyugdíj és rokkantsegélyző egyletbe 
való belépés kérdése és Csapó József 
választmányi tag bizalmatlanságának 
adott kifejezést: az elnökséget okolta, 
hogy a belépés mindrzideig nem jött 
létre, holott az elnökség a legjobb tu
dása és akarata odairányult, hogy a 
csatlakozás minél előbb létrejöhessen. 
A választmányi ülésen az elnökség, a 
tárgyalások teljes eredménytelensége 
miatt azt a javaslatot terjesztette elő, 
hogy a múlt évben befizetett összegeket 
az egyesület fizesse vissza a tagoknak, 
annál is inkább, mert azt a legtöbben 
visszakövetelik és mert az nem bir a 
rendes tagsági dij jellegével, mert a leg
több tag abban a reményben fizette azt 
be, hogy az országos egyletbe belépnek 
és azáltal visszaszerzik régi jogaikat. 
A visszafizetést a jelenlévő választmá
nyi tagok kettő kivételével meg is sza
vazták. Ellenben Csapó József választ
mányi tag bizalmatlansági nyilatkoza
tának következtében az elnökség kérte 
a választmányt, hogy a közgyűlést sür
gősen hívja egybe.

A közgyűlés iránt, dacára a nagy hord
erejű kérdésnek, ami napirenden volt, 
nem valami nagy érdeklődés nyilvánult 
meg, úgy, hogy a gyűlés megnyitásával 
egy félórát kellett várni, mig a határo
zatképes szám összejött.

Telek A. Sándor elnök, miután a köz
gyűlést megnyitotta, kéri a tagokat, hogy 
őrizzék meg higgadtságukat és legyenek 
tárgyilagosak a felszólalásoknál és ne 
nyújtsák ki az időt fölösleges beszé
dekkel. — Dósa József jegyző Írásban 
bejelentette lemondását, a jegyzőkönyv 
vezetésére Diczky Pál számvizsgáló bi
zottsági tagot kéri fel. A jegyzőkönyv 
felolvasása után Csapó József felszóla
lásában előadta az országos nyugdij- 
egylettel való privát és az ipartestületi 
nyugdijegylet elnöksége megbízásából 
folytatott levélbeli tárgyalását és azt vi
tatta, hogy még ma is meg van a lehe
tőség a belépésre. Varga Lajos ugyan
csak a belépés mellett szólal fel, mig 
Tokár István a fölösleges erőlködésre 
mutatott rá.

Telek Sándor elnök megjegyezte, hogy 
a felszólalások nem voltak helyénvalók, 
mert nem a felolvasott jegyzőkönyvhöz 
szóltak a tagok, de tudomásul veszi. 
Azután az elnöki jelentésben rámutatott 
az országos nyugdijegylettel való tár
gyalások minden fázisára és ismertette 
annak eredménytelenségét.

Nagy érdeklődés mellett olvasta fel 
az országos nyugdijegylettel a múlt év 
május 22-én felvett jegyzőkönyvet, ami
nek lényegesebb része igy szól :

1. A jelenlevő megbízottak megálla
podtak abban, hogy a rimaszombati 
ipartestületi nyugdijegylet, mint olyan, 
testületileg belép a csehszlovák köztár
sasági munkások nyugdíj és rokkant
segélyző egyletébe, amely egyesület a 
belépő egylet tagjait teljes jogokkal és 
kötelességekkel átveszi.

2. Megállapodtak arra nézve, hogy ez 
a belépés 1927. évi julius hó l-ével lép 
életbe.

3. A rimaszombati nyugdijegylet nyug
díjjogosult tagjai az átvevő egyesülettől 
nyugdijjárandóságaikat az 1923. év aug. 
1-ig visszamenőlegesen kapják meg.

4 A segélyt élvező özvegyek vég- 
kielégitésképen kapják azt az összeget, 
amely a férjük által befizetett két és 
félszeres összegből megmarad, az addig

élvezett segélyösszeg levonása után. — 
Amennyiben pedig 14 éven aluli korú 
árvák vannak, azoknak a megfelelő osz
tályból árvasegélyt folyósít, arnig a szó
ban levő árvák 14 éves korukat betöltik.

5. A csatlakozó és felvevő egyesület
ben tagsági jogokkal rendelkező egy
ugyanazon személyek kettős tagsága 
egybevetve vagy tagsági osztályt, vagy 
tagsági időt nyernek, vagy a felvevő egy
letnél levő hátrálékaik törlesztésére szá
míttatnak be.

6. Jelen megállapodás haiályba lép, 
ha a felvevő egyesület központi vezető
sége annak tartalmát tudomásul veszi.

Ezután Telek Sándor elnök ismertette 
az 1927. május 22-ike óta lefolyt ese
ményeket. Az történt ugyanis, hogy az 
országos nyugdijegyesület 1927. május 
22. után egészen a mai napig egyetlen 
sor Írással sem értesítette az ipartestü
leti nyugdijegyesület vezetőségét a szán
dékáról, közben azonban 1927. szept. 
hóban Fehér Ferenc központi titkár egy 
másik meghatalmazott úrral lejött Ri
maszombatba és a helybeli nyugdij
egyesület értékeit egy félnap! tárgyalás 
után magukkal vitték Pozsonyba, hogy 
még majd otthon átszámolják az ugyan
csak akkor átadott törzslap alapján, 
hogy a belépés lehetséges- e. A választ 
két-három hétre ígérték, de egyáltalában 
soha sem méltatták az egyesületet a 
válaszadásra.

Az ipartestületi nyugdijegylet vezető
sége több ízben sürgette a döntést — 
hiába, ez év februárjában tartott köz
gyűlésen már javaslatot terjesztett elő, 
hogy kérjék vissza az elvitt értékekei 
és zárják le a hiábavaló huzavonát, 
akkor azonban Csapó József tag indít
ványára egy havi halasztást adtak és 
megbízták Csapó József tagot, az orszá
gos egylet helybeli elnökét, hogy kérjen 
az országos egylettől konkrét javaslatot, 
hogy a múlt évi megállapodás figyelmen 
kívül hagyásával milyen alapon lehetne 
megoldani a belépést. Erre Csapó Jó
zseffé* közölték, hogy az egylet likvi
dálja a maga számadásait, majd akkor 
talán lehet szó az újabb tárgyalásokról. 
Április 29-én aztán Fehér Ferenc titkár 
váratlanul elhozta az egylet értéke'it'és 
az átadásnál lefolytatott beszélgetések 
során azt az ajánlatot tette, hogy az 
egylet szerezzen legalább száz uj tagot, 
akkor talán lehetséges lesz a belépést 
megoldani. Mivel elnök ezt keresztül- 
vihetetlennek tartja, ajánlja, hogy a vá
lasztmány javaslatát fogadja el a köz
gyűlés és fizesse vissza a szóban lévő 
befizetett összeget.

Heves felszólalások következtek ez
után. Az elnök folyton csenget és figyel
mezteti a tagokat, hogy ne zavarják a 
felszólalókat.

Csapó József egy ujabbi hónap hala
dékot kér. Varga Lajos azt javasolja, 
hogy kérjék ki az országos egyesülettől 
Írásban, hogy ha a száz uj tagot össze
hozzák, akkor felveszi-e az egyesületet.

Több felszólalás után az elnök kije
lenti, hogy mivel az országos egylet 15 
hónap óta nem méltatta az egylet veze
tőségét válaszadásra, nem bízik bennök. 
Bejelenti, hogy a visszafizetés kérdése 
egyben bizalmi kérdés is lesz. A meg
ejtett névszerinti szavazásnál a nagy 
többség amellett szavazott, hogy a be
fizetett összeget nem kell visszafizetni. 
Erre az elnök az egész elnökség nevé
ben bejelentette lemondását, javasolta, 
hogy a közgyűlés küldjön ki egy öttagú 
bizottságot az uj választás megejtése 
céljából és rögtön elhagyta a helyét.

Az elnökség lemondása nagy kavaro
dást idézett elő a közgyűlés tagjai kö
zött s csak hosszabb idő után nyugod
tak el a kedélyek, amikor Csapó József 
javaslatára, az uj választás megejtésére 
Varga Lajos, Józsa Ignácz, Csapó József, 
Kovács József és ifj. Rábeiy Miklós ta
gokat küldték ki.

Magyar gyermek
magyar iskolába való'!

Minden gyerm ek  e lv ész  a m a
g y a rsá g  szám ára , aki nem  
anyan yelvén  ta n u l!

Rádió-akkumulátor töltés, villamos felszerelés és berendezés, csillárok, égők a legjutánjosabb áron 
f V *  a Rimaszombati Városi Villamos Telepeo szerezhetők be: Kispást-tér. —  Telefon-szám: 30.
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H ÍR E K
A krum pli jubileum a

van olyan nevezetes esemény, mint a bár
minéven nevezett, népszövetségilep, bejegy
zett közkereseti társaság, mint korlátolt 
felelősségű szövetkezet kevésbbé jól vagy 
éppen rosszul sikerült konferenciázó évi 
közgyűlése, a melyről mináig hasábokat \ 
imák a lapok. És mégis, a krumpliról 
elégnek tartják a következő szűkszavú 
közlést az u\ságok:

Jubilál a krumpli. A mindent alapos tudo
mányossággal kutató németek megállapították, j 
hogy az idén van négyszáz éves jubileuma a 
krumpli európai bejövetelének. Az első kiván- i 
dorlók az Amerikából behozott krumplinak j 
először bogyóit akarták megenni s később jö t-! 
tek rá, hogy emberi táplálékra a burgonya 
gumója alkalmas. Négyszáz év alatt az egyik 
legelterjedtebb és különösen a szegényebb nép
osztály élelmezése szempontjából a krumpli 
egyik legfontosabb mezőgazdasági termék lett.
Igenis! Négyszáz éve, hogy boláog 

európaiak megismertük a krumplit. Hall
ják, kérem, négyszáz esztendeje, hogy az 
emberiség táplálékkincsévé, az éhség, a 
nyomor ellensúlyozójává lett a burgonya, \ 
a rózsa-, hópehely-, kifli- és más nevű, \ 
fajtájú krumpli. A krumpli. Ez a becses, \ 
drága gumós növény, mely a fölákerek- 
ségén mindenütt az egyik legfőbb, iit-ott 
kenyérpótló tápláléka az embernek. A I 
krumpli, a sülve, főzve, százféle alakban 
élvezhető eledel. A krumpli, a rólunk \ 
Gondoskodó áldása, legkedvesebb, lég- j 
jótékonyabb ajándéka.

Krumpli! E szóban adva van az élet, \ 
a krumpli az élő állatvilág létleheiöséget 
nyújtó, biztosító tápanyaga. A gazdagok 
csemegéje, a szegények kenyere.

Az öreg Európába vonulásának négy- 1 
száz éves jubileumát éppen ezért tartom 
fontos, nagy eseménynek, amelyet meg 
kell ünnepelni az egész világnak. — A 
krumpli jubileuma az egész világ ünnepe, 
aminthogy az egész világé ez az áldott, ’ 
hasznos tápláló termék. A krumpli! Em- 
berek, jubileumra készülő emberek, Jtmz- 
teljéiek és becsüljétek meg a krumpli:

Papváiasztás Jánosiban. Ruszkay 
Gyula elhalálozásával megüresedett lel
készt tisztséget most vasárnap tölti be 
Jánosi község ref. magyarsága a Pálóczi- 
Czinke István püspök einöklése mellett 
müködö választó-bizotíság közreműkö
désével. A jánosi eklézsia elnyerésére 
23 lelkész nyújtotta be pályázatát. A 
pályázók között van Kövy Árpád losonci 
theológiai tanár is, Szőke István, a leg
utóbbi leánykonferencián nagy feltűnést 
keltett p"'skaházai lelkész és Konkoly 
István volt rimaszombat s. lelkész, jelen
leg nagypaládi ieikész, akinek meg
hallgatására múlt vasárnap 704 kilo
méteres autóturát csinált egy küldöttség.

Évzáró az ev. vasárnapi iskolában. 
Múlt vasárnap nagyszámú érdeklődő 
jelenlétében tartotta meg évzáró ünne
pélyét az evangélikus leánykör vasár
napi iskolája az evangélikus templom! 
udvarán lévő tanácsteremben. Az apró; 
kis növendékek szavalatai és imái után 
lelkes ovációkban részesítették Szent- 
istványi Ilonkát, a vasárnapi iskola agi
lis vezetőjét, akinek a leánykor nevében 
Gyürky Anna elnök nő külön is köszö
netét mondott. A leánykört dicséret! 
illeti a vasárnapi iskola életre hívásáért 
és évről-évre tapasztalható fejlődéséért.

Befejeződtek az érettségi vizsgák. 
Szombaton délben fejeződtek be a szó
beli érettségi vizsgák a helybeli állami 
magyar reálgimnáziumnál. A szóbeliken, 
melyeken Hattala István dr. országos 
felügyelő elnökölt, 22 jelölt vett részt, 
akik közül 8 kitüntetéssel, 5 egyhangú
lag és 9 pedig szótöbbséggei absol- 
vált. Kitüntetéssel érettek : Baráth László, 
Goldschmied Adolf, Klein Imre, Kubinyi 
László, Marton István, Nyéky Gyula, 
Perecz Béla és ifj Szent-Iványi József ;j

egyhangúlag : Diczky Pál, Kiss Ferencz, 
Konkoly László, Tóth Vilmos és Wein- 
berger Tibor ; szótöbbséggel : Baltha- 
zár János, Bauer Elemér, Groszmann 
Zoltán, Haás István, Kovács József, 
Molnár Elemér, Szabó István, Veres 
József és Winter Pál.

Halálozás. Frenyó Dániel nyustyai 
ág. ev. elemi iskolai igazgató 63 éves 
korában junius hó 27-én szivszélhüdés 
következtében hirtelen elhalálozott, A 
köztiszteletben ás szeretetben álló, ki
váló pedagógus elhunyta általános rész
vétet keltet s temetése ennek a nagy, 
őszinte részvétnek megnyilvánulása mel
lett junius 29-én ment végbe. Elmúlá
sát kiterjedt család, közöttük fia Frenyó 
Lajos, a helybeli áll. reálgimnázium ta
nára,- gyászolja.

Gyász var, a seregben. A cigánysoron 
nagy a sirás-rivás. Meghalt Teleki Ericzi, 
a iegrégibb, legöregebb cigánymuzsikus, 
a régi vigságok tanúja, ezernyi mulat
ság, sok csakegykislányos éjjelizene füs
tösképp melegszívű, kedves hegedűse. 
63 éves volt Teleki Frici, amikor kiesett 
kezéből a vonó, hegedű és a nagy, 
hatalmas Devla örök birodalmába távo
zását őszintén fájlalja a régi Rima
szombat egykor szebb napokat látott 
régi közönsége. Szombaton délután te
mették nagy részvéttel, ősi cigány szo
kásként bús muzsikaszóval.

Járási bizottsági ülés. Hanesz Emil 
járásfőnök elnöklésével szerdán tarttotía 
meg utolsó ülését a járási bizottság. 
Marék József rimakokcvai lakos és a 
pozsonyi Iparos-Otthon segély iránti 
kérvényeit utasították el mindenekelőtt, 
azután 200 korona segélyt szavaztak 
meg Klenóc községnek 31 iskolaköteles 
cigánygyermek iskolaszerekkel való fel
szerelésére. Felsőpokorágy községnek 
útépítési segély iránti kérvényét az uj 
közigazgatási reform életbelépése után 
illetékes bizottság hatáskörébe utasítot
ták. Elfogadták ezután Csehberek köz
ség 1928. évi költségvetését, majd pe
dig 13 község múlt évi zárszámadását 
záradékolták jóváhagyással. A járásfő
nök kijelentése, szerint a járási bizott
ság működése nem szűnik meg, hanem 
a tartományi választások megejtéséig 
hivatalban marad.

Értesítés. Tisztelettel van szerencsém 
a n. é. közönség szives tudomására 
hoznom, hogy a kér. szoc. párt titkári 
állásáról f. évi julius hó 1-ével lemon
dottam. Teljes tisztelettel

Zemlényi Gyula.
Közgyűlés. A csehszlovák köztársa

sági munkások rokkantsegélyző és nyug- 
dijegyletének helybeli 37. számú fiókja 
folyó j u l i u s  hó 8-án délután 3 óra
kor a városháza nagytermében közgyű
lést tart, melyre a tagokat és az ügy 
iránt érdeklődőket tisztelettel meghívja

az elnökség.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett Liliké 

leányunk elhalálozása alkalmával személye
sen vagy Írásban felkerestek részvétnyilat
kozatukkal, úgyszintén a végtisztességen meg
jelenteknek, ez utón mondunk őszinte hálás 
köszönetét.

Balogpádár, 1928. junius hó 24.
Járosy Mihály ev. lelkész és neje.

T&nonczmunkakfáliitás és évzáró 
ünnepély. Junius hó 24-én volt a szo
kásos iparostanoncz-munkakiállitás az 
állami elemi fiúiskola épületében. A ta
nulók rajzain kivül 102 műhely-munka 
leti kiállítva, számbelileg tetemesen fe
lülmúlta az előbbi hasonló kiállításokat. 
A bíráló bizottság 78 munkát tartott 
kitüntetésre érdemesnek, még pedig 14- 
et 1. osztályú, 36-ot II. osztályú és 28-at
III. osztályú díszoklevéllel. — Délután 
volt az iskola záróünnepélye a polgári 
leányiskola szépen feldiszitett tornacsar
nokában nagyszámú disztingvált közön
ség jelenlétében. Az ünnepélyt Váry Já
nos, az iskola fdiigyelőbizottságának 
elnöke szivhezható szép beszéddel nyi
totta meg s utána következett a gazdag 
műsor, melynek minden pontja szép, 
nemes és gondolatdus volt. Á vizsga

végeztével Kapczy Tamás a városi ta
nács nevében fejezte ki teljes megelé
gedését a látottak és hallottak fölött, 
majd pedig az ipartársulat elnöke: Va- 
laszkay Rezső mondott lendületes záró
beszédet s az ifjú munkásságot további 
szorgalomra, önképzésre buzditotla, kö
szönetét fejezte ki egyben a tanítótes
tületnek az elért szép eredményért. Az 
ipartársulat elnökségének jóindulatából 
és az ifjúság iránti végtelen szeretetéből 
kifolyóan 1000 korona lett a vizsgán az 
elméleti tantárgyakban valamint a raj
zolásban való szép előmenetelért a ta
nulók között kiosztva.

Orvosgyülés Csizfürdőn. Múlt junius 
hó 24-én, vasárnap délután az országos 
orvosszövetség Losoncz-kékkői fiókja 
gyűlést tartott Csizfürdőn s ez alkalom
mal ismerkedésre hivta meg a rima- 
sajóvölgyi fiók tagjait. A gyűlésen, me
lyen 12 losonczi s 14 rima-sajóvölgyi 
orvos vett részt, dr. Lichtschein Adolf 
elnökölt, dr. Gaál Gusztáv hangoztatta 
az együttműködés fontosságát. A loson- 
cziak részéről dr. Reinitz Ernő válaszolt. 
Majd dr. Pazár csizi fürdőorvos a csizi 
gyógyvíz gyógyerejéről tartott előadást. 
Itt jegyezzük meg, hogy a rima-sajóvöl
gyi fiók választmányi gyűlést tart e hó 
9-én, melyen a közgyűlés idejét s tárgy- 
sorozatát beszélik meg.

Az RPOS nyári mulatságot rendez 
julius 5-én a Városkertben. A kettős 
ünnep első napján nagyszabású nyári 
mulatságot rendez az RPOS a város- 
kertben tennisz- és football-versennyel 
egybekötve. A mulatságra szóló meg
hívók most vannak expediálás alatt és 
remélhető, hogy Rimaszombat magyar
sága ezúttal sem fog elzárkózni az 
RPOS kérése elől s nemcsak anyagi 
támogatásban fogja részesíteni kedvenc 
klubját, hanem a versenyeken és a mu
latságon való megjelenésével is kifejezést 
fog adni rokonszenvének és szeretőié
nek. A gyenge tagdij-bevételre utalt 
klub missióját csak úgy töltheti be, ha 
a nagyközönség anyagi és erkölcsi tá
mogatásával jelentős plusszal zárulhat 
a nagyszabásúnak tervezett julius 5-iki 
r.ulatság. — Délután kettőkor a posta 
előtt, stafétát indií a rendezőség a vá
roskertbe. Ez a staféta jelzi a mulatság 
kezdetét. Röviddel után a tenniszgroun- 
dokon Feled és Rimaszombat legjobb 
tenniszjátékosai mérik össze erejőket, 
majd ötórai kezdettel az RPOS mérkő
zik a kassai vendégcsapattal a football- 
pályán. Közben természetesen rengeteg 
szórakozásról gondoskodik a rendezőség, 
tombola, szerencsehalászat, gyermek
szépségverseny, női szépség- és férfi- 
csúnyaság verseny, viiágposta beneve
zése ekkor indul meg tulajdonképen. 
A footbal! mérkőzésen dr. Mihalik Dezső 
vezetése mellett a Rimaszombati Pol
gári Olvasókör híres 600 éves zenekara 
fog hangvesenyezni. Mérkőzés után hir
detik ki a gyermekszépségverseny ered
ményeit. A három legszebb fiú és há
rom legszebb leány győztes' értékes 
tiszteletdijakat kap. Nyolckor a Jelűnek 
vendéglőben vacsora a kassai vendégek 
tiszteletére. A vacsorán a RPOS egész 
vezetősége részt vesz és helyénvaló 
lenne, ha a rendezőség és a klub tagjai 
is minél nagyobb számmal vennének 
részt szintén ; vacsora után, melyet ka
baréelőadás szakit meg, a pavillonban 
táncmulatság lesz, közben pedig még 
tűzijáték is. A táncmulatságon hirdetik 
ki a női szépségverseny és a férfi csu- 
uyaságverseny eredményét. Az RPOS 
mulatságára belépő dij nincs, csupán a 
tennisz és footballversenyekhez adnak 
ki rendes áru belépőjegyeket.

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

Őrmesterek nyári mulatsága. Julius 
8-án d. u. 2 órai kezdettel nagyszabású 
nyári mulatságot rendez a csehszlovák 
őrmesterek szövetségének helybeli cso
portja a szabadkai erdőben. Belépődíj 
tetszés szerint. A jövedelem jótékony 
célra lesz fordítva.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, junius 30-án és julius 1-én 
grandiózis nagyszabású film ! A világ legnagyobb 

alkotása

N APÓ LEO N
Rendezte Abela Gance. — Főszereplők Konard 
Veidt, Albert Dieudonné, Nikolej Kolin, Dianna 

Karenne é3 több száz közreműködő.

Szerdán és csütörtökön, julius 4-én és 5-én nagy
szabású film 1 Gyönyörű kidolgozású kalandordráma

Az utca királya
Főszerepben Konradt Veidt és John Barrymore.

Pénteken, julius C-án nagyszabású sport és ka
landordráma

A világbajnok
Fősz. Xénia Desni, Olga Tschechová, Fred Sóim.

Jegyek elővételben!

Nyári mulatság. A rimaszécsi iparos
kör julius hó 1-én (vasárnap) saját kert
helyiségében könyvtára javára nyári 
táncmulatságot rendez. Kedvezőtlen idő 
esetén a táncmulatság a teremben lesz 
megtartva.

Soffőrmulatság. A helybeli soffőrök 
julius 1-én rendezik meg autóversennyel 
egybekötött nyári mulatságukat. Az autó
verseny Losoncz—Rimaszombat között 
fog lezajlani, a mulatság pedig a sza
badkai erdőben.

Tűz Rimapálfalán. Hétfőn délután 
id. Nagy István rimapálfalai gazdálkodó 
kertjében lerakott szalmakazal rejtélyes 
körülmények között kigyuladt és porig 
égett. A helybeli tűzoltóságnak sikerült 
a tűz tovaterjedését megakadályozni. A 
csendőrség szigorú vizsgálatot indított.

Jégeső pusztított Gömörben. A va
sárnap délután kerekedett vihar Rima
szombatot csak jótékony eső alakjában 
érintette, a Balog és Sajóvölgyén azon
ban pusztitó jégesőként jelenkezett. A 
vihar Gernyő-puszta körül öntötte ki 
mérgét és hírek szerint a szlovák tele
pesek termését jórészben elpusztította. 
Rimaszécs—rimasimonyi határában szin
tén nagy pusztítást vitt végbe a jégeső, 
de a legnagyobb a kár a Sajó felső 
folyása vidékén.

A Roykó-féle világhírű
T iszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

S P O R T .
Turisztika.

Tátrai kirándulások. Julius 5 és 6-án 
kétnapos tátrai kirándulást szervez Mi- 
kula vezetésével a helybeli turistáifju- 
ság. A Tátráig az utat teherautón teszik 
meg. Részvételi dij 65 Ke. mely össze
get julius 3-án este 6 óráig kell Klein 
Gézánál befizetni. Indulás a Tátra szálló 
előtt 5-én reggel pontban 1/i4 órakor.

Football.
RPOS—Füleki TC 3:2 (2:1). Biró: 

Lakatos (Fülek). — RPOS : Gyurej-Katz, 
Durda I.-Bixer, Kovács, Sipula-Simon, 
Friíz (Tepper), Komáromy, Ludvig, Ha
jós III. — A RPOS-nak sikerült értékes 
győzelmet aratnia a saját fészkében ját
szó FTC fölött. A csapat főleg az első 
félidő első felében igazán nagyvonalú, 
szebbnél-szebb akciókkal keresztülvitt 
támadójátékot folytatott, s igaz élveze
tet szerzett a kíséretet képező néhány 
lelkes batyii sportembernek. Mindez 
arra mutat, hogy a RPOS végre-vala- 
hára megtalálta végleges összeállítását, 
az együttest egymást mindenben meg
értő játékosok alkotják. A csapat II. fél
idei visszaesését nem a csapatban rejlő 
hibák okozták. Okozták azt elsősorban 
a szokatlan, sőt szabálytalan, lejtős pá
lya, amely a honi, a pálya jellegével 
tisztában levő csapatnak nagy előnyt 
nyújt a vendégcsapattal szemben, to
vábbá a FTC-nek a II. féiidő egyes fá
zisaiban folytatott tulerélyes, sőt néha 
durvaságra hajló játékmodora, amit a 
RPOS gyengébb fizikumú legénysége 
csak technikai fölényével tudott ellen
súlyozni. A csatársor játéka az első fél-

A természetes Igm ándi
gyom or- és b éltisztitó  hatása páratlan.

tévessze össze másfajta keserűvizzel! Kaohaté mindenül! kis és iiaav üvegben. SGKMIDTHAUER kútvállalat KOMÁROM.
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időben kifogástalan volt. Ludvig óriási 
módon emeli annak akcióképességét, 
félelmes lövéseit csak kapufa vagy a 
szerencse hárították el. Fritzben értékes 
erőt nyert a RPOS. Kissé ugyan lassú, 
azonban minden helyzetben feltalálja 
magát, ésszerűen oldja meg a szituációt 
és lövései igen jók. Komáromy irányitó- 
képessége is teljes fényében mutatko
zott, csak lövései kerülték el a kaput: 
A két szélső méltókép csatlakozott az 
értékes belsőkhöz, csupán Simon ját
szott kissé tulkényelmesen. A fedezeísor 
legjobbja Sipula volt, miáltal alaposan 
reácáfolt legutóbbi rossz játékaira. Ko
vácsnak a tulmagas labdaosztogaiásról 
kell leszoknia. Bixer gyengébb volt a 
szokottnál. A közvetlen védelemben Katz 
ismét biztos szerelésével excellált. Dur- 
da 1-nek nem biztosak rúgásai, ami sok 
meleg percet szerzett a kapunak. Gyu- 
rejnek a lelkét terheli az első gól, a 
mely a kezéből pattant a kapuba. Egyéb
ként kevés veszélyes lövést kapott.

Az FTC erőteljes csapatának főerős
ségét a közvetlen védelem képezi, ott 
is a biztos kezű Luspay kapus. Nagyon 
jó a középfedezet is és a belső trió.

A játék nagy RPOS fölénnyel kezdő
dik. A RPOS csatársor állandóan roha
mozza az FTC kaput. Eredmény a 10. 
percben mutatkozik, amikor is Komá
romy lövése gólba jut. A fölény tovább 
folytatódik. Két FTC korner marad ki- 
aknázaiianul. A kornerek után egymás 
után esnek a veszélyesebbnél-veszélye- 
sebb lövések, amelyeket csak a kapufa 
és Luspay kapus önfeláldozó védése 
tesznek ártalmatlanná. Aztán mezőny
játék következik. Az FTC a 30. percben 
egyenlít, aminek azonban nem sokáig 
örülhet, mert a 32. percben Fritz a ki
futó kapus felett a kapuba emeli a lab-

mérkőzés hivatva van Kassa város és 
városunk sporttársadalmának kapcsola
tait kimélyiteni. A mérkőzés keretét 
képező nagy nyári mulatsággal lapunk 
más helyén részletesen foglalkozunk. 
Tekintettel azonban arra, hogy a Kassai 
S. C. az egyik legjobb kassai csapat
nak : a Húsos S. C.-nak beolvadásával 
egyszerre a legjobb kassai csapatok 
sorába emelkedett, tekintve továbbá, 
hogy a RPOS is formája teljébe van, 
a két csapat találkozása elsőrangú 
sporteseményt Ígér.

A RPOS julius hó 8-án Losonczon 
játszik a Slávia S. V. ellen. Ugyanezen 
napra maradt a RME mérkőzése is az 
Ózdi VTK ellen, amely nemzetközi 
mérkőzésre még visszatérünk.

A RPOS julius 22-én a roznyói 16. 
gyalogezred meghívása folytán katonai 
ünnepség keretében az ezred kát. válo
gatottjával játszik Rozsnyón.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
R ábely  K ároly  laptulajdonos.

Szülők figyelmébe.
A két hónapos szünidő alatt elválla

lom a leánygyermekek kézimunka taní
tását: kötés és horgolásra, továbbá 
tömött és lyukas hímzés, angol madéra, 
kelin munkák, fűé neccelés és kivarrá- 
sára. özv. Perecz Béláné Kmetty-u. 13.

Egy jó házból való intelligens fiúi
n e j-fo d rá s z  tanulónak

felvétetik ZAJTHAML JÓZSEF nő-fod
rász műtermében (Göinöri-utcza 12. sz.)

Külföldi viiágkonzern
dat.

A 11. félidőben a RROS nem tud ma
gára találni. Az FTC a lefelé lejtő pá
lyát kapván előnyül, fölénybe kerül, 
azonban két korneren kívül egyéb ered
ményt nem ér el, sőt a 36. percben a 
jobbszélső helyén lefutó Bixer ideális 
beadását Ludwig belövi. Már úgy lát
szik, hogy 3:1 marad a eredmény, mikor 
a 43. percben az FTC balöszekötő vá
ratlanul lefut és szépít az eredményen.

Biró pártatlanul vezette a mérkőzést, 
azonban mindkét fél kárára többször 
tévedett.

Kovács, a RPOS kiváló középfedezeíe, 
sikerrel íeéreitségizett, amihez ezúton 
is őszintén gratulálunk neki.

Cyrili-Metód napján a Kassai S. C. 
csapata mérkőzik a RPOS csapatával/ 
Ezen esemény regisztrálásánál ehelyütt! 
nem szükséges külön hangsúlyoznunkj 
annak társadalmi jelentőségét, hisz a :

r a y o n k ó p  v i s e l ő k e t
keres, versenyen kivül álló, könnyen 
e!adható és nélkülözhetetlen háztar
tási cikk forgalomba hozására, mely j 
ügyes eladóknak, vagy eladónőknek 

havonta legalább 5000 Ke. 
keresetet biztosit. — Ajánlatok „Nagy 
kereset1' jejigére: Weisz M. újság- ■. 
üzletében Bratislava (Halászkapu 3+ \ 

küldendők. j

Két vagy három szobás
iJllfir* la k á s t  k eresek
hozzávaló mellékhelyiségekkel azonnali 
vagy november 1-i beköltözésre; lehe
tőleg a város belső részén.

TELEK A. SÁNDOR
Szijjártó-utca 48. sz.

♦♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦♦ Képviselet: SEIDNER BERNÁT és FIA Rimaszombat.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
❖♦
♦

Císlo E. 491—28./3.
Licitacny óznám.

Podpisany vyslany stidny exekutor 
tymto na známosf dáva, le následkom 
vyroku sedrie v Rim. Sobote císlo E. 
14—26/63. k dobru exekventa Alexandra! 
Ehrenreich obehodnika v KoSiciach za- j 
stupovaného pravotárom Dr. Ladislavom 
Kováé pravotárom v Rim. Sobote oproti 
exekvovanémtt následkom uhradzovacej 
exekúcie, nariadenej do vyáky 3150 Ke 
poiiadavky na kapitále a prísl., na mo- 
vitosti obíalovanému zhabané a na 2400 
Ke odhadnuté v^rokom Feledskéko ok- 
resného siídu c. E. 491/28/3. licitácia 
sa nariadila. Táto aj do vy'Sky pohfa- 
dávky predoálych, alebo supersekvestru- 
júcich — nakoíko by tieto zákonného 
záloZného práva boli obsiahli — na byte 
obíalovaného vo Felede s lehotou o 17

hodine odpol. dna 16-ho jula 1928. 
sa bude odbavovaf kedíe súdobne zha
bané 30 cementovych rúr a iné rnovi- 
tosti najviac síubujúcemu pri platení 
hotovymi, v pádé potreby aj pod odhad 
nou cenou budú vypredané.

Vyzyvajú sa vgetci, ktorí z kúpnej ceny 
draiobnych movitosti nároky májú na za 
spokojenie pred pohl’adávkou exekventa 
— nakofko by sa pre nich exekvovanie 
prv bolo stalo a to z exekúcnej zápisnice 
nevysvitá, — aby zahlásenie svojej pred 
nosti do zaciatku draiby u podpísaného 
exekútora vybavif nezameSkali.

Zákonná lehota sa odo dna po vyve- 
sení oznamu na tabuli súdu pocíta.

OkresnJ' súd vo Felede odd. exekuené 
dna 20. juna 1928.

Juricska, súdny exekutor, 
vedúci kancelárie.

Diáklányokat vagy fiukat
ellátásra, vagy csak lakásra is, 
elfogad jövő tanévre nyugdíjas 

tisztviselő-család.
Cím: E lap kiadóhivatalában.

Kiadó
egy magtár-helyiség
f, évi augusztus 1-től Ferenczy-u. 18.

$Jánosi~utca 15. szám alatt
két jó  házból való diák

a következő iskolai évre teljes ellátásra 
kóser koszttal elfogadtatik.

Eladó ház.
A Tópart-utca 5/b. sz. alatti lakóház,
mely áll 2 szoba, konyha, éléskamra 
és pincéből, a hozzá tartozó mellék- 
épületekkel együtt szabad kézből eladó.

Értekezni lehet a tulajdonossal Kmetty- 
utca 19/a. szám alatt. 2—2

A k o m á m é i á lla m i m agyar  
fö ldm űves isk o la

folyó év szeptember hó 15-én

Van szerencsém a n. é. közönség be
cses tudomására hozni, hogy a Hlozek 
János-eégtő! barátságos utón kiléptem 
és a Jánosi-utcai Kohn-féle

kezdi meg működését az eddigi 
október 1 -el terminus helyett.

Az Igazgatóság felhívja a Gazdaközön
ség nb. figyelmét arra, hogy csak korlá
tolt számban áll módjában növendékeket 
felvenni (évente 25 öt), miért is taná
csos a mielőbbeni jelentkezés a 2 éves 
magyar földmives iskolai tanfolyamra.

Bővebb felvilágosítással szívesen szol
gál az Igazgatóság.

Értesítőt kívánatra küldünk.
Komáromi állami magyar 

földműves iskola Igazgatósága.

gépjavító műhelyt
SZLANY GYULA ú rra l  tá rsu lv a  
átvettem, hol folyó évi julius hó 1-től 
k e z d ő d ő le g  elvállalunk mindenféle 

mezőgazdasági gépek és autók 
szakszerű javítását, törött gép
részek a u tó  gén-heggeszíését, 
vízvezeték és csatornázás be
vezetést, pneumaíik-javítását 
UUBHBK és ta lp a lá s t .  <&&&&&& 

Szives pártfogást kér teljes tisztelettel
S Z L A N Y  és K IR Á L Y .

K IS kocsi
NAGY te l
jesítmény* 
nyel! 3 20

, , Z “  18 HP személy' és teherautomobil
C seh szlovák  F eg y v erm ü v ek  R .-T á rsa sá g

Főképviselet: PLiTZNER IGÚ Rimaszombat
ahol az; összes au tó a lk a trészek  is  k ap haték .

Cís. E. 278—26/13.
Licitaöny óznám.

Podpisany vyslany súdny exekútor 
tymto na známosf dáva, Ze následkom 
vyroku okresného súdu císlo E. 278/26/1. 
k dobru exekventa Bratia Dickmann 
zastupovaného pravotárom Dr. Júliusom 
Dickmannom oproti exekvovanému ná
sledkom uhradzovacej exekúcie, nariade
nej do vyáky 820 Ke poZiadavky na kapi
tále a prísl., na movitosti obZalovanému 
zhabané a na 2100 Ke odhadnuté vy- 
rokom okresného súdu cis. E. 278/26/12. 
licitácia sa nariadila. Táto aj do vygky 
pohfadávky predogiych, alebo super- 
sekvestiujúcich — nakoíko by títo zákon
ného záloZného práva boli obsiahli — na 
byte obZalovaného v Rim. Brevove a 
Rim. Sobote a síce v Rimavskej Sobote 
dna 2-ho júla r. 1928. o hód. 11 predpol. 
a v Rimavskej Brezove s lehotou o 3 
hodine odpol. dna 2-ho júla 1928. sa 
bude odbavovaf kecTZe súdobne zhabané 
1 diván, 1 zrkadlo, 1 pendlové hodiny,

1 cervenostrakatá krava, — ktoré pred- 
mety nahliadnuté moíu byl’ v Rimavskej 
Brezove u exekvovaného Jána Stahy. — 
d’alej 1 kocár, 1 seékáren — ktoré pred- 
mety nahliadnuté mőíu byf u exekvo
vaného Hermanna Neumann v. Rim. 
Sobote iné movitosti najviac sfubujúcemu 
pri platení hotovymi, v pádé potreby aj 
pod odhadnou cenou budú vypredané.

Vyzyvajú sa vgetci, ktorí z kúpnej ceny 
draíobnych movitosti nároky májú na 
zaspokojenie pred pohfadávkou exek
venta, — nakoíko by sa pre nich 
exekvovanie prv bolo staio a to z exe
kúcnej zápisnice nevysvitá, — aby zah
lásenie svojej prednosti do zaéiatku 
draíby u podpísaného exekútora vyba- 
vif nezameSkali.

Zákonná lehota sa odo dna po vyve- 
sení oznamu na tabule súdu poéíta.

Okresny súd v Rimavskej Sobote, odd. 
II. dfía 17-ho júna 1928

BureS,
v. k. o. ako súdny vyslanec.

Rimaszombat, 1928 Nyomatott R ábely K ároly könyvnyomdájában.


