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hellyel 57,43J—III—21. szám alatt engedélyezte.

A zsolnai határozat után.
I r t a :  MÁRKUS LÁSZLÓ.

A magyar egység ügyében pro 
es kontra elhangzott annyi nyilat
kozat s a keresztényszocialistapárti 
vidéki szervezetek meghallgatása 
után, az elvben az egységhez hoz
zájárult pártvezér és pártelnök Zsol
nára gyűlésre hívták össze az or-: 
szágos keresztényszocialista párt 
vezetőségét s illetve végrehajtóbi
zottságát.

A szerdán megtartott zsolnai 
gyűlésen a keresztényszocialista 
párt kötött marsrutáva! bizottságot 
küldött ki az egypártba tömörülés, 
mellett zászlót bontott s a magyar 
egység megteremtésére az itteni 
magyarsághoz kiáltványban fordult 
magyar nemzeti pártvezetőséggel 
való tárgyalások felvételére.

A magyar egység kérdésében 
eddig elhangzott hozzászólások fő
leg és túlnyomórészt az egység mel
lett foglaltak állást, az elenyészően 
kisebbszámu ellenzők részben ide-
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egység mellett megnyilatkozó több
ségiakarat negligálását.

Mert minden kifogással, nyaka- 
tekert indokolással élhetnek a ma
gyar egységet, az egységes ma
gyar pártot ellenzők, csak azt nem 
mondhatják, hogy a magyarság 
többsége mellettük van. Nem ! Mert 
nincs! Szavaztatnák csak meg eb
ben a kérdésben a magyarságot, a 
magyar választókat, milyen hatal
mas, elnyomóan fölényes győze
lemmel kerülnének ki a szavazás
ból az egység hivei. Szabad és le
het-e hát ilyen körülmények között 
szembehelyezkedni a többség aka
ratával ? Nem !

Mi, politikai pártoktól függetlenek,
tisztán magyar szempontból és tár
gyilagosan nézzük a helyzetet és 
úgy szűrjük le véleményünket.

A magyar egység kérdésében

nem lehet semmiféle kertelésről, 
személyi, pártpolitikai tekintetekről 
szó s nem szabad mellékkérdések
kel komplikálni az ügyet. A fontos 
csak egy: az egység! A magyar
ság egysége! Az itteni magyarság 
erejét növelő s fennmaradását biz
tosító egység. Erről és csakis erről 
lehet sz ó !

Hogy mennyire fontos éiniaka- 
rásunkban, jövőnkben ez, bizo
nyítja a sikertelenséget harangozok 
örvendezése. Gondolják meg hát a 
sorsunk vezetésére választottak és 
a meginduló tárgyalásokba azzal a 
tudattal bocsátkozzanak, hogy a 
fejlődés irányvonala az egység felé ! 
vezet, a jövő csakis az egységes ! 
pártié lehet s igy nekik előbb, mint 
később egyedül csakis ebben az 
irányban kell dolgozniok s a ma
gyar egységet inkább előbb, mint 
később, meg kell teremteniük, — 
még a zsolnai határozat ellenére | 
is. Ezt akarjuk, igy kívánjuk, ősz- ; 
tály és felekezeti különbség nélkül 
mi, magyarok !

lógiai ellenvetéseket, részben párt
politikai aggodalmakat és személyi 
okokból eredő kifogásokat hoztak 
fel álláspontjuk alátámasztására.

Nem célunk most ezeknek a kü-: 
lönben t i s z t e l e t r e m é l t ó  ellen- 
véleményeknek a meggyőzés jó
szándékával való részletes ismer- 1  
tetésébe, boncolgatásába bocsát- j 
kozni, annál kevésbbé, mert azzal 
a napisajtóban érdemben már úgyis; 
annyian s nálunk hivatottabbak is 
többizben foglalkoztak. Ezúttal csu
pán a zsolnai határozat után a 
magyar egység kérdésében beállott 
helyzetképet akarjuk felvázolni. 
Meglátszóan határozott vonásokkal. 
Es röviden.

Az elhangzott ellenvélemények, 
a felvetett fontos és forró kérdés
sel telt tálat kerülgetek körbefutko- 
sása, a hivatalos és nem hivatalos 
alakban történt gáncsoló megnyi
latkozások után a zsolnai határo
zatra elkészültén : egy cseppet sem 
lep meg a kötött-marsrutás bizott
ság kiküldés.

A kimenesztett bizottság felveszi 
a tárgyalás fonalát a magyar nem
zeti párttal, de hogy az eredeti 
elgondolás szerint nem teremtőd
het meg a magyar egység a zsol
nai határozat után, — kétségtelenül 
bizonyos. Hogy a két párt milyen 
megállapodásra jut és, hogy egy
általán megállapodik-e, fölötte két
séges.

Végtelen szomorúság, fájdalmas 
sajnálat tölti be minden nemzete 
és faja sorsát szivén viselő magyar 
ember kebelét, látva ezt a turáni- 
átkos egyetnemértést s a magyar

Rimaszombat város ezévi programja.
Interjú a város vezetőségével.

Az induló év elején mindenki kíván
csian várja a jobb jövőt, a jobb jövő 
reménységét s ezekben a nehéz idők
ben, mikor a város lakosai súlyos gon
dok között élve nem is sejtik ma, hogy 
mit hoz a holnap: fontosnak véltük, 
hogy a város jelenlegi vezetőinek ez ‘ 
évre vonatkozó terveit, elgondolásait az 
illetékes tényezőktől megtudjuk.

E célból felkerestük városunk két ve
zetőjét és pedig városunk biráját, Dr. 
Eszenyi Gyulát és városunk vezető 
jegyzői főtitkárát, Harsányi Aurélt.

Amint a régi városháza vaskapuján be
léptünk, már az első benyomás döbbe
netes, az ott szorongó, élelmiszer-jegye
ket, avagy kenyér kiosztást váró nagy
tömeg láttára. Szomorú ez a látvány, 
hogy ennyi ellátatlan, Iliéivé az állam 
ellátására szoruló szegény munkás csa
ládunk van.

A tolongó tömeg között fölkerülvén a 
hivatalba, éppen együtt találjuk a ve
zéreket, amint valami rendeletet magya
ráznak.

Mind a kettő homlokán gondráncok 
futnak végig, mindkettőjüket azon gon
dok foglalkoztatják : hogyan s miként 
lehelne a város javára, a lakosság jólé
tén dolgozni és miképen lehetne a 
munkanélküliek nehéz sorsán munka
teremlésével segíteni. — Könnyű a fe
lettes hatóságoknak akta csomókat tör
vény és paragrafusok ismeretével elin
tézni, ám nehéz idelent apró egziszten
ciák sokszor életérdekeit lelkiismerete
sen összhangba hozni a fennálló tör
vény és rend parancsoló szigorával.

Fölteszük az első kérdést: mennyi vá
rosunkban az ellátatlanok száma, akik 
állami, részint városi segítségre szorul
nak? — Készséggel kapjuk meg a vá
laszt, amely elszomorító azért, mert vá
rosunk népességi arányához képest 
blokkrendszerü állami segítségben ré
szesül : 254 azoknak száma, akik a tél

folyamán rendszeres ingyen kenyér, hét 
20 Ké-s blokk, burgonya, cukor, rizs 
stb. állami segítségben, mint természet
beni segélyben részesülnek.

Az ellátatlanok száma szaporodik 
azok számával, akik a rendszeres álla
mi segítségben nem részesülnek, hanem 
kifejezetten a város támogatására szo
rulók, akikről ma már rendszeres ka
taszter van fölfektetve a város szociális 
ügyosztályában, ahol 280 rimaszombati 
illetőségű és 141 nem helybeli illetősé
gű, de pár év, vagy rövidebb idő óta 
városunkban tartózkodó teljesen lesze
gényedett és ínségre szoruló van nyil
vántartva.

Népkonyhánk karácsony óta van 
üzemben, ahol 392 személyre főznek je
lenleg is meleg, tápláló ebédet, emellett 
a pusztákról 38 gyermek jár be a déli 
meleg levesosztásra. — Sajnálatos, hogy 
a szociális ellátás és gondoskodás csak 
a városokban rendszeresített és igy azon 
nehéz helyzetben vannak a városok, 
köztük Rimaszombat is, hogy a környé
ki falvakból és tanyákról bevándorolt 
idegen illetőségüekről — akik csak rö
vid idő óta tartózkodnak városunkban — 
Rimaszombat nem gondoskodhatik, mert 
hiszen ez által magára zúdítaná a kör
nyék Ínségeseit és hallatlanul megnö
vesztené városunk szociális kiadásait. — 
Igen sajnálatos azon tény, hogy ezekről 
az idegen illetőségüekről akiket ép
pen a szociális gondolkodás csalogat be 
városunkban — saját községük egyálta
lán nem gondoskodik. Városunk veze
tősége hiába szólítja fel már évek óta 
az illetékes községeket, hogy ellátatla- 
naikról gondoskodjanak, ez a felhívás a 
községek legnagyobb részénél mindez- 
ideig meghallgatásra nem talált.

De ezen kívül városunk még kiveszi 
a részét a szegények megsegítésében in
gyen fának a kiutalásával is, amely a 
folyó évben mintegy 350 ürméter tüze

lőfát juttat teljesen ingyen és házhoz 
szállítva az erre reá szorulóknak.

Hozzászámítva még a rendszeres havi 
segélyezetteket is, kiknek száma 35-öt 
tesz ki s kik 50 Ke havi segélyben ré
szesülnek, valamint tekintetbe véve azt, 
hogy a városi szegények intézetében, il
letve elaggottak otthonában 18 egyén 
részesül teljes ellátásban és mind eze
ken kívül városunk még rendkívüli se
gélyt is ad az arra reá szorulóknak, 
nyugodt lélekkel állíthatja Rimaszombat 
város jelenlegi vezetősége, hogy szociá
lis kötelességeit városunk erején felül 
teljesiti.

Bár nem hangos reklámmal dolgozik 
e tekintetben városunk vezetősége, de 
minden utat és módot igyekszik meg
találni a rászorulók megsegítésére. — 
Újabban, kb. egy éve a koldulások meg
akadályozása céljából még rendszeres 
heti 5 Ke s segélyeket is ad a koldu
lásra szorulóknak.

Feltesszük a következő kérdést : Mit 
és hogyan akar Rimaszombat város ve
zetősége megoldani a folyó évben, ami 
egyrészt városfejlesztési, kulturális, köz
egészség ügyi haladást jelentene, más
részről ezekkel a kérdésekkel kapcsolat
ban van-e kilátás oly közmunkákra, me
lyek a dolgozni akaró munkanélkülieknek 
és iönkrejutás szélén álló iparosoknak 
munkát és megélhetést biztosítanának ? — 
A választ felváltva kapjuk, egyik a má
sikat kiegészítve, a következőkben:

A Rima folyó szabályozása annyira 
akut kérdés, oly sok esetben volt már 
általunk úgy gyűléseken, bizottságokban, 
valamint külömböző küldöttségek előtt 
feltárva és megvilágítva, hogy az ebben 
az ügyben eddig elhangzottakhoz csu
pán annyi hozzáadni valónk van, hogy 
ama bizottság, mely a legutóbbi köz
gyűlés megbízásából a beszterczebányai 
folyam mérnökséghez küldetett ki, a fo
lyó szabályozásával kapcsolatos vizjogi 
kérdések gyorsabb elintézésének kisür
getésére, eredményesen járt el s azon 
örvendetes hirrel tért vissza, hogy a 
munka a folyam-mérnöki hivatalban be
fejeztetett s az egész iratcsomagot már 
a napokban az országos hivatalhoz ter
jesztik fel, további felülbirálás céljából 
s a vizjogi bejárás ez év március hó 
17-re ki is tűzetett.

Az ismételt intervencióknak ebben az 
ügyben is meg volt az eredménye, mi
vel a többi más folyam-szabályozási 
terv előtt a miénket soronkivül intézték 
el s igy minden reményünk meg van 
arra, hogy a munkálatok már a nyár fo
lyamán valószinüleg meg is indulhatnak. 
Sőt reménységünk lehet arra nézve is, 
hogy esetleg egyes előkészítő munkák, 
mint amilyenek többekközött a kőfejtés 
és idomitás munkálatai, még ezen hiva
talos eljárások előtt megkezdődhetnek s 
ez is munkát jelentene úgy a munkások, 
mint a fuvarosok számára.

A Rima-szabályozási ügy legnehezebb 
része az, hogy mivel az országos hivatal 
adja a szabályozási munkálatokhoz szük
séges költségek javarészét, — mintegy 
80%-át, — így természetesen városunk 
munkája csakis a kérésben és a munká
latok esetleges sürgetésében merülhet 
ki, mert elvégre a munka megkezdése 
mégis csak az anyagilag legnagyobb 
mértékben érdekelt országos hivataltól 
függ. — De hála az országos hivatal 
megértő referensének, ottani érdeklődé
sünk alkalmával minden tekintetben a 
legnagyobb megértéssel találkoztunk, 
amit ezen ügynek aránylagosan gyors 
elintézése is igazol. Hogy ezen ügy mind
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ennek dacára elhúzódik, ennek az az oka, 
hogy a terv nem csak nagy méretű, ha
nem az üggyel kapcsolatosan az elinté
zés törvényes formáinak keretébe telek
könyvi kérdések, birtok eltolódások és 
külömbőző érdekek egész tömege cso
portosul össze. Mindezek kidolgozásra 
várnak, mielőtt a munkálat technikai ré
sze, vagyis maga a szószoros értelmé
ben vett munkálat megkezdődnék.

Városunk vezetőségének gondja van a 
helybeli leány- és polgári iskolaépület 
vízvezetéki kérdésének megoldására is, 
amelynek tervei kidolgozott állapotban 
a felettes hatósághoz — országos hiva
talhoz — még a tél folyamán felter
jesztettek. Ezen munkálatokhoz meglé
vőn a város részéről szükséges hozzájá
rulási összeg is — remény van arra, 
hogy ezen munkálatok, — ha az enge
dély a fölöttes hatóságtól vissza érkezik 
— rövidesen megkezdődnek.

Nagy súlyt helyez a városi vezetőség 
a Budapest-Vác-Kassai műút városun
kon keresztül vezető szakaszának ren
dezésére, vagyis részben kiburkolására, 
részben alá-csatornázására. Ez a kérdés 
ebben az évben valószínűleg teljes elvi 
megoldást nyert, amennyiben a járási 
főnökség technikai ügyosztálya a leg
nagyobb kézséggel áíérzi az ügy fontos
ságát. A helyes megoldás elsősorban 
közegészségügyileg kívánatos a Főtér, 
Stefanik és Losonci utca lakóinak, akik 
a nyári meleg napokban sokat szenved
nek az utcai portól, dacára annak, hogy 
a város vezetősége ezen útszakaszt 
naponta történő többszöri locsolással 
igyekszik türhetőbbé tenni. — Ez a kér
dés halasztást nem tűrő és gyökeres 
megoldásra vár. — A terv az, hogy a 
Főtér és a Stefanik utca átmenetileg fe
lületi kezelést nyerne, mig a Losonci 
utca a városkerttől a Ferenczy utcáig, 
vagy legalább is az izraelita templomig 
kockakővel bnrkoltatnék ki. Az utcák 
rendezésével kapcsolatosan nehéz kér
dés a Stefanik utcán a vízáteresztő csa
tornák kérdése, amelyeket fenn kell tar
tanunk a Kmetty, Szentpétery és Pokorá- 
gyi utcák vizének levezetésére is. Ezt a 
kérdést a technikai ügyosztály a város 
bevonásával olyképen igyekszik megol
dani, hogy a jelzett utcák eső- és csa
padék vize a Stefanik utcán földalatt ve
zetett zárt csatornában vezettetnék le a 
Nagyhid utcán keresztül a Sodomába, 
illetve a malomárokba. — A város által 
készített terveket az országos hivatal 
most bírálja felül.

A Losonci utca szakaszának kiburko
lása már nehezebb kérdés, belekepcso- i 
lódik a megnyitandó uj ut-szakasz tér- j 
vébe, amely az Akasztóhegyre vezettetnék 1 
fel s ott kapcsolódnék be az országos! 
föutba. Remélhető, hogy az intéző kö
rökhöz benyújtott kérelem, melyben 
megjelöltetett az az áldozat is, amit a 
közönség érdekeinek szempontjából a 
városnak meg kell hozni (csurgák, csat
lakozások kiképzése) ugyancsak megér
tésre talál.

Ez átrendezéssel kapcsolatosan föl
merült a Rimaszombat-Dúsa Várgede-i 
vicinális ut kiépítésének kérdése is. 
Ezen útszakaszhoz tartozik a Tamásfal- 
vi utca is, melynek kiburkolása az ut- 
épitészeti bizottság megértésével talál
kozott úgy, hogy ennek végrehajtása 
már a nyár folyamán megtörténhet. 
Ezen vicinális ut kiépítése igen fontos 
a város közönsége, de különösebben vá
rosunk erdőgazdasága szempontjából, 
amennyiben városunk erdei terméke kö
rülbelül 70—80 évig ezen útszakaszon 
szállittatik be városunkba, igy ezen ut- 
szakasz városunk egyik főútvonala. — 
Ha ezen útszakaszt az idén sikerül ki
építeni, csupán egy kis ház-épitési kedv 
és pénzügyi javulás szükséges ahoz, 
hogy városunknak ezen jelenleg még ár
területe, a Rima-szabályozása után egy 
egészséges, szép városrésszé fejlőd
jön ki.

Sajnálatos, hogy a kerületi bcíegse- 
géiyző pénztár hatalmas tervével, mely
nek célja egy külön beiegsegélyző pénz
tári székház építése, nép-, illetve gőz
fürdővel kapcsolatosan, késik ezen nagy
szabású terv megoldásába bekapcso
lódni. Városunk anyagi erejét megfe
szítve, ingyen építési telket ajánlott fel 
ezen székház építéséhez, sőt elvileg he
lyesli azon elgondolást, hogy a székház 
környékén hivatalnok lakások is épül
jenek. Éhez szükséges megfelelő terület 
rendelkezésére állna a kerületi beteg- 
segélyző vezetőségének a tamásfaivi- 
dúsai vicinális útnak korcsolyapálya

felé eső területén, amely részint város- 
fejlesztési, részint pedig a munkás-osz
tály érdekeinek megfelelő, valamint a 
közfürdő, illetve népfürdő elhelyezésére 
is alkalmas lenne. Sőt mi több, köze
lebb hozná a már úgyis állami köz
igazgatásilag eggyé kapcsolt Rimaszom
batot és Rimatamásfala községet.

A város a fenti célra az ingyen telek 
felajánlásával erejét megfeszítve hozott 
áldozatot kizárólag azért, hogy munkát 
és kenyeret adjon városunk munkássá
gának s azért is, hogy ezen forgalmas 
intézmény városunkban ahoz méltó 
épületben helyezkedhessék el. Tekintve 
a kerületi beiegsegélyző jelenleg nagyon 
is kezdetleges berendezéseit és orvosi 
rendelőit, csak csodálkozni tudunk azon, 
hogy ezen építkezés még mindig csak 
szunnyadó állapotban van, holott épen 
a kerületi betegsegélyzőnek, mint szo- 
szocialis intézménynek soronkivüli fel
adata volna munkaalkalom teremtése, 
annál is inkább, mert úgy gondoljuk, 
hogy ehez az anyagi feltétel sem hi
ányzik a jelzett intézménynél,

E tekintetben a város a legjobbakat 
s a kerületi betegsegélyzőpénztári szék
ház építésének mielőbbi megkezdését re
méli.

Ugyancsak megtett városunk vezető
sége mindent arra vonatkozólag is, hogy 
a Jánosi-utnak további kiburkclása 
egészen a vásártérig, illetőleg a vasúti 
sorompóig, illetve a gazdasági iskoláig 
megtörténjen. E kérdés megoldásánál 
nagy segítségünkre van a gazdasági is
kola igazgatója, aki a vásárok alkalmá
val uralkodó tarthatatlan állapotokat az 
illetékes körök előtt kellőképen ecse
telte. Csupán a jelenlegi nehéz pénz
ügyi és gazdasági viszonyok gátolják 
az ezen városrészre vonatkozó azon 
nagyobb szabású terv megoldását, amely 
terv célja egy tehermentesítő főutca lé
tesítése az állomásnál fekvő sorompótól 
kezdődőleg, merőlegesen a Jánosi-útra, 
amelyről városunk vezetősége több eset
ben már tárgyalt is, de amely szép terv 
egyes rövidlátó telektulajdonosok bele
egyezésének hiánya miatt eddig meg 
nem valósulhatott.

A város vezetősége tudatában van 
annak, hogy ezen ut nyitásával kapcso
latosan az építkezési kedv is fellendül
ne, mert az itt fekvő telkeket éppen 
kellemes fekvésüknél fogva most is szí
vesen vásárolják építkezési célokra.

További feltett kérdésünk a város 
vezetőségéhez :

Van-e valami elgondolás vagy kiala
kult terv a város szegényebb lakosai 
lakásínségének megszüntetésére, mert úgy 
tudjuk, hogy a város elhelyező képessége 
már megszűnt ?

Igen, ezt a kérdést állandóan felszí
nen tartjuk s a vezetőség nagy gondját 
képezi a Sereg-i ínséges, valamint a 
többi szükség-lakások megszüntetése s 
a reá szoruló szegénysorsuaknak egész
ségügyi szempontból megfelelőbb laká
sokhoz, illetve lakhatási lehetőségekhez 
való juttatása. Tudjuk azt, hogy a kor
mány Gly értelmű törvény kidolgozását 
tervezi, mely egy bizonyos alap meg
teremtése után havi 50 Ke körüli bér
fizetés, — mintegy amortizáció — elle
nében segélyt nyújtana az ínségeseknek 
arra, hogy egészséges lakásokhoz jussa
nak, mely egy szoba, konyha, éléskamra 
és előszobából állana. Sajnos, a város
nak ezidő szerint nem áll módjában 
pénzbeli támogatást nyújtani ezen célra, 
azonban ha a törvény kiforrott rendel
kezéseivel életbe lép, úgy megoldást 
fog találni a város vezetősége, hogy vá
rosunk szegénysorsu lakosainak lakás
ínségén segítsenek. A kérdés megoldása 
és szerencsés keresztülvitele rendkívül 
nagy horderejű lenne éppen városunk 
munkásságának érdekében.

Megoldásra váró kérdés a város ud
varán a tűzoltói fölszerelés célszerű el
helyezése, valamint gondoskodás egy 
megfelelő tűzoltó laktanya céljaira szol
gáló helyiségről. Célszerűnek fadanánk, 
ha sikerülne a helybeli nőegylet \ezető- 
ségével oly megoldást találni, hogy a 
Tamásfalván fekvő régi Molnár-féle te
lek megvételével, avagy inkább hosz- 
szabb időre való bérbevételével az ott
levő épületkomplexumban elhelyezést 
nyerhetne úgy a kibővített városi elag
gottak otthona, valamint ugyanitt len
nének elhelyezhetők a városi kocsisok 
lakásai és a városi lovak részére is 
istálló volna felépíthető. — llymcdon 
felszabadulna a városháza udvarán levő 
istáiló, amely ma már mint város köze

pén fekvő, bűzt terjesztő és legyeket 
szaporító épület kihelyeztetnék s az 
épület maga átalakíttatnék tűzoltó szer
tárnak, amelyben elsősorban el kell 
helyeznünk a meglévő nagy értékű mo
toros tűzoltó szivattyúnkat.

A tűzrendészettel kapcsolatosan sür
gősen beszerzendőnek tartja a városi 
vezetőség egy kisebb, kimondottan tűz
oltási célra szolgáló szívó  nyomó, ben
zin erővel hajtott tűzoltó fecskendő be
szerzését, amely nagyobb tűz esetére 
nemcsak a vízvezeték tartályából hasz
nálná fel a szükséges vízmennyiséget, 
hanem a malomárokból, illetve Rimából 
kifogyhatatlan mennyiségben volna viz 
tűzoltás céljaira, mert letagadhatatlan 
tény az, hogy egy motoros fecskendő 
városunk tűzbiztonságára nem elegendő, 
amit a legutóbbi évek nagyobb tűzese
tei is igazolnak. (Folytatjuk.)

V isszatekintés.
A „Prágai Magyar Hírlap'1 ez évi 

január 26-án megjelent számának 19 ik 
oldalán foglalkozik „Sobri Jóska" cim 
alatt néhai Jankovich Miklós egynémely 
élményeivel. Minthogy azon közlemény 
— bármilyen jóhiszemű is — a törté- ! 
nelmi hűségnek nem felel meg minde
nekben, az általam ösmertek alapján az 
ott megirtakat helyesbíteni szükségesnek 
tartom, de ezek mellett ennek a való
ban érdekes embernek egynémely él
ményét is feljegyzem.

Nagy Iván szerint a jeszenicei Janko- 
vich-famiiia a törökvilág idején Horvát
országból került Trencsénbe. A család 
egyik ága Nógrádmegyébe származott, 
hol már az 1700-as években a legelő 
kelőbb nemesek között szerepelt. Il-ik 
Jankovich Miklós aranysarkantyús vitéz, 
aki 1741 — 1760-ig hétszemélyestáblai ül
nök. Ennek fia László, nógrádi főszolga
bíró, kinek Skerlecz bárónővel kötött 
házasságából született Jankovich Antal,: 
aki báró Vétsey lányt birt nőül, s ezen 
házasságból született J. István és III.; 
Miklós. Jankovich Antal 1832 tői Nóg- 
rádmegye másod, 1836-tól első alispán
ja, 1844—48-ig pedig Gömör és Kishont 
vármegye adminisztrátora volt. Ezen 
házaspárnak a két fiun kívül, értesülé
sem szerint, még hat leánya is volt, 
akiket gróf Almásy, Draskóczy, Sipeki 
Balás, Károlyi, Luby, Ottlyk és Szilárdy, 
tehát Gömör és Nógrád vármegyék leg
előkelőbb családjainak fiai vettek nőül. 
Jankovich István neje báró Barkóczy 
Rozália, a Miklósé viszont először Gyür- 
ky Xandi, másodszor pedig runyai Sol- 
dos Emma volt.

A Jankovich-család vagyonának zöme 
Nógrádvármegyében feküdt, de Gömör- 
ben is jelentős birtokkal rendelkezett, 
leginkább a Vétsey bárónő utján, aki
vel Jankovich Antal a geszíetei, csornai, 
sidi és darnyai birtokokat s talán a sajó- 
szentkiráiyi több ezer holdas (utóbbi 
megelőzőleg Dancs-vagyon volt) fekvö- 
ségeket kapta ; viszont Antalnak Miklós 
nevű fia a runyai, mintegy 300—400 
holdas birtokot 2-ik neje révén uralta. 
Ezeket azért tartom szükségesnek el
mondani, hegy látható legyen, miként 
Jankovich Miklós nem holmi paraszt- 
nábob, hanem igazi vérbeli nagy uri- 
család gyermeke volt s kizárt dolog az, 
mintha ő nyáron gatyában, télen meg 
ködmönben járt volna. Az a való igaz, 
hogy Miklós ur magas társadalmi mű
veltségű olyan ember volt, aki a zenét 
is igen kultiválta, soha magyar dalokat 
oly magyaros zamattal zongorán játsza- 
ni, mint tóle, senkitől nem hallottam ; 
tényleg rajongója volt a színművészei
nek, amit azzal is bizonyított, hogy 
színtársulatot alakított, mellyel városról- 
városra ment és gondoskodott társulata 
tagjainak anyagi jólétéről a saját tár 
cája terhére is. Emellett kitűnő piszfoly- 
céliövő és vérbeli vadász volt.

Jankovich Miklós közép termetű, szinte 
sárgába menő szőke, dús, de soha 
rendben nem tartott hajzatú, szeplős- 
kezü férfi volt, 2—3 cm. hosszúra nö
vesztett csapzott szakállt viselt s mig 
más rendes férfi bajszát jobbra és bal
ra szoktatja, az övé mindkét oldalon 
balfelé irányult, mert étkezés után szá
ját eként törülte s bajuszát rendbe nem 
hozta. Rendesen puha, úgynevezett tiroli 
kalapot hordott, melynek lyukas tetején 
kikandikáitak csapzott hajfürtéi, ruhá
zata ütött kopott, leginkább vadász
öltöny és erős cip’ő, avagy bagariacsiz
ma volt, melyet egy télen nyáron nya

kára csavart zefir- sál egészített ki, 
melynek egyik vége a mellén, másika 
meg a hátán lógott le. Valójában úgy 
nézett ki, mint egy megszalajtoít ripacs 
színész.

Jankovich Miklósnak Gyürky Alexand- 
rinnal kötött házassága nem volt bol
dog, ugyanis a kiválóan szép menyecs
két Vay József (az állítólag Sobri Jós
kával azonos betyár) megszöktette. Mint 
fentebb emlitém, Jankovich Miklós kitű
nő pisztoly céliövő volt, s Vay ezt tud
va, sokáig elrejtőzve éit ; nem is talál
koztak, csak amidőn Miklós ur már a 
második feleségével élt. Ekkor ugyanis 
nejével Budapestre nrenvén, séta köz
ben a két versenytárs egymással szem
be jött, de Vay Jankovichot felösmer- 
vén, hirtelen megfordult a igyekezett a 
járó-kelők között eltűnni. Azonban Jan
kovich sem volt rest, utána vetette ma
gát és galléron fogta, mire Vay meg
alázkodva kérte bocsánatát a rajta el
követett sérelemért, erre Miklós ur rá
mutatott nejére, kérdést intézett hozzá, 
vájjon tudja-e ki légyen ama nő? taga
dó válasz után igy folytatta : „Az, tu
dod, Jóska, ami megtörtént, hát megtör
tént, azon változtatni már úgysem le
het, de ha azt akarod, hogy ne hara
gudjam rád, akkor kérlek, szöktesd el 
ezt a másik nőmet is." Ezzel kezet 
fogtak, egymástól békésen elváltak, ám
de Vay Józsi a második asszonyt már 
nem szöktette meg.

Történt, hogy egy nagyobb fürdőhe
lyen Jankovich egy előtte ismeretlen 
magyar mágnással a fürdő céllövő szo
bájába találkozott. A mágnás a terem
ben lévőkhöz azon kérdést intézte, 
hogy ki hajlandó egy magyar kártyát 
kitartani, mert szeretné az ász négy 
jelző pontját kilőni. Jankovich azonnal 
vállalkozott. Amidőn aztán a mágnás 
vállalt feladatát teljesítve félreállott, 
Jankovics egy másik ászt nyújtva neki, 
szintén hasonló szolgálattételre szólitá 
fel. A mágnás megütődve kérdé : tud az 
ur célba lőni? mire azzal vágott vissza: 
„Hát én kérdeztem-e, hogy tud-e ön 
lőni." Ekkor kitette a kártyát s ép oly 
pontosan kilőtte az ász négy pontját, 
mint előbb a mágnás.

Én Jankovich Miklóssal 6—7 éves 
koromban a hatvanas évek elején talál
koztam először a szüleim szüretjén, aki 
akkor a szőlők mögötti erdőben kó
pékkal vadászott, volt még egy vadász
társa is, de annak kilétéről számot adni 
nem tudok, mert figyelmemet a Janko
vich személye egészen lekötötte. Az 
előbb megirt módon felöltözve, nagy 
bagariában állt anyám előtt s fogyasztá 
a neki felkínált szőlőt akként, hogy 
álló helyében szedegette le fürtjéről a 
szemeket s azokat egyenként a magas
ba dobva, a szájával fogta fel s úgy 
fogyasztá el. Ilyen produkciót addig 
soha sem láttam, de a produkció fénye
sen sikerült, mert egy szőlőszem sem 
esett a földre, miközben szokatlan se
bes beszédével mulattatá anyámat. -  
Ebben az időben már Miklós ur máso
dik feleségével élt a runyai udvarház
ban. amelynek nagy topolyafás kertjét: 
„a Jankovich úr szeielőjének" nevezte 
a nép, ma sem tudom azonban, hogy a 
„szelelő" voltaképen mit akart jelenteni.

Valamikor a 70-es évek derekán Mik
lós ur Budapesten jártában a Lechner- 
cég Váci-utcai órás üzletében nejének 
egy értékes órát akart venni. A jöve
vényre nézve, az órás olcsó ezüst órá
kat, majd szintén olcsóbb aranyórákat 
mutatott megvételre, mire Jankovich a 
kirakathoz menve, megmutatta az általa 
kiszemeltet, de az órás csak immel- 
ámmal vette elő azt, mondván, hogy 
nem lesz elég pénze annak megvételé
hez. Nagy volt aztán az órás meglepe
tése, amidőn duzzadt tárcájából ezrest 
vett ki s kérte a visszajáró összeget. 
Lechner átadta a pénzt felváltás végett 
segédjének s inte annak, hogy fusson a 
rendőrségre, Jankovichot pedig türelem
re kérte, mig a pénz felváltódik. A se
géd nem sok időre vissza is tért, rend
őrt hozván magával, aki Jankovichot a 
rendőrség elé állitá és midőn ott a 
maga igazolására hívták fel, Tisza Kál
mán miniszterelnökre és Széli Kálmán 
pénzügyminiszterre hivatkozott. Az il
lető rendőrségi tisztviselő elmosolyog
va monda, hogy ilyen trükk már ös- 
mereíes, hisz igen jól tudják a rendőr
ségen, hogy a nevezett két ur igazolása 
felmentené minden további kellemet
lenségtől, ámde a két miniszter ur most 
véletlenül Becsben a deiegácionális ülé-
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sen vesz részt s igy ki nem hallgatható, 
iehát valaki más — ha mindjárt kisebb, 
de hitelt érdemlő egyénre hivatkozzék. 
Szorult ekkor az öreg, mert hirtelené- 
ben nem tudott kire hivatkozni, míg
nem aztán megkérdé, vájjon elégnek 
!aríanák-e Dapsy Vilmos kúriai bíró
nak igazolását? Amidőn Dapsy a sze
mélyazonosságát és azt, hogy nem egy- 
pár, hanem sok ezer forint is megfor
dulhat a Jankovich pénztárcájában, — 
igazolta — megszabadult a rendőri fel
ügyelet alól.

Miklós ur leginkább a vadászatnak 
éit, ellenben gazdaságainak nem nagyon 
nézett utána, igy is volt jövedelem, 
ámde mert a pénzt nem kímélte, illet
ve könnyen adott túl rajta, kezdtek 
anyagi ügyei zavarodni. Ekkor lépett 
előtérbe felesége, átvette a gazdaság 
vezetését és rendbe is hozta azt, ámde 
Miklós urnák csak szűk mértékben 
adta a költőpénzt, aminek az leit folyo
mánya, hogy ahol lehetett, onnan csipe
getett magának életnemüek, állatok, fa, 
gyapjú stb. eladásánál s az elcsípett 
összegeket minden lehetetlen helyekre, 
igy pl. elszakadt butorzathuzat lyukaiba 
dugdosta el, — és erre annálinkább 
szüksége volt, mert neje (amint ő hívta 
. Emma néni“) ha valahova menni akart 
igen szigorúan számiíá ki az útiköltsé
get s elő kellett venni az eldugott pén
zecskét.

„Emma néni" magas termetű, kellő 
„előnyökkel és hátrányokkal" megáldott 
nő vala, egyszerű úri női ruhába öltöz
ve, fejét fekete kendővel bekötés mel
lett — strucztollas kalappal fedte be 
utazás alkalmával, oldalán — nyakba 
akasztva — az elmaradhatatlan szivar
táska, kézi kofferjében soha sem hiány
zott a csibukfeiszerelés és a jó magyar 
dohány, amit úgy vadászaton mint ko
csin ülve szenvedéllyel élvezett. Ha fér
jével (kit egyszerűen Miklóskának ne
vezett) együtt kocsin ültek, mindketten 
csibukoztak, köztük iilt a kedvenc vizs- 
la, az Aladár, s igy vonultak utjokra 
hol két, hol négy tarka lovon, mert 
Miklóska a tarka lovakat szerette.

Történt egyszer, hogy „Aladár" fel
vette a néhai nevet, mire Miklós ur 
Rimaszombatban a kőfaragónál egy em
lékoszlopra a következőket vésette :

Jankovich Miklós és neje 
Sóldos Emma a kedves 

Aladárnak,
s ezt titokban haza szállíttatván, egy 
szép napon elhelyeztette Aladárnak a 
runyai parkban levő sirhalma elé ; de 
hogy „Emma néni" ehez mit szólott? 
azt nem tudom.

Miklós ur különben igen tréfára hajló, 
kedélyes ember volt, mutatja ezt az is, 
hogy egy a közel szomszédjában lakó 
barátjánál kipuhatolva annak azon gyön
géjét, hogy a táviratkihordónak járó 
I forintokat mindig dühösen fizeti ki, 
úgyszólván minden alkalmat felhasznált, 
a vele való távirati összeköttetésre, igy 
egy izben névnapjára küldött hozzá 
táviratot ; a barát dühösen fakadt ki, 
mert neki nem most van a névnapja, 
betekintettek aztán a naptárba s nagy 
gaudiummal állapították meg a hozzá
tartozók, hogy az napon „Simp!icius“-t 
írtak a kalendáriumba a naptárkészitők. 
Más alkalommal meg tudva, hogy ba- 
barátja kitől és mit rendelt, annak ne
vében a kívánt tárgyat jelezve, express- 
csomagot tett postára, amidőn pedfg a 
csomag felbontatott, kisült, hogy a jel
zett tárgy helyett értéktelen tcgladara- 
bok érkeztek.

Volt Miklós urnák egy igen kedves 
barátnője, aki Miskolcon lakott, ide 
gyakran vitte útja, de persze titokban, 
mert „Emma néni" gyanút fogott. Al- 
kalomszerüleg felemliti „Miklóska", hogy 
néki valamely ügyben Budapestre kell 
utaznia, hol 3—4 napot íöltend, tehát 
kér útiköltséget, kapott is annyit, hogy 
a vasúti fuvar és a szállodai béren 
íeiüi neki naponként legalább öt—hat 
forint költőpénze is maradjon, kérte 
tgyben Emma néni, hogy Kuglenó! 
hozzon egy kilo cukkerlit. Miklós ur 
azonban Miskolczon kiszállott, mind 
a négy napot ott tölté és csak midőn 
az állomáshoz kihajtandó volt, jutott 
eszébe a cukkerli. Hirtelen besurrant a 
cukrászhoz, megvette a cukrocskákat s 
mint aki legjobban végezte dolgát, nyu
godtan utazott életepárjához, aki öröm
mel fogadta s azonnal a cukorkák iránt 
érdeklődött. Elő is került a csomag a 
táskából, de nagy megütközést keltett,

amint a csomagoló papírról olvasá 
Emma néni a cukrász nevét, és nem is 
késett csodálkozásának kifejezést adni, 
mondván : „Nem is tudtam, hogy Kug 
ler Schweitzerra változtatta nevét, laka 
sát meg Budapestről Miskolcra tette át."

Emlékezetem szerint 1879. vagy 1880. 
liusvét másodnapjának délutánját egyik 
sógorának házánál töltöttük ; maga a 
ház úrnője is fiatal asszony, de több 
ifjú nő is jött a házhoz. Éppen uzsonná
nál ültünk, amidőn Miklós ur tarka lo
vain az udvarra robogott s az ebédlőbe 
érve, nyomban locsolni kezdte a höl
gyeket, ami nem nagy örömükre szol
gált. Nem is késett a ház úrnője figyel
meztetni őt, hogy a locsolásnak ideje 
már elmúlt, hozzá tévén, hogy Emma 
nénit kellett volna néki meglocsolni, 
de biztos abban, hogy azt nem merte 
megtenni. „Hát az igaz, hogy őt nem 
locsoltam meg, de helyette megöntém a 
falon függő egyik arcképét és szeret
ném azt a legényt látni, aki ezt rajtam 
kívül megcselekedné; igaz, én is ki
kaptam, mert Emma néni rám ripa- 
kodotf, mondván : „Miklóska ! ne osto- 
báskodjék, mert biz Isten keresztül me
gyek rajta de a midőn megkérdeztem, 
hogy aztán Emma néni hol megy be és 
hol megy ki ? rám mordult, hogy „Mik
lóska, maga bolond," s ezzel magamra 
hagyott."

Hamarjában ezeket tudtam összefir
kálni a Jankovich Miklós érdekes sze
mélyéről ; és ha ebben a kálváriajárá- 
sos szomorú időben ezek olvasása köz
ben az olvasók arcára szelíd mosoly
gást varázsolnom sikerült, akkor fárad
ságom kellően van megjutalmazva.

Öreg krónikás.

H Í R E K
Ifjúság.

Életpiros arc, 
csillogó szemek, 
erőtől duzzadt 
ruganyos izm ok ; 
m osolygó ajak, 
acélos derék, 
idő nem marta 
ránctalan homlok.

Tisztalelküség, 
szeretni vágyás, 
könnyen ugorni 
hegy, völgyet, falat, 
akadályoknak 
fittyeket hányó, 
jövőt nem félő  
dolgos akarat.

Tapasztaltabbak  
m egbecsülése, 
előzékenység, 
szerénység, jó s á g ; 
ilyen legyen a 
jövőnk reménye, 
büszke virága:

(7
Egyházi hír. Maiús Andor tornaszent- 

andrási plébános szentsimoni plébá
nossá neveztetett ki. Maiús Andor rima ; 
szombati származású, akinek szentsimoni 
plébánossá történt kinevezésének hírét 
a földiek örömével vesszük és közöljük.

Avatás. Szontagh Árpád, néhai Szon- 
tagh Lászió volt városi jegyzői titkár 
fia, folyó évi január hó 23 án a prágai 
egyetemen gyógyszerész mesterré avat
tatott.

Esküvő. Wendelin Kriszta és Inslitóris 
Sándor, Pozsony város népjóléti íigy-

sz  ifjúság.

Kézimunkák,
kötőfonalak

nagy választékban

KERCSIK-nél

osztályának h. főnöke február 6-án tar
tották esküvőjüket a pozsonyi német 
evangélikus templomban.

Ezüstiakodalom. Rudnay Barna nyug. 
adóhivatali főtisztviselő és neje szül. 
Schwarz Janka a múlt héten ünnepelték 
boldog házasságkötésük negyedszázados 
jubileumát Bátkán, mikor a rokonok és 
ismerősök örömmel köszöntötték az 
ezüsílakodalmas házaspárt.

Rajner László a pozsonyi színház 
énekese lett. Rajner Andor helybeli 
szobafestő fia : Rajner László, aki pom
pás hangjával a Rimaszombati Magyar 
Dalegyletnek értékes tagjaként éveken 
át szerepelt s nem egyizben keltett fel
tűnését, az itteni társadalom segedelmé
vel Pozsonyba került s ott a városi 
színház énekeseként nyert egyelőre al
kalmazást, ami mellett hangjának meg
felelő iskoláztatás utjáni képzésével fog
lalkozik.

Gyászhir. Amint őszinte részvéttel ér
tesülünk: özv. Kubinyi Gézdné szül. Ba
logh Irma, néhai Kubinyi Géza volt 
gömörpanyiti földbirtokos, a joisvai vá
lasztókerület volt országgyűlési képvi
selője, Görnör- és Kishontvármegye volt 
főispánjának özvegye Budapesten 81 
éves korában elhalálozott. Halálát gyer
mekei, unokái s kiterjedt előkelő rokon
ság gyászolja.

Elhunyt plébános. Szkaupil József 
szentsimoni róm. kát. esperes plébános 
72 éves korában meghalt. Nagy részvét 
mellett temették.

Majorossy Rezsőné szül. Kriska Julian
na 63 éves korában f. hó 6 án váro
sunkban meghalt. Temetése f. hó 7-én 
nagy részvét mellett ment végbe. A 
megboldogultban Majorossy Rezső hely
beli cipésziparos hitvesét vesztette el.

A Magyar Család részére Rimaszom
batban és vidékén Fiilep Kálmdnné, Ri
maszombat (Koháry u. 24.) vesz fel elő
fizetéseket.

Kilencvenesztendős a Polgárikor. Az
1846 ik évben alakult Rimaszombati Pol
gárikör ezévben tölti be fennállásának 
90 ik esztendejét. A társadalmi és kul
turális téren vezető és irányitó szerepet 
vivő, nagy és szépmultu társadalmi 
egyesület elnöksége a nem mindennapi, 
sőt ritka jubileum nagyobbszabásu meg
ünneplésének előkészületeiről már is 
megbeszélést folytat s ez ügyben pén
teken este tartott ülésén az elnökség a 
•jubileumi ünnepség tárgyában a választ
mány elé terjesztendő javaslatát állítot
ta össze. Az ünnepségre az ország ösz- 
szes magyar társadalmi és kulturális 
egyesületei, az irodalmi társaságok meg
hivatnak s többek között tervbe véte
tett a két napos jubileumi ünnepély al
kalmából a görnöri magyarság népszo
kásait, néprajzi képét bemutató Gömöri 
kaláris itteni megrendezése és annak a 
helyiszinérői rádió utján való közvetíté
se is. A jubileumi ünnepély végleges 
programját annak idején ismertetjük s 
az előkészületekről a közönséget időként 
részletesen tájékoztatjuk.

Diákmulatság. A rimaszombati cseh
szlovák áll. magyar reálgimnázium ifjúsá
ga szokásos mulatságát— mint már kö
zöltük is — f. hó 22-én tartja a „Tátra" 
nagytermében. A mulatságot részletesen 
jövő számunkban ismertetjük.

Kultúrdéiután. Az itteni iparoskör 
folyó hó 16 án, vasárnap délután 4 órai 
kezdettel tartja meg III ik kulíurdéiután- 
ját a következő műsorral: 1. Ferenczy 
István élete és művészete. (Hogyan lett 
a rimaszombati iakatosinasból országos 
hirü szobrász.) Összeállította és ismer
teti Varga Imre ref. lelkész. — 2. ifj, 
Durda Jánosné magyar nótákat énekel 
cigányzene kísérete mellett. — 3. Dr. 
Andrik Lászió állatorvos : Házi állataink 
néhány fertőző betegségét ismerteti. —
4. Ifj. Durda Jánosné magyar nótákat

20%
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vehet még 21 napon át a felmaradi téli 
árukból, u. m.: kötött árui, harisnyát, 
svettert, pullowert stb. stb.

E napokban megérkeznek az uj fazónu tavaszi angol 
kosztümök. Kérjük a hölgyeket, hogy m ielőtt kosztü

möt vennének, várják ki, mig megérkeznek tiszta gyapjúból készült uj modell
jeink. Kaphatók lesznek minden szinben és nagyságban az ösmert versenyképes 
árakban.

Tavaszi férfi felöltők, kabátok, öltönyök.
Hölgyek és Urak részére minden divatáru cikkben nagy választékunk van.

SBOR FEJ» RIMASZOMBAT

Kinő APOLLO m ozgó
B Szombaton és vasárnap, febr. 8-9-én ide
ig ális németül beszélő alkotás, amely lebi

lincsel és felvidít:
Regina.

Szerdán, febr. 12-én kitűnő amerikai film,
amelyben mindenki megtalálja azt, amit a 

filmtől kíván. Atrakció :
Uccakölyök.

Csütörtökön, febr. 13-án bájos bécsi nagy
film, amely biztosan tetszeni fog. Elejétől 

i végig jól mulatnak :

Egy bécsi valzer.

énekel. — A műsor megkezdése előtt 
és a szünetben szórakoztató zongora- 
számokat játszik : Nagy Tibi.

Mulatságokról, előadásokról, társa
dalmi összejövetelekről csak abban 
az esetben referálhatunk, ha a ren
dezőség erről szerkesztőségünket a 
meghívó és a szokásos sajtójegy be
küldésével idejekorán értesíti.

A „Kadétszerelem", Békeffy-Szilágyi 
nagyhatású 3 felvonásos operettje kerül 
bemutatásra a rimaszombati autóvezetők 
folyó hó 8-án, szombaton este 8 órai 
kezdettel a járási ipartársulat székházá
ban tartandó farsangi mulatsága kere
tében. — A fölötte mulattató operettet 
Fráter József rendezi, ami már előre 
biztosítja a sikert. — A műkedvelői elő
adást táncmulatság követi.

Jelmezbál. A helybeli iparoskör vi
galmi bizottsága folyó hó 22-én este 8 
órai kezdettel az ipartársulat épületében 
farsangzáró jelmezbált rendez.

A feledi iparosok olvasókörének 
farsangi mulatsága. A feledi iparosok 
olvasóköre nagysikerű álarcos jelmez
bált rendezett. Számos szebbnél-szebb 
jelmez vonult fel. — A jelmezek díja
zására 11 értékes dijat adtak össze a 
feledi iparosok és kereskedők. Planzner 
Lajos, Kovaníts Margitka, Brodsková, 
Kót Jucika, Vyrok Ilonka, Földes Lenke, 
Kósik Gyuiáné, Cvicek Karola, Keller 
Barnáné, Zelenka Györgyné és Mogécz 
Gyuiáné nyertek dijakat. — A mulatság 
kitűnő hangulatban a reggeli órákig 
tartott.

FARSANGI mulatságokra házi bálokra tré
fás cikkek kaphatók a LITERATURÁBA.

Meghosszabitják a munkanélküliek 
segélyezésének mai rendszerének ér
vényét. A genti rendszerű munkanélkü
li segélyezésekről szóló törvény decem
ber 31-én lejárt. A parlament nem in
tézkedett a munkanélküliek segélyezésé
ről szóló törvény meghosszabbitásáról, 
mivel a koalíciós pártok polgári frank
óiéi ellenzik a muunkanélküli segélye
zés mai rendszerét. Tekintve, hogy a 
parlament a kérdéssel a törvény lejárta 
előtt már nem foglalkozhatott, a kor
mány a felhatalmazási törvény alapján a 
genti rendszerű munkanélküli segélye
zés hatályát 1936. március 31-ig meg
hosszabbította. Valószínű, hogy a kér
dést a parlament még márciusig letár
gyalja és más alapokra helyezik a mun
kanélküliek segélyezését.

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

Ping pong verseny. A RPS ping
pong csapata febr. 9-én az eperjesi TVE- 
vel tartja bajnoki mérkőzését Eperjesen.

Ha Vince napján megered az eresz.
Egy régi népi regula azt tartja, hogyha 
Vince napján (jan. 22.) megered az eresz 
és a keréknyomból szomját olthatja a 
madár, akkor abban az évben tele lesz 
a pince, bőséges bortermés lesz. Az idén 
— mi eleget bosszankodtunk — lega
lább a szőlősgazdák örüljenek neki, 
mert Vince napján olyan eső szakadt, 
hogy bátran beillett volna egy kiadós 
nyári zápornak is, igy a régi regula 
szerint nagy termésre van kilátás. Majd 
meglátjuk, hogy beválik-e a jövendölés!

Újabb árvizveszedelem zúdult vá
rosunkra. Rövid három hét leforgása 
alatt városunk másodszor került árviz- 
veszedeiembe. — Az utóbbi napok tar
tós esőzései következtében a hegyi pa
takok olyan nagymennyiségű vizet zú
dítottak a Rimába, hogy a folyó ismét 
megáradt és a február 2-ikáról 3-ikára
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virradó éjszaka álmában lepte meg a 
városunknak veszélyeztetett részén lakó
kat. — Az újabb árvizveszedelem ter
mészetesen nagy pánikot keltett. A hely
beli önkéntes tűzoltóság emberei éjjel 
1 órakor végigjárták a veszélyeztetett 
helyeket és álmukból verték fel az em
bereket, akik azonnal hozzáláttak a gátak 
és torlaszok készítéséhez, hogy a víztö
megnek lakásukba való beömlését meg
akadályozzák. — Az árviz azonnal el
öntötte az alacsonyabban fekvő utcákat, 
ugyanakkor viz alá kerültek a Rima 
mentén levő mezőségek és szántóföldek, 
sőt Rimatamásfala egy része is. Febru
ár 3-án déli 10 óráig tartott az áradás, 
majd a viz lassan apadni kezdett s más
napra visszatért medrébe. Az önkéntes 
tűzoltóság csónakokat helyezett készen
létbe és minden intézkedést megtett, 
hogy városunk lakosságával karöltve a 
nagyobb veszedelem elejét vegye. — 
Városunk lakossága körében nagy iz
galmat keltett, hogy ebben az évben rö
vid időnbelül másodszor zúdul árvizve
szedelem városunkra. Noha az újabb 
áradás nem volt olyan nagyarányú, mint 
a három héttel ezelőtti árviz volt, mé
gis nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
rimaszabályozási munkálatok mielőbbi 
megkezdését siettesse.

Gőmöriek kémkedési ügye a kassai 
biróságon. A kassai kerüfeti bíróság 
büntető tanácsa zárt tárgyaláson tár
gyalta Csiszár László Árpád runyai és 
Ujpál Barna tornaijai lakosok kémke
dési bünperét. — A biróság Csiszárt; 
bűnösnek mondta ki és 9 évi fegyházra j 
Ítélte. Ujpál Barnát felmentette a kém
kedés vádja alól, de a feljelentési köte
lezettség elmulasztásában bűnösnek ta
lálta és azért 9 hónapi börtönre ítélte

Összetaposta a megvadult tehén. 
Az elmúlt hét péntekjén nagy riadalom j 
támadt Feleden. Tóth István tehene va
lamitől megvadult és végigrohant a köz- j 
ség utcáin. Mindenki menekült a feldü
hödött állat elől, csak Sas András köz
ségi csordás szállt veie szembe és meg
akarta fékezni. A tehén azonban ledön
tötte a szerencsétlen embert és úgy j 
összetaposta, hogy súlyos sebeivel a J 
helybeli kórházba kellett szállítani.

A budapesti Mezőgazdasági Kiállí
tás. Az idei tavaszi országos mezőgaz
dasági kiállítás tenyészáilatcsoportjaiba 
igen nagyszámú bejelentés érkezett. A 
kiállítás többi csoportjaiban csak febru
ár 15 én jár le a bejelentés határideje, 
de már eddig is olyan bőséges és sok
oldalú anyagot jelentettek be kiállításra, 
ami teljesen meg fogia tölteni a rendel
kezésre álló helyet és teljes képet fog 
nyújtani a hazai mezőgazdaság termelő 
eszközeiről, a termelésnek és az értéke
sítési törekvésnek eredményeiről. Újítás
ként első Ízben vadászati kiáliitás is 
lesz ez évben, amelyen többek között 
bemutatják a magyar vadászok világ- 
viszonylatban is figyelmet keltő szép 
zsákmányukat. Ez évben is megrendezik 
a tenyészállatkiállitás kiegészítéseként a 
díjazott lovak és szarvasmarhák előve 
zetését, valamint a nagysikerű lovas
mérkőzéseket, különböző látványos lo
vasmutatványok bemutatását és fogatok 
előhajtását. A lovasmutatványok során 
nagy érdeklődésre számíthatnak a ter
vezett népies lovasjátékok, ezek között 
a csikós- és betyárjelenetek.

M egh ívó
a rimaszombati járási gyermekvédő egye
sület rendes

év i k ö zg y ű lé sére ,
amely folyó évi február hó 20 án dél
után 4 óra 45 percnyi kezdettel lesz 
megtartva a kerületi biróság épületének j 
kistermében (23. ajtószám).

Tárgysorozat:
1. A múlt évi közgyűlés jegyzőköny

vének felolvasása.
2. Tisztviselői jelentések s az uj igaz

gató-tanács tagjainak megválasztása.
3. Jelentés a folyamatban levő segé

lyezésekről (élelmezési és felruházási).
4. Az 1936. évi költségvetés.
5. Adminisztratív ügyek.
6. Javaslatok.
7. A közgyűlés berekesztése.
Hogyha a tagok a jelzett időre meg

felelő számban nem jelennének meg, 
fél órával később, — tekintet nélkül a 
jelenlevők számára — a közgyűlés meg- 
nyittatik.

Mivel külön meghívókat nem adunk 
ki (az alapszabályok 7. § a értelmében) 
ezúton tisztelettel hívjuk meg úgy az 
egyesület tagjait, mint az egyesület 
munkássága iránt érdeklődőket.

Rimaszombat, 1934. február 3.
A járási gyermekvédő egyesület.

K u ltú rest.
A helybeli csehszlovák és magyar kul- 
turegyletek közös bizottsága egyhan
gúlag a következő programmot állította 
össze a 19 én megtartandó kulturestre:

1. Hymnusz.
2. Hanes Emil járásfőnök : Megnyitó 

beszéd.
3. Szólóének. B. Smeíana : „Ária Lihu- 

sa“, énekel Sylvia Jechová, zongorán 
játszik Ladislav Lakner. („Rimavan" 
egylet.)

4. Szokol gyerekek.
5. Magyar költemény, szavalja Szabó 

Sári. (Rimaszombat Polgárikör.)
6. Magyar tánc, lejti Szőllősy Giziké. 

— Négy szólóének. Kettő szlovák 
és kettő magyar, előadja ifj. Durda 
Jánosné czigányzenekiséret mellett. 
(Iparoskör.)

7. Szlovák ünnepi beszéd, tartja Julius 
Celder, polg. isk. tanár.
Magyar ünnepi beszéd, tartja Havas 
Vilmos, gimn. tanár.

8. Magyar vegyes kar:  „Dicshimnusz." 
Magyar férfi énekkar : Üdvözlő dal." 
(Katii, olvasóegylet.)

9. Magyar költemény Béták Erzsébet
től „Bizonyságtétel", előadja Kálmán 
Giziké. (Ev. leánykor.)

10. Hran. prapor 9. Katonai torna pus
kával, betanította rím. Pieprzyca.

Szünet.
11. a) Dankla : Troisiemo sóló, hegedű: 

Frenyo Tibor, kiséri : Frant. Wesseiy. 
b) Moskowsky : Valc? 1. zongora : 
Frantiáek Wesseiy, — 11 zongora : 
Vlada Hanesova. (Zeneiskola.)

13. Kokovai ének.
14. Hegedü-koncerí „Air" Goldmark.— 

„Valse i A" Brahms. Hegedű : Dr. 
Klein László, zongora Mr. Ph. Szántó 
Andor. (Keresk. testület.)

15. Magyar költemény „Az első ibolya", 
szavalja Dobránszky Ilona. (Ref. le
ánykör.) ‘

16. Kokovai tánc.
Az ünnepély előtti nap (18 án) este 

8 órakor járási székház nagytermében 
az egyietek főpróbát tartanak a katona
ság részére.

Információkat, kérdéseket elintéz a 
helybeli „Rimavan" egyesület Duda Jenő 
(adóhivatal),

A Polgárikor műkedvelő gárdája ki
tűnő előadásban hozta színre a „120- 

as tempó“ vígjátékot.
Rimaszombat magyar társadalmának 

egy kisded lelkes csapata, a helybeli 
Polgárikör kiváló műkedvelői, nők és 
férfiak, fiatalok és öregek, lelkes rajon
gói a szépnek és jónak, a magyar kul
túra művelése, fejlesztése érdekében 
öszefogtak, hogy közös otthonukban, a 
Polgáiikörben kellemes estét szerezze
nek a magyar kultúra híveinek és ezzel 
is mintegy felrázzák alvó állapotából 
ezt az — ugyiátszik — mélyenszender- 
gő rimaszombati magyar közönséget.

Folyó hó 1-én, szombaton este a ha
gyományoknak megfelelő nagy érdeklő
dés mellett, gondos rendezésben zajlott 
le a „120 as tempó" 3 feivonásos vig 
játék előadása a Polgárikor színpadán. 
A közönség figyelmét mindvégig lekötő 
kitűnő darab bemutatása osztatlan tet
széssel találkozott s a szereplők nem
csak bőven részesültek elismerő tapsok
ban, hanem osztályrészük lehetett a ha
tás legmagasabb fokát jelző nyiltszini 
ovációkban is.

Száníó Armand és Szécsény Mihály 
nagysikerű vígjátékénak, a „120-as tem
pódnak szereplőiről a legteljesebb el
ismerés hangján Írhatunk. Remenyik De
zső az Elnök szerepében kiváló alakí
tást nyújtott, leánya Marianne (Szabó 
Nyunci), akit most láttunk először szín
padon primadonna-szerepben, ezen a 
téren is újabb bizonyságát adta kivéte
les tehetségének, temperamentumának. 
Sikerében méltó partnere volt Leviczky 
(Urbányi Tibor) is. — E két főszereplő 
kiváló alakítása zajos elismerést és sű

rű nyiltszini tapsokat váltott ki. — De 
ki kell emelnünk elsőrangú játékukért 
Korányi Zoltánt (Walter igazgató), Ma- 
kovits Jenőt (Dr. Horning), Vladár Bös- 
két (Vilma néni), Szabó Pistát (R chter 
bácsi), Tóth Vilmost (titkár), Holkó 
Etát (Dr. Perlakyné) szerepében, azon
ban dicséret illeti a többi szereplőket 
is kisebb szerepeikben végzett jó alakí
tásukért, úgymint Remenyik Dezsőnél 
(Richterné), Rábely Józsefei (Mülier), Ko
rányi Zoltánnét (Müllerné), Remenyik 
Kálmánt (Lányi),SövényházyMargitot(Lá- 
nyiné), Szabó Károlyt (Köves), Urbányi 
Editet (Kövesné), Koszka Lajost (Dr. 
Perlaky), Kovács Icát (Blanka), Klein 
Miklóst (Székely), Hizsnyan Gézát (Fe
leki szabó) és Vámossy Gézát (Mihály, 
Kucsera és János), akik egytől-egyig te
hetségük legjavát nyújtották. — A sú
gó nehéz tisztét Marosi Mihály látta el.

A legteljesebb elismerés hangján kell 
megemlékeznünk az előadás gondos, kö
rültekintő, precíz megrendezéséről, ami 
Makovits Jenő kiváló festőművészünk 
érdeme, aki mint a darab rendezője, a 
magyar kultúra iránti rajongásától hevít
ve, őszintén szerető lelkének minden 
melegségét belevitte a rendezés nagy 
gondotadó munkájának minden apró 
részletébe. — Fáradozása jobban meg 
sem lehet jutalmazva, mint az előadás 
általánosan elismert erkölcsi és anyagi 
sikerével. De méltó elismerés illeti meg 
Durda Jánost is a színpad tökéletes át
rendezéséért s az ott végzett fáradtsá
gos műnk álatokért, ami, — tekintve az 
átrendezésekkel járó nagy nehézségeket, 
főleg egy ilyen kisebb színpadon, — 
elég rövid idő alatt ment végbe.

Á „120-as tempó" iránt megnyilatko
zott szokatlan nagy érdeklődés arra kész
tette a rendezőséget, hogy a szombat es
ti előadást vasárnap este tetszésszerinti 
beiéptidijjal megismételjék. A vasárnap 
esti előadás is zsúfolt nézőtér előtt, szin
tén a legnagyobb siker jegyében foly le. 
A tanuló-ifjuság részére pénteken dél
után tartott jelmezes főpróba is kiválóan 
sikerült.

Mindkét előadás közönsége a kelle 
mesen és szépen töltött órák jóleső ér
zésével hagyta el a széksorokat, hogy a 
figyelmes rendezőség percek múlva bá
literemmé varázsolva a helyiséget, teret 
engedjen nemcsak elméletben, de gya
korlatban is a reggelig tartó táncnak.

A szokatlanul vig táncmulatságot be
vezető műkedvelői előadás egyike volt 
az utóbbi évek legjobb előadásainak s 
amint a szakértők megállapították, az 
utána következő táncmulatság is vete
kedett a farsang mulatságainak sikeré
vel.

Reméljük, ezt a mostani nagy sikert 
követni fogja a többi is és még sokszor 
lesz részünk gyönyörködhetni ennek a 
lelkes műkedvelő gárdának újabb és 
újabb, a mostanihoz méltó és hasonló 
előadásaiban.

Filmszínház. Folyó hó 8. és 9 én 
bemutatásra kerül a „Regina" c. német 
film. Reynold mérnök hosszú amerikai 
tartózkodása után hazatér. Útközben 
megismerkedik Floris nevű művésznővel, 
ki beleszeret Reynoldba, azonban ez 
hallani sem akar erről a nőről, és nem
sokára egy egyszerű falusi leányt vesz 
el feleségül. A visszautasított művésznő 
csak vár a kedvező alkalomra, hogy 
tnegboszulja magát. Ez nem is várat 
sokáig magára és Reynoldnak sok ke
serű pillanatot szerez, de az intrikák 
mégis hiábavalók. Főszereplők : Luise 
Ullrüch, Adolf Wohlbrück, Olga Cseho- 
vá stb.

Folyó hó 12 ikén az „Utczakölyök" 
cimü film kerül a fehér vászonra, mely
ben Jackie Coogan utódja Jackie Coo
per mutatkozik be nekünk igen előnyö
sen. Rajta kívül a főszerepet Wallace 
Beery játsza. Nagy sportesemények kö
zepette peregnek le az ememények, 
melyekbeu Dinknek igen fontos szerep 
jut. Drámai fejlemények során sok vi
szontagságot él át a kis Dink, aki a 
kellő pillanatokban férfiként állja meg 
a helyét.

Folyó hó 13-án: „Egy 'bécsi walcer" 
cimü bécsi film kerül sorra, melyben 
csupa márkás művész, mint Patti Hör- 
biger, Elise Iloward, Theo Lingen, Adélé 
Sandroch stb. szerepel. E film Sírauss 
János, a walzerkirály életének sok bájos 
epizódját vetíti elénk s a pompás jele
netekből kibuggyanó humorral a fülbe
mászó bécsi melódiák párosulnak.

Dohánytermelési ankét
Tornaiján és Feleden.

A Sajóvölgyi Gazdasági Egyesület a 
Csehszlovákiai Dohánytermelők Szövet
sége rimaszombati fiókjával karöltve 
folyó évi február hó 11-én d. e. 9 órai 
kezdettel Tornaiján a „Fehérló" szál
loda nagytermében és Feleden folyó évi 
február hó 18 án d. e. 9 órai kezdettel 
a Klein-féle vendéglőben dohányterme
lési ankétokat rendez. — Az ankétokon 
részt vehetnek a rimaszombati dohány
beváltó körzetébe tartozó* termelők és 
ezek dohánykertészei.

Az ankétok megrendezésére az indí
totta az érdekvédelmi szerveket, hogy a 
dohánytermelők és dohánykertészeknek 
nagy része még ma is a szükséges 
szakértelem hiányában termesztik a do
hányt és ennek következtében nagy hi
bákat követnek el úgy a termelésnél, 
mint a már megtermett dohány feldol
gozásánál, vagyis átadásra való előké
szítésnél.

Hiába a jó talaj és a kedvező időjá
rás, a tapasztalatok azt igazolják, hogy 
szakértelem nélkül ezek mellett sem 
lehet kedvező jövedelmet biztosítani, 
viszont a kellő szakismeretek birtoká
ban a rosszabb talaj és éghajlati viszo
nyok mellett is kielégítő lehet az ered
mény.

A megrendezendő dohánytermelési an
kétoknak éppen az a legfőbb célja, hogy 
a talaj és éghajlati viszonyok figyelem- 
bevétele mellett lefektesse a dohányter
mesztés legfontosabb irányelveit, azokat 
a dohánytermelőkkel és kertészeivel 
megismertesse, megtárgyalja és elfogad
tassa.

Felelős szerk esztő : Rábely Károly.

Már nem okozhat gondot a
fén yk ép ező-gép

beszerzése, mert CINÉ KODAK 
filmező és egyéb foto-gépek

a legkényelmesebb havi részletre 
kaphatók a

BOKOR-drogériában. 
Haszonbéri hirdetmény.

H an ván , lakóház és gazdasági 
épületekkel ellátott belsőség és kb. 
170 ni. hold szántó, rét és legelő
ből álló földbirtok 1936. év őszé
től kezdődőleg

h aszon b érb e k iad ó .
Kauczió letétele megkivántatik. —- 
Bővebb felvilágosítás nyerhető Dr. 
B a lta  P á l  ügyvédi irodájában 
F e led in ce —F eled .

Á rverési hirdetmény.
A feledi református egyház köz

hírré teszi, hogy az egyház tulaj
donát képező, úgynevezett sarok 
iskolakert 1936. február hó 15-én 
délután 3 órakor a feledi ref. 
iskolában tartandó nyilvános ma
gánárverésen el fog adatni.

Ár verési feltételek a feledi ref. 
ielkészi hivatalban tekinthetők meg. 

Feled, 1936. február 5.
Boross Zoltán, Bellágh Barna,
ref. fögondnok. ref. lelkész.

Kiadó lakás.
A Ferenczy-utcza 5. számú házban
egy modern kétszobás lakás : nagy elő
szoba, fürdőszoba minden mellékhelyi
séggel április 1-töl kiadó. Érdeklődők 
forduljanak Horovitz és társa céghez.

Kisebb üzlethelyiség
Gömöri utca 2. sz. alatt
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Rimaszombat, 1936. Nyomatott M ábely K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


