
8. SZÁM .X V I. É V . R IM A SZ O M B A T , 1936  F E B R U Á R  23.

Gyümölcsfa

NEODENDRIN
GLASERnál.

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 

MASARYK-TÉR 9. SZÁM.
Lapzárta csütörtökön este Kéziratokat v issza  nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : 
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

ELŐFI ZETÉS!  DIJAK:  Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassal postaigazgatóság rimaszombati faladé 
hellyel 57,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

Emberi kilátásaink.
Jó úgy néha-néha távolabbra is 

szettekintenünk a nagyvilágba, hogy 
megláthassuk : mit várhatunk, mit 
remélhetünk ?

A reánk nehezedő ólomszinü és 
ólomsúlyú napok lassú lepergése 
ritkán mutat föl valami vigasztaló 
horoszkópot, pedig már jóakaró: 
szánalomból is szívesen mutatnánk 
embertársainknak jó kilátásokat.! 
Hiszen eleget szenvedtek már, 
mindnyájunkra ráférne a derű és 
öröm egy röpke mosolya.

Még mindig tele van a levegő 
a háborús veszedelmek puskapo
ros és nehéz, öldöklő-gázos szagá
val : nem tudhatjuk, hogy egy vé
letlen elhibázott diplomáciai lépés 
nem sodorja-e bele a félvilágot 
valami véres veszedelembe? Mert 
olyan időket élünk, amikor a há
ború a levegőben lóg, mint 1914. 
előtt. Csak az a szerencse még, 
hogy most a nehéz gazdasági vi
szonyok között minden államnak 
kétszer is meg kell gondolnia mi
előtt a kardjára ütne és az ultima 
ráció argumentumához folyamod
nék.

Nem gyerekjáték az manapság 
és igen nagyon súlyos okoknak 
kell fennforogniok, ha ebben a 
végletben kotorásznak.

Hogy az olaszok az abessziniai 
dologba belevágtak, az nagy és 
hosszú fölkészülés után történt és 
egy negyven millióra szaporodott 
nemzet teljes önérzete világítja meg 
a kérdést, amely sok nehéz küzde- 
em után mégis sikereket mutat fel. 
igaz ugyan, hogy ennek a gyar
mati háborúnak is beláthatatlan a 
vége.

De az is igaz, hogy éppen ez a 
duzzadó nemzeti önérzet útjában 
áll a leghatalmasabb angol világ- 
birodalom terveinek és némiképen 
agy keresztezi annak cirkulusait, 
hogy e miatt majdnem hadilábra 
került az olasz nemzet a népszövet
ség nagy részével és már arra kell 
gondolnia, hogy ha az olajszank
ciókat nagyon forszírozzák, hát 
akkor ott hagyja az egész nép- 
szövetséget.

Manapság már a nagy államok 
egy része megél a népszövetség 
■léikül is. Otthagyta Japán, Német
ország, nincs benne Amerika és 
ha nagyon szorítják, otthagyja 
Olaszország is.

De talán ennyire mégsem enge
dik jutni a dolgot, mert meggon
dolják még egyszer, hogy minek

akkor a népszövetség, ha egymás
után kilépnek belőle a népek ?

Azért talán engednek valamit 
abból a régen mumus gyanánt elő
térbe tolt kőolaj szankciókból is.

Hát nem is ártana engedni, mert 
az olasz máris igyekezett megto
rolni a fenyegetést és beszüntette 
a kereskedést a fenyegető államok
kal. Így bizony, ha nem is fegy
veres, de gazdasági háborús álla
potba jutottak és ez nem mozdítja 
elő a világbékét.

Különben a fegyverkezés erősen 
folyik mindenfelé. Angolország épi- 
ti a csatahajókat, szaporítja a re
pülőket és hadseregét is növelni 
akarja, mert úgy látja, hogy kissé 
lemaradt a nagy fölszerelésben, 
amire néki, mini nagy világbiro-í 
dalom vezetőjének, domíniumok 
urának nagy szüksége van. Hiszen 
elég egy tekintetet vetni Ázsia ke
letje felé, ahol a japán nap erős 
emelkedése túlszárnyalni készül 
minden európai birtoklást és ural
mat.

Ennek eilensulyozására jó An
gliának az orosz szovjet barátsága, 
mert a szovjet természetes ellenfele 
Japánnak.

Franciaország most a béke biz
tosítására gondol és igyekszik az 
angolokat is erre az útra vonzani.

Á németek szép csendben ké
szülődnek nemzeti céljaikat meg
valósítani és ahol lehet, ott ennek 
érdekében igénybe veszik a dip- j 
lomácia csöndes, de hatásosabb 
eszközeit.

Ők is fegyverkezést hirdetnek, 
még pedig a Rajna partjának föl- 
fegvverkezéséf, egyelőre gyalogság
gal, aztán repülőkkel és várövek 
kiépítésével. Ebben úgy látszik, 
megértő felekre találtak az ango
lokban, mert ez persze Anglia el
len nem irányul. De bizonyára 
idegesen fogják föl e dolgot a fran
cia szomszédok.

Ennyi sok fegyverkező és hadi 
készülésre valló hir között még vi
gasztaló, hogy itt, a mi környékün
kön Középeurópa békés húrokat 
penget.

Sokat beszélnek államférfiaink a 
közéeurópai országok békés meg
egyezéséről. Ezt hirdetik a jövő 
zenéjének és azt hiszik, hogy már- 
már megértek a dolgok a tárgya
lásra.

Ha ez igy van, annak igazán 
örülhetünk, mert talán véget fog 
érni az az állapot, hogy a szom
széd kis országok és népek csak
nem légmentesen elzárkóznak egy
mástól, úgy hogy már a nagy kí
nai fal sem zárhatná el jobban

egymástól az egymásra utalt né- ményüket, tanácsaikat kifejthessék, má- 
peket. Teremjen meg hát végre a ?°Hé! meghallgathassák s a szükséges
megértés és Megegyezés, le«U bbi £*S252S^SSS21SÍÍf- b “  
itt Európa közepén. — X—

Felhívás
köztársaságunk magyar társadalmá

hoz.

ügy érezzük azonban, hogy nem len
ne elégséges, ha csak Pozsony városá
nak megértő közönségéhez fordulnánk 
kérésünkkel, csak az ő segítségüket 
vennők igénybe. Itten országos megmoz
dulásra van szükség. Kell, hogy eljus
son ide minden magyar szív megdobba-

A „Bratislava-Pozsony és környéke nága a legtávolibb helyéről is köztár- 
magyar iskolái szüloitarsulatainak Sző- saságUnknak !!
vétségé" f. évi március hó 1-én (vasár- ° Ez uíon ké;jük tehát tőlünk távol la_

a varosl V 'P '  kó magyar testvéreinket, akiket a távol
dó (Redoute) kistermében egy anke. ke g£g akadályoz abban, hogy ide eljöhes- 
reten belül óhajtaná meghallgatni a ma- senekj — jtt első SOrban vidéki magyar 
gyár Jarsadalom minden retegenek meg középiskoláink nagyrabecsüit tanáraira 
nyilvanulasat egy kimondhatatlanul fon- gondolunk) __ juttassák ei hozzánk vé- 

£S '^°fzer  ̂ kérdésben : „Mivel arca- ieményüket, tanácsaikat, utbaigazitásai- 
daiyozható meg az iskolai rovókka kat jr^sj3ail) h0gy azokat is felolvasva 
es bizonyítvány kiosztásokká! kapcso- m a jd az ankéten, ők is hozzájárulhassa
lak0® tömeges elbujdosasa, otthonról nak együnk sikeres megoldásához, 
való megszökese es öngyilkos kísérlete Megjegyezni kívánjuk azonban, hogy
a diákoknak ?“ csak is névaláírással és pontos cimmel

Nem csak a szülök gondterhes lelkét e]ját0tt Írásbeli közleményeket vihetünk 
lepi meg az aggodalom, a retieges a az ank£t ej~ nyilvános megtárgyalásra, 
negyedévi rovók, a félévi értesítő, az Minden ezen üggyel kapcsolatos kér- 
evveg. bizonyítvány kiosztásával, de désben az emIilett Müjöi társulatok 
mar azok köze edtevel is, hanem borza- Szövetségének elnöke: Fizély Imre, Bra- 
lommal gondol erre az időre minden tisiava. Pozsony> Védcöíöp út 42. II. 16. 
jobberzesü ember, akinek szíven fekszi szolgál felvilágosítással, ugyancsak az 
az ifjúság, a jövő emberenek a sorsa, g címére kérjük elküldeni mindazon 
aki ismeri a szülők aggodalmat, rétté- jr^sEejj közleményeket, amelyeket az 
geset gyermekeikért.  ̂ Bármennyire is ankéten való megtárgyalásra szántak, 
elfasult már az ujsag-olvasó ember a Bratislava-Pozsony, 1936. február hó. 
nap nap mellett olvasott vasúti-, autó-,
hajó-, repülő-katasztrófákkal szemben, 
mégis mikor az évnek egy-egy bizonyos 
szakában azt olvassa, hogy itt, vagy 
amott a rovó, vagy a rossz bizonyítvány 
következtében elszökött hazulról, világ
gá ment, vagy éppen öngyilkos lett egy 
kis diák, kimondhatatlan fájó, keserű 
érzés, lemondás lesz az emberen úrrá,

A „Bratislava-Pozsony és kör
nyéke magyar iskolái szülői
társulatainak S z ö v e t s é g e . "

Ki felelős az életükért?
— veti fel a kérdést a Gömör múlt 

nem tud napokon, sőt talán heteken ke- heti vezércikkírója. „Nem tehetnek róla, 
resztül szabadulni egy rettenetes gondo- hogy lettek. Nem az ő bűnük, hogy fe- 
lattól, a jövőbe vetett bizalmának teljes leslegessé váltak/

Amerikában 200.000 gyermek koldus. 
Vájjon mennyi Kínában, mennyi Euró
pában ?

De ne menjünk túl városunk hatá-

megsemmisülésétől.
Evről-évre nagyobb az elkeseredett 

lelkek száma, akik a világgá-menéssel, 
vagy éppen az öngyilkossággal gondol-1 
ják elintézettnek tekinteni a jövő sor- rain! Mennyi nálunk? Nem hiszem, 
sunkat. Ezt tovább tétlenül nézni nem i hogy el nem éri az amerikai szám ara- 
szabad, itt tenni kell valamit!!! Tenni, nyait.
amig nem késő, amig ez a veszedelem Nappal félve, alkonyat után csapatos
nem lesz járvánnyá, gyógyíthatatlan be- túl lepnek el egy-egy utcát, 
tegséggé. Valahányszor csendes esti sétautamat

Szövetségünk elsőrendű kötelességé- járom, mindig van velük találkozásom ; 
nek ismerte fel ebben a kérdésben fel- tudom, hogy az egyik iskolakerülő, a
rázni köztársaságunk egész magyar tár
sadalmát, s éppen azért meg akarja 
szólaltatni közvetlenül és közvetve mind 
azon tényezőket, akiknek szava és ta
nácsa segítséget jelent magyar társadal
munkat mentő munkánkban. Első sor
ban hivatott pedagógusokat, az összes

másik koldul, mert a népkonyhái ebéd
ből neki nem jut, harmadiknak beteg 
az anyja, vagy nem keres az apja. — 
Egy sincs, amelyik azért csavarog kékre 
fagyott arccal, meztelen lábakkal, mert 
únja az otthon melegét, békéjét, egy sem 
kellemetlenkedik a járókelőknek azért,

egyházak lelki pásztorait, orvosokat, bi- mert a mindennapi kenyér minőségében 
rákat, s talán nem utolsó helyen a szü- válogat.
löket. A rendőrök elől futnak, mert tudják,

Módot, segítséget kell találnunk egy hogy koldulni nem szabad, 
kórtünet leküzdésére, alapos kiirtására A szociális gondoskodás talán város- 
s csak rajtunk múlik, megtaláljuk e szépitészeti szempontból kiadta a ren- 
majd ehhez a szükséges eszközöket, le- deletet, hogy iskolás gyermekeknek a 
hetősegeket. És hogy megtaláljuk, — koldulás szigorúan tilos. Milyen leiki
mert meg kell találnunk, — ezúton hiv- ismeretet megnyugtató közönnyel uta-
juk fel köztársaságunk összes magyar 
napi lapjain és folyóiratain keresztül 
magyar társadalmunk minden velünk ér
ző tagját, hogy a f. évi március hó 1-én 
megtartandó ankétünkön minél tömege

sitjuk már el őket: „Tudod, hogy nem 
szabad koldulni/

Az első lépése a szoc. gondoskodás
nak megtörtént.

De milyen alapon fosztunk meg va
sebben jelenjenek meg, hogy ott véle- lakit az egyetlen „kenyérkereseti lehető-

Liszt Ferenc emlékestély február 29-én este 8 órakor a Tátra szálló nagytermében.
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ségtőT, milyen jogcímen ítélünk egy 
egész gyermekhadsereget éhhalálra, ha 
nem gondoskodunk további sorsukról.

Megnyugtat minket a tiltó rendelke
zés? „Tilos a koldulás." Elég, ha rész
vétet érzünk ?

Azt hiszem, minden szociális érzékkel 
megáldott ember érzi, hogy rajtunk a 
felelősség, mindnyájunkon.

Havonta bekopog ugyan egy városi 
alkalmazott s összeszedi a megajánlott 
szegénypénzt, de mi az a bajok orvos
lására !

Alig 100 család adakozik.
Ha leróná — s tudom, mindenki szí

vesen tenné — önként megajánlott sze
gény-adóját, pár ezer koronát lehetne 
havonta összeszedni.

A járási gyermekgondozó, szociális 
bizottság, leány-körök szegény gondo
zói, karitász, vöröskereszt stb. közös 
munkával megoldhatnák azt a feladatot, 
amiért a felelősség igenis minket terhel: 
Az éhező koldusgyermekek ügyét.

Nem tehetnek róla, hogy lettek, hogy 
felesleges teherré váltak, de mi mind
nyájan tehetünk róla, hogy fagyottan, 
éhesen, sápadtan várják az utcán nekik 
hullajtott falatot akkor, mikor olyan 
szociális felkészültséggel, annyi jótékony 
intézménnyel rendelkezünk, annyit gyü- 
lésezünk s az ö életüket mégsem tud
juk emberibbé tenni, a magunk áldozat- 
készségével és cselekvő keresztyén em- 
berszeretetével megkönnyíteni.

Cselekedjünk, mig nem késő, mert 
minden elmulasztott nap tehertétel szá
munkra. A

K ultúrforgá  csők.
Irta: Fiilep Kálmánné.

A múlt hét egyik estéjén egy kedves, 
nagymüveltségü emberrel diskurálgat- 
tam egy társaságban. Szó volt közöt
tünk irodalomról, nőkről, divatról, tánc
ról, zenéről s a mai kort annyira jel
lemző erotikáról. Mind, mind az élet 
kimeríthetetlen pompás témája! Színe
sebb mint a gyöngyház, mélyebb mint 
a tenger. Örök, hálás, érdekes tárgya 
Írónak, művésznek.

Többek között igy szólt az én tár- j 
sam : „Minél jobban levetkőzik a nő ! 
testileg, lelkileg, kéretlenül, a férfi ízlése 
ellenére, annál jobban vész, satnyul az 
igazi férfi típusa.‘‘

En ehez még azt fűztem hozzá, hogy
annál inkább vész az igaz érzés, a mély, | 
tiszta szerelem.

Korunkat erősen jellemzi az erotika. 
Olyan dolog ez, amitől félni jó, tagadni 
kell és mindenképen számolni keil vele. 
Mert van ! Nagyon is van. Az érzékiség, 
szerelem, élvezet, mindig probléma lesz. 
Nagy hatalom. És ki nem disputálja a 
világból semmi ! Soha !... Sem tudás, 
sem erőszak. Hanem azért, nem bizhat
juk reá teljesen az életünket.

A modern élet túlfűtött kultúrájának 
beteges élvezetében sokkal dűsabban 
tenyészik, mint ennekelőite. Erős, ha
talmas, erőszakos, mert tudja, hogy 
mindenkiben van egy darab országa. 
Minden világnézetben felvetődik prob
léma gyanánt. Hozzá nem kell kom
mentár. Mindenütt otthona van. A pa
lotában, a kunyhóban. A mocsárban és 
az oltár előtt... Hallgatni nem lehet 
róla ! Ignorálást nem tűr.

Ma művészet, irodalom, zene, tánc, 
strand, mind, mindaz erotikát szolgálja! 
Kissé már Ízléstelen, túlhajtott formában 
is. S azt a sok pazar szépséget, amit 
ezek a dolgok nyújtanak, hiába takarja 
le a tudás, az illem szürke fátyolával ! 
Mit ér egy szürke fátyol, annyi rózsa
színű szépséggel szemben ? !

Pedig vannak még más érzelmek is, 
melyekre ugyancsak jó volna, ha az 
írók, művészek ráhangolnák a közönsé
get. Így a szeretet, a szép kultusza, a 
a jóság, a bátorság, hazaszeretet, huma- 
nizmus stb... Ezekből soha sincs elég! 
De abból amit élvezetnek, szerelemnek 
nevezünk, szerény számilás szerint leg
alább ezer percenttel több van, mint 
amennyire szüksége volna fajunknak az 
önfentartásra.

A mai túlhajtott élvezetvágy, a mo
dern élet tulcsigázott kultúrájának be
teges érzékisége. Romlott, raffinált él- 
vezetszomj. Alig van köze a szép, át- 
munkáit, egészséges érzékiséghez. Mert 
az egészséges érzékiségnek, mint az 
egészséges fának : védő kérge van. — 
Az érző idegek gondos takarója : fegye
lem, szerénység, szemérem 1 E nélkül

nincs erős, nemes, életképes érzékiség. 
Ezt a takarót kímélni kell, mint az élő 
fa kérgét. Különben elsorvad a fa, el
vész az idegi... Az erős, egészséges, 
nemeslelkii ember győzze le a sötét, 
buta, tüzes ösztönök hatalmát.

*
Tehát nem bizhatjuk reá az életünket 

egészen. Különösen nem bizhatjuk reá 
az ifjúságot. Az erotika az élet síkos 
padlója, ahol sok ember elbukik. Sok
szor úgy, hogy többé talpra sem tud 
állani. Vagy legalább is a társadalom 
nem engedi meg, hogy talpra álljon. 
Nem nyújtja felé a segítő kezét. A szer
telen erotikát elnézi, illetve a legtöbb 
esetben szemet huny előtte, de azokat 
a bűnöket aztán, amiket ez a szertelen, 
túlfűtött erotika eredményez, azokat kö
nyörtelenül elitéli.

Az ifjúságnak egy hatalmas villám
hárítója van az erotika ellen. Ez a cser
készet ! Ez a végtelenül fontos és egész
séges nevelési eszköz. Támasza erkölcs
nek és kultúrának.

De mintha napjainkban lankadna az 
a tűz, amelyik eddig a cserkészetet fü
tötte. Keveset hallunk róla. Az emberek 
inkább a művelődési kultúrköröket pro
pagálják. Teljesen effelé orientálódnak. 
Pedig, — különösen az ifjúság egészsé
gének és lelkének karbantartása érde
kében — vétek ezt a végtelenül fontos 
intézményt elhanyagolni. Föl munkára 
cserkészek 1 Ki a fehér hómezőkre s a 
tiszta, hideg, szikrázó verőfényben ki
dobálni a tüdőből és a lélekből azt a 
sok kártékony bacillust és szennyet, a 
melyet a poros, zsúfolt városi élet ra
kott beléje. Nyáron minél többet ki az 
ózondús erdőbe, sátrakat verni a csör
gedező patak mentén. Kifeküdni a vi 
rágós rétre. Egyedül lenni Istennel a 
vadvirágos réten, az úszó felhők alatt. 
A felséges csöndben gondolkozni egy 
kicsit. Keresni és megtalálni önmagun
kat. Elmélyedni önmagunkban. Egy kis 
kritika alá venni önmagunkat — és nem 
mindig másokat 1 — Megtalálni azt az 
édes, egyszerű, közvetlen hangot, ame
lyen Istennel beszélhetünk !

A cserkészet, a turisztika ellensúlyoz
za azt az édes mérget, amelyet a szer
telen élvezetek, általában a városi élet 
varázsolnak a testbe és lélekbe. A cser
készet, a turisztika növeli az önállósá
got, önérzetet, szárnyat ad a léleknek, 
hogy röpüljön a kék levegőégben. Isten
hez közelebb ! Elvezet bennünket egy 
igénytelen, egyszerű, boldogabb, vallá
sosabb életre !

A folyton alakuló kultúrkörök egyik 
águknak ölelhetnék föl a cserkészetet.— 
Mert hiszen a magasba szökött szel
lemi kultúránk mellett nem lehet igno- 
rálni a test egészségét sem. Ép testben 
ép lélek !... S a mai mind nehezebb, 
akadályokkal és gondokkal teli élet 
nagyon is megköveteli az egészséges, 
teherbíró fizikumot és edzett lelket!... 
Erős és okos s zí v  1 A rosszra, az aka
dályokra is fölfegyverzett erős és okos 
s z í v . Hiszen néha szinte lehetetlennek 
látszó helyzeteket is meg lehet és meg 
is kell bírni 1

A sok élvezetnek és igényeknek a 
lefokozása, s a szabad természet, s a 
testi munka kultiválása elvezet bennün
ket egy tisztuitabb, boldogabb életre. 
Hogy a jövőben minél kevesebb legyen 
azoknak a tragédiáknak a száma, mint 
körülbelül két évvel ezelőtt történt, egy 
jobb sorsra érdemes fiatal ember az élet 
megoldását, — dermesztő téli hidegben 
-------a gyilkos magasfeszültségű vil
lanyáramon találta meg. Vagy az a tel
jes jólétnek örvendő, Övéitől rajongva 
szeretett urinő, akivel a férje, a saját 
autóján járta össze Olaszországot, hogy 
szórakoztassa őt. Száz szál fehér rózsát 
kapott a házassági évfordulón a férjé
től, középen egy szál piros rózsával ; 
szóval minden gyönyörűségben, szere- 
tetben része voit, és akkor ez a művelt, 
kedves teremtés, élete alkonyán, egy 
magára maradt pillanatban a menekü
lést a saját lelki problémái elől, a me
nekülést s nyugalmat, abban a kicsi, 
— örökös csöndet nyújtó — golyóban 
találta meg.

A lélek tele van hullócsillagokkal 1 
Aztán mikor minden csillag lehull az 
életünk horizontjáról, akkor bekövetke
zik a világ vége, s ezt úgy hívják: 
kétségbeesés! — A lélek, hogyha egy
szer megbetegszik, igen nehéz meggyó
gyítani. Nehezen hozzáférhető. Fix pontja 
nincs 1 Aztán ki is törődik ma a pszi-

hológiával ? Ma, amikor építik a felhő
karcolókat ?!

így aztán a lélek elpuhultan, fáradtan, 
támasz és irány nélkül bukdácsol az 
élet poros országutján. Az élet erős ide
geket és vasegészséget kívánó harcában 
lelkek maradnak le. Sok-sok szegény 
beteg lélek, fölött húzzák meg a lélek
harangot. S a lélek néha viszi magával 
a testet is. Ha a lélek haldoklik, el sor
vad a test is !

A fiatalság jövő utjának, boldogulásá
nak és boldogságának, útkeresésénél 
egyik hatalmas útjelző határkő hadd le
gyen a cserkészel, a turisztika, a termé
szet kultiválása, szeretete. Annyi ölömet, 
egészséget, hasznot bizonyára fog nékik 
hozni az életben, mint a politika és az 
egyoldalú szellemi kultúra.

Ferenczy István
a legelső magyar szobrászművész 

emlékezete.
Varga Imre, a rimaszombati ref. hivők 

ékesszavu lelkésze, folyó hó 16-án az 
iparoskör kulturdélutánján magasröptű, 
mindazonáltal népszerű és gondolatdús 
előadást tartott Rimaszombat város nagy 
szülöttjéről: Ferenczy Istvánról, az első 
magyar szobrászművészről.

Fölötte dicséretreméltó gondolat volt 
Ferenczy szellemét a felolvasó asztal 
elé hozni, mert nem túlozzuk a dolgot, 
ha azt mondjuk, hogy ezren meg ezren 
járnak-kelnek a református templom 
előtt s bizony nagyon kevesen tudják a 
templom falazatára helyezett márvány 
szobor jelentőségét. De nekünk is, kik 
ismerjük az évtizedeken keresztül jel
telen sírban porladt boldogtalan művész 
élettörténetét, szivünk mélyéig hatott az 
előadás. Városunk ifjúságát meg bizo
nyára nagy hálára kötelezte, mert aj 
dolog előtte egészen uj lehetett.

Az előadó megkapó szavakkal ecse
telte azt a kort, mely Ferenczyt szülte. 
A XIX. század az ébredés kora volt. A 
tudomány, az irodalom, a zene és kép
zőművészet ébredésének csodás kora. 
S jellegzetes, hogy az akkori kor tudó
sainak, Íróinak, zenészeinek úttörői, hé
roszai, nem a felsőbb tízezrek köréből 
kerültek ki, hanem a nép, az istenadta 
nép leikéből sarjadzotíak. S ezek között 
Ferenczynek különleges, emberfölötti 
szerep jutott, mert mig tudósaink ás 
íróink pályája már bizonyos mérvben 
meg volt alapozva, a magyar képzőmű
vészet még csak embrióban volt s Fe
renczy magasraíörő lelke vállalta a ma
gyar képzőművészeti intézmények meg
teremtésének sziszifuszi munkáját.

Fájdalom, azonban eszményi célkitű
zéseit a végzet fagyos keze nem en
gedte diadalra emelkedni.

A íovább;akban csak gondolatmene
tét adjuk az úgy formailag, mint tartal
milag élvezetes előadásnak.

Ferenczy végigjárta a rimaszombati 
latin iskolát és lakatostanonc lett édes 
atyja műhelyében. Amikor felszabadult, 
remeknek egy kisebb céhládát készített 
oly furfangos lakattal, amelyet senkisem 
tudott kinyitni. A fiatal lakatossegéd 
fejében azonban magasabb ambíciók 
zsongtak. Művész, szobrász akart lenni. 
Mint akkor az iparosoknál szokásban 
volt, ő is vándorútra kelt. Budára érke
zett s ott a Rauchmar.n féle rajztano
dába lépett. Onnan gyalogszerrei Bécs- 
be megy és 1815 ben egy ércmetsző 
akadémia növendéke lesz. Egy remek 
metszetért, mely Szolont ábrázolja, ki
tüntetést nyer, amelyet nagy ünnepély 
keretében Metternich herceg, az akadé
mia kurátora, személyesen adott át néki. 
1819-ben Rómában találjuk Canova és 
Thorwaldsen műtermében.

Csokonay Mihályról, egy igénytelen 
rajz után, alkotott megszólamlár ig hű 
mellszobrot, amelyet a debreceni főis
kolának ajándékozott. 1824 ben Budán 
telepedett meg, de amit Rómában álmo
dott, abból nem lett valóság. Megemlí
tendő a baráti hármas : Ferenczy, Fáy 
András és Vörösmarty, mely Fóthon há
rom darab szőlőt vásárolt egymás mel
lett és Ferenczy azt a házat, amelyben 
a „Fóthi dal“ Íródott, domborművű már
ványtáblával örökítette meg.

Ferenczynek magasztos gondolatai 
fűződnek a „Pásztorleány" és „Eurid'ke" 
cin.ü remek szobraihoz.

Mint majdnem minden lánglelkü, ér
zékeny szivü művész, Ferenczy is végte
len sok keserűségen és csalódáson ment 
keresztül s ezért meghasonlott a világ

gal és önmagával. Szobrainak nagy ré
szét önkezűleg elpusztította és 1847-ben 
véglegesen hazajött szülővárosába; 1856- 
ban julius 4 én meghalt. Öccse József, 
kassai lelkész, a művész kívánságának 
megfelelően arcára borította szemfedélü! 
az Atheneum azon lapjait, amelyeken az 
elhunyt legjobb barátja : Vörösmarty 
Mihály méltatást irt szobrairól; ez volt 
Ferenczy nyugtalan életének legszebb 
koszorúja. Öccse továbbá a koporsó 
fölé helyeztette a művész legszebb al
kotását : az Euridike szobrát.

Mint tudjuk és hála az Égnek, még 
sokan vagyunk, kik szemtanúi is vol
tunk, hogy a késői utókor felmagasz
talta, megdicsőitette Ferenczy Istvánt és 
megadta néki azt, amit a halhatatlan 
művész megérdemelt.

A lélekemelő szép előadás mély és 
maradandó benyomást gyakorolt a nagy
számú hallgatóságra, mely szűnni nem 
akaró tapssal és éljenzéssel honorálta 
az előadó nemes elokvenciáját.

Schlosz Lajos.

Magyar dal- és nótapályázat.
A Lévai Újság szerkesztőségétől kap

tuk a következő levelet:
Tekintetes Szerkesztőség!

Lapunk legutóbbi január 22-i 4. szá
mában nóta- és daipályázatot irtunk ki, 
amelyet az utóbb megjelenő számunk
ban is közlünk. Minthogy az Önök ol
vasói közt is bizonyára többen vannak 
olyanok, akik ilyen iránt érdeklődnek, 
felhívjuk n. b. figyelmüket ezen pályá
zatunkra és kérjük, szíveskedjenek an
nak n. b. lapjukban helyet adni, hogy 
az minél szélesebb körben terjedjen e! 
és a szlovenszkói magyar kultúrának 
annál nagyobb értéket hozhasson.

A pályázat feltételei a következők :
A pályanyertes műveket a garamvöl- 

gyi nótapályázat nyerteseinek dalaival 
együtt a Lévai Újság jogosult sokszoro
sítani és értékesíteni. Egyébként pályá
zati feltételeink a következők :

1. A pályázat két részre oszlik: aj 
magyar nótaszövegek, b) mű- és táncdal
szövegek.

2. Pályázhat minden csehszlovákiai 
szövegíró.

3. Pályaművek csak jelige alatt ad
hatók be, magyar nyelven.

4. Egy szerző minden csoportban csak 
egy jelige alatt, de több szöveggel is 
pályázhat.

5. Minden dalszöveg jeligével ellátott 
külön lapra Írandó,

6. Minden pályázó a pályázathoz mel
lékelve, zárt borítékban közölje a nevét 
és pontos cimét.

7. A beérkezett pályamüveket bíráló 
bizottság vizsgálja felül és választja ki 
a legjobb műveket. Minden csoportban 
3 dij és 5 oklevél lesz kiosztva.

8. A díjjal, oklevéllel kitüntetett és a 
többi alkalmas szövegek megzenésíté
sére újabb pályázatot Írunk ki.

9. Minden pályázó a pályázathoz 2 
Ké levélbélyeget mellékeljen levelezési 
költségekre.

10. A pályázat beadásának határideje 
1936. fekruár 28-án. A pályázatok a 
„Lévai Újság" szerkesztőségének Levice 
Stur-u. 3. küldendők be „Nótapályázat" 
jelzéssel.

Irástanfolyam Losoncon. A Pedagó
giai Társaság Losoncon február 17-én 
egy napos tanfolyamot rendezett a lo
sonci járás magyar tanítósága számára 
az uj, egységes és egyszerűsített irás el
sajátítására és annak tanítási módszeré
re. A tanfolyamon résztvettek a losonci, 
galsai, persei, fülekkovácsii, kalondai, 
sávolyi, bolgáromi elemi iskolák magyar 
tanítói. A tanfolyamra, amely délelőtt 
9-től 12-ig és d. u. 2—4-ig tartott, elő
adóul városunkból meghívta Adler Ernő 
áll. polg. isk. tanítót, akinek az Írásról 
már több szakkönyve jelent meg. A tan
folyam az eddigi elméleti előadásoktól 
eltérően tisztán gyakorlati jellegű volt s 
azon az uj Írásnak legjobban megfelelő 
Massag-tollakat próbálták ki a résztve
vők, amely toliakból nagyobb mennyi
séget küldött ajándékbe a Salcher és 
fiai bíloveci gyár. A kékkői, csákányhá
zai, fíileki, füíekpüspökii és ragyolci is
kolák magyar tanítósága számára ha
sonló tanfolyamot rendez ismét a Pe
dagógiai Társaság Losoncon február 
24 én, amelyre ugyancsak Adler Ernőt 
hívták meg előadóul.
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Adakozzunk a beregszászi
Magyar Internátus javára!

Kárpátaljai magyar testvéreink, de ál
talában Csehszlovákia egész magyarsá
ga körében megindult az adakozás a 
beregszászi Magyar Internátusra, mely 
hogy befejezhető legyen, sürgősen mint
egy ötvenezer koronának kellene még 
összegyűlnie. Az adakozásból Gömör 
magyarságának is ki kell vennie a ma
ga részét akkor, amikor kárpátaljai vé
re in k  megsegiíéséről, a kárpátaljai ma
gyar ifjúság boldogulásának előmozdí
tásáról  van szó. Az akció a napilapok
ból  is már eléggé ismeretes, az annak 
felvázolásába bocsájtkozás fölösleges. 
Magyar ügyről van szó ! — Adakozzon 
kiki  jószivvel s adományait postautal
ványon vagy a 49221. számú potataka- 
rekpénztári csekkszámlán juttassa el a 
Duna bank beregszászi fiókja cimén a 
nemes célra. Minden csekély összeg a \ 
szükséges pénz előteremtéséhez járul j 
h o z z á .  Adakozzunk hát !

Dr. Benes Edét, a Csehszlovák köz
társaság elnökét városunk díszpolgá
rává választották. Folyó hó 19 én dél
után megtartott városi díszközgyűlésen, 
melyen Hanesz Emil járási főnök is 
megjelent, Dr. Benes Ede köztársasági 
elnököt egyhangúlag városunk díszpol
gárává választotta meg városunk kép
viselőtestülete. — A díszközgyűlésen Dr. 
Bartcs Gyula első biróhelyettes, bíró
sági tanácsos szlovák nyelvű, mig Dr. 
Eszenyi Gyula városbiró magyar nyelvű 
beszédekben méltatták az uj elnök ér
demeit, melyet a köztársaság felvirá
goztatására fordított.— Itt említjük meg, 
hogy a díszközgyűlés után városunk 
képviselőtestülete tartotta meg rendes 
közgyűlését Dr. Eszenyi Gyula város
biró elnöklete alatt, melyen több kisebb 
ügy került tárgyalás alá.

Ünnepélyes akadémia. Városunk 
szlovák és magyar kulíuregyesületei 
folyó hó 19 én este 8 órai kezdettel a 
járási székház dísztermében Dr. Benes 
Ede köztársasági elnök megválasztatásá
nak tiszteletére ünnepélyes akadémiát 
rendeztek, a lapunkban már közölt prog
ram szerint. A magyar kulturegyesületek 
részéről a Polgárikör, Iparoskör, Római 
Kath. Olvasóegylet, Kereskedelmi Tes 
tiilet, Rimaszombati Magyar Dalárda, a 
Ref. és Evang. Leánykörök vettek részt, 
amelyeknek részéről az egyes szereplők 
tudásuk legjavát nyújtották a zsúfolásig 
megtelt teremben összegyülekezett kö
zönségnek, méltó részesei voltak az ün
nepélyes akadémia sikerének előmozdí
tásában. — Az akadémiát Hanesz Emil 
járásfőnök nyitotta meg szlovák és ma
gyar beszéddel, mig a szlovák ünnepi 
beszédet Celder Gyula polg. isk. szak- 

! tanító, a magyar beszédet pedig Havas 
Vilmos reálgimnáziumi tanár mondották.

a helybeli

közönség részvéteiével tartotta meg 
harmadik kulturdélutánját. Varga Imre 
ref. lelkész: Ferenczy Istvánról, Rima
szombat szülöttéről, az első magyar 
szobrászművészről tartott nagyhatású 
előadást. Ifj. Durda Jánosné szép ma
gyar nótákat énekelt kedvesen és hozzá
értéssel, Lali cigányzenekarának kisé 
rete mellett.— Dr. Andrik László állat
orvos az állatok egészségügyéről olva
sott fel igen tanulságos ismertetést. — 
Nagy Tibi zongorán szórakoztatta a kö
zönséget. A hallgatóság állandóan nagy 
tapssal és éljenzéssel honorálta az elő
adók által nyújtott lelki élvezetekei. — 
A kellemes hangú ifj. Durda Jánosnét 
többször szin elé hivta és újrázást kért, 
mit szívesen és mosolyogva meg is kapott. 
— Varga Imre ref. lelkész előadásáról 
lapunk más helyén bővebben referálunk.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik boldogult édes anyánk 

elhunyta alkalmából kifejezett szives részvétük
kel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, vég- 
tisztességtételén megjelenni szíveskedtek, ez
úton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1936. február 17.
Molnár Bálint és neje.

Farsang végét járjuk,
Karnevál birodalmúban egy két órára 

magasra csap még a hangulat láza. A 
csörgós sapkás udvaroncok fáradtságot 
leplező erőlíetettsége a dáridök végső per
ceinek közelségét jelzi.

Ólomszürke karikák árnyékolta, be 
esett szemek, konfetti petyekkel tarkított \ A z'lL ^ lyes'a ikálóm ból 
szétesett frizurák, gyűrött ruha ,leizza magyar közművelődési bizottság távirat- 
Jestekek alul kisapado, pety hu arco , jjan üdvözölte a köztársaság uj elnökét. 
bágyadt tekintetek, faradi m o z d u l a t a ünnepélyes akadémia éjjel 12 óra- 
mind- mind a farsang vegenek megszokott, kor éf{ ^ ./et 
rendes jelenségei: az ötvennapig tartó, ‘ *
rendkívül zajos és szokatlanul, szinte 
meghökkentően kicsapongás idei farsang
nak tényleg a végét járjuk.

A pajkos herceg élvezetekben kimerült, 
lármás udvarával egy-kél helyre bevonul 
még s a farsang végén a leckegondok
nak rövid időre fittyet hányó diákság is 
bálos táncra perdül és mig a „Nunc

A rimaszombati magyar gimnázium 
szülői szövetsége vasárnap délelőtt tar
totta meg rendes ülését dr. Weinberger
Rezső elnöklésével, a szülők nagy ér
deklődése mellett. A műit ülés jegyző
könyvének hitelesítése után Frenyó La
jos tanár terjesztette elő az igazgatóság

Halálozás. Özv. Altstock Edéné szül, 
Grosser Terézia, köztiszteletnek örven
dett uriasszony rövid szenvedés után. 
83 éves korában nemes lelkét vissza
adta Teremtőjének. Hiilt tetemét folyó 
hó 13 án a részvét impozáns megnyil
vánulása mellett helyezték örök nyugvó
helyére, Dobsinán.

Özv. Sáncéi Ferencné szül. Gódor Te
rézia. fogházőr özvegye, munkás életé
nek 77-ik évében f. hó 17-én városunk
ban elhalálozott. Temetése nagy rész
vét mellett történt. A megboldogultban 
Molnár Bálintné szüi. Sáncéi julianna és 
férje gondos édesanyjukat vesztették el.

Bardnyi György földbirtokos az Élet 
utján járásban elfáradva, váratlan hirte
lenséggel pihenni tért. Az életének 62- 
ik évében f. hó 19-én szeretteilől meg
vált, közbecsülésben állott, jóságosszivü 
ember holttestét a Rimaszombat mellett 
fekvő Barányi-tanyáról f. hó 21-én dél
után a rimaszombati sirkertben, a rész
vét impozáns megnyilvánulása mellett 
helyezték örök nyugalomra. Elmúlását 
özvegye, szül. Koncsko Anna, gyerme
kei : Barányi Aranka férj. Schoiik Ist

Kinő APOILO m ozgó
Szombaton és vasárnap, febr. 22-23-án 
gyönyörű amerikai film Tolstoj Leó, hal

hatatlan regénye nyomán:
Mi újra élünk.

Kedden, február 25-én, kacagtató farsangi 
est. Nagy burlesk shov ! Nagyszerű kiál

lítású vígjáték:
Botrány Rómában.

Szerdán, febr. 26-án angol dráma exotikus 
környezetből, milyen legyen egy férfi és 

az asszony, ki hozzá való. . .  :

A szőke párduc.
Csütörtökön, február 27-én szenzációs né

met fi lm:
Acél sugarak.

kor a Cserencsény község határában 
fekvő telkeket illetőleg, Rimaszombatban 
a Rimaszombat város határában lévő 
telkeket illetőleg a jegyzői hivatalban 
február hó 22-én d. e. 8 órakor, mig a 
Tamásfalva község határában levő tel
keket illetőleg pedig február hó 22-én 
d. u. 2 órakor Tamásfalván a községhá
zán tartatnak meg. A város vezetősége 
az érdekeiteket ezen tárgyalásokra kü
lön értesítéssel hivta meg. Reméljük, 
hogy az érdekelt telektulajdonosok nem 
gördítenek akadályokat az ideérkezett 
hivatalos kiküldöttek munkája elé, mely 
után rövidesen megkezdődhetnek a Ri
maszabályozás régen várt munkálatai, 
amelyek sok-sok foglalkozás és munka 
nélkül levő egyénnek fognak hosszabb 
időre biztos kenyeret nyújtani.

referátumát az iskolai fogkezeiési akció 
eTbibendum/feliratú Bachus-sátrakban helyzetéről és felhívta a szülőket, hogy vánné, Barányi Ilona férj. Csontos Lász- 

ajakán vígan csendül miutan meg 81 növendék sürgős terme- ióné csaladjaikkal, testvérei: Baranyipoharat kocint, 
a dal: Gaudeamus igitur, iuvenes dum
sumus...

Itt-ott szól még a zene, szédítő kerin- 
gözésben forognak még a párok, de rit
kábbak lesznek az akkordok, halkul a 
zaj, Karnevál udvari harsondsai takarodót 
fújnak és csend, mélységes csend, a 
böjt lilaszinü ködében burkolt nesztelen- 
ség, meakulpás vezeklési hangulat borul 
a vigalmak tanyáira.

Kioltják a báltermek fénysugarakat 
sziporkázó csillárait, a böjt derengő haj- 
nalpirja rejtelmes félhomályával belopa
kodik a fáttérés függöny lenge szövetén 
s félő kíváncsisággal tekint szét a testek 
melegétől fülledt, sima parkettes, bóditó 
illatú, csendre halkult termekben.

A mulatók felhajtott galléros, fűzős 
serege dideregve vonul haza. Levetik át
izzadt, gyűrött rundjukat, estélyi öltözé
küket, s libabőrözve bújnak ágyukba, 
nyugalomra, üdülésthozó, áhítozott pihe 
nésre.

S nem jön álom szemükre. Fülükben 
a zene akkordjai zsonganak - bonganak. 
Farsangi képek sorakoznak föl s vonul
nak el szemeik előtt és néznek és látnak, 
édes merengéssel ébren álmodnak...

Fakulnak a képek színei. A merengés
be, képzelődésbe merüli agyak elbágyad-

szetíi fogkezeléséről van szó, küldjék Aranka özv. Perjéssy Lajosné, Barányi Er- 
gyermekeiket a kiosztott fogielettel sür- zsébet özv. Szabó Lajosné családjaikkal

és kiterjedt rokonsága gyászolják.

Úri io l f th tb  Rimaszombat vidékén
Ull idlUlliüLf mintegy 4 holdas faj

gősen a fogorvoshoz. Az iskolaigazgató
ság messzemenő részletfizetési kedvez- : 
mények nyújtásával igyekszik a szegé- j 
nyebb sorsú szülők utjából az akadá-1
lyokat elhárítani. Beszámolt ezután gyümölcsfákkal beültetett kerttel együtt 
Frenyó tanár a második negyedévi ősz- roicson eladó.

Különösen nyugdíjasok részére alkalmas. 
Közelebbit a „Gömör" kiadóhivatalában. 
♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖ ♦♦♦•»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Jó utón halad a Rimaszabályozás

tályozás eredményétől, amely a rendkí
vül kedvezőtlen első negyedévi ered
ménynél 7 százalékkal jobb ugyan, azon
ban még mindig nem megfelelő s igy a 
növendékek szorgalmának további foko
zására van szükség. Az igazgatósági re- ygye. A pozsonyi Országos Hivatal febr. 
feratum ezután az előmenetel fe.ől er- hp 14.én kelt 45513/1936/4 odd. számú
deklődő szülőkhöz intézett ama felhívást végzése alapján arról értesítette városunk
tartalmazza, hogy uz érdeklődések és | vezetőségét, hogy Szlovenszkó országa, 
felvilágosítások a teljes őszinteség je- ; mjnt épittetö RimaSzombat és Tamás- 
gyeben történjenek, mert a neveiesi jajva községekben a Rima-folyót sza* 
munkának ez az első egfontosabb el bályozza. Ezen munka keresztülvitele
léke. A referátum, - , tudomásulvétele; Rjmaszombat, Tamásfalva és Cseren-
utan Breznay László tan^r tartott elő-; cg£Ry községek kataszterében lévő ma- 
adast „A neveles individuális es szocia- • 
lis célja" elmen, majd a szülők részéről jószága ezen
Kovács Bertalan rimasimonyi református 
lelkész szólalt fel és a nevelésben részt-

r.ak s dlomtalan alvásra térnek: a far- folyó 
song véget ér...

Hamvazó szerdának szürkesége bonta
kozik már ki a leáldozó farsang űMro- 
nyűből. A tavaszi lehelet langyosságával 
beköszöntő böjt esti fuvalmába vissza
térő vadlibák gágogásának éles hangja 
■ együl s amíg az emberek vezekelve 
iiamvazkodni járnak, farsang elmúltával 
újabb örömökre, a tavaszra várnak.

telkeket is érinti. — Szlovenszkó 
telkek átadását az 1881 : 

XL1 t. c. alapján kisajátítási eljárással 
„ ,, .... _ követelheti. — Az Országos Hivatal e

vevő tényezők harmómkus együttmukö- teikek megszervezésének kölcsönös meg- 
desenek szuksegesseget fejtegette.  ̂ A egyez£s utján leendő megkísérlése vé
nagy érdeklődéssel hallgatott előadaso- tt Cserencsény, Rimaszombat és Ta- 
kert dr. Weinberger Rezső elnök mon- masfaIva községekben a helyszíni íár- 
dott köszönetét. gyalást a következőkép tűzte ki : A tár-

Kulturdéfután. A helybeli Iparoskor gyalás Cserencsény községben a köz
hó 16 án nagyszámú érdeklődői ségházán február hó 21 én d. u. 2 óra-

Kézimunkák,
kötőfonalak

nagy választékban

KERCSlK-nél

20° ó la i  OlCSÉlM 5vehet még 21 napon ót a felmaradt téli 
árukból, u. m : kötött árut, harisnyát, 
svettert, puilcwert stb. stb.

TAUAQ7I II MfílHClífink' E napokban megérkeznek az uj fazónu tavaszi angol 
I M l\cH  UUUUliuftUUAí kosztümök. Kérjük a hölgyeket, hogy mielőtt kosztü
möt vennének, várják ki, mig megérkeznek tiszta gyapjúból készült uj modell
jeink. Kaphatók lesznek minden színben és nagyságban az ösmert versenyképes 
árakban.

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

LSBOR 'Egy RIMASZOMBAT,

Házassági hirdetmény.
Rothmann Margit izr. hajadon 

szikszói lakos (Magyarország) és 
Ungár József izraelita, nőtlen fele
di lakos, folyó évi március hó 
15-én Szikszón házasságot kötnek.

Felhívják mindazokat, kiknek 
ezen házasság ellen bármilyen ki
fogásuk lenne, azt jelentsék be a 
szikszói anyakönyvvezetői hivatal
nál Magyarországon.

* A műtrágyával vaió visszaélések
és csalások mindinkább előforduló kel
lemetlen jelenségei a gazdálkodásnak, 
amiről már sok esetben az újságok is 
megemiékeztek. Lelkiismeretlen csalók 
több száz esetben súlyos károkat okoz
tak a gazdaközönségnek, ami a földmű
velésügyi szervezeteket arra indítottá, 
hogy nyilvános felhívásban óvják a gaz
dákat ismeretlen egyénektől való kétes 
műtrágyafélék bevásárlásától. A műtrá
gyabeszerzés b i z a l o m dolga, hiszen 
a szakember sem képes csupán puszta 
tekintetre a műtrágya értékét felismerni. 
— Az egyesült belföldi szuperfoszfát- 
gyárak a műtrágyakereskedelem ezen 
jellegzetességének kiküszöbölésére ez
után minden szuperfoszfátzsákot egy 
színes „Szavatossági plombdval“ látnak 
el, hogy ezáltal az esetleg szaktudással 
nem rendelkező műtrágyavevőknek is 
feltétlenül a teljes értékű műtrágyavéielt 
biztosítsák. — Ennek folytán lehetővé 
tették minden gazdálkodónak, hogy az 
első pillantásra szembetűnő „Szavatos
sági plomba“ által megismerheti a több 
mint 70 éve éghajlatunknak és talajain
kon sikeresen bevált 16—18% vízben 
oldódó foszforsavat tartalmazó v a l ó d i  
szuperfoszfátot. — Mai számunkhoz egy 
földművelési szaknaptárt csatolunk, me
lyen az uj szines szavatossági plomba 
eredeti ábrája látható. E naptárral a 
zsebében minden gazda műtrágyakész
lete beszerzésénél védve van a károso
dástól.

A magyar gimnazisták mulatsága.
A rimaszombati essz!, áilami magyar 
reálgimnázium ifjúságának évente szo
kásos mulatságát, mint már többizben 
közöltük is, folyó hó 22-én, szombaton 
este tartják meg. Az ezúttal előadandó 
„Charley nénje" cirnii vígjáték főpró
bája pénteken délután volt s nagysze
rűen sikerült.

A RÁC—RME fúzió tárgyalásai szé
pen haladnak előre s minden remény 
megvan az annyira szükséges, sőt mind
két egyesületre létérdeket képező egye
sülés megtörténtére.

A nagy sárban hogy el ne vesszünk, 
jó volna az utakat és átjárókat rendesen 
tisztítani.
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Köszönet. Rajner László itteni volt 
fiatal szobafestő, kit mint már közöltük, 
a pozsonyi városi szinház énekkarába 
növendékül felvettek, hálás köszönetét 
fejezi ki ezúton is azon jóakaratu támo
gatásért, mellyel városunk közönsége, 
elöljárósága, egyházai, pénzintézetei és 
összes testületéi hozzájárultak ahhoz, 
hogy boldogulásának uj utján megindul
hasson. Készséggel tolmácsoljuk Rajner 
László köszönő szavait és hozzáfűzzük j 
ezekhez a magunk elismerését is társa
dalmunk nemes segitségeérí. Mint ille
tékes pozsonyi szakkörökből értesülünk, 
Rajner László oly értékes hanganyaggal 
bir, hogy kellő iskoláztatással a ieg- | 
szebb sikerekre lehet reménye.

SZÉPIRODALMI könyvek, levélpapírok, 
albumok, töltőtollak a „LITERATÚRAIBAN.

Nyilvános közgyűlést tart az Evang. 
Leánykör 1936, március hó 1-ső vasár
napján a Polgárikör nagytermében dél
után 5 órai kezdettel, ünnepélyes kere-' 
tek között, 12-ik évfordulója alkalmából.

Liszt Ferencz emlékestéiy február
29-én este 8 órakor a „Tátra" szálló 
nagytermében. Program: 1. Liszt Fe
rencz élete. Előadja Ragályi Antal dr. — i 
2. Liszt Ferencz : Fantázia és Fuga B. 
A. C. H. téma felett.— 3. Liszt Ferencz : 
Petrarca-szonett, Valse imprompíu, Ncc- : 
turné. — Szünet. — 4. Liszt Ferencz a j 
zeneszerző. Előadja Kálixjenö. — 5. Bar
tók Béla : 15 magyar parasztdal. — 6. 
Dohnányi Ernő: Rapszódia Fis-moil.— 
7. Liszt Ferencz: Xll. magyar rapszódia. ■ 
— A zeneszámokat Kálix Jenő adja elő | 
zongorán.

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

A helybeli csehszlovák turistaklub 
csütörtökön társasvacsora keretében tar
totta meg tisztújító évi rendes közgyű
lését, amelyen a lelépő tisztikart köz- 
felkiáltással újból megválasztották. A 
turistaklub közgyűlésén és vacsoráján a 
Karpathenverein rimavölgyi osztálya is 
képviseltette magát.

AKaritász szinielőadása. Múlt szom
baton este zajlott le a Kath. Olvasó- 
egyletben a Karitász ifjúságának mű
kedvelő előadása. — Szenes Bélának „A 
buta ember" cimü 3 felvcnásos vigjá- 
tékát választották erre a célra. A társa
dalmi vígjáték eleinte kissé lassúbb 
menetében, bár a Balaton kéklő tükre a 
túlparti hegyekkel és a tó színén lengő j 
vitorlásokkal kellemes hangulatot vará
zsolt a közönség közé, mégis eleinte: 
mintha nehézkességgel küzdöttek volna j 
a szereplők nagyobb részben. Később i 
aztán lassanként eltűnt ez az elfogult-; 
ság s a következő felvonásokban ele- ! 
venség váltotta fői.—  A szereplő lányok i 
közül kitűnt Sebő Bözsinek Edit alakí
tása, aki fokozatos erőt vitt bele és j 
középpontja lett a darabnak. Élénk volt’ 
Józsa Teri kontra játéka. Érvényesült’ 
később Gyurgyik Bözsi fiatal anya meg- 
játszása is és kivált a kis Hlozek Lili 
Rózsikája. Elsőrendű játék volt Vladár 
Bözsi cselédalakitása Mari és Juli sze
repeiben. Nála teljes biztosság és meg
felelő hang érvényesült, igaz tempera- 
tummal.— A férfiak közül Pekarcsik An
dor minden változatban helyesen fogta fel 
a címszerepet, összes nehézkes esetlen
ségeivel. Jó volt Hizsnyan Géza hebe
hurgya szerepmegjátszása, Kalccsay 
Gyula komoly apa alakítása, Durda De
zső élénk intrikus szerepe, Bodor László 
nehézkesebb Dr. Pál szerepe is meg
felelő nüanszokat vitt be. Kosina András 
ékszerésze is megfelelt az együttesnek. — 
Előadás után az ifjúság Karnevál szol
gálatában járta vígan a farsangi táncot 
a reggeli órákig. — Vasárnap este meg
ismételték a darab előadását, közepes 
érdeklődés mellett. -hn.-

A községi közművelődési bizottság 
által rendezendő kulturelőadás-ciklus so- i 
rán az első előadást városunkban f. hó 
18-án este fél 9 órai kezdettel a Keres
kedelmi Testületben tartották meg, mi
kor is a hallgatóság nagy érdeklődése 
mellett Havas Vilmos itteni gimn. tanár, 
a közművelődési bizottság elnöke a de
mokráciáról beszélt. Az értékes előadás 
osztatlan tetszésben részesült, aminek 
kifejezője volt az előadás végén fel
hangzó taps. A legközelebbi előadás 
március 8-án, vasarnap délután 3 órai 
kezdettel a Polgárikörben lesz, mikor is 
az előadói asztalnál Dósa József pénz

ügyi tisztviselő foglal helyet, az uj adó
törvényeket ismertetve. Az előadásokra 
felhívjuk közönségünk figyelmét és re
méljük a kulturszerető emberek megér
tő támogatását, melynek elsősorsban és 
főleg az előadások tömeges látogatásá
ban kell megnyilvánulnia.

Ipartársulati közlemények. A rima- 
szombati járási ipartársulat elnöksége 
értesíti az összes tagokat, hogy a sta
tisztikai munkálatok feldolgozására, az 
évi zárszámadások és ezekkel kapcso
latos halaszthatatlan teendők elvégzé
sére, valamint határidőhöz kötött egyéb 
hivatalos ügyek elintézésére való tekin
tettel az ipartársulati iroda további in
tézkedésig kizárólag délelőtt 9—12-ig 
áll a felek rendelkezésére.

így járnak a hamis feljeientők. Me~ 
de Nagykata István egyházasbásti lakos, 
gazdálkodó több falubelijét kémkedés
sel vádolva feljelentette a rimaszombati 
ügyészségen. — Az illetők ellen megin
dult az eljárás kémkedés gyanúja címén 
s miután a terhűkre rótt bűncselekmény 
nem igazolódott be, a bíróság vala
mennyi vádlottat a vád és következmé
nyei aló! felmentette. — Azonban a bí
róság eljárást indított hivatalból a ha
mis feljelentő, Mede Nagykata István 
ellen, aki felett most Ítélkezett a hely
beli kerületi bíróság Vágássy-tanácsa, 
amely a feljelentő gazdát ártatlan em
berek meghurcoitatásaért és hatóság 
félrevezetéseért két évi és három havi 
fogházbüntetésre Ítélt el. — Az elitéit 
gazdát a tárgyalás után azonnal őrizet
be vették és beszállították a helybeli 
kerületi bíróság fogházába. — Az elitéit 
gazda felebbezést jelentett be, de sú
lyosbításért felebbezett maga az állam
ügyész is.

Elitéit tolvajok. A helybeli kerületi 
bíróság Haberluk József és Bencsko Pál 
csetneki lakosokat lopásért 8—8 havi 
fogházra jtélte el, mert Grünfeld Maxi- 
tnilán cseineki kereskedőtől különféle 
élelmiszereket és ruhákat loptak el. A 
vádlottak az Ítéletben megnyugodtak s 
igy az jogerőssé vált.

Filmszínház. Folyó hő 22. és 23-án 
„Mi újra élünk" cimü amerikai film ke
rül bemutatásra, mely Tolstoj Leó ha- 
soncimü regénye nyomán készült. Di- 
mitrij Nechlindor szabadgondolkodó fia
tal ember nehezen készül a katonai pá
lyára. Kokongi kastélyában belészeret 
Katus. Hadgyakorlatok idején Dimitrij 
mint hadnagy újra találkozik Katussal, 
kit elcsábít s a züllésbe kerget. Moszk
vában Katust mint gyilkost elitélik s 
megdöbbenve látja Dimitrij, a bíróság 
egyik tagja, hogy a bűnért főként őt 
terheli nagy felelősség. Súlyos lelki har
cok után igyekszik jóvátenni hibáját.

Folyó hó 25 én „Botrány Rómában" 
cimü filmbohózaí kerül színre. Álom és 
valóság, fantázia és mély költészet ke
veredik össze ebben a filmben, melyen 
sokat lehet nevetni s melyben a per- 
szifláns éie a régi Rómának elevenjére 
talál. Főszereplő Eddie Cantor s rajta 
kívül a csodálatosan szép nők avatják 
pazarrá a pompás színezetű filmet.

Folyó hó 26-án a „A szőke párduc" 
cimü angol film kerül vetítésre. E tró
pusi filmben halálosan forró szenvedé
lyeket kavar a szerelem passzát-szele. 
Á fojtó levegőben féltékenységi harcok 
dúlnak, a leikek tusájába beleszól a 
vad mámorérzés s drámai lüktetést visz 
a játékba, melyekben Jean Harlcw, a 
szőke démon s Clark Gabié a férfiasság 
jelképe viszik a főszerepeket.

Folyó hó 27-én az „Acél sugarak" c. 
német film fejezi be a kiváló műsort. 
A nemzetközi Ávus-verseny, egy labora
tóriumi robbanás, egy Amerika-Német- 
ország cceánrepíilés a főmomentumai 
ennek a filmnek, mely Tetjus mérnök 
sorsát tárgyalja igen érdekes és eleven 
mese keretében. Főszereplők : Dorothea 
Wick, Kari Ludwig Dichl, Frida Haerlin.

S P O R T .  
Egyesülj ünk!

A téma, amellyel az alábbi sorokban 
foglalkozom, nem újkeletű, most azon
ban a parancsoló helyzet rendkívül ak
tuálissá tette. Röviden mondva : létről, 
vagy nemlétről van szó, vagyis arról, 
hogy legyen-e Rimaszombat városában 
„egyu magyar sportegylet, avagy a mos

taniak még rövid lélegzetű élete után 
megszűnjön Rimaszombatban a magyar 
sport.

Elérkezett a cselekvés órája és halo
gatásra nincs idő: vagy megmentjük, 
most a rimaszombati két magyar sport- j 
egyletet az erők csoportosításával, vagy 
pedig menthetetlenül jön a gyászos bu
kás. A változott viszonyok folytán, kü
lönösen azonban a súlyos gazdasági 
helyzet következtében Rimaszombat vá
rosa nem bir már el két magyar sport- 
egyesületet s még tekintetbe kell ven
nünk azt is, hogy csaknem ideszámít a 
Tamásíalvai MSC is. Meg keli valósíta
ni néhány önzetlen sportember azon 
gondolatát, hogy a város két magyar 
csapata haladéktalanul egyesüljön, hogy 
közös akarattal az uj sportegyesület 
csapata olyan teljesítményt nyújthasson, 
amely minden tekintetben megfelel a 
régi hírnévnek és kielégíti a sportszere 
tő közönség igényeit is. Anélkül, hogy 
valakit is meg akarnék bántani, le kell 
szögeznem azt a tényt, hogy tu! kell 
már esni egyszer azon, hogy sportegye
sületek csak azért alakuljanak, vagy 
létezzenek, hogy egyesek kicsinyes ér
dekeit szolgálják, avagy rangkórságban 
szenvedők vezetőségi tagságot biztosít
hassanak maguknak.

Rimaszombat város magyar közönsé
ge a legnehezebb viszonyok között is 
számtalanszor tanujelét adta a sport 
iránti határtalan áldozatkészségének, 
amely akármelyik nagy városnak is di
csőségére válhatnék és igy joggal elvár
ja, hogy az általa hozott áldozatokért 
legalább is egy minimális ellenértéket 
kapjon. Ezen ellenértékét szolgáltatása 
azonban csak úgy lehetséges, hogy ha egy 
táborba tömöriijük erőinket, ami biztos a- 
lapját adja a nívónak és a továbbfejlődés 
lehetőségének. Az a maroknyi tábor, amely 
ma még a két sportegyesület mögött 
áll, sem erkölcsileg, még kevésbé anya
gilag, nem tudja azt a hátvédet szol
gáltatni, amelyre a mai viszonyok között 
bármelyik sporíegyesületnek szüksége 
van.

Lehetnek közöttünk az élet különböző 
megnyilvánulásaiból fakadó ellentétes 
nézetek, de fennen merem hangoztatni 
azt, hogy aki magát csak a legkisebb 
mértékben is sportembernek, avagy 
sportszerető embernek tartja, azokat az 
egyesülés kérdésében semmi nem vá
laszthatja el egymástól. Lehetnek látszó
lagos ellentétek, lehetnek tévesen hir
detett elvi okok és lehet más ezer 
egyéb mesterségesen gyártott akadály, j 
amely mind kártyavárként omlik össze 
abban a pillanatban, amikor felülkere
kedik az igazi sportszellem.

„A kocka el van vetve." Az egyesü
lés kérdését a napirendről levenni nem 
lehet és ha a különféle machinációk , 
ezer útvesztőjén elsikkadna a kérdés 
rendezése, úgy viseljék a felelősséget 
azok, akik kicsinyes érdekeiket most 
sem képesek alárendelni az egyetemes 
nagy érdekeknek.

Nem hagyhatom említés nélkül azt aj 
tényt sem — noha talán egy kissé fur
csán hallatszik — hogy az egyesülés 
kérdésének megoldásával szorosan ösz- 
szefügg a pálya újjáépítésének kérdése 
is. Tehát a többi súlyos indok mellett 
ez magában is elegendő ahhoz, hogy 
egyesült erővel haladjunk tovább a ri
maszombati sport érdekében, amelynek 
eredménye csak a fellendülés lehet.

Meg vagyok győződve arról, hogy e 
pár sor Írásom nem lesz a pusztába 
kiáltott szó és Rimaszombat sporttársa
dalmában sokaknál fog visszhangra ta
lálni. Sokan vagyunk, kik szívesen vál
laljuk a közkatona nehéz szerepét, ha 
látni fogjuk azt, hogy megérdemlik a 
vezérek, hogy érettük és vezetésük alatt 
harcoljunk.

Nem maradhat el az eredmény, ha 
magunkévá tesszük és valóra váltjuk a ’ 
régi közmondást :

„Egységben rejlik az erő!"
Brünner Sándor.

P I N G P O N G .
A RPS ping-pong csapata a FTC

csapatát 7 :5  arányban győzte le a fo- ! 
iyó hó 16-án Füleken megtartott reváns 
mérkőzésen. Mindkét csapat játékosainál 
határozott fejlődés észlelhető, változatos 
szép játékukkal és küzdeni tudásukkal 
nagy tetszést arattak.

Felelős s z e r k e sz tő : Rábely Károly.

NYI LTTÉR .*) 

Nyilatkozat.
Kijelentem, hogy a rím. sobotai járásibizott- 

sághoz 1935. okt. 25-én 12485'35 sz. alatt bea
dott felebbezésemmel Plentzner Frigyes vsi. erdií 
mérnök ur személyét nem volt szándékomban 
legkevcsbbé sem megsérteni.

Dr. Hudicius István orvos

*)E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

A dohánybeváltó m ellett és a Forgách-utcá- 
bán KE RT -  és H Á Z T E L K E K  vannak

eladók.
A venni szándékozók forduljanak 
i  MAJOROS épitőmesterhez i

a Forgách- u. végén lévő Uj utcában,vagy 
Jánosi-ut 61. sz. alatt (Kövér féle autó
javító) udvar végén levő munkatelepen.

F izetésse l fe lveszek
perzsaszövéshez leányokat.

Továbbit: Stefanik-u. 31. sz.

B ú t o r t
mielőtt vásárol, úgy a saját érdekében 
keresse fel H Ö F E R  bútorasztalos 
műhelyét és tekintse meg bútorraktárát 
Rim. Sobota, Stefanik-utca 23. szám,
ahoi megrendeléseket — tervek után Is — 
gyors eszközléssel és jótállás mellett ké
szít, valamint régi bútort átalakít, 
modernizál.

Antik-stíl bútort veszek vagy cse
rélek modernre.

Közeledik a tavasz!
Amiért bátor vagyok Önnek meg

említeni, hogy utánanézni szívesked
jék, vájjon mire lesz szüksége? Ki 
váló méretszabászatom annyira első
rendű, hogy minden személyes kí
vánságát teljes egészében kielégít
heti és Önt tényleg jó, valamint meg
bízható kiszolgálásban részesítheti.

Kül- és belföldi szövetek nagy vá
lasztékban.—Szives pártfogást kérve, 
maradtam kiváló tisztelettel :

DANIELISZ MÁRTON,
angol úri szabó.

Rim. Sobota, Stefaniková-u. 8

Országos
vásár

Rimaszombatban.
Rimaszombat városában hétfőn, 
február hó 24-én országos vá
sár lesz, amelyre mindenféle 
hasznos állat eladás céljából 

felhajtható.

Kiadó
2 szoba, fürdőszoba, konyha.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

E la d ó  h á z .
Losonczi-utca 31. szám alatt, országul 
mentén, 3 szobás lakás, viz és villany 
bevezetve, mellékhelyiségekkel és nagy 
kerttel eladó. — Értekezni lehet ugyanott.

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R á b o ly  K á ro ly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


