XIII. É V .

R IM A SZ O M B A T , 1 9 3 3 M Á J U S 2 8 .
m

22. SZÁM .
i

ú

m

FOTOgépek, kellékek,

GLASER-nál.
A G R I-T O X
^konyha és virágkertészethez^
V A SÁ R N A PO N K ÉN T
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL
MASARYK-7ÉR 9.
Lapzárás

csütörtfikfia

est*.

—

Kéziratok vissza

Anyák szeretete.
Mint szelíden ragyogó fénysugár
hatot át az emberi élet szürkesé
gén. ködös, homályos utain az
anyai szeretet.
Ott ragyogott ez már születésünk
idején, bár előtte fájdalom homályositotta el. De a mint a kis emberbimbócska világra jöhetett, már
is feléje fordult az anyai szeretet.
Széttekintett a fájdalmak ágyán:
hol van az a picinyke élet, a mit
ő a szive alatt hordozott ? É s a
mint meglátja, elfeledi fájdalmait s
édes mosolygás ül ki ajkain; azt
suttogja szive belső hangjának
ösztönös megnyilatkozása: Itt vagy
hát édes kis gyermekem?
Azután ő adja az első táplálé
kot és a nevelési gondok, aggó
dások oroszlánrésze az övé. A
férfi, a család feje nem is tudná
azokat elviselni, sokszor fogalma
sincs róla, hogy mit tesz a kis
dedért az édes anya ? . . .
Ezért minden világban, ahol
emberek élnek, nagyon kiváló je
lentősége van az anyának. Benne
gyullad ki a házi oltár őrtüze, a
melyet a szeretet melege táplál s
a melyről a család tagjai, de kivált
a gyermekek ezernyi névtelen jót,
édességet élveznek.
Ha csak megsimogat az édes
anyám, — mondják rég felnőtt
férfiak — már az az ő simogatása
fölár sok minden jóval és elfeled
te! száz gondot, bajt, amit azóta
a állaimra vettem. Az édes anyák
szeméből ragyogó szelíd sugár
visszatarthat sok rossztól és rábír
hat sok jóra, nemesre, amire kü
lönben nem gondolnátok. Vannak
reá történelmi példák is, de minek
a komoly tudáshoz fordulni, mikor
száz, meg ezer tapasztalás irta be
zeket szivünk legérzőbb kamrá
jába.
A legegyszerűbb természeti né
pek, a vademberek is tisztelik any
ukat, pedig nem elmélkednek, nem
beszélnek sokat róla, annál keésbbé Írnak értekezéseket; hanem
csak a maguk természetes ösztöne
:án indulnak s az rávezeti őket
arra, ami természet szerint jó és
n e m e s: az anyák szeretetére, tisz
teletére.
Mi már ezredévek óta müveit
'■'ilágban élünk, mi már megtanul
tunk gondolkodni, elmélkedni is
arról, ami körülöttünk történik. —
Előttünk múltak hagyományos pél
dái s vallásunk szent tanításai is
lebegnek s ott is föltűnik az édes
anya képe a vallásalapitó isten
emberen, aki először hirdette az
Isten országát.
A szelidebb erkölcsök még job
ban kiemelték a nőiség tiszteletét
s magasabbra emelték az anyaság
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dicsőségét s azt tisztábban, szen
débb fénysugárral övezték körül.
A mi anyai tiszteletünk ezer meg
ezer példa szép hagyományára te
kint vissza s azokból táplálkozik
az a szeretet és tisztelet, a mely
sziveinket eltölti édes anyánk iránt.
Jut ebből a tiszteletből és szeré
téiből minden más anyának is. —
Hiszen mind azt a nagy tisztessé
get töltik be, amely legáltaláno
sabb, legmagasztosabb talán az
egész emberiség életében.
Ha azért egy-két hét múlva, jú
nius 11 én az anyák napját ünne
peljük
városunkban: gondoljon
minden jóérzésü lélek ennek a
napnak jelentőségére, a mely édes
anyai szeretetre utalva, némi áldo
zatra akar bennünket serkenteni,
hogy segítsünk a szegény anyákon.
Vegye ki az ünnepből részét
mindenki és saját édes anyjára
gondolva, annak nevében tegye jó
szívvel áldozatát a gyűjtő perse
lyekbe.
Így lesz jó érzésünk termékeny
és gyümölcsöző.
Váth.

A család védelme.
Irta: Gál Kelemen.
A polgári társasélet legősibb és leg
eredetibb alapja: a család, mély vál
ságba jutott. Súlyos vádak hangzanak
ellene nemcsak a kommunista világrend
táborából, hanem mélységes szakadékok
és ellentétek gyengítik azok részéről is,
kik kötelékében élnek s elvileg elisme
rik értékét és nélkülözhetetlenségét.
A kommunista világrend híveinek fel
fogása az, hogy megsemmisítendő a
polgári társadalom minden olyan intéz
ménye, amely a magántulajdon elvén
épül fel. Ilyen mindenekelőtt a család.
Olyan intézmény, mely egyszerű létezé
sével, érdekeivel, szellemével egyenes
és merő ellentétben áll a közösség
egyetemes céljával. Egyéni, önző célo
kat szolgál s olyan szellemet ápol,
olyan légkört termel, amely a kommu
nizmus célkitűzését nemhogy szolgálná,
hanem egyenesen tagadja és merőben
lehetetlenné teszi. Uj eget, uj földet és
uj embereket akar teremteni ez a tábor.
Uj embert, aki megszabadulva olyan
„történelmi balitélelektől és elfogultsá
goktól", minő a vallás, az Istenben való
hit s a polgári erkölcs törvényei s olyan
társadalmi életformáktól : minő a csa
lád ; úgy rendezi be a közösség alap
ján életét, mint szuverén ur, ki nem
ismer maga felett sem égben, sem a
földön más urat.
Az uj embernek nincsenek családi
kapcsolatai. Egy cél van csak : a kö
zösségnek egyetemes célja, melynek utjából el kell hárítani mindent, ami meg
valósulását hátráltatja és akadályozza.
Nevetséges a polgári társadalomban a
szülőknek az az igénye, hogy gyerme
keiket neveljék, már csak azért is, mert
gyermekeket nevelni kevesebb szülő
tud, mint nemzeni. A gyermekeket ki
kell venni a családból vagy örökre,
vagy ha az nem lehet, legalább hosszú
időre. A jövő a nyilvános, a közös ne
velésé. A nevelést a kommunista gyer
mekkertek, gyermekkoloniák veszik át.
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A polgári társadalom a családot az
«mberi közösség ön-sejtjének tartja, s
alapvető nevelői a közösségnek, melynek
hatását semmi sem pótolhatja. E fel
fogás szerint a gyermek természetes és
legjobb nevelői a szülők, s az állami
lag szervezett köznevelés csak kiegé
szítője, továbbfejlesztője a családnak.
A kommunizmus szerint a család, a
házasság nem egyéb, mint „a testi és
szellemi kínok, családi tragédiák, aljas
ságok és. nevelési hibák kimeríthetetlen
forrása." A kizsákmányolás és magántulajdon érdekeinek bölcsője és meleg
ágya. Különösen kidomborodó vonása
az atyai hatalom, ami magában foglalja
a gyermek vallásának, nevelésének, élet
pályájának megválasztásának, testi megfenyitésének csaknem korlátlan jogát.
Az apával szemben az anya és gyerme
kek elárendelt helyzetben vannak. A
kapitalista társadalom csak azért yédi a
családot, mert a gyermekek a legjobb
és legolcsóbb munkaerők. A polgári
család ma csaknem semmi nevelői ele
met vagy hatást nem tud kifejteni. A
proletár család? Az „édes otthon" ma
valódi pokol, az otthoni munka, a ne
velés és képzés eszköze helyett szü
lőkre és gyermekekre a legnagyobb
martiriummá lett. — Nem egyéb, mint
ezerszer megunt, megutált és undorral
viselt lakási és hálási közösség : olcsó
és engedelmes munkaerők teremtése.
Reakciós erő, jól berendezett hierar
chia, mely a tömeg kizsákmányolása
érdekében olyan „erényeket" termel,
mint a takarékoskodás, illem, tekintély
előtt való meghódolás, tisztelet, a csa
lád hírneve stb.
„Üres fecsegés" az, hogy a család,
mint kulturális közösség valami hivatást
végez. A jövő lakóháza nem a családi
ház, hanem a technika minden vívmá
nyával ellátott, társasán igazgatott nagy
ház, melyben nemcsak a főzés, fűtés,
mosás, tisztogatás vannak összponto
sítva, hanem nagy közös gyermekszo
bák, játékterek, fürdők, klubtermek,
könyvtárak, orvosi rendelők a nevelés
nek egészen uj lehetőségeit nyújtják. A
csak önző hajlamokat ébresztő és fej
lesztő „édes otthon" helyébe lép a kol
lektív nagyotthon, termelő műhelyekkel,
iskolákkal.
A szülőknek csak ritka esetben van
meg az általános műveltségűk : szak
tudásuk még ritkábban. Amit tudnak,
az felületes, néha egyenesen hamis tu
dás. Nincs türelmük és idejük. Ezért a
szülői nevelés a legjobb esetben is elég
telen. És iránya és szelleme egyenesen
káros. A kommunista párt szervezete
az egyedüli termőföldje a kollektív ne
velésnek, a kollektív atyai és anyai
ösztönöknek. A család helyett a szo
ciális gyermekotthonban fejlődik ki egy
uj kollektív szülők iránti érzés, melynél
a „vér szava" csak alárendelt szerepet
játszik. A szülőknek gyermekeikhez való
természetes szereteténél magasabb ren
dű a proletár osztály szeretete a maga
ifjú nemzedéke iránt. Mindezekből ter
mészetesen következik, hogy a gyer
mekeket ki kell szakítani a családból,
a gyermekotthonba kell adni, ahol a
kollektív nevelés elvei és szelleme sze
rint nőnek fel. Ha pedig valaki azt
hozná fel e kivánalom ellen, hogy ezzel
a felfogással az anyai szeretet nem fér
meg, erre is felel a proletár neveléstan.
És most kérem minden apának, de kü
lönösen minden anyának, ki e sorokat
olvassa, a figyelmét. Ez a felelet igy
hangzik: „A sokat magasztalt anyai
szeretet atavizmus az állati őskorból,
melyet ki kell irtani és ha a gyermekhez

való szeretet valóban olyan nagy, akkor
minden anya elmehet akármelyik gyer
mekotthonba s ott nézheti a gyermeke
ket, akik nem kell, hogy éppen saját
gyermekei legyenek, mert ez a legáurvább egoizmus.“
Ezzel elértünk a proletár neveléstan
elvi megalapozásának legmélyére. Nem
képzelhető döbbenetesebb ellentét, mint
aminő van e fejtegetések és a Jézusi evan
gélium szeretet-parancsa között. A két
fejtegetést a lélek mélységeinek és ma
gasságának egész szédületes különbsége
és mérhetetlensége választja el egymás
tól. Az ösztönös érzésnek, az anyagi
szeretetnek az a kiapadhatatlan forrása
és kiolthatatlan melege, amely az anyai
léleknek mélyéből árad, olyan nevelő
tényező, amely sehol másutt, semmi
féle közösségben nem tenyészik és
semmivel nem pótolható.
Lélektani tudatlanságot árul el az,
aki azt gondolja, hogy az anya szere
tete valamely más kollektív érzelemmel
helyettesíthető és hogy ez a mindent
lebiró érzelem más gyermeke iránt is
olyan áldott erővel nyilvánul. A gyer
meki lélek egészséges kihasználásához
az anyai szeretet áldott melege annyira
nélkülözhetetlen, mint a napfény a
bimbó virágbaborulásához. E nélkül
csak színtelen és Ízetlen tenyészet le
hetséges. Az anyai szeretetet őskorból
maradt állati ösztönnek csak az mond
hatja, aki az embert csupán testtel biró
lénynek tekinti, akinek nincsenek szel
lemi természetű vágyai és kívánalmai,
akinek a nő nem egyéb, mint szülőgép.
De nemcsak a vallástalanság táborá
ból hangzanak a családi élet ellen ezek
a vádak és súlyos kritikák, hanem a
háború utáni ifjúsági megnyilatkozások
ban is. Az az ifjúság, amely háború
után sokszor siker és eredmény nélkül
keresi az életben való elhelyezkedés
módját, e sikertelenség miatt elkesere
dett lélekkel lázong s tanácstalanságá
ban ott találja az okok között a csa
ládi élet sok hiányát és fogyatkozását
is. Fölteszi a kérdést: ki az oka nyo
morúságának ? S keresve a feleletet,
kíméletlen kritikával illeti mindazokat,
akikben sorsa irányitóit, meghatározóit
látja. Elsősorban szülőit, családját s az
tán nemzetét is.
Nem szabad azonban a lázadozó elégületlenségben csak támadást látnunk.
Bármennyire fájdalmasan érinti is ez a
kíméletlenség az idősebb nemzedéket,
mégis inkább a jövő utjának, a boldo
gulásnak keresését kell látnunk benne.
S magunk iránt való becsületes őszin
teséggel, a jobb jövő munkálása érde
kében be kell vallanunk, hogy a mind
két oldalról felhangzó vádak és pana
szok igen sok igazságot tartalmaznak.
Revizió alá kell venni felfogásunkat s
az igazságot el kell fogadnunk akkor
is, ha az gyermekeink szájából hang
zik, sőt a tekintélyre való hivatkozás
nak akkor sincs ma már értéke, ha kí
méletlenül éles ez a kritika.
A családi élet megromlásának okai
ezek szerint kétféle természetűek : szo
ciális és gazdasági jellegűek s nagyon
mélyen fekvő szellemi okok. A családi
élet megnemesitését a siker reményé
vel nem veheti munkába olyan irány
zat, amely csak a gazdasági és szociá
lis viszonyok javítását és gyökeres meg
változtatását tűzi ki célul. Mert a csa
ládi élet sorsa nemcsak a külső viszo
nyok, hanem az ember lelkiségének
megváltozásán fordul meg. A lelkek
megújulása nélkül a külső viszonyoknak
bármily gyökeres megváltoztatása sem
hoz igazabb és jobb családi életet. A
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technikai eredmények és találmányok
alkalmazása, az élet külső rendjének,
a politikai és társadalmi rendszereknek
megváltoztatása nem változtatja meg az
embert. Az élet külső rendjének meg
változtatásáért és javításáért folyó küz
delemnek együttesen kell haladnia az
erkölcsi megtisztulásért, a lelki meg
újulásért való küzdelemmel.

Városunk szépítése.
(Zs.) Jól esik az embernek, ha
elmondhatja, hogy ezen a téren is
történik már valami. Mert nem
kellemes és csöppet sem esztétikus
dolog, ha évről-évre a régi elha
nyagolt és rendetlen állapotban
kénytelen a járókelő látni az utcá
kat, tereket, ligeteket és parkokat.
Mindenfelé akad rendezni és
szépíteni való bőven. Csak az a
fő, hogy legyen olyan is az intéző
körökben, aki meglássa: mit kel
lene csinálni ? és ne hagyja azt a
„hej ráérünk arra még“ késői ter
minusára.
Mert a múlt időkben bizony sok
jó kallódott el ennek a terminus
nak a rovására.
Ma.már akadnak olyanok is, a
kik meglátják: mi volna jó és
szükséges? és igyekeznek is azt
végrehajtani, amit megláttak.
A liget és a temető környékén
találunk most a tavasszal dicséretre
méltó rendezési munkákat.
A ligetben rendbe hozták, kitisz
tították a patakpart elhagyatott ber
keit s ott bozótos dzsungelek he
lyett tisztább területek mutatkoznak.
A liget útját és játszóterét kihomoko'iták és ellátták annyi lócával,
amennyi a nyári időre szükséges
lesz. A játszótéren, az ut mellett
és a fenyők közt, valamint a szélső
területen mintegy 30 uj keményfa
lócát állítottak, azokat befestették
s a liget korlátáit is rendbe hoz
ták uj oszlopokkal, megfestve. —
Egyúttal figyelmeztető táblákat is
állítottak, hogy az ifjúság túlságos
zajos, kártevő játékoktól tartózkod
jék a ligetben.
Most már majd eldudolhatják,
hogy: Ujjé a ligetben nagyszerű,
ujjé, a ligetben jó!
De a temetőben is rendezték
már az utat is, meg a dzsungele
ket is. Ott is napok számra dol
goztatták a tisztogatás munkájával
a munkanélkülieket. Ami kétszere
sen üdvös dolog: a közügynek is,
meg a munkanélkülieknek is.
Szükséges és hasznos volna itt
a patak partján bizonyos rendezés.
Az öntözés még most is a patak
ból folyik, ha van viz. De a víz
hez csak agyagba vágott és igen
elhanyagolt lépcsőzet visz le. Eze
ken a lépcsőkön veszélyes a leinenet és a följárat, kivált ha a
hordott víztől sikamlósak a lépcsők.
Tavaly is előfordultak szerencsét
len lesikamlások és most is lábficamodás, lábtörés, zuzódás vár
azokra, akik ott az elhanyagolt
lépcsőzeten kénytelenek vízszük
ségleteiket lebonyolítani.
A hatósági gondviselés derék
intézőit kérjük: vegyék figyelembe
ezt a bajt addig is, amig egyszer
talán okosabb megoldást nyer aj
temetői öntözés ügye. Mert a vá
ros kénytelen belátni, hogy ez sem
maradhat örök időkre a „hej rá
érünk erre m ég!“ késő terminusára.
Az utak rendbentartása s a sze
métgyűjtő jelzőtáblák felállítása is
haladás a múltak elhanyagolt álla
potához képest.
A ligeten és a temetőn kívül

találunk még elég szépíteni valót
a tereken és az utcákon.
Az utcák sorfáit s a főtér ki
száradt hárscsemetéit újra ültették
már s bizonyos gondozás nyomai
is látszanak körülöttük. Mert bi
zony az uj ültetvényt tisztogatni,
földjét puhitgatni s szárazságban
öntözni is kell, kivált ahol az utcák
pora és me!ege nem sok kívánatos
jót nyújt a fiatal fácskáknak. Ne
hagyjuk hát kiveszni, ha már jó
kora áldozattal elültettük őket.
Nagy baja utcáinknak a por és
a nem tiszta levegő, amit a ren
geteg autóforgalom ront meg.
A por ellen lehetne öntözni is.
De hát amit öntöznek, az kevés.
Nem lehetne-e minden nagyobb,
forgalmasabb utcát öntözni, hiszen
telik a Rima vizéből. De úgy spó
rolnak vele, mintha a Rima vizét
pénzért adnák. Csak azokat a főbb
utcákat öntözik, amelyek nincsenek
kövezve s azokat is keveset.
Tessék csak péld. a Kiskútutcán megnézni az autók és teher
autóbuszok rémitő száguldását s
hogy micsoda porfelhő és bűz tá
mad utánuk? Az ablakokat nap
számra nem lehet kinyitni a foly
tonos por miatt. Ez a porfelhő még
a zárt ablakokon át is behatol s a
bútorok porral fedvék, mintha a
Szahara pora telepednék rájuk.
Évenkint lenne pár centiméter a
porréteg, amely még az egyiptomi
szfinxeket is betemette ezer évek
alatt.
Tessék itt is rendezni és többet
öntözni a por ellen. De hát még
sepréskor is alig öntöznek, vagy
épen semmit.
Városunk rendje és csinossága
megkívánja a jó levegőt is. — Ne
hagyjuk azt megrontani, ha van rá
mód, amivel segíthetünk a bajokon.
Jóakarattal sokat lehet.

végső akkordja, az utolsó tánc elandalitó muzsikája.
Menjetek aludni fiu k! Tiszta álmoto
kat ne zavarja semmi. Aludjatok hoszszan, mélyen s az illúziók illatos virágo
kat termő, érzéseket fakasztó, ábrándo
zásba ringató, csodás országából, mesés
hangulatvilágából minél később ébredjetek
csalódásos valóságra. Ne búsuljatok:
Hópehely a szivére hallgat csupán...
Tennisz, football,
halászat, turisztika
és az összes egyéb .
sportcikkek nagy
v álasztékban:

KERCSIK-nél.

Ünnepi szolgálat a postán. Junius
5-én és junius 15-én a postán: távírda
és telefonnál ünnuepi szolgálat van.
A rimaszombati városbiró válasz
tást megsemmisítették. A Rimaszom
batban f. évi április 6 -án lefolyt városbirói választást felebbezés folytán az
országos hivatal azon indokolással, hogy
a szavazás elsőizben nyíltan történt s
csak azután ejtetett meg titkosan, ami
kor meg nem volt meg a kvalifikált
többség, — megsemmisítette s a kép
viselőtestületet uj választás lefolytatá
sára utasította. Az ügy elintézésére jel
lemző, hogy a már e hó 2 -án megho
zott megsemmisítő határozat csak 23 án
adatott le, amikor közben a lemondott
kormánybiztos helyébe uj kormánybiz
tos neveztetett ki. A megsemmisítés foly
tán a képviselőtestület városbirőt is
választó ujabbi alakuló közgyűlését a
jövő hét folyamán megtartják s igy a
városi önkormányzat működése rövid
idő múlva megindul.
A Rimaszombati Magyar Dalárda
főpróba-hangversenye. A komáromi
országos dalosünnepre készülő Rimaszombati Magyar Dalárda férfikara Ha
lász József karnagy vezetése melleit
szombaton este fél 9 órai kezdettel fő
próbát rendez a Rimaszombati Polgári
kör földszinti színháztermében a komá
romi kirándulásra betanult műsorból.
Soha még nagyobb érdeklődés nem ki
sérte a rimaszombati magyar dalosok
készülődéseit, mint most a pünkösdi
komáromi dalosverseny alkalmával s igy
remélni lehet, hogy az útiköltségek rész
beni előteremtése céljából rendezendő
szombatesti főpróba anyagi sikerét a
magyar dal lelkes hívei a legnagyobb
áldozatkészség jegyében fogják biztosí
tani s ezzel lehetővé tenni, hogy a 32
tagú férfikar komáromi utjával járó nagy
arányú költségek előteremtődjenek. Mint
Tavaszi pirkadásban.
értesülünk, a nemes verseny a siker
A reggel felnyitotta álomködös szemét. minden reményével Komáromba induló
A hajnalpir bucsuzkodó rózsaszíne lesik- rimaszombati dalosokat a Dalárda, a
lott a temlomtornyok rozsdás bádogjáról. Rimaszombati Polgárikor elnöksége és
Járókelők lépte nem koppon a bazalt a rimaszombati sajtó részéről többen
kövek hátán, a hétköznapok fáradalmá fogják elkísérni s minden valószínűség
tól bágyadtan, mélyen alszik a város. A szerint velük fog menni a magyar dal
piac söpröttsége ünnepet jelez: vasárnap kultusz ápolása körül sok érdemet szer
van.
zett Pe r ecz Samu nyugalmazott városi
A házak ablakszemei s az üzletek ki tanácsos, a legöregebb szlovenszkói
rakatai lefiiggönyözötten, csukott redöny- aktív cialárdista is.
nyel, vakon merednek a májusi reggel
A gimnáziumi szülői bizottság év
aranyába. A tetszetősre fésülködötl Vd- záró
Vasárnap délután 3
roskeri oldalát simogató Rima beszéde órakor közgyűlése.
élénk
érdeklődés
tartotta
sen csobog a csendben. A százados pla meg évzáró közgyűlését mellett
a
gimnázium
tánok, hársak és fényük rügyei, mint tá magyar szülői egyesülete S chert Károly
voli fegyver pukkanás, halkan pattognak elnöklésével.
Az elmúlt tanévre vonat
életre s a reggeli hűvös fuvalom gyen kozó elnöki jelentést,
továbbá az iskola
géd borzongással hajtja ölelésre az éle ügyi minisztériumhoz felterjesztendő me
dés fluidumütól puha, hajlékony gallyakat. morandumokat, amelyek a tanév meg
Kacaj csengő hangja veri fel hirtelen rövidítését, a tanterv egyszerűsítését, az
a tavaszi pirkadás szelíd csendjét. Lép államnyelv tanításának fokozását és a
tek surolódnak a keskeny utak frissen földrajzi elnevezések nrcionalizálásának
ágyazott homokjában, a kacagás dalba kiküszöbölését célozzák, egyhangúlag
halkul, a vétkezhetetlen szerelmesek titkos elfogadta a közgyűlés és a vezetőség
sétaterének padjain tenyerek verik a tak nek
jegyzőkönyvi köszönetét szavazott
tust :
a szülői szövetség ügyeinek a vezeté
„Várom, — Hópehely virágom, — Hozd el a séért s az iskolai építkezés propagálása
május — Kábító illatát. Félve, — Megejtő
csendes éjbe — Két boldog szívnek — Cso érdekében kifejtett munkájáért. Nagy
daszép muzsikát. — S amikor a nyárra egy hatást váltott ki még a közgyűlésen dr.
szer jön az ősz, — Te ne félj, szived herva- Grotto Sándor rimakokovai orvosnak az
dáson győz. Szivedre hallgass csupán, — Úgy ifjúság ethikai neveléséről Írott tanul
gondolj mindig reám, — És bárhogy lesz
majd — A szived meg ne csald. — Szivedre mánya, melyet Frenyo Lajos tanár ol
hallgass csupán, — Mert egyszer ki tudja tán, vasott föl s amelyben a kiváló szerző a
— Már későn is jön — A bánat és a könny. . . “ félrenevelés számos kirívó esetére mu
Mulatságról jövő, jókedvű fiatalembe tatva rá, célravezető nevelési útbaiga
rek. Arcukon az álmatlanság fakósága, zításokkal szolgált a szülőknek. A köz
szemük mámoros fáradtsággal hunyorgót. gyűlést Sichert Károly elnök zárószavai
Gondszükös ifjak. Kiket nem tépázott rekesztették be.
meg még az Élet vasmarka. Boldogan
A gimnáziumi segitőegyesület köz
fújják a tangódalt s mosolygós szere gyűlése. Baksay József elnöklésével
tettel gondolnak Hópehelyre, Kicsiny Vi ugyancsak vasárnap délután tartotta
rágjukra, Gyönyörűjükre, ki fodros pár meg évzáró közgyűlését a reálgimná
náin, Hópelyhez illő fehér lélekkel neszei zium magyar segitőegyesülete. A zár
fel a hajnali harangszöra s ábrándozó számadásokat, melyeket Holéczy Miklós
pihenésében ott cseng fülecskéjében a tangó [ pénztárnok terjesztett elő, egyhangúlag
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elfogadták, úgyszintén Benkovits Gyula
titkári és Fábián Vilmos könyvtárnoki
jelentését. Az egyesület taglétszáma 231
főre emelkedett. A segitőkönyvíár tá
mogatására a múlt évben 1800 korona
lett fordítva, karácsonyi ruhasegélyekre
pedig 2908 korona. A további szociális
programm valóraváltását nagy mérték
ben hátráltatja a tagok felszaporodott
tagdijhátráléka és a magyar társadalom
áldozatkészségének feltűnő hiánya. A
közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetét sza
vazva adta meg az elnökségnek a szo
kásos felmentvényt, majd Faluba János
igazgató indítványára kimondotta, hogy
a segitőegyesületek országos szövetsé
gébe tagul belép és segélyért a minisz
tériumhoz fordul.
Zongoravizsga. Gregorovicz Baba
zongoratanárnő növendékeinek folyó hó
21 -én a kedves Gregorovicz-család min
denben harmóniát, lelki kiegyensúlyo
zottságot lehelő, megnyugvásos, vendégszerető hajlékában megtartott zongora
vizsgája ismét bebizonyította a szép
számban összegyűlt hallgatóságnak, hogy
kiváló pedagógiai érzékkel, oktatói szi
gorúsággal s mégis igaz szeretettel mi
lyen szép eredményt lehet elérni a zon
gorajáték tanításában. Kellemesen meg
lepő voit a növendékek játékának bá
jossága és könnyedsége. Az első éves
kis Sztano Márta igéretteljes növendék.
Zakács Laci és Lalika tavaly óta szép
haladásról tettek bizonyságot s azt iga
zolták, hogy a szorgalmas gyakorlás
megtenni gyümölcsét. Sztano Ida és
Hoffmann Dagmár figyelemreméltó jelét
adták tehetségüknek, pedig még csak a
kezdetén haladnak a zongorajáték meg
tanulásának. Licskó Lóránt szép tehet
ség, komoly Ígéret. Ambícióval és szor
galommal az átlagos nívón felül fejleszt
heti játékbeli tudását. Tschaikovszki
Barkarollájának minden szépségét pompá
san hozta ki. Licskó Duci stílusosan,
ügyesen játszott. Moszkowskinak L!cskó
Loránttal előadott spanyol táncok (2. és
5) négykezese helyes, összhangzatos
produkció volt. Hoffmann Hilda kiválóan
szorgalmas és nagyon tehetséges, szé
pen haladó növendék. Schubert: Impromptu As-durja játék tudást és tech
nikai ügyességet bizonyított. A műsor
minden egyes száma pompásan sikerült
és magán viselte a gondos kidolgozott
ság bélyegét s a növendékek rászol
gáltak a fel-felhangzó tapsokra, amint
hogy a kedves és kitűnő oktató Grego
rovicz Baba is mindenben megérdemelte
a dicséretnek és elismerésnek azt az
özönét, amivel a hallgatóság a jólsike
rült vizsga végeztével elhalmozta őt.
A pozsonyi szlovák szinház prózai
együttese Rimaszombatban. Szomba
ton, vasárnap és hétfőn négy előadáson
át Rimaszombatban szerepelt a pozsonyi
szlovák nemzeti szinház prózai együt
tese, a csehszlovák közönség mérsékelt
érdeklődése mellett. A vendégszerepiő
prózai együttes túlnyomórészt reprezen
tatív erőkből áll, akik méltóképpen kép
viselik a feltörekvő szlovák szinházkulturát. Külön eseménye volt a négyelőadásos vendégjátéknak, hogy tizenöt év
elteltével most először hallottuk rimaszombati színpadon a hamisítatlan, ere
deti szlovák irodalmi nyelvet érvénye
sülni.
A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket
mindenkor azonnal teljesít.

Hatósági közlemény. Felhivatnak a
kerékpártulajdonosok, hogy kerékpárjai
kat haladéktalanul lássák el oly felsze
reléssel, mely a reáesö fénysugarakat
vörösen veri vissza. Ezen felszerelést
úgy kell elhelyezni, hogy a reáeső su
garaknak akadály nélkül legyen kitéve,
tehát a hátulsó villa közepetáján. Ezen
felhívás nem teljesítése büntetést von
maga után.
Filmszínház. Folyó hó 27-én és 28 án
a „Varsói bál“ c. kémkedési nagyfilm
kerül színre. Ebben Gustav Frölich, a
német hírszerző osztag egyik kapitá
nyát alakítja, aki az orosz kémszolgá
lat legügyesebb kémnőjébe lesz szerel
mes. Ebből a szerelemből adódnak azok
a lélekzetvisszafojtóan izgalmas jelene
tek, amelyek a végsőkig felcsigázzák az
érdeklődést. A női főszerepet Charlotte
Susa alakítja. Szerepel még Theodor
Loos is.
Folyó hó 31-én újból Pat és Patachon
tőrülmetszett jó humorával átszőtt néma
filmbohózat fog szórakoztatni. A két jó-
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madár rozoga autóbuszt tart fenn s egy
varázslatos szőnyeg birtokába
jutnak, mellyel a magasba repülnek. Sok
kacagtató jelenet követi sűrűn egymást.
június 1-én a „Parancsára zászlós ur“
című katonai bohózat kerül előadásra.
£ mulatságos katonadarab központjá
ban egy magát tartalékos századosnak
hazudó közlegény áll. A kacagtató jele
neseket gyönyörű természeti felvételek
tarkítják a tropikus szigetvilágból. Kü
lönben e film eltérő meséjü az eddigi
katonafiimektől. Főszereplők : Ida Kürt,
Harry Halni, Margót Walter, Albert PauIjy. Különösen kiválik az együttesből
Ralph Artúr Roberts.
A Csehszlovákiai Magyar Dalosszövetség daüinnepélye Komáromban.
A komáromi dalegyesület hetvenéves
fennállásának évfordulóján rendezendő
- üeumi dalünnepélyre nagy lendület
re! folynak az előkészületek. A bizott
ságo k erő sen munkálkodnak azon, hogy
az ünnepély a szövetség által eddig
rendezett ünnepélyekhez teljesen méltó
legyen. Tizenhat dalárda vesz részt a
pünkösdi ünnepélyen, közte két vegyeskar is. Közreműködnek Szlovenszkó
legjobb m a g y a r daltestületei. A közös
karokban naiszáz dalos vesz részt,
Simkó Gusztáv országos karnagy veze
lésével. A hangverseny magasszinvonalu
műsorán valamennyi dalárda külön
m ű sorszámm al is szerepel. A hangver
senyt, — tekintve a hataimas méretekatonai lovardában rendezik. Az
ünnepély a Dalegyesület díszközgyűlé
st'.:! kezdődik, ennek keretében avatja
fel az egyesület uj selyemlobogóját,
melynek védnöke Kovdch Tihamérné,
A íeiavaíóbeszédet Dr. Giller János, a
szövetség elnöke mondja. — A díszhangverseny este 8 órakor kezdődik.
Utána tánc. — Pünkösd másnapján a
dalosszövetség tartja rendes évi köz
gyűlését. Komárom ■városa szeretettel
várja Szlovenszkó dalosait, hagyomá
nyos melegséggel. Elszállásolások ügyé
ben felvilágosításokat nyújt ifj. Nagy
János, dalegyesületi titkár, Komárom
(Komárno) Klapka-tér 2.
Elítélték a főhadnagyot inzultáló
rimaszombati fiatalembereket. A ke
rtit? i bíróság Foukal-tanácsa most Ítél
kezett Linka Vaclav 9. határvadászzászlóaljbeli főhadnagy ismeretes botrá
nyának három főszereplője : Paál Zoltán
fogtechnikus, Jávorszky József mészáros
és Káposztás Gyula hentessegéd, rimaszombati lakosok fölött, akik mint isme
rete?, május elsejének éjszakáján tett
legesen inzultálták a csehszlovák főhad
nagyot, mert az a Tátra szálló nagy
termében rendezett táncmulatság alkal
mával nem engedte át táncpartnerét az
egyik fiatalembernek. A három jóbarát
a hajnal felé hazatérőben lévő főhad
nagyot lakásának bejáratánál feltartóz
tatták és megverték. Az inzultált tiszt
feljelentésére az államrendőrség magán
lak és testi sértés cimén másnap mind
a három fiatalembert letartóztatta s az
ügyészség fogházába szállította, ahol
Mindhárman előzetes letartóztatásban
várták be a főtárgyaiásí. A kerületi bióság Jávorszkyt két hónapi, társait pe
dig öt—öt heti elzárással büntette és
az ítélet végrehajtásának felfüggesztését
sem mondotta ki. Az elitéltek megnyu
godtak az Ítéletben.
Játszadozásközben a kútba fűlt egy
kis gyermek. Schramkó Pál kraszkói
föidmives három éves kisleánya a múlt
vasárnap nyomtalanul eltűnt. A kétségbeesett szülők az egész falut tűvé tet
ték gyermekük után s mikor az más
napra sem került elő, az udvaron lévő
kutat is átkutatták s ott akadtak rá
holttestére. A kisleányka pajtásaival ját
szadozott az udvaron s a feltevések
szerint játék közben esett be a kútba,
ahol halálát lelte. A szülők ellen az el
járás megindult.
Újabb csempésztragédia Détér kö
zelében. Szombaton hajnali négy óra
tájban a gesztetei határvámőrség két kö
zege Détér község tőszomszédságában,
a falutól négyszáz lépésnyire a Füzes
völgyben megáltásra szólított föl két
gyanús alakot, akik a jelek szerint csem
pészett szesszel igyekeztek a községbe
bejutni. Miután többszöri felszólítás el
lenére sem álltak meg a csempészek, a
vámőiök fegyvert használtak s a három
lövés egyike Kovács Károly 21 éves
domaházi legényt találta, mire társa
Fábri Dezső domaházi lakos is levetette
magát a földre s igy a fináncok mind
kettőjüket elfogták. A két csempésznél
napon
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alig tiz liter bort és törkölyt találtak. A
súlyosan sérült Kovács Károlyt azonnal
beszállították a rimaszombati közkór
házba, ahol megoperálták s ma már túl
van a veszélyen. Társát átadták a feledi
járásbíróságnak. Az eljárás a két csem
pész ellen megindult.
Marhalevelet hamisító községi bíró.
A rimakokovai csendőrség letartóztatta
Kurek György sziklai községi birót, aki
ellen az a gyanú merült fel, hogy csem
pészek utján hamis marhaleveleket ho
zott forgalomba. Eddig hét esetet bizo
nyítottak a hivatalos állását vagyon
szerzésre felhasználó biróra.
Lifiomtiprásért letartóztattak egy
gömöri tanítót. Nagy László 28 éves
balogujfalusi tanitót a csendőrség szer
dán k skorun elkövetett nemi erőszak
gyanúja cimén letartóztatta és beszállí
totta a rimaszombati kerületi bíróságra.
A megejtett nyomozás szerint a fiatal
tanító visszaélt a gondjaira bízott leány
növendékek tapasztalatlanságával és a
takarítás cimén külön foglalkoztatott
kisleányok közül többeket megrontott.
Az egyik 13 éves iskolásleány a tanitó
úrral folytatott viszony következtében
más állapotba került s ekkor valaki,
eddig ki nem derített körülmények kö
zött tiltott műtétet hajtott végre a sze
rencsétlen gyermeken, amelynek követ
kezménye kórház lett. A rimaszombati
kórházban az orvosok faggatására a
szerencsétlenül járt kisleány súlyosan
terhelő adatokat mondott el a helyzeté
vel visszaélő tanitó úrról, akit erre való
tekintettel a csendőrök azonnal letar
tóztattak. Nagy László a leghatározot
tabban tagadja a terhére rótt bűncselek
mény elkövetését és meggyanusitását
közönséges falusi hajszának minősiti.
Az eljárás folyik.
Kifosztották a tulipános ládát. Lu
kács Sándor gömörsidi földműves la
kásán, amig a család tagjai látogatóban
a rokonoknál jártak, ismeretlen tettesek
betörést követtek el. A betörők az ab
lakon át másztak be a lakásba és töké
letes helyismerettel mindjárt a tulipá
nos ládát vették pártfogásukba, ahonnan
900 korona készpénzt és két arany
gyűrűt elemelve, nyomtalanul távoztak.
A nyomozás folyik.
Vád alá helyezték a berzétei vas
úti átjárónál történt szerencsétlenség
főszereplőit. A sorompóval nem bizto
sított berzétei vasutárjárónál, amint ar
ról annak idején beszámoltunk, halálos
kimenetelű karambol történt múlt év
júliusában. — A berzétei Rákossy-féle
likőrgyár megrakott teherautója, melyet
Kristóff András soffőr vezetett, a ro
bogó vonat mozdonya elé került s a
karamból következtében Molnár László
likőrgyári munkás életét vesztette. A
súlyos kimenetelű szerencsétlenség ügyé
ben mostanáig tartott a vizsgálat s a
biróság az ügyészség vádirata alapján
a karambol két főszereplőjét: Kristóff
András soffőrt és Prohászka Alajos vonatvezelőt a btk. 437. és 438. §§-aiba
ütköző vétség cimén vád alá helyezte

A turisztikáról.
A Kárpátegyesiiiet szerdai összejövetelén
felolvasta :
Az öreg vándor.
Múltkori előadásomban egy „ál-turista“
képét mutattam be. Mostan pedig, egy
igazi turista alakját próbálom meg ne
hány jellemző vonással leírni. — Amint
én elképzelem. — De a valóságban is
gyakran találkozunk vele túráink alatt.
Ha talán nincsen is meg benne egy
szerre mindazon tulajdonság, melyet egy
ideális vándorban keresünk, azért mégis
sok érdekes vonást találunk meg benne
azokból.
Rá ismerhetünk a hegyek vándorára
már messziről is, ha nem is volna tu
rista öltözetben és felszerelésben. El
árulják őt nyugodt, egyenletes járása,
ritmikus mozdulatai, a hegyektől nyert
acélos izmai. Nagy önfegyelmet, meggondoltságot és biztonság-érzetet látunk
kiáradni belőle. Nem ismerjük ugyan
névszerint őt, képe mégis olyan régi
kedves ösmerősünké, ki ösmeretienüi is
régóta szivünkben lakik.
Nyilván egy öreg-cserkész lehet ő,
ki a cserkész-liliomot melléről már a
keblébe rejtette, hogy el ne hervadjon.
De hozzá tűzte a mi jelvényünket, a
nemes-gyopárt is !
Tiszta, egyenes jellemére vall nyílt
derült homloka, melyen a hegyek békéje
honol. Arcán megkapóan látjuk, hogy
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annak derűje egy kiegyensúlyozott ne
mes lélekből fakad és nem betanult
arcjáték az és konvencionális mosoly,
hanem a nagy hegyek hajnali és aikonySzombaton és vasárnap, május 27-28-án ez idény
piriának leikébe szivott visszfénye.
legsikerültebb, legizgalmasabb és a legjobbak
Nyugodt, megértő szeméből hűség,
közé sorozott kémkedés! nagyfilm német nyelven.
Amilyen érdekfeszitő olyan gyönyörű, lebilincselő
bajtársi készség árad felénk. Ha ked
film aligba volt látható :
ves hegyeinkről beszél, a havasok ten
gerszemének tükrözését látjuk szemei
Varsói bál
ben felcsillanni.
Oustav Fröhlicb, Chhrlotte Susa, Theodor Loos.
Kedélye békés, megértő és vidám. Az
önfeláldozásig hűséges bajtárs, ki min
denkin, mindenkor segíteni kész.
Szerdán, május 31-én nagy és igen sikerült kato
Nem keresi kutató szemmel ember
nai vígjáték a régi katonaéletből. Egy jó katona
társai gyengéit, hogy rácsapván, letiporja
kínos helyzete, melyből mindig igen ügyesen
úszik ki :
őket, hanem legfeljebb azért, hogy al
kalomadtán segítsen rajtuk.
Parancsára zászlós ur
Vándorlás alatt mindent megfigyel s
Ralp
A. Roberts, Ida Wüst, Harry Halm, Margót
a látottakat érzéssel értékeli. — Lelke
Walter.
beleolvad a természet szépségeibe. Bol
dog, ha azt másokkal megoszthatja.
A zajos, csoportos felvonulásoknak dani, hogy : „No jó, hát igen, a férfiak,
nem épen barátja. Mert az erdők és hát azok még csak túl tehetik magukat
hegyek békéjét és azok lakóinak : az ilyesmin, — bezzeg, mi van akkor, ha
őzek, zergék, morgák, szarvasok stb. nyu hölgyek is belekerülnek az ilyen csá
galmát, komoly természetbarát-turista—•* vába ?“
Meg kell nyugtatnom az aggódókat,
nem zavarja.
hogy
akkor is éppen ilyen simán folyna
Csendben, szinte áhítattal vándorol.
A pihenőhelyeken még tévedésből sem le a dolog. Mert már előfordult az
hagy szerteszórt papirosokat és étel ilyesmi máskor is. — Így mindaz, amit
hulladékokat, mert azokat gondosan el a turista eszmény bemutatásánál el
tünteti valami kő aiá, vagy más alkal mondottunk, éppen úgy vonatkozik a
mas helyre. Ha a szabadban rak tüzet, hölgy-tagtársakra is. Akik méltán jogot
azt távozás előtt utolsó szikráig gondo formálnak arra, hogy minden tekintet
san eloltja. A forrásokat, mint fontos ben egyenrangú tényezőkül tekintesse
nek. Amint mondám, méltán, mert ők
tényezőt lehetőleg gondozza.
A menedékházakban szigorúan ügyel éppen olyan lelkes hivei az eszmének,
arra, hogy minden rendben és tisztán mint a férfiak. Technikájuk elsőrangú
teljesítményre képesiti őket. Mert ko
maradjon utána.
A virágokat, réteket, ültetvényeket és molyan veszik a dolgot, nemcsak a
általában az idegen vagyont szigorúan vándorlásban, hanem a sziklamászásban
is. Lehet, hogy a szikláknak nincsen is
kíméli
A menházi tűzhelynél mindig hagy olyan kőszivük, mint gondoljuk és elő
egy kis gyújtóst és egy kevés tűzifát zékenyebben tartják oda nekik hátukat.
az utód részére. Mert tudja már, hogy S a gyöngédebb kéz simogató érintését
mit tesz az, ha az elkésett vándor p. o. szívesebben is veszik.
Még akkor is, ha rossz kedvükben
késő éjjel, esetleg zuhogó esőben érke
zik az óhajtott menedékházhoz és ak lennének (persze a sziklák), a iehető
kor ottan mindent a legnagyobb ren legkisebb kövekkel dobálják meg őket
detlenségben talál. — Annyi száraz fa (már mint a sziklák a hölgyeket). Ter
sincsen a házban, hogy egy kis teát mészetes, hogy a szemfüles turista ilyen
forralhatna és úgy ahogy megszáritkoz- kor nem tartja oda a fejét, a csattogva
hatna. Pihenés helyett ki kell mennie felé rohanó kő elé.
újra az esőre, hogy lámpás mellett va
Hogy az eszményi turista mivoltát
lami csekély tüzelőt összeszedhessen az realizálhassuk, sok minden tudnivalót
erdőben. Persze, a nedves fából nagyon kell elmondanunk. Azok talán első pil
problematikus a tűzrakás! Ha az végre lanatra egyszerű és lényegtelen dolgok
sikerül, amig a viz felforr, egy kis ren nak látszanak, a valóságban azonban
det igyekszik teremteni a szobában. életbe-vágóan fontosak. Mert azok a
Mert olyan rendellenségben egy jóérzésü helyes vándorlás monumentális épületé
vándor nem tud megmaradni.
nek alapkövei.
Mert hogy a legmonumentálisabb épü
Most jön a fekvőhely kérdésének a
megoldása. Mert egy felügyelet nélküli letnek is jól kell megalapozva lenniök,
házban, bizony, mindent magának a tu hogy időtlen időkig megmaradjanak,
ristának kell elintéznie. Tehát, ha nin éppen úgy szükséges a turisztikát is
csen szalmazsák, párna, pokróc vagy megfelelő szilárd alapokra építenünk.
legalább szalma, amint bizony sokszor
Pedig annak az említett monumentá
nem igen szokott lenni, hát akkor csak lis épületnek az alapjai sem valami
megint az erdőhöz kell fordulni könyör- csoda-művészettel kifaragott ékes kö
adományért és ugyancsak ott kell lám vekből vannak összeróva, hanem csak
pás mellett kiügyeskedni egy kevés egyszerű kőtuskók azok. Amelyek azon
fenyőgalyat vagy falombot, amely azon ban gondosan vannak összeválogatva
ban a szimetria kedvéért szintén nem és egybe illesztve. A vándorlás művészi
száraz. De legalább puhább fekvés esik épületének alapkövei, szintén igényte
rajta, mint a puszta padlón vagy lócán lennek látszó, de igen fontos tömör kö
és asztalon.
vek, melyek aztán a lelkesedés és meg
Hát ilyenfajta meglepetések is érik értő szeretet betonjával vannak egybe
néha a turistát. De azért ne tessék gon forrasztva, hogy szilárdan tartsák az
dolni, hogy ő abból valami nagy kázust épületet.
csinál ! Dehogyis, az ő lelkinyugalma
A szükséges tudnivalókat lassan, fo
nem áll olyan gyönge lábon, hogy ilyen kozatosan fogjuk ismertetni. Még pedig
apró kellemetlenségek miatt, mostan a könnyebb emlékezetbevésés céljából,
ráadásul még az éjszaka hátralévő ré rövid túra leírásokkal, valamint a tu
szét is ébren bosszankodja á t ! Eszében rista életből merített élmények elmon
sincs. Ellenben előszedi a minden szük dásával illusztrálva. Igyekezünk meg
ségeset magában rejtő csodazsákját, a győzni az érdeklődőket egyes fontos
hűséges hátizsákot és fejedelmi vacso dolgok szükséges voltáról és rábírni
rát rendez magának, az éppen elkészült őket azok feltétlen pontos betartására.
jó forró teához. — A „fejedelmi" epite- Mert a helyesen keresztülvitt vándorlás
ton talán csak relatíve a mi szempon csodamódon képes a szervezetet rege
tunkból értendő, mert civil ember eset nerálni, ha az elemi szabályokat be
leg más véleményen volna, ha megkí tartjuk. (Azok pedig nagyon egyszerűek
nálnánk vele. De a turista, pláne úgy és könnyen betarthatók.)
másfélezer méter magasságban, nem vá
Csak az a baj, hogy e tekintetben
logatós. Azt mondja, hogy ami van, az sokszor nemcsak az öregek, de a fiata
mind finom, választékos és fejedelmi lok is konzervatívok és nehezen mon
csemege ! És utána nagyszerűen alszik. danak le a megszokott, de legtöbbször
Ha pedig későbben kezdi az alvást a csak helyesnek képzelt szokásaikról,
rendesnél mint p. o. mostan, hát u. n. p. o. a cipő kérdésnél is, mennyi rá
„sűrített alvást" rendez. Mert holnapra beszélés és érvelésbe kerül, míg a sze
jó időt és remek vándorlást remél. Ha rény, becsületes „szöges“-ek a magaspedig az idő mégis más véleményen sarkú városi vagy pláne a báli cipőket
lenne, nohát akkor is csak lesz vala úgy a hogy kiszoríthatják a hegyekből!
hogyan. Arról azonban ráérünk holnap Pedig nem egy tragikusan végződött
is gondolkozni. — Mert a fő az, hogy hegyi történet maradt volna megiratlamostan újra itt vagyunk, kimondhatat nul, ha a szöges és szélkabát idejekorán
lanul szeretett, kedves hegyeink között. kéznél lett volna !
De kedves hallgatóim, még azt se
Ezekről azonban majd későbben ér
(Folyt, köv.)
méltóztassék gondo ni vagy épen mon- tekezünk, pro és kontra.

Kinő APOLLO mozgó

1933. május hó 28.

Gömftr
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„LEFKOYITS11 Kereskedelmi Társaság

válogatottja 1:0 ( 1 :0 ) arányban nyert
meg. A mérkőzés egyetlen gólját a fü
RIMAVSKÁ SOBOTA.
leki Márkus rúgta.
Szombaton, május 27-én a budapesti
11. profi liga jóképességü csapata BAK
T. K. játszik a RPS és RME kombi
Mezögazd. Gépgyárak R T. képviselete.
nálja ellen nemzetközi mérkőzést. A
szimpatikus profi csapat az utóbbi idő
ben nagyon jó formában van, amit bi A L F A S E P A R A T O R K . F . T .
zonyít a múlt héten elért szenzációs
Tejgazdasági felszerelések
eredménye, a husvétkor Rimaszombat
t képviselete és raktára, i
ban nagyszerűen szerepelt Szentlőrinczi
NFC ellen (4:1). Tekintve a hétköznapot,
Ügynök felvétetik.
a mérkőzés 6 órakor kezdődik, reméljük
Lefkovits Lóránt tőlünk kitépett és minden
nagyszámú közönség előtt.
megbízatása megszűnt.
Vasárnap a Kassai SC játszik barát
ságos mérkőzést, fél 5 órai kezdettel a
RPS ellen. Kíváncsian tekintünk a kas
sai football elé.

Mándy Antal rimaszombati gimn. tanár
úrhoz.
Mélyen Tisztelt Tanár ur\
Engedje meg, hogy ezúton köszönjük
meg Önnek a f. hó 14-én Apátfalván
megtartott ASC-FTC bajnoki mérkőzé
sen tanúsított igazságos, korrekt s min
den tekintetben az igazi úri sportgentIement igazoló játékvezetését.
A Képes Sport lap hasábjain megje
lent kritikát olvastuk és azon ugyan
először nagyon megbotránkoztunk, azon
ban látva a tényeknek ilyen brutális
módon való elforditását, ma már nevet
ségesnek tűnik fel előttünk.
Legyen meggyőződve, igen tisztelt
Tanár ur, hogy ilyen nevetséges, egy
oldalú s minden objektivitást nélkülöző
A szerkesztésért és kiadásért felelős:
tudósítást csak komolytalan, klubsovi
Rábely
Károly laptulajdonos.
nizmustól eivakitott, egyáltalában számba
nem vehető s hogy enyhe kifejezéssel
éljünk : beteg individium adhat.
Fogadja őszinte nagyrabecsülésünk
kinyilvánitását s maradunk igaz sport
A rimaszombati ref. egyház a temp
baráti tisztelettel :
lom
és torony kőműves és tető javí
Fülek, 1933. május hó 18.
tási munkálataira árlejtést hirdet. A
Füleki Torna Club Elnöksége. végzendő munka minősége és terjedel
mére nézve a lelkészi hivatal ad köze
lebbi felvilágosítást. Az ajánlatok a hir
FO O TBALL.
detmény megjelenésétől számitott 10
RPS-TIMES 3:1 (1:0). Biró : Diamant nap alatt zárt borítékban adandók be
(Losoncz).
a ref. lelkészi hivatalhoz. Az ajánlatok
RPS : Andrásik-Altmann, Markos-Ács, elbírálása tekintetében az egyház ma
Kovács, Kocsis-Szmrekács, Ofcsárik, Pá- gának teljesen szabad kezet biztosit;
ricska, Sproch, Durda.
esetleg minden ajánlatot mellőzhet.
TIMES: Schwarcz-Tepper, MészárosKovács, Legart, Csörnök-Varga, Mogyo
ródy, Paucso, Marmorstein, Juhász.
A Szirák nélkül felálló RPS nagy csa
A rimaszombati Kath. Olvasóegylet
lódást keltett, lanyha, csapkodó játéká pályázatot
hirdet
val. Különösen az utóbbi időben elért
szép eredményei után alig lehetett rá
ismerni a széteső játékot mutató csa
patra. Szirák hiányát különösen a kapu A föltételek megtudhatók az Egylet el
előtti helyzeteknél, a csatársorban le nökségénél. Pályázati határidő 1933. jú
hetett észrevenni, ahol nem volt meg a lius 1. Az állás elfoglalásának ideje:
helyzetteremtő, az igazi góllövő csatár. 1933. október 1.
Páricska, Ofcsárik mellett sehogysem
A Kath. Olvasóegylet Elnöksége.
tudott érvényesülni. A halfsorban Ko
vács elég jó játékot mutatott. Kocsis
F ig y e lő m .
betegen állt ki. A védelem a játék ele
jén egy kicsit komolytalannak vette a
mérkőzést, amelyre egy párszor könynyen rá is fizethettek volna. A tornalÖ ltö n y ö k
jaiak dicséretre méltó lelkesedéssel,
m
á
r
3őO
k o r o n á tó l feljebb .
odaadó küzdelemmel játszottak. Legjobb
emberük Paucso center, aki egy párszor
HANK ANDOR
veszélyes is tudott lenni az Andrásik uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u.75. sz.
által jól őrzött kapu előtt.
Ugyanott egy fiú tanulónak felvétetik.
Szél ellen kezdve Páricska indítja a
labdát, de az első támadás a tornalJó házból való 2 fiú
jaiaké, Marmorstein átküzdve magát a
halfsoron, szép lövést küld a kapu fölé.
Nagyon gyenge a játék. A TIMES va
lamivel többet támad, mint ellenfele, de felvétetik. — Uj és ócska átdolgozáso
a 16-os vonalon nem igen jutnak túl. kat jutányos áron vállal SZÉPLAKY
A RPS nehezen tud egy szép támadást PÁL kárpitos mester Rim. Sobota.
összehozni, mig a 27. percben Durda
szép beadását Szmrekács Páricska elé
teszi, aki ebből lövi az első gólt. Gól
után megint ellanyhul a játék és igy
Tisztelettel értesítem a n. é. közön
lesz a félidő végéig.
A második félidőben Markos játszik séget, hogy Rimaszombatban önálló
összekötőt, Durda pedig hátra megy sítottam magamat és minden
bekkelni. Jobban megy igy a játék a
RPS csatároknak, mert több a lendület
benne. A 25. percben Markos egy hali- munkát jutányos áron vállalok. Igyekez
sorból kapott labdát kapásból ügyesen tem a legmodernebb mintákat beszerezni,
helyez a kapuba, amiből meg is szüle hogy mindenkinek az igényét kielégít
tik a második gól. Tornaija egyetlen hessem.
gólját Paucso a 37. percben, kitörve a
Főtörekvésem lesz becsületes munka
félpályáról, jól helyezett lövéssel szerzi teljesítés jutányos ár mellett.
meg. Tornaija erősen védekezik, de
A n. é. közönség szives pártfogását
azért a 41. percben Páricskának mégis kérve, vagyok
teljes tisztelettel :
sikerül a mérkőzés legszebb lövésével
Ifj.
CZÓKOLY
GYULA
háromra emelni a gólok számát. A RPS
szobafestő
és
mázoló
mester
most kezd játékba jönni, de már késő,
Szijjártó-utca 18. s.
mert ép egy jól indulóakcióba szól bele
a bírónak a mérkőzést végét jelző füttye.
Csízi SC-Rimaszécsi SC 2:1 (1:0).
A két újonnan alakult egyesület Csíz
ben lejátszott első mérkőzését nagy Rimaszombatban a Stefanik-u. 19. sz.
számú közönség nézte végig. Az első alatt (a Gránát-féle házban) levő sarok
félidőben a csíziek állandó fölényben
üzlethelyiség bérbe kiadó.
játszanak és sikerül is a 36. percben Értekezni lehet ugyanott Bódy István
megszerezniük az első gólt, amit a má
füszerkereskedásében.
sodik félidő 10 . percében sikerül meg
dupláztok. Továbbra is a cziziek van
nak fölényben, de több gólt elérni már
nem tudnak. A rimaszécsiek egyetlen
gólját az utolsó percekben rúgott kor- A Pokorágyi utca 35. sz. alatti 5 szoba,
nelból érik el. Szentpétery biró nagy konyha, fürdőszoba és mellékhelyisé
szerűen vezette a mérkőzést.
gekből álló lakóház az ahhoz tartozó
Közép-Dél válogatott mérkőzést ál 354 □ öl belsőséggel jutányos árön
dozócsütörtökön játszották le Losonczon, eladó. A lakás azonnal elfoglalható. Ér
melyet szép játék után a Középkerület deklődni lehet a Rimaszombati Banknál.

Árlejtési hirdetmény.

Pályázat.

udvarnoki állásra.

Megérkeztek a tavaszi újdonságok.

Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth

Előzetes jelentős!

É r te s íté s .
Tisztelettel tudatom a n é. közönséggel,
hogy a Hodejovi-Várgedei fürdő május hó
14-én kezdte meg ez évi saisonját. Na
ponta kád, gőzfürdő, maszirozás és köpöly.
Napi penzió szabad fürdővel 20-30 Ke.

V e n d é g lő é s szállod a,
Jó polgári konyha és tisztán kezelt ita
lok, szolid kiszolgálással.
1 ágyas tiszta uj szoba, jó berendezés
sel napi 10 Ke. Minden vasár- és ünnep
napon zene és tánc reggelig.
Teljes tisztelettel :

Az Aug. Förster-cég zongoratechni
kusa és koncerthangolója a közel jö
vőben az itteni vidékre jön. — Azon
zongoratulajdonosok, akik súlyt helyez
MICSURDA LAJOS.
nek hangszerüknek sok éves iskolázott
sággal biró személyzet által való első
rendű és szakszerű ápolására ás felül
vizsgálására, szíveskedjenek az August
Főrster zongoragyárhoz Georgswalde Mindenki fúrhat kutat 24 óra alatt, uj
vagy annak képviseletéhez : Ifj. Rábely
rendszerű kútfúróval
Miklós-céghez Rimaszombat fordulni.

K ú tfú rá s .

Hlozek J. Rimaszombat, Telefon 78,

Vízvezeték, csatornázás, központi fűtés,
melegvíz ellátó berendezések. Autó, mo
47.000 koronáért. 3 szoba, konyha,
tor javítások. — Kérjen árajánlatot.
spaiz, folyosó, fatartó. A ház kőből van,
teteje cserép, a város belterületén. —
R. Navrátil Rimaszombat, Kmetty-u. 17.

E l a d o m a házam

50°0-os

Ház teljesen jó karban,
üzlethelyiséggel Rimaszombatban a Jánosi-utca legforgalmasabb helyén eladó.
Bővebb felvilágosítást nyújt Dr. Mihalik Dezső és Dr. Schalet Joachim
ügyvédi irodája.

É pítési telkek
s valamint kisebb-nagyobb lakó házak
a város legforgalmasabb helyén eladók.
Bővebb felvilágosítást nyújt Dr. Mihalik Dezső ügyvédi irodája.

árcsökkentéssel készítem a legfinomabb férfi és
női cipőket mérték után az itt feltüntetett áron :
Férfi chevró félcipő . Ké. 120*—
Férfi box félcipő. . . Ké. 100'—
Női chevró félcipő . . Ke. 110*—
Női box félcipő . . . Ke. 90*—
Javítások.
Férfi talpalás és sarok Ké. 14 —
Férfi sarok.................. Ké. 4*—
Férfi cipő gumizás . . Ké. 4*—
Női talpalás és sarok . Ké. 10*—
Női sa ro k .................. Ké. 2 —
Női cipő gumizás . . Ké. 3’—
Kifogástalan pontos kiszolgálás!
A nagyérdemű közönség szives pártfogasát
kérve, vagyok
mély tisztelettel :

HORVÁTH LAJOS
cipészmester Masaryk-tér 22.

E. 726 —933.— 1. — Okresny súd v TornaHa.

Árverési hirdetmény.

TANULÓNAK

Alólirott bíróság közzé teszi, hogy Rábely Károlynak a ősi. államkincstár elleni végrehajtási ügyében a zár alá vett s a méhil
410. sz. tjkvben foglalt és a feloszlatott Gömör-Kishontvármegyei
Gazdasági Egyesület nevén álló Méhi község határában levő

Értesítés.

nyilvános bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek el lesz adva.
Az árverés foganatosítására határidőül 1933. évi junius hó 7-ének
délelőtt 9 óráját Méhi községbe a biró házához kitűzi.

szobafestő és mázold

Kiadó üzlethelyiség.

Eladó ház.

mintegy 94 kát. hold rétnek az idei termése
Fentjelzett rét termése készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek
lesz eladva.
Okresny súd v Tornafi oddel. II. dna 8 mája 1933.

JUDr. RATIBOR LENGYEL
Za správnost vyhotovenia vedúci kancelárie:
Skulán, v. r.

ZAWADZKY EDE temetkezési vállalata
R im a sz o m b a t G ö m ö ri-u tc a 2 4 . az.
A legrégibb és legismertebb temetkezési vállalat Gömörvármegyében, hol állandó nagy raktárt tart egyszerű és díszes

fa- és érczkoporsókban,
továb bá : szemfedők, halotti lepedők, sirkoszorúk és min-

denféle szinü koszorúszalagok nagy választékban.
Ajánlkozik egyszerű és disztemetés rendezésére úgy hely
ben mint vidéken.
Halottak exhumálását és
hullaszállitást, valamint a
temetésekkel járó összes
teendőket a legszolidabb feltételek mellett vállal.

Rimaszombat, 1933. Nyomatott R á b e ly K á r o ly könyvnyomdájában, (Masaryk-tér 9. szám.)

