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Saját portánk körül.
(m) A jógazda tavasz jöttével! 

körültekint portáján, megnézi háza- j 
iáját, mit mállasztott rajta a tél, 
mit rágott meg az idő foga s mik 
azok a tennivalók, amelyek a porta 
rendbehozatalához, karbantartásá
hoz, esetleg újabb beruházásokhoz 
föltétlenül szükségesek, hacsak azt 
nem akarja, hogy elpusztuljon a 
régi udvarház, megsemmisüljön az 
ősi porta.

Ennek a rimaparti kis városnak 
az idők folyamán számtalan gon
dos gazdája volt, akik szivükön 
viselték sorsát s a város portáján 
szét-szétiekintve igyekeztek ki-ki 
reparáltatni a természetes kopáso
kat, folytonossági hiányokat, hogy 
rendbe hozassék s rendben legyen 
minden, a város javai az utódok 
számára ha már nem is szaporit- 
tatnak, legalább megőriztessenek, 
a megsemmisüléstől megóvassanak.

Ennek a gondos gazdaságnak 
köszönhető a város habár lassú, 
de mégis észrevehető fejlődése s 
annak megvagyonodása, mely va
gyon az idők folyamán ha le is: 
apadt, ez jórészt a haladással és 
fejlődéssel járó nagyobb kiadások- i 
nak, fokozottabb megterheltetésnek 
tulajdonítható s szépapám, ennek j 
az ősi civitásnak egykori feje, a 
városnak több cikluson át volt sj 
így utolsó főbírája bizonyosan ösz- 
szecsapná kezét az általa még egy- ! 
általán nem ismert s ma már sú
lyos terhet jelentő magas pótadó 
fölötti szörnyülködésében.

Hiába, mindig igaz marad a 
mondás: semmiből nem lehet va
lamit csinálni. A haladás, a fejlő
dés útjára lépés áldozatokkal jár 
és ezeket az áldozatokat meg kelE 
hozni azoknak az előnyöknek el- j 
lenében, amiket a haladás, a fej
lődés, ha talán közvetlenül nem is 
nekünk, de a jövő generációnak; 
feltétlenül biztosit.

Hogy konzervatizmussal telitett, 
a maradiság iszapából kikászmá- 
lódni nem igen akaró eleink a vá
ros politikában nem mindig követ
ték a helyes utat s bizony-bizony 
nem egy sajnálatos rövidlátóság 
miatt meakulpázhatnának, ma már 
további beszédre sem érdemes köz
tudomású dolog, de egyúttal bizo
nyos az is, hogy ma is számos 
o;yan tennivaló akad, amit nc-m 
szabad elmulasztani, sok repará
lásra váró dolog mutatkozik, ame
lyet nem lehet meg nem látni an
nak, aki nyitott szemmel jár s ma
gát a haladás emberének vallja.

Legutóbb a rimaszombati hősök 
emlékművének a megfelelő parkí
rozás keresztülvitele mellett a piac
téren történő elhelyezésével kap
csolatosan hallottunk olyan ellen-! 
ző szót, ami ha helyt állna, úgy

ennek a városnak szépítését, fejlő
dését hosszú időre lehetetlenné 
tenné. Az ellenzés szavában meg
nyilvánuló existenciáiis aggodalom 
teljesen alaptalan és fölösleges, 
amit beigazol majd a jövendő, mert 
hogy a piacteret egyszer valami
kor rendezni s városunk főterének 
szépítésével a város további fejlő
désének lendületet kell adni, két
ségtelenül bizonyos

Ha saját portánk körül e város
ban a jógazda szemével körülné
zünk, meg kell látnunk azt az el
szomorító tényt is, hogy ennek a 
nagy vidékkel biró városnak nin
csen közfürdője s megtörténhetett, 
hogy a magánkézben volt egyetlen 
közfürdőt a város megszűnni en
gedte. Ilyen körülmények között a 
közfürdő, ez a fontos köztisztasági 
és közegészségi tényező Rimaszom
batban ismeretlen és azt éppen az 
a néposztály kénytelen nélkülözni, 
amelynek szegénysége miatt saját 
fürdőszobája nem lévén, a fizikai 
munkával járó nagyobb szennyes
ség eltüntetésére csakis a közfürdőt 
vehette igénybe.

De meg kell látnunk azt is, hogy 
a Városkert vasrács kerítésének 
kőfal alapzata már-niár teljesen 
szétmállik, a vaskerítést megeszi a 
rozsda s ha mindezt sürgősen nem 
reparáljuk, nincs messze az idő, 
amikor az egész kerítés összedől 
és súlyos ezrekbe kerül majd egy 
uj kerítés elkészítése.

A városkerti pavillon is igy dőlt 
össze. Ezt is újra fel kell állitani, 
mert szükség van reá. Ha a feláliitá- 
si költségek tetemesek is lenné
nek, meg kell csináini s a pavillon 
használatáért bizonyos dijat kell 
esetenkint a mulatságok rendező
ségétől beszedni, igy a pavillon 
épitési költsége idővel megtérül s 
maga a pavillon jövedelmező vá
rosi objektummá válik.

Meg keli látni azt a sötétséget, 
amely a városban a Sztredo jóvol
tából esténként feketéink, de meg 
kell látni azt a sötétséget is, amely 
a Városkertre ráborul fekete lep
lével esténként. Szinte nevetséges, 
hogy ez a párját ritkitó városi park 
csak a vendéglőhöz vezető útvo
nalon van gyéren alkalmazott vil
lanyvilágítással ellátva, mig a sé
tány többi része teljesen sötét. 
Csak nem szándékosan akarták 
ezt igy hagyni városi uraimék?
- Ez a világítási mizéria áll fenn 

a Tompatéri sétányon és a Mik- 
száth-ligetben is, de az uj város
rész Nyár-, Szövetkezet- és Szélső
utcáiban is.

De hunyjuk be a szemünket s 
ne akarjunk egyelőre ezeknél töb
bet látni. Rimaszombat uj gazdája 
a haladás embere s bizonyára a

haladás emberének nyitott szemé
vel látja mindezt és az adott vi
szonyok mellett a jógazda gondos
ságával mindent elkövet, hogy a 
régi bajok orvosoltassanak, a re- 
parációra szorulók megjavittassa- 
nak s a hiányzók is pótoltassanak, 
mert saját portánkon a rendterem
tésnek nagyon is itt van már az 
ideje.

Vállalkozó és a
szociális terhek.

A gazdasági élet szekere akkor 
gördül könnyen, ha a vállalkozási 
lehetőség megkönnyül, ha a vállal
kozónak olcsón áll módjában a 
vállalkozást elvállalni.

Minden erőltető felesleges meg
terheléstől mentesnek kell a vállal
kozónak lennie, hogy nyugodt, biz
tos, olcsó számítással léphessen 
elő és állhasson rendelkezésére, 
mondjuk például az építtetőnek.

Ha a vállalkozó olcsó, akkor az 
épitési kedv is egészségesen foko
zódik.

Ma azonban a helyzet olyan, 
hogy a vállalkozó úgy agyon van 
terhelve, hogy szinte lehetetlen 
neki a vállalkozás, mert oly téte
leket kell szükségképen bekalku
lálnia.

A vállalkozást terheli:
3% forgalmi adó,
4.13°/'o balesetbiztosító,

13% aggkori betegsegélyző dij, 
5% kereseti és jövedelmi adó, 
2% bélyegilleték,
1 °/° ipartársulati dij,

10 7o régié költség, 
össz. 38.13 %- ot tesz ki azon tehertétel, 
mellyel a vállalkozónak számitani 
kell, mint olyan kiadásokra, me
lyeket a kincstár és a betegsegéiyző 
követel.

Már most a minimális munkadij, 
melyet a vállalkozónak el kell érnie 
vál'alt munkájánál, 20%-ot tesz ki. 
így a vállalkozónak 58%-al kell 
többre kalkulálnia a munkánál, mi 
érthető és súlyos megterhelést je
lent az építtető részére.

Számokban úgy fejezhető ez ki, 
hogy ha az építtető tényleg kap, 
mondjuk 10000 Ké. értékű épüle
tet, azért kell fizetnie 15580 Ké-t, 
vagyis 587o-al többet. A 207o vál
lalkozói nyereséget leszámítva, mert 
ez minden körülmények között fi- 
zetenJö, úgyis az építtető 3580  
Kc-val fizeti túl szükségképpen a 
10000 Ke értékű építményét.

Ha azonban nagyobb vállalatról 
van szó, mondjuk 100000 koronás 
építkezésről, akkor a fővállalkozó, 
a kőműves, asztalos, ács, bádogos 
munkát rendszerint alvállalatba adja 
a megfelelő szakmáju iparosoknak.

Most mi történik. A fővállalkozó

a 100000 Ke után köteles fizetni 
3 7» forgalmi adót. Az alvállalkozó 
iparosok pedig az általuk elvállalt 
munka értékének megfelelően ismét 
kötelesek 3% forgalmi adót, bé- 
iyegilletéket (2 7o) fizetni, igy az 
iparosok tisztes kereseti lehetősége 
oly erősen csökken, hogy ha mun
kát vállalnak, nem azért teszik, 
hogy abból megélhessenek, a mun
kanélküli időre megtakarítást esz
közölhessenek, hanem csak azért, 
hogy munkához szokott becsületes 
két kezük ne álljon dologtalanul. 
Hogy lássák embertársai, hogy 
dolgoznak.

De hogy mit keresnek, miért dol
goznak ? Azt csak a nehéz mun
kájuk közt elröppenő még nehe
zebb sóhajuk árulja el.

Nagyon kívánatos lenne, hogy 
az illetékes tényezők belenyúlná
nak ebbe a kérdésbe. Nagyon kí
vánatos lenne, hogy — a külön
ben igen üdvös és szép — beteg
segélyző és aggkori biztositó in
tézményt úgy reformálnák meg, 
hogy annak csak az üdvös oldala 
maradna meg és a kárositő feles
leges pénzt emésztő adminisztrá
ciót lecsökkentenék oly mérvben, 
hogy ezzel a szociális teher súlya 
lényegesen csökkentessék.

A forgalmi adó mérve és módja 
is csökkentendő lenne az iparosság 
javára.

Mikor fognak erre majd gondol
ni a mi demokratikus gondolko- 
zásu törvényhozóink ?

SzöMelö ybfbIé  zsinatja.
(Zs.) Mélygondolkozásu nagy

ember volt az, aki általában úgy 
jellemezte a világot, hogy olyan
féle az emberi társas világ, mint 
a háztetőkön, vagy a fák ágai 
közt szökdelő verebek zsinatja.

Sok igazságot és mély értelmet 
találunk ebben a kijelentésben, 
mert sajnos, az ember, ha társas 
életét igyekszik kiélni, — már pedig 
igen sok esetben törekszik erre, 
hiszen a legtöbb ember egymás 
nélkül félember számban érzi ma
gát és az unalom gyötri, ha ma
gában marad gondolataival. Ezért 
a legtöbbet és a legtöbben igyek
szünk szóval kiélni az unalmasnak 
látszó életünket. Nem sokat törő
dünk aztán avval, hogy az a szó 
megfelel e komolyan az ember
számba menő, gondolkodó lény
nek ?

Csak az a fő, hogy folyjon, foly- 
dogáljon a szó, peregjen a beszéd. 
Beszéljenek mások is és főleg le
gyen, a ki hallgassa.

Mert sokféle az ember ebben a 
dologban is, mint minden másban. 
Az egyik azért haragszik, mert 
nem juthat szóhoz, nincs aki hall-
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gassa az ő beszédeit. De avval 
aztán nem gondol, hogy ugyan 
érdemes e meghallgatni azt, a mit 
üssze-vissza karatyol, mint a pergő 
malomkerék ?

Más ember megint kevés sza
vú, azt szereti, ha mások beszél
nek sokat és ő neki csak néha- 
néha kell egy-egy keveset közbe
szólnia. Vannak olyan eszes em
berek is, akik valóságos művészet
tel tudják kihuzgálni másokból az 
olyan dolgokat is, a mit azok tit
kon szeretnének tartani. De a be
széd művész nagy ügyességgel 
kicsalja belőlük azt is, amit nem 
akarnak mondani. Valósággal be
ugratja a meggondolatlanokat az 
ilyen körmönfont beszélő művész.

Mások csak úgy tudnak beszélni, 
mint a ki csak egy malomba őröl. 
Csak egy kőre jár ez az ő mal
muk, más kövön nem tud őrölni 
a világért se. De hiába, ők már 
olyanok, hogy abban az egy ma
lomban kell őrölniük, mert hiába 
is, már olyan az ő természetük. 
Olyanformák ők, mint a tibeti 
buddhisták imádkozó malmai, a 
melyeknek kereke a víztől hajtva 
csak ezt a három szót kerepeli 
örökké: om, ha, hűm ! A mi ugyanj 
a nagy Isten dicsőségét fejezi ki 
lényegében: de hogy a nagy Isten 
tetszését találja e ebben az egy
hangú örök kerepelésben, az nem 
bizonyos Nem gondolja e odafent 
azt, hogy okosabbat is tehetnél, 
édes fiam, minthogy ilyen lélek
telen munkával akarod kielégíteni 
a teremtődet!

De hát sokféle az ember és 
ilyenek is akadnak a háztetőkön 
szökdeiő verebek zsinatjában.

Kempis Tamás, a ki hajdan négy: 
könyvet irt a magába szállott igaz 
emberről, tanácsokat ad neki, mi
képen követheti legigazabban az 
isteni igazság útját ? Ebben a négy 
könyvben egy helyen azt Írja : 
„Valahányszor emberek közt meg

fordultam, mindig emberségem 
kárával tértem vissza . . .

Pedig ő nem volt embergyülölő, 
sőt szive telve volt a legmélysé
gesebb emberszeretettel, de az 
emberi lélek igazi értékét nem 
tudta föltalálni a szökdeiő verebek 
zsinatjához hasonló emberi társa
ságokban.

Az igazat megvallva, sok hiába
valóságot hoznak szóba a társa
ságban. Nem volna kár annak a 
sok szónak nagy részéért, ha el
hallgatnák, ha nem hangzanának 
el azok a szavak.

Mert gondoljuk csak el: miről 
esik a szavak legnagyobb része ? 
Megszóljuk embertársainkat, ugy-e ? 
Kigunyoljuk őket kisebb hibáikért, 
hogy a rovásukra jót nevethessünk. 
És még jó, ha csak megszóljuk 
és az igazat mondjuk el róluk. 
De hányszor nem igaz az, a mit 
mondunk? Hányszor a rágalom 
nem tiszta levében hempergetjük 
meg szavainkban, hogy ne marad
jon rajta tisztán semmi! És mit 
szól ehhez az emberszeretet ? Igaz
ságos dolog e elvenni mástól a 
becsülést csak azért, mert nekünk 
nem tetszik az arca ? Vagy azért, 
mert X vagy Y barátunk tévedése 
vagy rossz indulata esetleg ilyes
mit kent rája. És mi azt válogatás 
nélkül tovább adjuk.

Sokat vétkezünk a szeretet ellen 
azon a szökdeiő verebek zsinatján, 
a mit sokszor jótársaságnak gon
dolunk.

De hát a mikor egynemű embe
rek : urak, esetleg hölgyek kerül
nek össze és azzal mulatják ma
gukat, hogy olyan dolgokat mond
janak el hangosan, vagy suttogva 
vicc gyanánt, a milyen dolgokról 
müveit társaságban mindkét nemű 
hallgatóság előtt nem szabad be
szélni. Bizony néha azt mondhat
nék róluk, a mit egy nagy ebéd
ről jött és ilyen dolgokban mulató 
társaságról kérdezett egy kevésbbé

fesztelen hallgatójuk: Aztán a há
zigazda ebéd után nem adott e 
nekik szájöblögető vizet, a mivel 
ezt a sok szemetet kimoshatták 
volna a nyelvükről ?

Ha végiggondolunk azon, a mit 
unaloműzésből beszélgetünk: el
kell ismernünk, hogy a társasága
ink sokszor megérdemlik a „szök- 
delő verebek zsinatja" elnevezését. 
Néha még az sem hiányzik onnan, 
a mi a zsinatolók révén lepotyog 
a fákról.

Ezekre gondolva, bizony meg 
kellene reformálni egy kissé az 
unaloműző társalgásokat. Legyen 
azoknak mélyebb tartalma — iro
dalom, művészet, komoly tudomá
nyos vagy kulturális dolgok. De a 
világért sem akarjuk a jókedvet 
száműzni a világból, csak elkerülni 
a selejtest s azt, a mi a jő Ízlést 
sérti. Mert a ki Ízléssel tud mulat
tatni és gyönyörködtetni, az meg
becsülhetetlen ember.

Ilyen legyen a társaság lelke.

H ÍR E K
Ne hidd,

hegy időben, térben céltalan bolyong a csil
lag s csak az üstökösnek szabott az útja, 
ne hidd, hogy a lábad a la tt haladó bogár a 
sárrögö t nem tudatosan túrja.

Ne hidd, hogy az ózont lehelő erdő lá
bánál elterülő pázsitnál szebb, puhább he
verő ágyad s platánok alul esteliden csillag
szembe nézni egyedüli vágyad.

Ne hidd, hogy az élet csókját arcodról 
lemossa a rádzuduló bánat, a csók nyomán 
ruhád selyem szegélyén is csak halvány 
emlékfolí tám ad.

Ne hidd, hegy az álmok tündérének ra 
gyogó m eséje valóra nem válik, utadba to r
nyosult sok-sok akadály egyszer csak mind 
semmivé maliik.

Méhészeti
cikkek,
Müiép

olcsó áron
KERCSIK-nél.

Esküvő. T ó t h  Z o l t á n  mérnök és 
T e c h n a u  A n n e l i s e  folyó hó 21-én 
tartják esküvőjüket Freiburgban (Német
ország). M. k. é. h.

Uj bölcsészdoktor. Horváth Edit, 
Horváth Zoltán nyug. tanár leánya a 
budapesti egyetemen a filozófiából dok
tori vizsgálatot tett.

Uj orvos. Kl e i n  I mr é i  f. hó 14-én 
avatták a prágai német egyetemen az 
összes orvostudományok doktorává.

Runyay Lenke temetése a részvét
impozáns részvétele mellett kedden 
délután történt, mikor is a koporsó 
fölött Varga Imre ref. lelkész mondott 
megható gyászbeszédet.

Halálozás. T e l e k i  J ó z s e f  zenész 
50 éves korában f. hó 6-án Rimaszom
batban meghalt. Temetése ősi cigány- 
szokásként f. hó 8-án zeneszóval ment 
végbe.

A tavaszi esküdtszéki ciklus fötár- 
gyalásai. Mint legutóbb jelentettük, a 
rimaszombati kerületi bíróság esküdt
széke hétfőn, április 16-án kezdi meg 
a tavaszi ciklus főtárgyalását. Első nap 
Hodák Zsuzsanna gyermekgyilkossági 
ügyét, másnap pedig a dr. Básthy-féle 
gyilkosság egyik szereplőjének, Szabó 
Gyulának bűnügyét tárgyalják, aki fö
lött az őszi ciklus alkalmával nem Ítél
kezett az esktidtbiróság, hanem újbóli 
ietárgyalást rendeltek ei. Április 18-án 
újabb gyermekgyilkossági bűnügy kerül 
tárgyalásra s ennek vádlottja Stefanko 
Zsuzsanna 47 éves henczkói asszony. 
19-én a hét évvel ezelőtt Serkén elkö
vetett apagyilkosság tettese, Simon Lász
ló 32 éves földműves kerül az esküd
tek elé, április 20—24. között pedig a 
balogfalai Alímann házaspár gyilkosai 
fölött Ítélkeznek az esküdtek, az utolsó 
főtárgyalás pedig 25-én lesz, amikor 
Halász József és Vas Margit gyermek- 
gyilkossági bűnügye kerül letárgyalásra.

Nyomorékká verte ellenfelét. Sán
dor Sándor détéri lakost a rimaszom
bati kerületi bíróság súlyos testi sértés 
büntette címén vád alá helyezte, mert 
nevezett egy korcsmái verekedésből ki
folyólag úgy helybenhagyta ellenfelét: 
Borbás József détéri lakost, hogy a sze
rencsétlen ember jobb lába teljesen, 
jobb karja pedig részben megbénult és 
beszélő képessége is nagy mértékben 
erőkként. Sándor azzai védekezett, hogy 
Borbás támadt rá először egy bottal s 
így kénytelen volt védekezni. A főtár
gyalást a napokban tartják meg.

• •

Usenet. *.
Fekete madár szárnya verdesi az ab

lakot... Hess onnan! Istenem, miért 
kopogtat olyan riasztóan ? Miért akar 
éppen hozzánk jönni? Milyen sötét a 
ruhája... Milyen fájdalmas a tekintete... 
Szava nincsen. A szive befelé sikolt... 
A könye befelé omlik... Hess el, te sö- 
téi madár ! Hess el, te sötét gyász ho
zója : Hir...

Nem megyen. Belekapaszkodik a lel
kűnkbe... Feltépi vérző karmával a szi
vünket és kiszakítja a sóhajt keblünk
ből... És csak állunk a mély döbbenet 
közepén, mintha orozva ütött volna le 
valaki. Orozva ütött le a Végzet. Zúgo
lódjunk? panaszkodjunk? Van, ami se- 
git ? Van aki megvigasztal? Semmi, 
senki.

És habzsoljuk, belélekzük a gyász
induló ütemeit... És nem tudjuk elűzni 
a homlokunkról a felhőt... Igaz volna 
hát? Hogy elmentél, Lenke...? Hát el
mentél. Itt hagytad azokat, akik olyan 
nagyon, nagyon szerettek, akik aggódó 
féltéssel vigyázták minden lépésedet, 
akik ellesték az álmod... Itt hagytad a 
legjobb őrangyalodat, aki heíyhezkötött- 
ségében is csak Teérted imádkozott, 
aki abban a szeretetben, amit rád pa
zarolt, mártírrá szentült. Itt hagytad ba
rátnőid sokaságát, a megbecsülő embe
reket... Elmentél. Miért mentél el?... 
Hazudott Neked az Élet...? Édes kis 
lányom, mindnyájunknak hazudik az 
Élet. A Te édes anyádnak is mennyit 
hazudott... Mi mindent Ígért és mi min
dent elvett... Téged is elvett... Nekünk 
is hazudott. Hazudott. De a Te lehelet
finom lelked nem birta el, hogy az élet 
Neked hazudozzon. Te azt gondoltad, 
hogy az Élet olyan jó, mint Te vagy. 
Te azt hitted, hogy ami a Te körödbe 
esik, azt mind megjavítod, azt mind 
megszépíted, mert Te úgy akarod. Mert!

Te jó vagy. És mivel Te nem tudtál 
! hozzáromlani az élethez, azt akartad, 

hogy az élet nemesüljön Tehozzád. S 
az élet maradt rideg, számitó és üzle
ties. S Te nem bírtad el a zsarnokos- 
kodását: elmentél...

Mégis, miért mentél el...? Ha látnád 
: milyen üresség maradt a helyeden... 

Ha érezned, milyen hideg fuj végig azon 
az üres helyen ... és ha látnád mennyi 
könycsepp fagy kristály gyöngyszemmé 
abban a hidegben. . Ha látnád ? Bizto
san látod. Mert biztosan itt vagy a kö
zelben, csak mi nem látjuk harmonikus 
valódat, mert mi csak az anyagot érez
zük, mert magunk is anyag vagyunk 
csupán. De mikor ez az anyag úgy fáj. 
Mert nekünk ez az Élet, ez a hús és 
ez a vér. És nekünk Te most még 
megnehezítetted az Életet.

Miért mentél el ? A világot fentartó 
és tápláló természetben most ujhedik 
az élet s Te most mentél el, amikor 
virágba borul a rét, a bokor... Vagy 
talán azért most, hogy az utad virágok 
között vezessen tova innen, ahol gyer
mekálmaidat olyan igen, igen nagy sze
retettel bogozta, szőtte az anyai szere
tet, és ahol az élet gonosz kezekkel 
tépdeste nap-nap után az álom selyem
szálait...?

Nem értem. Megdöbbenve nézek utá
nad. És hiába hessegetem már a fe
kete szárnyú madarat : a Hirt, Te el
mentél. S mi itt maradtunk tétován, 
sehogy és megnyugvás nélkül vonaglik 
az ajkunkon : Miért mentél el, miért...?

Nem jól van ez igy. De nem merünk 
lázongarii. Néha-néha tekints majd arra 
felé, ahol azt hagytad, aki legjobban 
szeretett. Csókold le lelkűnkről a fáj
dalmat és imádkozzál érettünk.

Isten veled ! Sok-sok szomorú üdvöz
let Sándor bácsidtól.

Runyay Lenkéhez.
Kedves Testvérünk ! Nyitott sírodnál 

keliett volna e búcsú szavakat Leány
körünk nevében elmondanom, azonban 
nem volt hozzá lelkierőm, mélységes 
fájdalmam minden sző felszínre törését 
megakadályozta, igy e lap hasábjain 
keresztül búcsúzunk tetőled mi, szerető 
leánytestvéreid.

Olyan hihetetlen előttünk a valóság, 
hogy már nem jössz soha iöbbé mi kö
zénk, — nem látjuk többet a te mo
solygó arcodat, — testvéri közösségünk 
szent áhítatában nem kulcsolod össze 
többet imára kezedet, s szerető lényed 
nem kapcsolódik többet bele abba a 
munkakörbe, amelyet hosszú éveken ke
resztül olyan hűséggel, olyan nagy sze
retettel szolgáltál ! Mennyi együttes 
imádságos óra emléke tűnik most elém, 
lelki szemeimmel végig járom a múlt
nak sok együttesen átélt, áldásokban 
gazdag óráját, s fülemben cseng a pár 
évvel ezelőtti múltból vezérigéd, ame
lyet te magad választottál: „Valóban 
nagy nyereség az Istenfélelem megelé
gedéssel." ... S éppen azért, mert láttuk 
és éreztük életedben az Istenfélelmet és 
szeretetet, láttuk otthonodban azt a fe
lülről kapott sok drága áldást, amellyel 
olyan odaadó, önfeláldozó gyermeki hű
séggel tudtad nagyon megpróbált édes 
anyádat körülölelni, olyan nagyon ért
hetetlen előttünk önként vállalt eltávo
zásod !

Kedves, jó Testvérünk, mi nem igy, 
hanem mint már annyi Leánytestvé- 
ríinktől, virágos asztal mellett szeret
tünk volna tőled búcsút venni, szeret
tük volna igazi élethivatásodnak meg
valósulását látni, ... s ami szivünk úgy 
vérzik, a lelkünk úgy fáj, hogy igy és 
ilyen körülmények között kellett meg
válnunk tetőled. Olyan sok „miért" kér
dés tolul az ajkunkra, amelyre a felele

tet magaddal vitted oda és Ahhoz, Aki 
ismerte a te életednek minden gondo
latát, Aki látta a te ideális szép lelked- 
nek nagy megrendülését, látta mikép 
női a vágy leikedben oda jutni az Ő 
közelébe, oda, ahol nincsen harc, nin
csen fájdalom, ahol béke, szeretet, tisz
taság és szentség uralkodik. S mi tu- 
vább nem kutatjuk, hogy miért hagytál 
itt bennünket, csak meghajtjuk fejünket 
s imára kulcsolt kezekkel kérjük a jó 
Istent, hogy az a sok szépség, jóság és 
szeretet, fehérvirág leányéletednek sok
sok napsugara, amely bearanyozta má
soknak, legközelebbről „édes kedves 
anyádnak" az életét, legyen ott fenn ju
talom, legyen mentség, legyen bünbo- 
csánat. A közöttünk végzett szolgálatért, 
a nekünk juttatott szeretetért is nyerd 
el égi jutalmadat!

A te koporsód, a te tragikus elmúlá
sod reánk nézve pedig legyen intelem, 
legyen felülről jövő üzenet, hogy sze
ressük a jó Istent mindenekfelett, s sze
ressük egymást is határtalanul, kapcso
lódjunk bele szeretetünkkel és minden 
imádságunkkal leánytársaink életébe, 
vegyük magunkra egymás terheit, küz
delmeit s igy segítsük egymást abban, 
hogy bármily nehéz is a kereszt, Krisz
tusra néző tekintette! viseljük azt, s 
Istenbe vetett hittel, bizodalomma! tud
juk e földön megharcolni az élet nagy 
harcát.

Kedves, jó Testvérünk, Isten veled! 
Fehérvirág leányéletednek e földön 
meg nem valósult álmait m osolyogva 
álmodd tovább a sir öiében', re zavarja 
meg azt a szép álmot semmi sem ! Em
léked szivünkbe zárva búcsúzunk tető- 
led, az egykoii viszontlátás szent re
ménységében !

Kiss Mária.
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Kérelem a nemes szivekhez. Kra- 
•narik Antal trencséni születésű, szlovák 
nemzetiségű utcaburkoló munkást múlt 
hó 7-én négy hónapi fogházra Ítélte a 
bíróság csempészkedésböl kifolyólag. A 
kenyérkeresőjétöl megfosztott család 
azóta a legnagyobb nyomorban sínylő
dik és a szerencsétlen Kramarik fele- 
óge képtelen gondoskodni hét gyer

mekéről. A nyomorba jutott szlovák 
család megmentése érdekében ezúton 
fordulunk a nemes és könyörületes szi- 

tkhez segítségért és kérjük a pénzbeli 
s természetbeli adományokat Kramari- 

kék lakására (Rimaparí u. 284. szám) 
i j u itatni.

A Budapesten m ájus hó 4-től 14-éig ta r 
tandó nemzetközi vásárra  szóló igazolvá
nyok URBÁNY1  E D IT H -nél k ap k a tó k .— 
iRimaszombat M asaryk-tér 9. sz. 1. emelet.)

Csehszlovák cserkészszövetség he
lyi szervezete csütörtökön este a járási 
partársulat nagytermében tartott ülésen 

megalakult. Az alakuló ülés lefolyásáról 
jövő számunkban referálunk.

Harmadik gyógyszertár Rimaszom
batban. A Rimaszombatra engedélye
zett harmadik gyógyszertár tulajdonjo
gát Nozdrovici Pál gyógyszerészmester 
kapta meg. Az uj gyógyszertár a Gömöri- 
uccán nyer elhelyezést.

Műkedvelői előadás volt husvét va
sárnapján a helybeli „Munkás otthon" 
helyiségében, ahol az iparos segéd és 
földmunkás ifjúság adta elő Horváth 
Zoltánnak, lapunk munkatársának „Pa- 
locíündér" cimü 3 felvonásos operett- 
szerü népszindarabját. A szereplők be
csületes törekvéssel jól megtanulták 
szerepeiket s a rendező munkája olyan 
összhangba hozta az előadást, hogy a 
közönség tetszését teljesen megnyerték. 
Egyik-másik énekszám csinosan zendiiit 
föl a kicsiny színpadon, ahol a szüksé
ges díszítések nem hiányoztak. A kö
zönség jórészt betöltötte az otthon 
nagytermét és gyönyört talált az egy- ! 
szerű munkások kulturtörekvésében.

Műkedvelői előadás. A baktii mű
kedvelő ifjúság nagy sikerrel adta elő 
húsvéthétfőjén a „Sárga csikó" népszín
művet és a „Koma" vígjátékot. A ki
tünően sikerüli előadásért dicséretet ér
demelnek az összes szereplők s teljes 
elismerés illeti Miskolczy Márta elemi 
iskolai tanítónőt, aki a darabot lanka
datlan szorgalommal, iigybuzgésággal és 
nagy hozzáértéssel betanította. A sze
replők közül alakításukkal kitűntek : 
Lizák Margit az Erzsiké szerepében, 
Ternák Lajos (Laci), Tinta Zoltán, Ter
mák G'brr,  Mester Gizi, Nagy László, 
Sárándy János, Nagy Matild, ez utóbbi 
a prolog ügyes előadásával is, Bencze 
András a koma szerepében, de jók vol
tak Durzó János, Géza és Póli, Köles 
András, Kövér Kálmán, Osiak János, 
Tinta János, Sárándy Lajos, Babrovszky 
Jolán, Antal Juliska, Sárándy János, 
Bringyár András, Mikó János, Palik Já
nos és Trnavszky György is.

A „Nagymamát" adják elő a Kath. 
Olvasóegylet műkedvelői. A helybeli 
római katholikus olvasóegylet műked
velő gárdája e hó 14. és 15-én este 
mutatja be Csiky Gergely népszerű 
vígjáték át a „Nagymamát", elsőrendű 
szereposztásban, Makovits Lajos rende
zésében. Az előadás mindkét este pon
tosan 8 órakor kezdődik és első nap 
tánczmulatsággal folytatódik.

Inzultálta a bírót a tavaszi segély 
elmaradása miatt. Révai Béla rima- 
tamásfalai munkanélküli, afölötti elke
seredésében, mert a közellátásban ré
szesülők nyilvántartásából törülték, tett
legesen inzultálta Szőllősy János ács
mester, községi másodbirót, aki arcán 
sérült meg. Az idegein uralkodni nem 
tudó munkanélküli ezekután még vas
lapáttal is rátámadt Szőllősyre és őt 
agyonveréssel fenyegette meg, a további 
inzultust azonban Révai társai megaka
dályozták. A tettlegeskedő munkanélkü
lit a csendőrök letartóztatták és átadták 
a kerületi bíróságnak, ahol testi sértés 
és hatóság elleni erőszak cimén eljárás 
indult meg ellene.

Kémkedés gyanúja miatt letartóz
tatott főiskolás. Gergely Kálmán volt 
budapesti egyetemi hallgatót, aki újab
ban a prágai egyetemre iratkozott be, 
azonban édes apja elhunyta óta Ajnács- 
kőn tartózkodott és ott a család tulaj
donát képező malom vezetését látta el, 
szerdán a rimaszombati nyomozó csend
őrállomás közegei előzetes házkutatás 
után letartóztatták és beszállították a 
kerületi bíróság fogházába. Az őrizetbe
vétel kémkedés gyanúja cimén történt.

Bosszúból kémkedéssel vádolta meg
barátnőjét. Napjaink psichózisára igen 
jellemző kémkedési botrány játszódott 
ie szerdán Rimaszombatban. A helybeli 
egyik mulató két alkalmazottja, Proks 
Mária bécsi és Giíick Eszter bártfai 
illetőségű bártáncosnő éjnek idején 
csúfosan összeveszett egymással s a 
két barátnő formálisan összevereke
dett. A botrányt a bártulajdonos loka
lizálta és a veszekedést insceniáló al
kalmazottat, Giiick Esztert nyomban 
elbocsájtotta szolgálatából, mire a ke
nyerétől megfosztott nő véres bosszúval 
fenyegetve meg pályatársnöjét, reggel 
feljelentést tett ellene a rendőrségen 
kémkedés cimén. A teljesen alaptalanul 
meggyanúsított bécsi nőt a rendőrség 
természetesen azonnal letartóztatta és 
beszállította a kerületi bíróságra, a 
vizsgálóbíró azonban a kihallgatások 
befejeztével meggyőződött a feljelentés 
alaptalanságáról és elrendelte a meg
hurcolt bárhölgy azonnali szabadlábra- 
helyezését, ami csütörtökön már meg 
is történt, amennyiben a vizsgálóbíró 
végzéséhez az államügyészség is hozzá
járult.

A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, várm egyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kam ato
zásra  fogad el és azokból visszafizetéseket 
m indenkor azonnal teljesít.

A tornaijai affér újabb fejleményei.
A rimaszombati kerületi biróság vád
tanács most foglalkozott a tornaijai 
afférral kapcsolatban vizsgálati fogság
ban lévő Bede Gyula, Bede Ferenc és 
Ligárt Gyula tornaijai sofförök szabad
lábra helyezés iránt benyújtott kérvé
nyeivel és 10—10 ezer korona óvadék 
ellenében hozzájárult a kérelmek telje
sítéséhez. A szabadlábrahelyezés eddig 
nem következett be, mert az állam
ügyészség felfolyamodással élt a vád
tanács döntésével szemben s igy ezek
ben az ügyekben a kassai felsőbíróság 
fcg végérvényesen határozni. Traylinger 
György tornaijai kataszteri mérnök 
nejének szabadlábra helyezés iránti 
kérelmét a vádtanács elutasította. A 
harmadik hónapja vizsgálati fogságban 
lévő uriasszony és védője felfolyamo
dást jelentettek be a vádtanácsi döntés 
ellen s igy az ő szabadlábra helyezése 
ügyében is, amely 50 ezer korona óva
dék ellenében lett kérelmezve, a kassai 
felsőbiróság fog dönteni. — A tornaijai 
afférral kapcsolatban még szintén vizs
gálati fogságban ülő Tornallyay István
ná és Fejes Mihály soffőr ügyében a 
helyzet változatlan és nevezetteknek 
vizsgálati fogságban kell megvárniok a 
főtárgyalást.

Motorbicikliszerencsétlenség Bát- 
kánál. Mikisa Ottó rimazsaluzsányi la
kos motorbiciklijén Jolsváról hazafelé 
igyekezett és kerékpárjának hátsó ülé
sén Spitzer Jenő ugyancsak rimazsalu
zsányi kereskedőt is magával hozta. A 
bátkai temetőnél az országút zúzott kő
törmelékkel volt kiszórva, amit Mikisa 
igyekezett elkerülni s emiatt biciklijével 
az ut szélén lévő gyalogjáróra kanya
rodott. A hirtelen kanyarodás következ
tében a motorkerékpár kerekei meg
csúsztak és a 40—50 kilométeres se
bességgel rohanó bicikli egyensúlyát 
vesztette. Mikisa még idejében leugrott 
a géptől, úgy hogy jelentéktelen zuzó- 
dásoktól eltekintve, baj nélkül úszta 
meg a karambolt, ellenben a vezető 
nélkül maradt bicikli a háisó ülésen 
helyet foglaló utasával együtt teljes 
erővel nekirohant a közeiben lévő tele

fonoszlopnak és összezúzódott, Spitzer 
Jenő pedig combtöréssel eszméletlenül 
maradt a helyszínen. A súlyosan sérült 
fiatal embert azonnal beszállították a 
rimaszombati közkórházba, a karambolt 
előidéző motorbiciklista ellen pedig gon
datlanságból okozott súlyos testi sértés 
cimén eljárás indult. A kerékpár úgy
szólván hasznavehetetlenné roncsolódott.

Filmszínház. Folyó hó 14. és 15-én 
„0 fensége elárusitónő" c. filmoperett 
kerül szinre, melyben Liáné Haid és 
Willy Forst adják tehetségük legjavát. 
A slágerekről R. Benatzky gondosko
dott. A film meséje idillikus és bájos 
szerelmi regényekből szövődik s az Íz
léses miliőben játszódnak le állandó jó 
hangulatot keltve.

Folyó hó 18 án a „Nyolc kislány az 
evezőnél" cimü német verziós film ke
rül előadásra, mely egy kislány első 
szerelmi regényét tárja elénk színekben, 
változatos jelenetekben. Főszereplők : 
Karin Hardt, Theodor Loos, Matta Zieg- 
ler, A. Ghita.

Folyó hó 19-én a „Hozzátok őket él
ve haza" cimü dzsungelfilm kerül sorra, 
mely lényegesen különbözik az eddigi 
hasonló filmektől. Rendkívül idegfeszi- 
tően bemutatják a vadállatok kézreke- 
ritését, látni fogjuk egy tigris és óriás
kígyó borzalmas éleí-halálküzdelmét. — 
Ezen filmvételek egy külön e célra ki
küldött expedíció áital készültek, örökös 
életveszély és embefölötti fáradtságok 
árán, melyek során sokszor hetekig 
tartó előkészületeket kellett tennie, mig 
felvételre alkalmas izgalmas jelenetek 
kerülnek a gép elé.

Rádidvásárlók vigyázat!
Az összes világmárkás készülé
kek kaphatók kedvező részlet- 
fizetésre és

10°  0-aI olcsóbban készpénzért 
T E C H N IK A

V árnossy B éla  Masaryk-tér.

Egy évre Ítélték a halálos pár
baj vádlottját. Ez év január hó 
16 án, mint annak idején közöltük, a 
darnyai erdőségben halálos párbajt ví
vott egymással két erdőör, Bódi József 
és Farkas József, akik egyébként régi 
riválisok voltak. — A jelzett nap reg
gelén Farkas baltával megtámadta Bó- 
dit, kifogásolván azt, hogy mit keres 
Bedi az ö rayonjában. — Amint Farkas 
az éles baltával Bódi felé vágott, annak 
bal vállán a kabátot kettészakította, majd 
megfogta erősen Bódi kezét és újabb 
csapásra emelte fel a fejszét. — A két 
erdőőr között életremenő dulakodás ke
letkezett, miközben Bódinak sikerült 
kiszabadítani magát Farkas vasmarkai
ból, kivette revolverét és önvédelemből 
Farkasra lőtt, akinek a golyó hasába 
fúródott s rövidesen a helyszínen ki
szenvedett. Bódit a csendőrség letar
tóztatta s beszállította a rimaszombati 
kerületi biróság fogházába. Ügyét a ke
rületi biróság február 21-én tárgyalta. 
A vádhatóság erős felindulásban elkö
vetett emberölésben kérte elitéltetését 
s a kerületi biróság nem állapítva meg 
a jogos önvédelmet, — mert az indo
kolás szerint Bódinak meneküléssel is 
módjában állott volna ellenfele Htjából

I Kinő APOLLO mozgó B

I
 Szombaton és vasárnap, április 14-15-én ez idény W. 

legsikerültebb filmoperettje német nyelven rj

ő fen ség e  elárusitónő |
Főszereplő Liáné Haid és Willy Forst. jjí

Szerdán, április !S-án gyönyörű németül beszélő 
film. Egy kislány első szerelmi regénye

8 k is lá n y  az evezőnél
Fősz. Karin Hardt, Theodor Loss, Marta Ziegler.

Csütörtökön, április 19-én szenzációs érdekfeszitő 
dzsungel film, mely bámulatba ejtette a világot

H ozzátok őket élve haza

elkerülni, — bűnösnek mondotta ki a 
vádlottat a vád szerint s az összes eny
hítő körülmények figyelembe vétele 
mellett el is Ítélte Bódit egy és félévi 
börtönre föltételesen.— Az áliamügyész 
súlyosbításért felebbezett, de a védő is 
felebbezett, kérve a jogos önvédelem 
megállapítását és a vádlott felmentését. 
A kassai felsőbiróság április 9-én tár
gyalta az ügyet, elfogadva az védő ér
velését és megváltoztatta az Ítéletet. A 
felsőbiróság uj Ítéletet hozott, mely sze
rint kimondja azt, hogy a jelen esetben 
jogos önvédelem nem forog fenn, mert 
ellentétben a régi magyar kúria állás
pontjával, módjában lett volna a vád
lottnak meneküléssel elhárítani a táma
dást, de mégis figyelembe vette Bódi 
szorult helyzetét és emberi lelki állapo
tát, ezért a büntetés mérvét leszállította 
egy évi börtönre és elrendelte, hogy a 
rimaszombati kerületi biróság ezen ki
szabott büntetés felfüggesztése felett 
újból határozzon. Egyúttal a védő in
dítványára addig is elrendelte Bódinak 
azonnali szabadlábra helyezését, ami 
folyó hó 10-én meg is történt. Miután 
a kassai főügyész az Ítéletbe belenyu
godott, az Ítélet jogerős lett. A védel
met úgy a helybeli kerületi bíróságon, 
valamint a kassai felsőbíróságon Dr. 
Schalet Joachim helybeli ügyvéd szemé
lyesen látta el.

Mióta dohányoznak a nők? Egy
tudományos folyóirat szerint a legrégibb 
dohányzó nőről egy 1555 iki krónikás 
beszél, ez nikaraguai nőkről szól, akik 
dohánytekercseket szivíak. Kétszáz év
vel később brazíliai dohányzó nőkről 
szól több feljegyzés : ezek szerint a bra
zíliai nő papircsomagba göngyölt do
hányt szívott. Ötven évvel később már 
Északamerikában is voltak dohányzó 
nők : ebéd után dohányzás mellett tere
feréltek. A 19 ik század elején, a fel
jegyzések szerint már Európában is el
terjedi a nők dohányzása, noha több
nyire titokban gyakorolták,

Betiltották a gömörfügei magyar 
műkedvelők r.épszinmüelőadását. A
gömörfügei magyar műkedvelők elha
tározták, hogy bemutatják a „Tolonc" 
cimü nép zinmüvet és az előadás enge
délyezése iránt kérvényt annak rendje- 
módja szerint idejében benyújtották a 
tornaijai járási főnökhöz. A járási főnök 
közvetlenül az előadás előtti napon át
iratban tudatta, hogy az előadást nem 
engedélyezi. — Minthogy az előadásra 
már minden előkészület megtörtént és 
már a jegyek legnagyobb részét is el
adták, az elősdás rendezői mindent 
megkíséreltek, hogy a járási főnököt 
elhatározásának megmásitására bírják. 
A járási főnök azonban hajthatatlan 
maradt s igy az előadást nem tartották 
meg.

IR O D A L O M .
Keller Imre uj regénye a forradalom 

utáni Kassáról.
Gyértermésii szlovenszkói könyvpia

cunk a múlt napokban újabb hazai 
tárgyú munkával gazdagodott : Keller 
Imrének, a Kassán élő kitűnő Írónak 
és mükriíikusnak „Tisztán egy életen

EBSE

a világ legjobb keserűvize!
Ha nincsen étvágya, a nyelve sem tiszta, 
néhány korty IGMANDI étvágyát meghozza. ♦ Az IGM ÁNDI gyógyvíz, soh’ sem hagyja cserben, 

kitűnő hatása mindig gyors és enyhe.
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át“ cimti kétkötetes uj regénye, amely
ben a fiatalon elhunyt szlovenszkói 
költőnek, Merényi Gyulának regényes 
életét dolgozta föl, most hagyta el a 
sajtót. A kétkötetes hatalmas mii, amely
ben először jutnak szerephez a forra
dalom-utáni Kassa, mozgalmas és tör
ténelmi eseményektől súlyos napjainak 
főtényezői, az első komoly lépés a rég
óta készülő szlovenszkói regény felé és 
igy érthető az az általános elismerés, 
amellyel a szlovenszkói irodalmi köz
vélemény Keller Imre uj munkáját fo
gadta. A kitűnő iró itteni nem kisszámú 
híveinek tábora bizonyára hasonló ölöm
mel fog tudomást szerezni híradásunk 
révén az uj kassai regény megjelené
séről és a sok megpróbáltatáson át
ment iró uj könyve igy megérdemelt 
könyvsiker részese lesz. A mesterkézzel 
megfestett hátterű regényben Keller 
Imre a kurucváros prevratutáni életét 
vetíti elénk színes és részletdus képek
ben, amelyeket a nagyigéretü Merényi 
Gyulának tragikus élettörténete kapcsol 
szerves egységbe. Témáját a virtuóz 
ügyes meseszövésével dolgozza föl s az 
olvasó mindvégig lebilincselve olvassa 
a mü egymásután száguldó fejezeteit, 
anélkül, hogy érdeklődése csak egy 
pillanatra is megtorpanhatna. Két ide
álisan tiszta lélek élethalálharca való
jában ez a regény, Merényi Gyuláé, 
akit a huszas évek elején a szloven
szkói lira Ígéreteként tartottunk nyilván 
és szerelmeséé : a tanárnőből bárhölgy- 
gyé csúszott s már szinte nem is em
beri mértékkel formált főhősé, aki a 
poklok tornácán is érintetlenül tudta 
megőrizni lelkének makulátlan tiszta
ságát. A szenzációs érdekességei könyvre 
ezúton is fölhívjuk az irodalompártoló 
közönség figyelmét. A két kötetes mü 
kapható minden könyvkereskedésben, 
megrendelhető azonban közvetlenül a 
szerzőnél is, Keller Imrénél, Kassa, 
Szepsi körüt 27. szám.

A Nemzeti Kultúra ez évi 2. száma 
most hagyta el a sajtót rendkívül gaz
dag és változatos tartalommal, melyből 
kiemeljük a következőket: MelichJános 
egyetemi professzor, a hírneves nyel
vész Radla clericus nevével foglalkozik, 
akiről Krofta Emil azt állította, hogy 
első volt az esztergomi érsekek sorá
ban. — A magyar tudományos kutatás 
tisztázta azt, hogy Radla soha sem volt 
esztergomi érsek, most Melich profesz- 
szor a tudományos apparátus felhasz
nálásával azt az érdekes eredményt ta
lálja, hogy Radla neve a szláv Rád tő
ből magyar képzéssel örökítette meg 
nevét. — Alapy Gyula szerkesztő a 
morva-cseh és magyar érintkezés törté 
netéből a Zsigmond uralkodásának ele
jére eső eseményeket tárgyalja, ahol 
Zsigmond bátyjának, Vencel cseh ki
rálynak trónjára törekedett, majd a 
huszita forradalom magyar vonatkozá
sait ismerteti. — Ethey Gyula történet- 
búvár igen érdekes kis dolgozatában a 
Vágvölgy bortermelésének rajzát nyújtja, 
elsőrangú gazdaságtörténeti adatokat 
örökítvén meg az elkailódástól. — Ful
lajtár Ernő a zobori bencés apátság 
történetét folytatja és az apátok műkö
dését ismerteti, az apátság birtokviszo
nyait tisztázza.— Sarlay Soma történet- 
kutató a hosszú török háború (1593— 
1606) alatt az esztergomi érsekség job
bágyait ért szenvedéseit Írja le, melyek 
azokat a török-tatár katonaság részéről 
érték. A dolgozatot a szerkesztő kiegé
szíti több egykorú adattal, amelyekben 
a jobbágyok a magyar kapitányok ellen 
is panaszokat adnak elő. — Alapy 
Gyula Komáromvármegye és a Rákóciak 
címen a bécsi udvar gyűlölködő politi
káját szemlélteti, mely a Rákócziakkal 
szemben az orgyilkosságtól sem riadt 
volna vissza. — Az Adattár igen sok 
érdekes történeti tárgyra hívja fel figyel
münket. Így (Hungaricus) a sárosi szé
kely települést (Töltszék) ismerteti, 
majd a Csap és Ung szavak régi jelen
tésével foglalkozik. Komárom város két 
régi ítélete egymás mellé állítva azt bi
zonyítja, hogy a főbenjáró bűnösök me
nekülnek, a kis tolvajokat pedig fel
akasztják. — Bodó Péter érdekes zálog
levelet közöl, amelyben jobbágyokat; 
vetnek zálogba. Csorba Győző egy új
bányái bünpert ismertet, ahol egy gyer
mekkereskedőt halálra Ítélnek. Haraszy 
Károly régi céhemlékeket közöl. — Az 
irodalmi rovatban több könyv bírálatát 
olvassuk. Szociológiái bibliográfia 1928. 
HaiczI Kálmán : Érsekújvár múltjából,

továbbá Bállá Borisz, Krúdy Gyula és 
más könyvek megbeszéléseit. A Nem
zeti Kultúra előfizetési ára évi 40 Ke, 
könyvtáraknak 30 Ké. Megrendelhető: 
Komárom, Kultúrpalota.

A „Magyar Figyelő" 1934. évi uj 
száma. A csehszlovákiai magyar tudó 
mányos, irodalmi és művészeti társaság 
negyedévenkint megjelenő folyóirata, a 
Magyar Figyelő, most hagyta el a saj
tót. A 260 oldalas, vaskos könyvszám
ba menő folyóirat elsősorban a mai 
csehszlovákiai magyar szépirodalom ke
resztmetszetét adja. Úgyszólván hiány 
nélkül megtalálható a folyóirat hasáb
jain mindenki, aki jelentős irodalmi 
munkásságot folytat Szlovenszkón. Lég 
több számra nézve is a költemény: 
tizenhárom költő (Antal Sándor, Darvas 
János, Földes Sándor,t Forbáth Imre, 
Győry Dezső, Kovács' Endre, Morvay 
Gyula, Palotai Boris, Sándor Ernő, Sza- 
iatnai Rezső, Szenes Erzsi, Vozári De
zső, Wimberger Anna) negyvenegy vers
sel szerepel. A csehszlovákiai magyar 
lira szine-java ez. Aztán tizenkét kitűnő 
elbeszélést talál e számban az olvasó : 
Antal Sándor, Bányai Pál, Egry Viktor, 
Farkas István, Fehér Ferenc, Jamó Jó
zsef, Juhász Árpád, Neubauer Pál, 
Sellyéi József, Szabó Béla, Szombathy 
Viktor, Tamás Mihály tollából. Továbbá 
Sebesi Ernőnek egy egész egyfelvoná- 
sos színmüvét és Darkó István meg
lepetésszámba menő drámájának két 
pompás jelenetét találja az olvasó. Fel
tűnést keltőek a Magyar Figyelő tanul
mányai i s : Sas Andor és Benyovszky 
Károly Kempelen Farkasról Írtak cik
keket. Az elsőé nagyvonalú szellemtör
téneti tanulmány, a másiké pedig egy
korú pozsonyi adatok publikálása. — 
Szalatnai Rezső tanulmányában a cseh
szlovák-magyar szellemi együttműködés 
történetét és kilátásait tette tárgyilagos 
mérlegre. Peéry Rezső esszéje Kassák 
Lajos epikai fejlődését elemzi irodalom- 
kritikai módszerekkel. — A nagyváradi 
Tabéry Géza cikke a legnagyobb ki
sebbségi magyar irodalom útjairól, az 
erdélyi irodalom tizenöt évéről nyújt 
kitűnő képet. — Krammerjenő a cseh 
szlovák fiatal magyar nemzedék legége
tőbb kérdését: Az ifjúsági sajtót ismer
teti uj célkitűzésekkel. — A társaság 
krónikája gazdag beszámoló anyagot 
nyújt a társaság működéséről. — A 
Szemle rovatban nyolc iró tizenhárom 
érdekes szemlecikke foglalkozik a ma
gyarországi és csehszlovákiai irodalmi 
s általában szellemi események és köny
vek bírálatával. — Vezetőhelyen a folyó
irat Maiéter István dr.-nak, a társaság 
elhunyt rendes tagjának, s a Magyar 
Figyelő főszerkesztőjének képét hozza s 
nekrológban méltatja érdemeit. — A 
Magyar Figyelő e száma megvehető 
bármelyik csehszlovákiai magyar könyv- 
kereskedésben, vagy pedig megrendel
hető egyenesen a kiadóhivatal címén : 
Bratislava, Káptalan-u. 13. — E szám 
ára 20 korona, az évenkint négyszer 
megjelenő folyóirat egész évi előfizetési 
ára csupán 40 korona. Mutatványszámot 
készséggel küld a kiadóhivatal.

S P O R T .
F O O T B A L L .

RME—Ragyolczi TC. 3.0 (1:0). Baj
noki. — Biró : Diamant (Losoncz).

RME:* Lőkös I.—Ács, Simon—Katz, 
Szlovencsák, Lőkös II.—Járossy, Dobó, 
Trojka, Haber, Ofcsárik.

Végig zuhogó esőben folyt le a mér
kőzés, melyet a RME igy is biztosan 
nyert meg. A csatársor Trojka vezérle
tével jól feltalálta magát a csúszós ta
lajon és — különösen a második fél
időben — erősen bombázták a ragyolci 
kaput, melyet csak a szerencse és a jól 
védő kapus mentett meg a további gó
loktól. A RME — egy-két játékos kivéte
lével — nagyon jó volt. Dicséretükre válik 
a jó munkabeosztás, dacára a nagyon 
nehéz talajnak, végig jól bírták az ira
mot. A két bekk — különösen — na
gyon jó volt.

A ragyoleziak nem játszottak olyan 
jól, mint legutoljára Rimaszombatban a 
RPS ellen. Ugyláíszik, nem nagyon bír
ják a sáros, vizes pályát. A védelemben 
Tóth kapus és Hódul hátvéd sok gól
tól mentette meg csapatát.

Sok gólhelyzet után Trojka szép gól
jával vezet a RME. Egy perc múlva

újra nagy alkalom adódik a RTC kapu 
előtt, de Tóth kapus ügyesen ment. A 
32 percben a RME csatárok egy-két 
lépésről négyszer is lőnek a ragyolczi 
kapura, de gólt nem sikerült elérni.

Szünet után a 10. percben Haber
16-ról lőtt szabadrúgásával megszerzi a 
RME második gólját, majd a 16. perc
ben újra Haber lő szabadrúgást, a labda 
Lőkös II. lábán irányt változtatva jut a 
hálóba. A RME tovább támadja a ra- 
gyolciak kapuját, azonban további gól 
nem esik.

RME „11“—Hodejovói SC 4:0 (1:0)
II. oszt. bajnoki.

LAFC RPS 10:1 (5:0). Bajnoki mér
kőzés Losonczon. Biró : Spóner.

Fekete vasárnapja volt az elmúlt hé
ten a rimaszombati footbailnak. Amióta 
Rimaszombatban rendszeresen footbal- 
lozuak, ilyen súlyos vereséget csapa
taink ritkán szenvedtek. Mi, akik tár
gyilagosan Ítéljük meg mindenkor a 
helyzetet, tudatában voltunk annak, 
hogy a RPS csapata csak nagyon cse
kély eséllyel veszi fel a harcot a rop
pant megerősített LAFC csapata ellen 
és minden erejét össze kell szednie, ha 
tisztességes eredményt akar elérni. Erre 
azonban, ami bekövetkezett, még a leg
képtelenebb túlzás mellett sem számí
tottunk, de nyugodtan állíthatjuk, hogy 
maga az ellenfél sem.

Hogy kikben és hol volt a hiba, nem 
kívánjuk firtatni, mert biztosra vesszük, 
hogy azt mindenki a legjobban magá
ban érzi, de a jövőre való tekintettel 
feltétlenül és nyomatékosan felvetjük az 
erkölcsi felelősség kérdését, annál is 
inkább, mert ebben az esetben nem 
tisztán egyesületi érdekről, hanem ennél 
sokkal többről, Rimaszombat egyetemes 
sportjának jóhirnevéről van szó. Nem
csak kérjük, hanem igenis követeljük, 
hogy ennek a mérkőzésnek a következ
ményei minden tekinte'ben vonassanak 
le s hogy a hatalmas fejlődésnek indult 
rimaszombati |sport ennek a legkisebb 
hátrányát se érezze.

Elsőrendű kötelessége és érdeke a 
vezetőségnek, valamint a csapatoknak 
is, hogy azt a hatalmas és minden 
áldozatra elszánt tábort, amely mögöt
tük áll és a város lakosságának ará
nyához viszonyítva bármelyik nagy vá 
rosnak is dicsőségére válna, megfelelően 
rekompenzálják, mert ellenkező esetben 
annak súlyos következményeit elsősor
ban az egyesületek, illetve csapataik 
fogják érezni. Mi bízunk abban, hogy a 
vasárnapi csúfos kudarcnak meg lesz 
az eredménye, hogy a jövőben fokozat- 
tabb mértékben fognak ügyelni arra, 
hogy hasonló esetek elő ne forduljanak 
és hogy retorziókra ne kerüljön sor.

A mérkőzésről nincs mit írnunk, 
hiszen az eredmény mindenért beszél. 
Nem keresünk bűnbakokat és nem ke
resünk mentséget, ez utóbbit annál ke
vésbé, mert hiszen mentséget ebben az 
esetben semmi körülmények között sem 
találnánk. Egy-két ember kivételével 
csupa s z ív  és lélek nélküli játékos 
ődöngése kilencven percig a pályán, 
sportszerűtlen és férfiatlan nemakarás, 
egymás kritizálása, veszekedés és a 
fináléban 10 gól.

RPS „11“—LAFC „11“ 1:0 (1:0) II.
oszt. bajnoki, melyben a jobb RPS lett 
a győztes.

FTC—TSC 10:0 (6:0). A tornaljaiak 
nem tudtak komoly ellenféllé válni a 
góllövő formájukban lévő fiilekieknek.

ASC—PSC 4:2 (0:2). Szép teljesít
mény az ASC-től, tekintve, hogy Pelsőc 
a félidőben már 2:0-ra vezetett.

A tabella állása :
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1 LAFC 9 8 i 53:11 1 6o FTC 9 7 — 2 52:09 1 4
3 RPS 9 6 1 2 2 7 : 2 0 1 3
4 RME 9 5 1 3 26:16 11
5 RTC 9 4 1 4 20:20 9
6 ASC 9 3 1 5 11:30 7
7 PSC 9 — 1 8 10:39 1
8 TIMES 9 — 1 8 4:38 1

Vasárnapi programm.
Rimaszombat: RME—LAFC.
Ragyolcz: RPS-  RTC.
Apátfala: FTC—ASC.
Tornaija: TSC -PSC.
A RME—LAFC mérkőzés elég nagy 

fontossággal bir, különösen a LAFC rá. 
Ha a LAFC ezt a mérkőzést megnyeri, 
akkor már 90 százalékos bajnok. Ismer
ve, azonban a RME küzdeni tudását, ha 
a LAFC győzni akar, nagyon kell dol
goznia a — különösen a múlt héten 
feljavult — RME ellen. A mérkőzés fél 
4 órakor kezdődik. Előtte 2 órai kez
dettel a II. oszt. csapatok játszanak.

A RPS átszervezett csapattal megy 
Ragyolcra.

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

Ozletheljiség bérbeadó, 
esetleg eladó:

:ét szoba, konyha, kamra, mindenfél
melléképülettel és gyümölcsöskerttel. 

Vasúti állomás közelében. Járásbíróság 
és járási székhely, polgári f u és leány

iskola. — Cint a kiadóban.

Linóleum-maradékok
m étere Kő 15*—

KOVÁCS-ÁRUHÁZ
Rimaszombat Masaryk-tér.

egy kétszárnyas vasajtó.
Cím  a  kiadóhivatalban.

A Rimaszombati Bank állagkimutatása 1934. márc. hó 31-én:
Ke 592 413 85 — Váltók: 
Részesedés: Ké 3400’— 
Ke 1.554.189 30 Vagyon-

VAGYON. Készpénz és azonnal esedékes követelések 
Ké 2.051.403-—. Értékpapírok: Ke 881.379 —
Adósok: Ke 2.114.20945. — Egyéb aktívák 
tételek összege Ke 7.196.99460.

T E H E R .  Részvénytőke: Ké 1.200.000'—. Tartalékok : Ké 347.57570. Nyugdíjalap : 
Ké 355 242'—. Betétek könyvecskére: Ké 4.062.551'- Hitelezők: 
Ke 1.029.83785. Egyéb passzívák : Ke 20l.788'05. Tehertételek ősz- 
szege : Ké 7.196.994'60. Az Igazgató-tanács.

Gömörmegyei Nép- és Iparbank Részvénytársaság Rimaszombat.
Állagkimutatás 1934. március hó 31-én.

VAGYON. Értékpapírok: Ké. 1500'—. — Adósok: 2.152.94704. — Egyéb aktí
vák : Ke. 1.618.865 87. — Vagyontételek összege : Ke. 3.773.312'91.

T E H E R .  Részvénytőke: Ke. 640.000'—. — Tartalékok: Ke. 459 36070. — Ala
pok : Ké. 58 387'—. — Betétek könyvecskére : 213.281'—. — Hitele
zők : Ké. 2.402.284 21. — Tehertételek összege: Ke. 3.773.312'91.

Rimaszombat, 1934. március 11. Az Igazgatóság.

Rimaszombat, 1934. Nyomatott R áb ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


