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Véget ér a tanév,
az iskolák kapui iassan-lassan be
zárulnak.

Ha az iskolát, a nevelést, az ok
tatást figyelem tárgyává tesszük, 
azt látjuk, hogy a mai modern 
iskolát a kultúra felszerelte mind
azzal, ami a gyermekekből, az ifjú 
Ságból a jövő egészséges nemze
dékét akarja megteremteni. A mai 
modern iskola szellemileg és testi
leg erőssé, lelkileg acélossá, a ne
hézségek és akadályok előtt bá
torrá akarja nevelni azt a nemze
déket, amelynek vállaira fognak 
nehezedni a jövő terhei. A cél ki
tűzött. De az a kérdés, hogy meg- 
közelitette-e az iskola eddig is ezt 
a célt s lehet-e remény a sikerre!?

Sajnos, erre a kérdésre nem ad
hatunk kielégítő feleletet. Nagyon, 
nagyon sok még a tenni való. Na- j 
gyón sok akadályt kell még az 
útból ledönteni.

A  helyes fejlődésnek a legna-! 
gyobb akadálya az iskolák túlzsú
foltsága, amikor is a mai megsza
bott óraszám, tanterv, rovatozás 
mellett nem lehet az egyéni tulaj
donságokra, hajlamokra kellő fi
gyelmet fordítani s azokat a he
lyes irányban megtartani és fej
leszteni. A tanár kénytelen általá-i 
nositani, mert az egyéniségre való 
törekvésnek nincs helye az iskola 
mai formájában.

Mennyire más lenne a kép, ha 
olyan iskolatípusok alakulnának, 
melyek időt és alkalmat nyújtanak 
arra, hogy az oktatás mellett az 
ifjú  lelke egyénenként és hajla
monként is megfigyelés tárgyává 
tétetnék. Bizony, akkor a közép
iskolai tanulók nemcsak numeru
sok lennének, hanem fejlődő egyé
niségek, aminek igazában lenniök 
is kellene.

Az iskola által kitűzött nemes 
cél elérése érdekében nemcsak az 
iskola falai között, hanem azon
kívül is szemmel kell tartani az 
ifjúságot. Figyelni, mikor tanul, 
mikor csapongó ifjú lelke elmerül 
a játékban, mikor valami csodás, 
édes mámor tölti el fiatal hevülő 
szivét, mikor vágyak kelnek szi
vük mélyén, melyek azonban még 
alak és tartalom nélküliek. Nagy 
feladatot ró a tanárra és szülőkre 
egyaránt a serdülés időszakának 
kellő és tapintatos ellenőrzése!?

Sok körültekintéssel és óvatos
sággal jár e munka. És ebben a 
munkában a szülőknek az iskola

segítségére kell sietnie. Általában: 
az iskola nevelői feladatát csak 
úgy és akkor teljesítheti eredmé
nyesen, ha a szülői ház közremű
ködése is hozzájárul ahoz. Tegye
nek félre a szülők minden elfo
gultságot, úgy az iskola, mint gyer
mekeikkel szemben s keressék az 
iskola és a szülőiház között az 
összeköttetést, hogy lelkiismeretes 
együttes munka mellett bekövetkez
zék az áldásos siker.

Az iskolák kapuinak bezárásá
val jelentkezik az újabb gond: a 
pályaválasztás gondja is, amely itt 
a magyar emberre súlyosabban 
nehezedik, mint régente.

Igyekezzünk a nyugat praktikus 
népei példájára fiainkat korábban, 
frissebben küldeni az életbe, ahol 
az amúgy is elengedhetetlen ön
képzés ad majd nekik módot a 
választott speciális ágban való tö
kéletesítésre.

Ne törekedjünk minden áron a 
hosszú éveket, súlyos anyagi áldo
zatot követelő főiskolai kiképzésre, 
hiszen az élet által megkövetelt 
belső tartalmat könnyebben is el
érhetjük. Valamikor nagyon hit
tünk a diploma mindenhatóságá
ban, ez a hitünk ma, amikor any- 
nyi a kenyértelen, állástalan diplo
más ember s diplomás fiaink nem 
képesek megfelelőleg elhelyezkedni, 
bizony-bizony megdőlt.

Félre a régi elfogultsággal! Men
jen a magyar ifjúság minél na
gyobb számban felső ipari- vagy 
kereskedelmi iskolába, lépjen ipa
ros vagy kereskedelmi pályára. 
Művelt, képzett iparosokra, keres
kedőkre nagy szükség van s mind
két pályán ott vár a boldogulás 
lehetősége és a független élet.

A tanév közelgő végével felve
tődött ezeket a gondolatokat ve
gyék fontolóra az érdekeltek s cse
lekedjenek akként, hogy boldogabb 
legyen a jövő nemzedék és jobb, 
szebb a magyar jövő.

Az őrségek tagjainak kijelölése kér
dőívek utján hajtatik végre, melyeket a 
községi elöljáróság kézbesittet ki a ház- 
tulajdonosoknak.

A kis lakóházaknál (egy családos) a 
„házőrségek“ több ilyen ház lakóiból 
szerveztetnek. Ebben az esetben a kér
dőíven megjelölt házak lakóival közös 
megállapodás alapján jelölik ki az egyes 
őrségek tagjait.

A kérdőiv a kézbesítéstől számítandó 
1 hét alatt kitöltendő és a községi- 
elöljáróságnak átadandó. — A határidő 
pontosan betartandó !

Rimaszombat, 1936. junius hó 10-én.
Dr. Eszenyi Gyula 

városbiró.
Harsányi Aurél 

v. jegyző-jegyzői főtitkár.

nek. Rossz időben a diákok 
ki nem rándulhatnak, nehogy 
megbetegedjenek. Az ilyen ki
rándulást minden előkészületre 
figyelem nélkül az indulás előtt 

is el keli halasztani.
Tilos iskolai kirándulásokon a diákok
nak szeszes italt inni.

Hirdetmény.
A repülőtámadás ellen való védeke

zésnek és a lakosság önsegélyszolgála
tának a vonatkozó törvény és rendele
tek alapján való megszervezhetése cél
jából felhívjuk a háztulajdonosokat, vagy 
helyetteseiket, hogy az összes lakóikkal 
már előzetes megállapodás alapján je
löljék ki a „házőrség" tagjait s annak 
parancsnokát.

Közelebbi utbaigazitásul szolgál a 
hirdetési táblákon f. hó 10-én kifüg
gesztett : „ F i g y e l m e z t e t ő  s“.

Megrendszabályozzák az 
iskolai kirándulásokat.

A Thaya-folyón lejátszódott tragédia 
következményeképpen az iskolaügyi mi
nisztérium kiadta az iskolai kirándulá
sokra vonatkozó uj rendszabályokat. A 
„Prager Tagblatt" értesülése szerint az 
uj rendszabályok mindenekelőtt

megállapítják, hogy melyik év
től kezdve vehetnek részt isko
lásgyermekek kirándulásokon.

A rendelet szerint a tanulóifjúságot 
először a város vagy falu közvetlen 
környékével ismertetik meg. A kirándu
lás a résztvevő iskolásgyermekek korá
tól függ. Minél magasabb osztályról 
van szó, az iskolai kirándulást annál 
távolabbra rendezhetik.

Szigorúan tilos az iskolásgyer
mekeket a kirándulásokon ve

szélyes helyekre vezetni.
Figyelemmel kell lenni az ellenőrzés

sel megbízott tanszemélyzetnek arra is, 
hogy az iskolásgyermekek zivatar ese-; 
tén menedékhelyét találjanak. Erős nap- | 
sütésben nem szabad menetelniök.

Szigorúan tiltva lesz a közös 
fürdés.

Részletes intézkedéseket fog tartal
mazni az uj kirándulási rendszabály ar
ra nézve is, hogy

az iskolai kirándulásokon mi
lyen mértékben kötelesek gya

korolni a felügyeletet.
A felügyelettel megbízott személyek szá
mát a kirándulások nagysága szerint 
állapítják meg.

Ha nagyobb kirándulásról van 
szó és sokan vesznek részt az 
ilyen kiránduláson, a felügye 
lettel megbízott tanilók mellett 
esetleg még más személyek is 

felügyeletet gyakorolhatnak.
Az iskolai kirándulások tervét a jövő
ben a felettes iskolai hatóságnak kell 
jóváhagyni.

Az iskolai kirándulások három 
napnál hosszabbak nem lehet-

Mindenki nézze meg a válasz
tók névjegyzékét.

Az 1936. év junius 15-től 22-ig ter
jedő időben lesz közszemlére kitéve 
mindenütt a községházánál a választók 
névjegyzéke. Minden magyar tekintse 
meg, benne van-e? Aki 21 éves elmúlt, 
annak benne kell lennie. Az eredmé
nyes nemzeti küzdelemnek egyik lénye
ges, talán legfontosabb eszköze az, 
hogy a választók névjegyzékére ügyel
jünk. Nem volt még eddig olyan válasz
tás, amikor ne láttunk volna kétségbe
esetten szaladgáló magyarokat, akik 
szavazni akartak, de egyik szavazó he
lyiség küldi a másikhoz: nincsenek 
bent a választók névjegyzékében. Az 
épülő háznak lényeges minden tégla. 
Egy téglának, néhány téglának az el
vesztése, a hiánya romba dönti az 
épületet, megakadhat a további építke
zés lehetősége. Minden magyar csinál
jon lelkiismeretbeli kérdést abból, hogy 
a választók névjegyzékét megtekinthes
se. Aki nincs benne és a fentiek sze
rint jussa van hozzá, forduljon a fel
szólamlás elkészítése céljából a magyar 
pártirodákhoz.

D eflációs nevelés.
Az utóbbi években a közönség 

felett annyira úrrá lett a takarékos
ság szelleme, hogy az már túlzott
nak is mondható. Tagadhatatlanul 
nemes erény a takarékosság, mert 
a nemzeti vagyon nem csupán a 
munka, hanem a takarékosság ré
vén is gyarapodik és hogyha nem 
lennének takarékos emberek, el
apadna az olyannyira szükséges 
tőkeképződés forrása is, amelynek 
éltető ereje nélkül a közgazdasági 
élet teljesen elsorvadna.

De a takarékosság pszichózisa 
nálunk mintha már túlzásba is men
ne, mert még azok is túlságosan 
takarékoskodnak, akiknek pedig 
egyébként erkölcsi kötelességük 
lenne a közgazdasági élet vérke
ringését táplálni és lassú ütemét 
elevenebbé tenni vásárlások és 
munkaalkalom nyújtása által. Az 
iparoson, a kereskedőn nem csu
pán 2—3 száz koronás karácsonyi 
adományokkal lehet segíteni, hanem

Az iparoskör 1936. július hó 5-én tartja nagy erdei majálisát a szabadkai erdőben.
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a vásárlás és munkáltatás által a 
legeredményesebb támogatást ad
hatná nekik a nagyközönség ama 
része, amely még fogyasztóképes 
és költőképes.

A szegény emberek kénytelen- 
ségből húzzák össze magukat, a 
módosabbak pedig gyakran félnek 
a látszat adótól, amely valójában 
nincs is rendszeresítve a köztársa
ságban, de azért mégis ott lebeg 
az emberek feje felett mint egy 
láthatatlan Damokles-kard, amely 
esetleg az adókivetés alkalmával 
sújt le rájuk, amikor azt mondják 
ezeknek, hogy költekező életet élnek, 
tehát fizethetnek magasabb adót. 
Ennek a rendszernek a gazdasági 
élet csak kárát látja.

Természetesen nem nevelhetjük 
az embereket pénzpocsékolásra, de 
azt ma már mindenki érzi, hogy 
valahogyan kikellene vezetni a te
hetősebb társadalmi réteget abból 
a lelki pszichózisból, amely szinte 
természetellenesen visszatartja őt a 
közgazdasági élet ütemének felfris
sítésétől.

Beteg állapot az, amidőn a pénz 
megakad a trezorokban vagy a ha
risnyákban, de az is beteg állapot, 
amidőn a pénzt forgatják ugyan, 
de nem helyesen használják fel a 
köz érdekében. A Veéer nagyobb 
cikkben foglalkozik a munkanélkü
liség kérdésével és megállapítja, 
hogy mindig felfújt számokat kö
zöltek a munkanélküliekről, a saj
tóban nagyobb rémületet terjesztet
tek s az embereket tulajdonképpen 
pszichológiailag előkészítették s ne
velték, hogy korlátozzák kiadásai
kat, vagyis a deflációra nevelték 
őket. Ezt meg kell egymásnak 
mondanunk őszintén. Folytassuk 
ezt az irányzatot? Nem! Ez nem 
félelem a számoktól, ha azt állítjuk, 
hogy a munkanélküliek alapos el
lenőrzését kell keresztül vezetni és 
a jegyzékek alapos revideálása után 
ki kell zárni a mihasznákat, a mun
kakerülőket, a segélyből élősködő- 
dőket, akik az igazi munkanél

külieknek csak ártanak. Ha ily mó
don lényegesen leszállítjuk a mun
kanélküliek számát, ezzel nyomban 
nagyobb optimizmusra teszünk szert, 
nagyobb lesz a vásárlási kedv s 
a termelés is fellendül.

A népjóléti miniszter a munkáról 
és munkanélküliségről Írott füzeté
ben azt állítja, hogy a legcélsze
rűbb beruházásnak tartja az útépí
tést, talajjavítást és a villanyositást. 
És mit mondjunk erről? 1932 ápri
lisában a közmunkaügyi miniszté 
rium több száz községgel közölte, 
hogy villanyositási munkálataikhoz 
államsegélyben részesülnek. Ez az 
1932-ben engedélyezett államsegély 
71 millió Ké-t tesz ki, ami ha ki
fizethető volna, mintegy 4000 mil
lió Ké értékű beruházási munkát 
indíthatna meg. Ámde a közmun
kaügyi minisztérium által 1932-ben, 
tavasszal engedélyezett 71 milliót 
egy másik minisztérium a mai napig 
nem fizette ki a községeknek. Ál- 
itólag azért, hogy az állampénztár
nak nincsen p én ze !... És ugyan
akkor a pénzügyminiszter havon- 
kint csaknem 100 millió Kő-t kény
telen kifizetni — munkanélküli se
gélyekre !

Bt. leánylíonferencia M m i
A magyar evangélikus leányok évi 

konferenciája ezidén Dobsinán volt, me
lyet körültekintően és nagy sikerrel 
rendezett meg Chovan Sándor, magyar 
ev. missiói referens. A gyűlésen 300 le
ány vett részt az ország különböző ré
szeiből, Rimaszombatból is többen.

Megható volt, hogy Kuntapolca és 
Csetnek leányai mivel a vonat költségeit 
nem birták volna, nagy szénásszekeren 
már az előző nap délutánján utrakeltek, 
csak hogy reggel az istentiszteleten ott 
lehessenek már Dobsinán. A hatszáz 
éves huszita eredetű templom megtelt 
áhitatos közönséggel.

A konferenciát istentisztelet vezette 
be, melyen Vargha Sándor, rozsnyói 
lelkész hirdette meggyőző erővel és gon
dolatokban gazdagon az evangélium 
örök igazságait. A konferenciát Wagner 
Mariska imádsága után Hallat János 
főesperes nyitotta meg mély hatású buz

dító szavakkal. A konferencia gazdag 
programjából, mely a nőkérdést ölelte 
át, ki kell emelnünk Dr. Lángé Edilh 
előadását „A leányifjusági mozgalom 
főbb gondolatai" címen, Smid Istvánná: 
„A nő az egyházban", HoléczynéJ. Ilona: 
„A nő a társadalomban", Ludwig Aurél: 
„A nő népünk leghűségesebb szolgája" 
és Biszkup Márta: „Tabitha" cimü mé- 
iyenszántó és lelkiélményt jelentő elő
adásait, akik a nőkérdést az evangélium 
szellemében minden oldalról alaposan 
megvilágították. A nőkérdésen kivül még 
egyéb kérdések is napi rendre kerültek. 
Pósch Gusztáv, dobsinai lelkész, német 
nyelven tartott meggyőző erejű előadást 
a templomlátogatás szükségéről és Bán- 
dy György pádári lelkész az egyházi 
zenéről értekezett igen érdekesen, rámu
tatva arra, hogy az istentiszteletek szép
ségének emeléséhez a leányok milyen 
hathatósan járulhatnak hozzá.

Az előadások mély eszmecseréit ének 
és szavalatok váltották fel, ahol különö
sen kitűntek : Dusza Ica, Dovala Juliska, 
Demeter Jolán, Lázár Ella, Csók Erzsé 
bet és Kálmán Gizi, akik nemes ver
senyben egymást igyekeztek felülmúlni 
és leánykörüknek az elismerés babérját 
megnyerni. Baltazár János, kuntapolcai 
lelkész, drámai erővel és tökéletes elő 
adással szavalta el Porkoláb Gyula : 
„Luther" cimü költeményét. A konferen 
ciát Hallát főesperes rekesztette be ha 
tásos beszéddel, abban a reményben, 
hogy egy év múlva a leányok serege 
ismét találkozik.

A konferencia minden résztvevőjét a 
nemes dobsinai gyülekezet látta vendé
gül és ennek az óriási gondnak és mun
kának oroszlánrészét Pósch Gusztáv lel
kész, Benediciy Kálmán, egyházfelügyelő, 
valamint özv. Láng Gusztávné, nőegyleti 
elnök vállalták el a nőegylet és leány
egylet tagjainak segítségével.

Az érettségi,
az annyi diókszivet izgalom baejtő, sok-sok 
„szurkolást1* okozó, nagy vizsga nálunk már 
véget ért. Az életbelépés gondja alig  szánt 
még ráncot az iskola padjaiból kikerült ifjak 
homlokára, kik, régi szokáshoz hiven, muzsi

kás dáridót csapnak az őket „érett“-nek nyil
vánító bizonyítvány kézhez vételének, a 
diákm agolások m egszűntének örömére. Má

ját, hogy bebocsájtatva, a kíváncsiság mohó
ságával tarolják le a virágokat, melyet — úgy  
vélik — számukra ültetett és nevelt a gondos 
Kertész keze. Könnyeket még nem ismerő, 
fénylő szemekkel sietnek előre a kavicsos, 
széles utón, mely, kitudja, hová vezet.

Menjetek, fussatok, rohanjatok, fiuk, előre! 
Az élet hevétől fütött és tüzelt nekilendülés 
ereje törjön meg az utatokat álló tenger 
akadályon, ezer magas gáton. Ne tévedjetek 
el a nagykert kanyargós ösvényeinek töm
kelegében, ahol — bizony-bizony — fiuk, 
nemcsak illatos virág terem, nem tövistelen 
a rózsa és sok-sok csalódás lop majd köny- 
nyeket szem etekbe.

A Ma, a sirásbafult Ma végtelen küzdel
meinek minden megpróbáltatása a miénk, az 
öröinös kacagást fakasztó szebb jövő a Tié
tek s annak minden Ígérete Ti vagytok, fiuk.

Szakszerű
rakett hűrozás 

és javitás

KERCSIK
szaküzletében.

Meghalt Szarvas Bácsi,
a fiúiskola régi, hűséges szolgája, — 
ezt a szomorú hirt hoztad el nekem, 
kedves „Gömöru-öm! a mai szép vasár
nap reggelén. „Gömör" öm! egy kissé 
figyelmesebb, udvariasabb is lehettél vol
na irántam, nem kellett volna ily szigo
rúan, ily kegyetlen egyszerűséggel tudo
másomra adnod a jó öreg pedellus elmú
lását. Most egész napomat elrontottad. 
Nem tudom élvezni a vasárnapi nyuga
lom csendjét, a nehezen elérkezett tavaszi 
napsugár melegét; álmodozva járom a 
szép rozsnyói határt és a Kálvária csú
csain, a krasznahorkai büszke vár tor
nyán, a jakban, virágokban, az erdőszéli, 
mosolygós szamóca pírjában, mindenütt 
ott látom a Szarvas Bácsi nagy-bajszos, 
hunyorgós szemű képét és benne a távol 
ködében foszladó gyermekkor ezer emlé
két. Látom a jó öreg iskolaszolga hatal
mas kosarát a rengeteg sóskiflivel, a nagy 
fazekat, amiből a szegény gyermekeknek 
kömény magos levest vagy meleg tejet 
mér, látom a „Kiránduló Egyesület“ ülő 
sezését, a RETEK (Rimaszombati Ele
misták Test Edző Köre) tisztujitását, a 
nagy footballozásokat, ablaktöréseket az 
iskolaudvaron, Törköly Józsi bácsi igaz
gató ur jóságos kezét, amint főablaktörő 
Ádám Dezsőnket püjföli...

moros elbódulással rohannak a szakadékos 
pallóra, meiy egy rejtelm es világ sejtelm es 
labirintusába vezet. Hejehujás vigsággal, a 
gondtalan ifjúság bohém ségével döngetik az 
Élet nagykertjének bereteszelt, nehéz kapu-

Eszembe jut a délutáni mozi-előadás, 
amikor Schweitzer Rudi bácsi azon kér
désére, hogy ki a kedvenc tanítónk, azt 
mondotta Imreh Saci, hogy „Szarvas Bá
csi"...

ítéletindokolás*)
Irta: Máriáss Imre.

— Honnan ismerte a vádlottat? — kér
dezte az asszony ?

— Valamikor szerelmesek voltunk két 
testvérbe — beszélte a férfi — Zoli 18 
volt, én pedig 16 éves. Piroska, Zoli 
szerelme ugyancsak 18, Mici 16, mint 
én. Mind a ketten varrodába jártak. Az 
apjuk szabómester volt. A lányok ara
nyosak, mi ketten fantaszták. Zoli dij- 
nok volt a postán, mert az anyja nem 
taníttathatta tovább, én még tanultam, | 
Az volt a tervünk, hogyha mi örökölünk, 
— már akkor vártuk Zsuzsi néni halá
lát, — akkor nagy divatszalónt nyitunk 
és egy napon tartjuk az esküvőnket. 
Csak két évet kell várni mindössze, 
amig leteszem az érettségit. A többit 
elintézem otthon. Biztos is voltam benne, 
mert soha semmiféle tervem nem ütkö
zött akadályba. Persze, akkor én még 
nem tudtam, hogy ez nevelési elv. Rá
hagyni a gyerekre mindent, amig csak 
tervezget. Ráérnek nemet mondani, ha 
komolyra fordul a dolog. Így boldog 
voltam és rajongtam a szüléimért, amint 
hogy rajongtam mindenkiért. Istenem. 
Kamasz voltam.

Egyik este, amikor hazakisértük a lá
nyokat, — mindennap értük mentünk a 
varrodához — azt mondta Zoli: Gyere 
fel holnap délután hozzánk, anyám sze
retne megismerni.

— Ez nagy kitüntetés volt. Tudtam, 
hogy hozzájuk nem mehet fel senki, 
mert az édesanyja nagyon büszke és 
nem engedi meg akárkinek, hogy sze
génységüket lássa. Zoli apja nagyon 
fiatalon halt meg, a nyugdíj csekély 
volt. Sokat és szépet mondhatott rólam 
Zoli, ha az édesanyja meghiv. Külön-

*)A .Fény a faluban" színmű szerzőjének írása.

ben ismeretlenül is szerettem őt, mert 
arra gondoltam, nem lehet más, mint 
amilyen Zoli. Halk, finom, szelíd.

Nem is csalódtam. Halkan, finoman, 
szelíden és kedvesen beszélgetett velem, 
akkor is, amikor magunkra maradtunk. 
Zolinak ugyanis rendkívüli szolgálatra 
be kellett menni a postára.

— Kinyílt teljesen a szivem. Úgy, 
mintha az én anyámmal beszélgettem 
volna. Elmondtam, hogy Zoli örök ba
rátom, olyan, mintha testvérem lenne és 
az örökségemet is megosztom vele. Ész
re se vettem, hogy miként történt, de 
nyakig benne voltam a házassági terv 
részletes ecsetelésében. Valószínűleg ő 
vezette a beszélgetést olyan finoman 
erre a témára s úgyis tudtam, hogy 
Zolinak nincs is titka az anyja előtt. 
Mindenre megértőleg bólintott. Úgy jöt
tem el tőle, mintha megütöttem volna a 
főnyereményt. Most már semmi akadá
lya sem lehet szerelmünknek.

— Másnap Zoli nem volt bent a hi
vatalban, a varroda elé nem jött el. 
Nyugtalan lettem. Beteg volna? Másnap 
az iskolában levelem volt. Zoli irta, 
hogy menjek érte a postára, 6 órakor. 
Nem tudom mért, de nyugtalanságom 
fokozódott. Szokatlan volt az egész 
dolog.

— Mindjárt jövök I — mondta, ami
kor fülkéje előtt megállottám. Hangja 
szelid volt, de mintha hűvösebb lett 
volna, mint máskor. Nem is mosolygott. 
Mikor kijött, egyideig némán mentünk 
egymás mellett, azután azt mondta:

— Kérlek, mond meg Piroskának, 
hogy többé nem megyek hozzájuk. 
Anyám nem engedi.

A szivem összeszorult.
— És veled sem találkozhatom többé! 

— szorította meg gyengéden a karo
mat. — Anyám nem engedi.

— De miért? — nyögtem ki a kérdést.

— Nem tudom. Isten bizony, nem tu
dom. Szervusz. Ezzel magamra hagyott.

— És ezért rosszkedvű? — csodál
kozott az asszony. — Hiszen annak 
már több mint harminc éve?...

— Ma Zolit két évi fegyházra Ítél
tem. Kirabolt egy öregasszonyt. Egy 
olyan nyugdíjas özvegyet, mint amilyen 
az édes anyja volt.

— Borzasztó.
— Igen, borzasztó. De volt a dolog

ban még valami szomorú. Javában tár
gyaltam az ügyet és eszembe sem ju
tott, hogy ez a Kovács Zoltán az a 
Kovács Zoltán. Elvégre annyi Kovács 
van s az ő nevét is szinte elfelejtettem, 
de egyszer csak látom, hogy a vádlott, 
aki eddig állandóan lehorgasztott fejjel 
ült, egyre gyakrabban néz fel rám. Egy
szer csak felragyog a szeme, mint ami
kor felismerünk valakit. Jobban szem
ügyre veszem, újra átfutom személyi 
adatait és hirtelen magam előtt látom, 
mint postadijnokot. Megint ránézek. 
Szeméből már eltűnt a bűnözők jelleg
zetes fénye. Gyermeki szemmel figyeli, 
hegy megismertem-e? Nem mutatom. 
Hirtelen eszembe jut az egész história. 
Az ügyész felé fordulok, mert éppen a 
vádbeszéd hangzik.

„... a mai időkben, amikor a társa
dalom megingott erkölcseiben, kétsze
resen fontos, hogy az ilyen elveteme
dett intellektuel bűnözők is érezzék az 
igazságszolgáltatás sújtó kezét. Állás
nélkülisége nem menti. Ezren és ezren 
rabolhatnának ezen a címen."

— Ha nem is néztem feléje, éreztem, 
hogy tekintete most könyörgő.

Azután a védő következett.
„Csak menteni tudom a védencemet, 

nem védeni — mondta. — Korán ma
radt magára. Édesanyja meghalt s ha a 
háború nem veti ki állásából, talán ma 
tisztes és becsült tagja a társadalom

nak. A háború lelki sebesülljeként kell 
őt tekinteni. A vérzivataros napokban 
inficiálódott, elvesztette erkölcsi alapját 
s mire magára eszmélt..."

— Éreztem, hogy a védőnek igaza 
van. Nem is sejti, hogy érvelése jogos
ságának én, a biró vagyok a tanúja. 
Mérlegelem mégegyszer az egész ügyet 
s érzem, hogy a legenyhébb büntetést 
fogom kiszabni rá, mert tudhatja, ked
vesem, hogy Ítéletemben a törvény ha
tárain belől az életet tartom szem előtt.

— Kovács Zoltán — fordulok most 
feléje — kiván az utolsó szó jogával 
élni ?

— Igen ! — áll fel és remegő meg
hatott hangon azt mondja :

„Anyám húsz éves koromban meghalt. 
Áldott legyen emléke, mert rajongó sze
retettel nevelt. Vele elvesztettem min
den erkölcsi támaszomat, mert meg
szoktam, hogy mindent az ö irányítása 
szerint tegyek. Még a barátaimat is ő 
válogatta ki." — Ezt jelentősen mondta 
s erősen rám nézett. — Emlékszem egy 
esetre... — folytatta és elmondta a mi 
esetünket. Rettenetes volt. Éreztem, lát
tam, hogy hamis minden hangja, hazug 
romantikával meg akar hatni s most 
úgy állítja be a dolgot, mintha a mi 
esetünk lett volna életének forduló
pontja. Giccses volt, aljas, hazug.

„A barátok, a rossz társaság tett 
tönkre ! — kiáltotta végül szinészkedve 
s szeme sarkából azt figyelíe, hogy a 
hallgatóság egyik másika könnyezik. 
Abban biztos volt, hogy engem meg
hatott.

— És ez volt a legkisebb büntetés? 
— kérdezte az asszony.

— Nem. De éppen az előbb mondtam 
kedvesem, hogy a törvény keretén be
lül az életet tartom szem előtt.



1936. junius hó 14.

Emlékszem, Szarvas Bácsi kérte meg 
Padi Gyula tanító urat arra, hogy en
gedje haza Králik Bélát ebédelni a bezárt
osztályból...

Emlékezem. Visszatérnek az elmúlt idők. 
Visszaszállnak a régi gyermekkor szép 
ségei. Ma már mindez emlék. Törköly 
Józsi bácsi, az igazgató, Padi Gyula bá
csivá tanitö, Schwejizer Rudi bácsi, a 
mozis, Áddm Dezső, a padtársam, Krá- 
lik Béla, a skót, Imreh Saci, az én kis 
, ikertestvérem“, — mind kint porladnak 
már régen a temetőben. Most Szarvas 
Bácsi is elment.

... Szép tavaszi vasárnap van és só
hajomat elviszi a Krasznahorka. felől 
szálló szél egy frissen hantolt rimaszom 
bati sir felé.

Rozsnyó, 1936. junius 7.
Weinberger Tibor dr.

Beiktatás. Pósa Lajos ref. lelkészt, 
P ó s a  Lajos egyh. kér. tanácsbiró fiát, a 
rimaszombati gimnázium egykori jeles 
n ö v e n d é k é t  folyó hó 7-én iktatták be 
f é n y e s  ünnepségek keretében a magyar- 
o r s z á g i  nyék-ládházai-máji hármas gyü
l e k e z e t  ieikészi állásába. — A beikta
tást Pósa Péter miskolci lelkész, Alsó
b o r s o d  kiváló esperese, Nemesradnót 
s z ü l ö t t e  végezte. Úgy az ünnepelt, mint 
a z  örvendező öreg szülők örömében 
ő s z i n t e  szívvel osztozunk.

Tanítói vizsga. Dananay László, Fe- 
csö Gyula és Kusza Béla az elemi is
kolai tanítói képesítő vizsgát a pozso
nyi áll. tanitóképzőintézetben sikerrel 
l e t e t t é k .

Orgonahangverseny. A rimaszombati 
r ó m .  kath. hitközség vezetősége folyó 
hó 19 én (pénteken) este 8 órai kéz 
d e t t e l  orgonahangversenyt rendez az uj  
orgonára való kiadásainak fedezésére. 
A hangverseny programját legközelebb 
j e l e z z ü k .  A szereplők elsőrangú művé
s z e k  lesznek.

A kishonti evang. esperesség Nyus 
t y á n  kedden tartotta évi közgyűlését 
H a n e s  H u g ó  főesperes és Dr. Dur- 
k o v i í  János esperességi felügyelő elnök
l e t e  alatt. A főesperes beszámolója hű 
k é p é t  adta az egyházmegye fejlődő éle
t é n e k ,  bejelentette, hogy az egy év óta 
üresedésben lévő várgedei egyházba a 
p ü s p ö k  administrátorul Balogh István 
ungvári segédlelkészt nevezte ki.— El
határozta a közgyűlés a rimaszombati 
segédlelkészi állás betöltését is. A Gusz
t á v  Adolf gyámintézet Szklenka Gusztáv 
egyházi és Mitske Gusztáv világi elnök
lete mellett segélyeket szavazott meg 
egyes egyházaknak.

150 éves jubileum. A kishonti espe
r e s s é g  evang. tanító egyesülete Rima 
szombatban f. hó 11-én tartotta Pápay 
Károly töréki tanító elnöklete alatt 150 
éves fennállása alkalmából, díszközgyűlé
s é t ,  amelyen egyházi és világi testületek 
részéről történt számos üdvözlés után 
az egyesület színesen megirt története 
került felolvasásra. Az ünneplők a Ko- 
siner vendéglőben bankettra ültek össze.

Halálozás. Flentisz Andor életének 
76 ik évében folyó hó 5-én hosszas be
tegeskedés után városunkban meghalt. 
Az elhunyt évekkel ezelőtt zenei éle
tünkben élénken tevékenykedett s a 
Polgárikör „Hatszázéves zenekarjának 
buzgó tagja volt. Csendes elmúlását 
egyetlen gyermeke : Szokolay Jánosné 
szül. Flentisz Gizella gyászolja, férjével 
és gyermekeivel együtt.

Özv. Spéczián Gusztávné szül. Juhász 
Julianna, a betléri Andrássy-uradalom 
néhai jószágigazgatójának özvegye 79 
éves korában f. hó 4 én Betlérben elhunyt. 
A megboldogult Rozsnyó és vidébe 
társadalmi életében egykor élénk tevé
kenységet fejtett ki s nagy szivjősággal 
vett részt az emberbaráti intézmények 
munkájában. Temetése őszinte részvét
megnyilvánulás mellett ment végbe.

Bodnár József helybeli kereskedő 
munkás életének 67-ik évében folyó hó 
7 én hosszas testi szenvedés után meg
halt. Nagy részvét mellett helyezték el
fáradt testét folyó hó 8 án örök pihe
nőre. Elmúlását özvegye és gyermekei 
s ezek családjai gyászolják.

Msgr. Laczek Gyula, c. kanonok, pápai 
t. káplán, a losonczi áll. reálgimnázium 
nyugalmazott római kath. hittanára 75 
éves korában, áldozópapságának 53-ik 
évében Losonczon elhunyt. — Az elhalt 
lelkipásztor évtizedeken működött hit
tanárként- Losonczon s a város tár
sadalmi életében is áldásos munkás
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ságot fejtett ki. A tanévek közötti szün
időt külföldi utazásokkal töltötte el 
rendszerint s a még a háború előtti 
oroszországi utazásán szerzett tapasz
talatairól, élményeiről könyvet is irt. 
Halála őszinte részvétet keltett minde
nütt, ahol csak ismerték, Így városunk
ban is, amelyhez a szülőföld iránti sze
retettel ragaszkodott mindhalálig. Teme
tése fényes külsőségek és óriás részvét 
mellett junius 9 én ment végbe.

Kövér István nyug. áll. adóhivatali 
igazgató folyó hó 8-án Rozsnyón elha
lálozott. Az elhunyt városunkból szár
mazott s az itteni áll. adóhivatalnál is 
hosszabb ideig működött. Fiatalabb évei
ben társadalmilag is tevékenykedett 
s a közéletnek megbecsült tagja volt. 
Holttestét igaz részvéttel folyó hó 10-én 
temették. Halálát neje szül. Szeverényi 
Paula, gyermekei családjaikkal és ki
terjedt rokonság gyászolja.

Érettségi vizsga. A helybeli csszl. 
állami magyar reálgimnázium szlovák 
tagozatán a szóbeli érettségi vizsgálato
kat, Filo Ede rozsnyói gimn. igazgató 
elnöklete alatt folyó hó 9-én és 10-én 
tartották meg. Az érettségi vizsgálatra 
bocsájtott 15 tanuló közül kitüntetéssel 
érett lett Mariányi János, éretteknek nyil
váníttattak : Alit Dániel, Bányai István, 
Dánig Emil, Filo János, Gross László, 
Hermánek Antal, Gasper Pál, Lakatos 
Sabina, Novák Rózsa, Pauco József, 
Vyvlek Valéria, Wesseiy Ferencz, Zvara 
János. Egy tanuló egy tantárgyból a 
szeptemberben tartandó javítóvizsgára 
utasittatott. — Szerdán este az érettsé
gizettek a városkerti vendéglőben a 
szokásos búcsú vacsorájukat tartották 
meg, amelyen a tanárok közül is töb
ben részt vettek. — A magyar tanulók 
érettségi vizsgálata pénteken és szom
baton folyt le s igy annak eredményé
ről csak jövő számunkban referálhatunk.

Tanítók hangversenye Tornaiján.
A gömör-nógrádi református tanítókból 
alakult dalosok nagysikerű hangver 
senyt tartottak folyó hó 1-én Tornaiján, 
az ottani „Fehérló" szálló nagytermét 
zsúfolásig megtöltő közönség előtt, Far
kas Márton jánosi ref. tanitó, karnagy- 
kiváló vezénylete mellett. A hangver
seny bevezetőjéül Tornallyay Zoltán, 
egyházkerületi főgondnok, a beíetkei 
ref. árvaház elnöke lelkesítő szavakkal 
melegen köszöntötte az árvaház nevé
ben a kedves dalossereget. Az énekkar 
több énekszámot, Farkas Mártonná pe
dig cigánykisérettel magyar népdalokat 
adott elő, nagy hatást keltve. Smál Baba 
tanítónő művészies zongorajátékával ra
gadtatta tapsokra a közönséget. János- 
deák Mátyás c-s Takács Zoltán ének, 
szavalat és illetve hegedüszámával szer
zett igaz gyönyörűséget. A konferálást 
szellemesen, nagy hozzáértéssel Csizy 
Kálmán lekenyei tanitó végezte. A hang
versenyt kedélyes hangulatban lefolyt 
közvacsora követte.

Cserkésznap Rimaszombatban. A
rimaszombati ifjucserkészek csoportja 
folyó hó 6-án és 7 én tartotta meg az 
idei cserkésznapot. Az előkészítő mun
kálatok Cservenka Márton, gimn. tanár, 
kerületi parancsnok vezetése és irányí
tása, Janicsek Oldrich, Cseh Olga, Fe- 
renczy Eszter, Istók Lenke, Golda Irén, 
Urbányi Edit, Pásztor Mária, Tóth László 
parancsnokok körültekintő munkássága 
mellett már hetekkel előbb megkezdőd
tek s általában minden cserkész szor
galmasan dolgozott, hogy a kitűzött 
versenyeken derekasan megállhassák 
helyüket s biztosítsák a cserkésznap si
kerét. Szombaton délután igazi cserkész 
fegyelmezettséggel, zárt sorokban, zász
lóik alatt, parancsnokaik vezetésével, 
vig kürtszóval végigvonultak a városon, 
hogy megmutassák létezésüket s felhív
ják a cserkészek barátainak figyelmét a

másnapi cserkészünnepre. Jól esett látni 
a kedves cserkészifjuságot, amint példás 
rendben haladtak felvonulási útjukon s 
a látványosságra kigyülekezett közönség 
mosolygós szeretettel nézte végig a 
büszkén lépdelő cserkészcsapatot, a 
jövendő szépséges ígéretét. Vasárnap 
reggel, erősen esőre hajló, borongós 
időben kezdődött a gyülekezés; bizony 
nem egy „Tündérekét és „Farkasköly
köt" aggódó szívvel engedtek el szülei 
a Szabadka-erdei táborba, hová mire 
kiért a csapat, megeredt az eső és vi
gasztalanul, kis megszakítással, egész 
délig ugyancsak zuhogott. A cserkészek 
a fedett pavillonból szomorúan vizsgál- 
gatták az óiomszinü eget, de végre is 
diadalmaskodott a jókedv s énekre zen- 
ditettek, mindhiába azonban, a nap csak 
olykor bujt elő sűrű, sötét felhőpaplana 
alól és a rossz idő, a nagy sár miatt 
sem a versenyeket, sem pedig a tábor
tüzet megtartani nem lehetett és a meg
értő szülők és nemesen gondolkozó kö 
zönség kiséretében este 7 órakor haza 
vonultak a leikes, kedves cserkészek. 
Hogy a cserkésznap a rossz idő elle
nére annyira-amennyire mégis sikerült, az 
nagyrészben a táborban megjelent áldo
zatkész cserkészbarát-közönségnek, a 
városi tanácsnak és dr. Eszenyi Gyula 
városbirónak köszönhető, akik pártfogá
sukkal a cserkésznap megrendezésében 
segítségre siettek s a cserkészünnep 
erkölcsi és anyagi sikerét előmozdítot
ták. Hálásan köszönik meg ezt a jósá
got cserkészeink mindannyioknak ez
úton is. Mi pedig további jó munkát kí
vánunk a lelkes vezetőknek s az egész 
cserkészcsapatnak.

Köszönetnyiivénitás.
Ez utón mondunk hálás köszönetét mind

azon jó barátainknak, jó ösmerőseinknek s 
rokonainknak, kik szeretett jó apánk elhunyta 
alkalmából fájdalmunkat őszinte részvétükkel 
enyhíteni igyekeztek és a végtisztességén 
megjelentek.

Rimaszombat, 1936. junius 12.
Szokolay család.

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

A szamaritánus munka, az arra rá
szoruló embertársak ápolása és megse
gítése szép feladat, nemes emberbaráti 
cselekedet és őszinte megbecsülést ér
demelnek azok, akik arra önzetlenül, 
önkéntesen vállalkoznak. A csehszlovák 
vöröskereszt egyesület rimaszombati 
fiókja önkéntes ápolónőinek magyar 
csoportja az elmúlt munkaévben szor
galmasan látogatta a szakszerű előadá
sokat, melyeket az e célból rendezett 
tanfolyamon dr. Mráz Gallus, közkórhá
zi ig. főorvos „A vérzésekéről, dr. Esze
nyi Gyula városi orvos „A város hygi- 
éniájá“-ról, dr. Földes kórházi alorvos 
„Az idegrendszer és annak megbetege
déseiéről, dr. Lusztig Samu kozmetikus 
és bőrgyógyász orvos „A bőr anatómi
ájáról és betegségei “-ről tartottak s 
akiknek az önkéntes ápolónők magyar 
csoportja ezúton is hálás köszönetét fe
jezi ki azért a szives jóságukért, amit 
értékes előadásaikkal az önkéntes ápo
lónők ismereteinek kibővítésében teljes 
önzetlenséggel tanúsítottak. — Az önkén
tes ápolónők szorgalmasan s nagy lel
kességgel vettek részt a szegénygyerme
kek felruházására irányuló varróakció
ban is, most pedig a légi támadás elle
ni védekezés megszervezésében jutottak 
fontos szerephez, amit ugyancsak a leg
nagyobb készséggel vállaltak. Reméljük, 
hogy a most következő nyári szünet 
után, ősszel ugyanolyan lelkesedéssel 
folytatják áldásos működésűket, amilyen
nel megszervezésük óta minden szama
ritánus és szociális munkában részt 
vettek.
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Kinő APOLLO m ozgó
Szombaton és vasárnap, junius 13-14-én 
Wily Forst a nagy mesterrendező legsi

kerültebb alkotása. Siker :
Mazurka.

P. Negri, A. Schönhals, P. Hartmann, I. List.

Kedden, junius 16-án érdekfeszitő detektív 
film Edgár Walace világhírű regénye nyo

mán. Több nyelvre fordítva :
A fehér arc.

Szerdán, junius 17-én szenzációsan sike
rült indiánus film :
A fehér sas.

Csütörtökön, junius 18-án modern szatiri
kus vígjáték :

A biró ur leánya,
Jenny Jugo, H. Thimig, Szőke Szakáll, 

Theo Lingen.

A ravatalozóról, annak előnyeiről, 
azt hisszük, nem kell sokat beszélnünk, 
azzal tisztában van minden korralhaladó 
ember. Nagyobb városokban a ravata
lozót már régebben felépítették s leg
utóbb kisebb városokban is felvetődött 
a gondolat annak létesítése iránt. A 
haláleset bekövetkeztekor a földi élet
ből elköltözött holttestét koporsóba zár
tan nyomban kiszállítják a temetést 
rendező vállalat emberei a ravatalozóba, 
hogy ott felravatalozzák és azután onnét 
is helyezzék a temetéskor örökpihe
nésre. Mennyire helyes ez, milyen cél
szerű ez minden tekintetben, de főleg 
egészségügyi szempontból a gyászoló 
családra nézve. Helyes lenne, ha váro
sunk vezetősége is foglalkoznék a ra- 
vatalazó létesítésének gondolatával, an
nál is inkább, mert a helybeli közkór
ház gyatra halottas kamrája — amint 
erről egy nemrég tartott temetésen is 
meggyőződtünk — valóban nem alkal
mas nemcsak ravatalozásra, de tisztes
séges temetés lebonyolítására sem.

KATHOLIKUS IMAKÖNYVEK mindenféle 
kivitelben kaphatók a Literatura könyvke
reskedésben Jánosi ucca 6.

Elemisták majálisa a talaj felázott- 
sága miatt most vasárnap nem lesz 
megtartva.

A színészek e héten még itt voltak. 
A csak szeptember 1-én bekövetkező 
kassai kapunyitásig a szünidőn kiviili 
heteket vándorlással kénytelenek eltöl
teni. F. hó 8-án és 9 én Füleken játszott 
a prózai együttes. Szerdán, Jánossy Ter- 
ka és Sereghy Andor, e kitűnő müvész- 
pár együttes jutalomjátékául, Zilahy La
jos nagysikerű „Utolsó szerep"-ét mu
tatták be nálunk. Csütörtörtökön d. u. 
mérsékelt helyárakkal Meller Rózsi szen
zációs színmüve, a „Vallomás" ment. 
További terveiket illetőleg még a színé
szek maguk sem tájékozottak s nem le
hetetlen, hogy pár napot még itt tölte
nek el és esetleg további előadásokat 
is tartanak. Ez utóbbi esetben reméljük 
és kérjük városunk közönségének szives 
pártfogását, nehogy annak hiányában 
kenyérgondokkal kelljen megküzdeniök 
a magyar szinikultura minden pártfo
gásra érdemes, lelkes munkásainak.

Filmszínház. Junius 13-14 én bemu
tatásra kerül a „Mazurka" c. film Wil- 
ly Forst rendezésében Pola Negrivel a 
főszerepben. A film tartamát nem is
mertetjük, mert ezzel igen vonzó és 
érdekfeszitő események veszítenének 
értékükből.

Junius 15-án színre kerül „A fehér 
arc" cimü detektivfilm, mely Edgár Wa
lace regénye nyomán készült. Tárgya a 
londoni szegény negyed életéből van 
meritve, tele van izgalmas esetekkel, 
melyek egymást űzik s a sürü fordula
tok egész a végéig kötik le a néző 
figyelmét.

Junius 17-én „A fehér sas" c. film 
kerül lepergésre, mely bevilágít az in
diánok titokzatos életébe. A „Fehérsas" 
nevű indián ifjú súlyos váddal küzd s 
Janeta, kihez szerelmi szálak fűzik, nem 
tud rajta segiteni, mert őt is üldözik, 
mígnem váratlan fordulat nem világítja 
meg a nehéz helyzetet.

Junius 18-án „A biró ur leánya" c. 
filmvigjáték kerül sorra, melyben oly 
márkás művészek, mint Jenny Jugo, 
Szőke Szakáll, Theo Lingen, Fritz Kam- 
pers stb. szerepelnek. A kisváros nyu
galmát mulatságos, de ártatlan köpeni- 
kiáda veri fel, de a biró ur leánya át
látja a helyzetet s az ellenőr szerepébe 
esett ifjúval egyetemben meglepően old
ják meg a csomót.
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jellemzi divatárúimat!
Figyelmet érdemelnek férfi ing-különlegességeim , pullovereim  
és príma minőségit fürdő-trikóim.

Méret utáni úri öltönyeim jó hírneve mind jobban terjed. 
Kérem kirakataim szives m egtekintését.
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A Dohány-uccai lakosok panasza.
Sokan azt sem tudják, hol is van Rima
szombatban a Dohány ucca. Annál job
ban tudják ezt azok a minden sajnálat- 
raméltó polgártársaink, akiket sorsuk 
ezen ucca lakóivá tett. Sajnálatraméltó- 
ak ezek a polgártársaink, mert a Do- 
hányucca mentén vonul át az a minden 
piszokkal, szennyel telt árok, amelynek 
penetráns bűze megfertőzi a levegőt, 
tűrhetetlen szagot terjeszt az ucca és 
annak környékén, ami miatt egyrészt az 
ucca lakóinak egészsége a legnagyobb 
mérvben veszélyeztetve van, másrészt 
az ottani telektulajdonosok telkeiket 
nem tudják értékesíteni. Ezért még 1930 
bán 11200 Kő hozzájárulásával kérvényt 
adtak be a városhoz, a bűzös árok be
temetésére, a szennyvíznek fedetten tör
ténő levezetésére. Azóta immár hat év 
múlott el s dacára annak, hogy az ér
dekeltek úgyszólván hetenként szemé
lyesen sürgetik az ügy elintézését, ez 
ügyben a város vezetősége érdemlege
sen mit sem tett, a kérvényezők, a sür
getők az Ígérgetésnél egyebet el nem 
értek. Tarthatatlan ez a helyzet s nem 
lehet, hogy a szerencsétlen érdekeltek 
egészsége továbbra is veszélynek s 
anyagi érdekük veszélyeztetésnek le
gyen kitéve. A mostoha elbánást ezek 
a szegény Dohány-uccai lakosok mivel 
sem érdemelték ki a város vezetőségé
től, amelynek mielőbb oda kell hatnia, 
hogy ez a panasz meghallgatásra talál
jon s a baj sürgősen orvosoltassék. 
Tessék hát elővenni a Dohányuccai la
kosok hat év alatt több Ízben beadott 
s ki tudja melyik Íróasztal fiókjában 
porosodó kérvényeit és sürgősen intéz
kedjék a város a közegészségre káros, 
de egyébként sem kívánatos, sőt szé
gyenletes, penetráns bűzt árasztó kér
déses árok betemettetése iránt. További 
halogatásnak nincs helye !

Tánckulturest Tornaiján. Takács 
Mária mozgásművésznő május 31-én és 
junius 6-án a Tornaijai Általános Nő
egylet védnöksége alatt nagysikerű tánc
estet tartott Tornaiján.— Műsorán sze
repelt „Szökőkút" c. csoportkompozi- 
ciója, Chopin : „Marche funebre“-je, a 
művésznő plasztikus, művészi előadásá
ban, majd Josef Bayer: „Babatündér" 
cimü balletje, melynek táncait a fiatal 
művésznő állította össze és tanította be 
lelkes tanítványainak. — A művésznő 
meglepett nemcsak nagyszerű átélései
vel, termékeny táncpedagógiai tudásá
val, de a rendezés példás megoldásá
val és a kosztümök ízléses és válasz
tékos összeállításával is. — A zongora 
kíséretet kiváló hozzáértéssel, nagy ze
nei készséggel Faluáy Gyuláné látta el. 
— A szereplő bájos gyereksereg pro
dukciói varázslatos meseképek gyanánt 
hatottak s gyönyörű látványosságot 
nyújtottak a tapsokból kifogyhatatlan 
közönségnek, amely a „Fehárló" nagy
termét mindkét este szinültig megtöl
tötte s lelkesen ünnepelte a kitűnő 
mozgásművésznőt.

A kenyér és a lé M  n\ún
(D) A háború olyan dimenzióban és 

akkora időtartammal, mint legutóbb 
pusztított, teljesen felforditotta a terme
lés egyensúlyát. Itt a ba j : a világ ki
csorbult gazdasági formájában és lénye
gében (de persze emberi és társadalmi 
moráljában) és minden más baj csak 
tünet és következés, ami innen datálódik. 
Nincs béke, tehát nincsenek békebeli or
szágok. Nincs béke, tehát nincs békebeli 
termelés, bizonytalanná vált a megélhe
tés, a többi mind csak következés egy 
világban, amely alól kirántották a talajt 
és amely elvesztette az önmagában va
ló hitet. Ami ma a világon drámai ki
sértés történik államformákkal, társadal
mi berendezkedésekkel, joggal, alkot
mánnyal, az mind csak ebből ered. Min
den mögött egy nagy kettősségében is 
fájdalmasan egységes válság van : a ke
nyér és lélek válsága.

Fizikai erők borították fel a világot. 
Egy szörnyű és erőkomplexum : a há
ború. Ágyúival, tankjaival, repülőgépei
vel a háború. Csak ez? Nem. Mindenki 
tudja, hogy a háborúnak voltak lelki 
motorai is. Pszichikai hatóerő nélkül az 
a sok ágyú alig hagyja el békebeli ál
lomását, önmagától nem gurul tüzbe. 
Ezeket az óriási fizikai erőket emberi 
akarat hozta gyilkos lendületbe. És ha

százszor azt mondjuk, hogy a világot 
csak a munkán és a kenyéren, az anya
gi javak egészséges forgalmán át lehet 
rendbehozni, amikor magunk is azt 
mondjuk, hogy minden mai társadalmi 
és politikai válságnak eredője és indí
tója a gazdasági válság, mégis ugyan
akkor azt is mondjuk, hogy csak gazda
ságiakon át ez a világ nemhogy lelki
leg, de még gazdaságilag sem fog meg 
gyógyulni. — Kellenek lelki és szellemi 
hatóerők, amelyek a gazdasági újraépí
tést elindítják.

Mert egyet ne felejtsünk el, a légié 
nyegesebbet: hogy ami baj van, azt 
mind emberek okozták. Erejében ez a 
világ olyan, mint egy elemi katasztrófa. 
Természeti csapás. De eredete emberi. 
Könnyíti ez a megoldást? Szerintünk 
sokkal inkább nehezíti. Leírták már 
sokszor, ezen a helyen is, de mi ismé
teljük, nem mintha szerelmesek lennénk 
bele, de mert cáfolatot rá a történelemből 
máig sem kaptunk : az ember mindig 
abból a bajból lábal ki a legnehezeb 
ben, amit maga csinált. Természeti csa
pásokat le tud győzni az ember hittel 
és munkával. Messinát elpusztítja föld 
és tengerrengés — újra épül. A japán 
szigetek kultúrája minden földrengés 
után még erősebb, még hívőbb, még 
bizakodóbb. Hideget le tud győzni az 
ember, villámot megfékezni, az időjárás 
minden viszontagságán kifogni. De, amit 
maga idézett fel...? Egy társadalmi meg- 
rengés következései gyilkosabbak és 
tartósabbak, mint egy földrengésé. Itt a 
baj.

Á baj elsősorban pszichikai. Hiszen... 
Minden itt van, ami itt volt a békében 
is. A háború feldúlta a földet, de ter
mőerejéből nem vitt el egy energia ató- 
mot sem. Erdők, bányák... minden meg 
van. Városok, múzeumok, templomok. 
Az emberi szorgalom, igyekvés, tudás, 
művészet minden évezredes eredménye. 
De itt az arany is, minden itt van, a 
világ egész anyagi boldogsága, csak egy 
csodálatos és megmagyarázhatatlan lel
ki bénultság, az emberiség idegeinek 
egy kollektív gátlása nem engedi, hogy 
hozzányúljunk a javakhoz, éljünk azzal 
és abból, ami a miénk!

Lelki válság ! Innen az idegek, az al
kotmányok, a társadalmak, az üzemek, 
az iskolák, a gyárak, a termelés, a hitel, 
a családok válsága. A katasztrófa a lel
kekben van. És minden, ami van, innen 
ered és ebből lett, ez az egész nagy vi
lágkomplexum.

Soha exisztencia nem volt olyan ru
galmas, olyan bizonytalan, soha a lét, 
a megélhetés, a kenyér olyan bizony
talan nem volt, mint ebben a mai, há
ború utáni korszakban, amely látott 
inflációt és deflációt, termelési, fogyasz 
tási és hitelválságot, a gazdasági élet
formákkal való minden rendű és fajtájú 
kísérletezéseket. Világszerte viharvert 
tizennyolc esztendő volt ez, hullámvo
nalakkal, görbékkel, kanyarulatokkal, 
kisiklásokkal, nyílegyenes emelkedések
kel és meredek zuhanásokkal.

Van egy sző, amely ezalatt a 18 esz
tendő alatt kihullott a szótárból és ez 
a szó: bizonyosság. Mint háborúban 
azok, akik a fronton éltek, sohasem 
tudhatták, hogy mit hoz nekik a követ
kező óra, úgy vagyunk most is, hogy a 
fegyveres háború gazdasági háborúvá 
oldódott ‘fel. Lényegileg tehát megma
radt és csak fizikai formát és kémiai 
összetételt cserélt.

A polgári existenciák sosem tudják, 
hogy milyen meglepetésre ébredhetnek 
másnap reggel. A háborúban a felde
rítő jelentések precízebben tudták meg
állapítani, hol, milyen frontszakaszon 
készül offenziva, mely órában fog meg
indulni egy tüzérségi előkészítő tárna 
dás, — mindezt pontosabban lehetett 
megállapítani, mint ma azt, hogy a gaz
dasági történések cikk-cakk vonala hol, 
mikor és milyen fajtájú eredményeket 
zúdít emberekre és sorsokra. Jövedel
mek úgy tágulnak és ugranak vissza, 
mint a gumi, bevételek és kiadások 
arányszáma a rulett indexének szeszé
lyességével váltakozik, ami tegnap még 
biztosnak látszott, ma bizonytalan. Sem
mit sem lehet előre tudni. A gazdasági 
élet elvesztette klasszikus törvényszerű
ségét.

Azok pedig, akik ma az országok 
élén állanak, nagy tételekben, hangza
tos műszavakkal gondolkoznak, elméle
teket gyártanak és elviségeket statuál

nak és ekörül könnyen felejtkeznek 
meg az élet mikrokozmoszáról, embe
rekről, családokról, egyéni létekről és 
mindarról a sok apróságról, amelyek 
reggeltől estik kitöltik egy ember életét, 
hogy belőle idillt, vagy drámát csinál
janak, tisztes hétköznapi fejezetet vagy 
kalandot a történelem árnyékában.

Egynek védelméről feledkeznek meg 
ma oly gyakran, egy valakinek és egy 
valaminek : az embernek és az emberi 
megélhetésnek védelméről. Pedig ezzel 
a problémával, csakis ezzel kellene fog
lalkozni, hogy ne csak kétmilliárd em
ber jelenét, de jövőjét is biztosítani le
hessen.

Felelős szerk esztő : Rábely Károly.

NYI LT T É R. *)
Nyilatkozat.

Folyó hó 7-én, vasárnap a „Tátraiban meg
tartott konferencián Vitális kőműves mester ur, 
aki a gyűlést vezette, felőlem, mint az Ipartársu
lat elnöke felől, valótlanságot állított.

A valóság a következő : Vitális ur f. hó 6-án 
délután megjelent üzletemben s hivott, hogy je
lenjek meg a vasárnap megtartandó konferencián. 
Miután vasárnap egész napra eltávozandó, tu
dattam, hogy nem mehetek a konferenciára, — 
válaszomat Vitális ur tudomásul vette.

Sajnos azonban, Vitális ur a gyűlést vezető el
nöki tisztsége közben összezavarodva, nem tud
va mit beszel, — személyemet sértő és rágal
mazó azon kijelentést tette, hogy „meghívtam 
Valaszkay Rezső ipartársulati elnököt a konfe
renciára de ő kijelentette, hogy többet ér neki 
egy vadászat mint hogy erre agyülésre eljöjjön"! 
— Ezen kijelentést nem tettem, Vitális ur tuda
tosan valótlanságot mondott! — Midőn szerep
léséről tudomást szereztem, kérdőre vontam s 
tanú előtt letagadta, hogy a fenti kijelentést tet
te volna, tehát ismét valótlanságot mondott, 
mert a jelenvoltak közül több tanú van rá, hogy 
fenti rágalmazó kijelentést megtette s igy kény
telen leszek bíróság utján elégtételt szerezni.

Valaszkay Rezső
________  járási ipartársulati elnök.

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

Eladd háztelkek.
A város belterületén több kisebb- 

nagyobb épitési telek eladó. 
Cim : e lap kiadóhivatalában.

K ia d ó  la k á s .
Rimaszombat—tamásfali evang. 

egyház a Losonczi-ucca 37. sz.
alatti házban levő 4 szoba, fürdő
szoba, konyha és kamarából álló

emeleti lakást
bérbe adja. — Érdeklődőknek a 
lelkészi hivatal ad felvilágosítást.

Eladó mkétszárnyas Fasajtó. I
C ím  : a  k ia d ó h iv a ta lb a n . I j

Mérték szerinti
speciális fűzőket, gyógyhaskötőket, 

mindenféle kivitelben 
T h urzón é D. M áriánál

csináltathat. Megbízható és lelkiisme
retes kiszolgálásban részesül. 

L a k á s :  Rimaszombat, Dr. Reinitz fog
orvos ur házában (Rózsa ucca 28.).

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Tudja-e, hogy olcsón miképen 

lehet megélni?
Ha bevásárlásait az újonnan megnyílt 
F IS C H E R  JENŐ
f ű s z e r -  és csem egeü zle téb en  

M a sa ry k -tér  16. sz.
szerzi be. — Mélyen leszállított árak. 
Palugyay és más különféle borok és 

finom italok zárt palackokban 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Rimaszombat Város Tanácsától.
6620/1936. sz.

Pályázati hirdetmény.
Rimaszombat városa pályázatot hirdet 

a helybeli állami elemi magyar fiúisko
lánál megüresedett

isk o la s z o lg a i á llá sra .
A pályázati feltételek s a szolgálati 

szerződés megtekinthetők a hivatalos 
órák alatt a városháza 3. sz. hivatalos 
helyiségében. A pályázatok beadásá
nak határideje: 1936. évi junius hó 
30. déli 12 óra. A pályázatok a város
háza 6. sz. irodájában adandók be. 

Rimaszombat, 1936. évi junius hó 9.
Harsány! s. k. Dr. Eszenyi s. k.

v. jegyző, j. főtitkár. városbiró.

E ladó.
Rimaszombatban, Gömöri utca 16. sz.
alatti udvarban egy 2 szobás lakóház,

(Blaha Lujza szülőháza) 
valamint a Szijjártó utca 84. és 86.
szám alatti 3 szobás lakóházak eladók. 
Érdeklődni lehet: Szijjártó-utca 84. sz. 

alatt lakó tulajdonosnál.

M E G H ÍV Ó

XVII. évi rendes közgyűlésére,
mely 1936. junius 26-án délután 4 órakor lesz megtartva a „Tatra-
Banka“ rimavská sobotai fiókjának helyiségében.

A közgyűlés tárgysorozata:
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése az elmúlt 1930/1. 

1931/2. 1932/3. 1933/4. és 1934/5. üzletévekről és ezen üzlet
évekre vonatkozó zárszámadások előterjesztése, megállapitása és 
elfogadása, és határozat a veszteségek tekintetében.

2. Határozathozatal az igazgatóság és felügyelőbizottság részére szóló 
felmentvény megadása iránt.

3. ö t igazgatósági tag megválasztása három évre.
4. Három felügyelőbizottsági tag megválasztása három évre.
5. Esetleges alapszabályszerü indítványok tárgyalása.

Rimavská Sobota, 1936. junius hó 10. _ , , ,  ,Az Igazgatóság.
A zárszámadások eredeti példányban délelőtt 8 órától déli 12 óráig a Tatra Ban

ka fiókjának hivatalos helyiségében, hétköznapokon a t. Részvényesek által 
megtekinthetők. Közgyűlésen szavazati jogot csakis azon részvényesek gya
korolhatnak, kik részvényeiket az alapszabályok 14. §-a értelmében legalább 
8 nappal a közgyűlés megtartása előtt a Tatra Banka rimavská sobotai 
fiókjánál elismervény ellenében letették. ______

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R áb ely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


