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Az Egység láncánál osszeforrasztása.
Irta:  MÁRKUS LÁSZLÓ.

Csehszlovákia magyarságának 
kisebbségi életében döntő jelentő
ségű, történelmi nevezetességű, 
nagy esemény folyik le ma Érsek
újváron. Az Egyesült Országos Ke
resztényszocialista és Magyar Nem
zeti Párt a mai napon a vezérlő 
Fejedelemhez hűtlenné vált Ocskay 
László, áruló kuruc brigadéros feje 
lehullását látott hűséges város falai 
között tartja, hosszas előkészületek 
után, országos alakuló kongresz- 
szusát, az azt megelőző istentisz
teletet követőleg, a következő tárgy
sorozattal :

1. Megnyitó, mondja Dr. Szüllő 
Géza nemzetgyűlési képviselő.

2. A pártprogram ismertetése: 
Főelőadó: Jaross Andor nemzet
gyűlési képviselő. — Előadók : a 
párt szenátorai, nemzetgyűlési és 
tartománygyülési képviselői.

3. A szervezeti szabályok ismer
tetése : Főelőadó : Eszterházy János 
nemzetgyűlési képviselő. — Elő
adók : dr. Aixinger László és Ko- 
czor Gyula orsz. pártigazgatók.

4. Az országos pártvezetőség 
megválasztása.

5. Üdvözlő beszédek.
6. Záróbeszéd, mondja: dr. Szi- 

lassy Béla.
Az itteni magyarság politikai 

egységének, a két magyar testvér
párt egyesülésének kitartó hivei, 
az egység szükségszerűségének el- 
hallgathatatlan hangoztatói vagyunk 
régóta s ennek lapunkban éveken 
át nem egyszer voltunk sürgetői. 
Kisebbségi életünk folyása alatt 
nem egyizben szállottunk sikra az 
itteni magyarságra nézve oly fontos 
egység megteremtése érdekében és 
számos cikkünkre tudnánk hivat
kozni, amelyekben már évekkel 
ezelőtt nemcsak hogy felvetettük 
az egység gondolatát, de egyene
sen rámutattunk a fennálló helyzet 
tarthatatlanságára és arra a sok-sok 
visszásságra és fonákságra, ami 
az egységtelenség, a kétpártuság 
miatt kisebbségi életünkben szomo
rúan volt tapasztalható.

Örömmel vettük hát a Magyar 
Nemzeti Pártnak ezügyben tett 
azon kezdeményező lépését, ami
kor is a párt elnöki tanácsa Po
zsonyban, folyó évi január 8-án 
tartott üléséből kiáltványban fordult 
az egység megteremtése érdeké
ben Csehszlovákia magyarságához.

A tiszta öröm jóleső érzésével 
fogadtuk az országos keresztény-; 
szocialis'a párt végrehajtóbizottsá- j 
gának folyó évi február hó 5-én 
Zsolnán tartott gyűlésén hozott1 
azon határozatát, mellyel az egy
ség kérdésében a magyar nemzeti 
párt vezetőségével a tárgyalások 
felvétele mellett döntött.

Ezek a tárgyalások eredményre 
vezettek : a két párt az egyesülést 
elhatározta s az uj párt nevét 
Egyesült Országos Keresztényszo
cialista és Magyar Nemzeti Párt
ban állapította meg. A testvéri kéz
fogás megtörtént s az Egység lán
cának összeforrasztója a mai érsek- 
újvári országos alakuló kongresz- 
szus.

A magyarság boldogulásáért dol
gozók ünnepi lelkesedésével, örö- 
mös szívvel szállunk ma lélekben 
a nagy találkozásra összesereglelt 
testvérek felé, akik mellé kell hogy 
álljon minden faját és nemzetét 

! szerelő, annak sorsát szivén viselő 
kisebbségi magyar, jól tudván,] 
hogy a kisebbségi sorsban élő ma
gyarság számára az egység termé
szeti parancs, amit teljesíteni kellett.

Az Egység láncának mai ünnepi 
összekovácsolása után rneg kell 
hogy szűnjenek az eddigi, oly saj
nálatos egyenetlenkedések, fonák
ságok és — mondjuk ki — félté
kenykedések. Ennek a lélekeme
lőén fenséges, minden magyar mun
kában egyakaratu, az itt élő ma
gyarság közjogi, kulturális és gaz-; 
dasági erejét előmozdító, növelő, 
egységnek mindenekfölött őszinté
nek és senki és semmi által szét 
nem bonthatónak kell lennie.

A magyar egység minden ma
gyart egy táborba összehozó nagy 
erejével dolgozni kell a magyarság 
boldogulásáért, törvényes jogaink 
érvényesítése mellett a magyarság 
életlehetőségének biztosításáért s 
az emberiség szebb, jobb jövendő
jének eléréséért folyó közös, nagy 
világmunkában főleg azért, hogy 
ne legyen sehol kenyértelenül szen
vedő, tengődő magyar.

Erre nyújt bizakodó reménysé
get, ennek Ígérete számunkra az 
Egység láncának mai ünnepélyes 
osszeforrasztása, amelynek ellen
zője csak félrevezetett, tisztán nem 
látó testvér lehet, Ocskayja pedig 
nem szabad, hogy akadjon valaha is.

Az iskola é s  az élet.
A jövő héten kiürülnek az iskolák 

padjai, melyek évről-évre mind zsúfol
tabbak náiunk is, amint az abból a sta
tisztikából is megállapítható, amit éven
ként, a pótbeiratások lezárása után 
szoktunk összeállítani olvasóink számá
ra. Rimaszombat iskolaváros volt s ma
radt a megváltozott viszonyok közepette 
is, de nem lehet figyelmen kivül hagyni az 
újabb idők egyik eléggé feltűnő jelenségét.

Ugyanis különösen feltűnő, sőt szem
beszökő a beiratkozottak számának nö
vekedése a polgári iskoláknál, amelyek 
kénytelenek az egyes osztályok mellé 
párhuzamos osztályokat nyitni a növen
dékek elhelyezése céljából. A fejlődés
nek ez a képe azt mutatja, hogy az 
érdeklődés a gyermekeik boldogulását 
biztosítani akaró szülők részéről a pol
gári iskola felé irányul, amely a maga 
háromévi tanfolyamával és egyéves kur
zusával nemcsak általános ismeretet 
nyújt, hanem bizonyos tekintetben gya
korlati irányú képzésben is részesíti a 
növendékeket. Ez a magyarázata annak, 
hogy az adott körülmények között na
gyobb iramban történik az özönlés a 
polgári iskolák felé, a melynek a fel
vevőképessége ezekben az időkben erős 
próbának van kitéve.

Kérdés, hogy egészséges állapotnak 
tekinthető e ez ? A beiratkozott növen
dékek magas százalékát a vidék szol
gáltatja, ha tehát ezek a növendékek 
az iskoláik elvégzése után, egy csomó 
ismeretben és tudásban gyarapodva 
visszatérnek szülőik foglalkozása köré
be, akkor nincs semmi baj — ezzel az 
általános műveltség színvonala fog 
emelkedni, de ha ezek a növendékek a; 
szellemi pályákra fognak tódulni és itt 
próbálnak elhelyezkedést keresni — a 
szellemi proletáriátus, a nincstelenek 
táborát fogják növelni.

Ma, amikor az egyes hivatalokban, 
irodákban, pénzintézetekben fokozato
san csökkentik a fizetést és a létszá
mot, abnormális jelenségnek, beteges 
állapotnak kell tekinteni ezt a tömeges 
beözönlést az egyes tanintézetekbe.

Az iskola kétségkívül hatalmas esz
köze a népnevelésnek, de a mai viszo
nyok között senki számára sem tudja 
garantálni az életben való elhelyezke
dést és boldogulást. Ezt a szempontot 
kell ma jól meggondolni és mérlegelni 
azoknak, akik gyermekeik számára min
den áron meg akarják szerezni a ma 
nagyon is viszonylagos értékű oklevelet,

Erkölcsi autonómia.
Nagy tévedés volna azt gondol

ni, hogy a modern müveit ember 
következésképpen vallástalan. Bi
zony nem! Rég letűnt már az 
anyagelvüség sivár korszaka. Le
tűnt az a korszak, amidőn a ter
mészettudomány rugdalózott a sze
mélyes Isten fogalma ellen, amikor 
azt hallhattuk, hogy a csillagászat 
elsöpörte az Isten lakóhelyét és a 
fizika kidobta a csodát a tudomány 
ablakán. A modern ember, még ha

nem is áll feltétlenül a pozitiv val
lás alapján, ma már érzi, hogy val
lás nélkül nincs tartalmas élet.

A modern ember világgá kiáltja 
a jelszót: erkölcsi autonómia! — 
Vagyis az ember tetteiben minden 
külső kényszertől szabad és ön
magának legfőbb törvényhozója, 
aki tetteiért senkinek sem felelős, 
csak önmagának, tehát jótetteiért 
nem egy tulvilági lénytől vár ju
talmat, hanem csak az autonóm 
éntől, rossz tetteiért pedig csak 
saját szuverén esze rosszaló szem
rehányásaitól.

Azért a modern autonóm ember 
bizonyos lekicsinylő sajnálkozással 
néz le a keresztény morálra: „Ti 
rabszolgák, akik mindég a korbá
csot nézitek uratok kezében, vala
hányszor a rosszat kerülitek. Ti 
gyermekek, akiknek cukorra van 
szükségtek, hogy a jót megtegyé
tek. Nézzetek az erkölcsi autonó
miára, mi nem emlegetünk sem 
poklot, sem menyországot, mi nem 
tekintünk sem fel, sem le, hanem 
tesszük a jót és kerüljük a rosszat 
önmagunkért.*'

Milyen nevetségeseknek tűnik az 
ilyen öntelt beszéd akkor, amikor 
magunk látjuk az erkölcsi autonó
mia csődjét. Milyen gyönge és te
hetetlen az a lelkismeret, amely 
csak önmagának felelős. Vagy ta
lán e szemrehányó Ítélet elég erős 
zabola a rossz szenvedélyek féken- 
tartására ? Hasonlítsuk össze a ka
takombák őskeresztényeit a ma ke
resztényeivel, hogy lássák ez állí
tás tarthatatlanságát.

A történelem igazolja, hogy a 
kultúra és az erkölcsi szintáj fordí
tott viszonyban vannak egymással. 
A legraffináltabb erkölcsi botlások, 
a legszégyenletesebb panamák nem 
az őserdő emberei között kere
sendők, hanem a nagy kultúrájú 
Európa országaiban, ahol az auto
nóm észnek tömjéneznek s ami amel
lett bizonyít, hogy a XX. században 
éppoly szükség van még a börtö
nökre, mint a régi korszakokban.

Ha kirekesztjük az Istent az er
kölcsi eszmekörből és az autonóm 
észt állítjuk a helyébe : be fog állni 
a teljes anarchia. Ahol az iskolák
ban az Isten felett gúnyolódni sza
bad: ott nevelhetünk talán gyorsan 
gazdagodó embereket, jó rekorde
reket is, de lelkiismeretes embere
ket soha. Mert a lelkiismeretnek 
egy tekintély kell, amelynek mód
jában van felelősségre vonni ott is, 
ahová a földi igazságszolgáltatás 
keze nem ér e l !

Í V *  Minden szerdán este térzene az Iparoskörben Rajner László énekszámaival.
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tartotta meg a múlt évi rendes közgyű
lését, Dr. Heuffel Róbert elnöklete alatt.

A közgyűlésen 4192 részvény képvi
seletében 25 részvényes volt jelen s a 
felolvasott igazgató és felügyelőtanácsi 
jelentés meghallgatása, a zárszámadások 
előterjesztése és a szokásos felmentvény 
megadása után, az igazgatótanács indít
ványára a közgyűlés egyhangúlag elha
tározta, hogy a kimutatott Ke 48.31925 
tiszta nyereségből fordittassék az alap
szabályok szerint a tartalékalap gyara
pítására Ke 5.622'— mig a fenmaradó 
Ké 42.697'25 vitessék át a következő 
évre.

A közgyűlés az osztalék fizetést az 
uj kamattörvénynek a gyakorlatban még 
ki nem alakult következményeire való 
tekintettel mellőzte s igy a műit évi 
nyereségből fennmaradt Ke 42.697'25, 
mint nyereségáthozat fog szerepelni az 
intézet ez évi mérlegében.

Az alapszabályok szerint az igazgató- 
tanácsból kilépő Mitske Gusztáv és 
Weinstabl Móricz igazgatótanácsi tagok 
és a felügyelőtanácsból kilépő Bacsák 
Gyula és Sichert Károly felügyelőtaná
csi tagok helyébe a közgyűlés igazga
tótanácsi tagokul 3 évi időtartamra egy
hangúlag Mitske Gusztáv és Mussoni 
Antalt, a Pozsonyi 1. Takarékbank igaz
gatóját, felügyelőtanácsi tagokul pedig 
Bacsák Gyula és Sichert Károly rész
vényeseket választotta meg.

A botanikus kertről.
Ilyen is volt a városban. Évtizedeken 

keresztül fennállóit ez a különös intéz
mény, amely a szabadban végzett szem
léleti tanítást sokszór jól elősegítette.

1903-ban a főgimnázium uj épületé
nek felállításakor létesült városunkban 
a botanikus kert vagy ftivészkert az 
akkori igazgatóság pártfogásával és a 
természetrajz tanárának munkájával. — 
Nem alkottak világraszó dolgot, de meg
tették azt, amit az adott körülmények 
között lehetett. Hozzájárult a rimamu
rányi társulat rimabrézói erdőigazgató
sága, hozzájárultak más botanikus ker
tek növények küldésével és gyűjtöttek a 
város határában is ritkább növényeket. 
Úgy hogy a botanikus kert egy évtized 
alatt mutatott néznivalót és szemléleti 
tanulnivalót.

Azután jött a romlási periódus. 1914. 
őszén a főgimnázium épületét katonai 
kórháznak adták át, majd vöröskereszt 
kórház lett belőle és csak 1918 őszén 
kapta vissza az intézet helyiségeit.

Ez alatt az idő alatt szó sem lehetett 
a botanikus kert gondozásáról. Maradt, 
ami maradt. Az akkori válságos, nehéz 
időkben az volt a fő, hogy a határokat 
védő vitézekről gondoskodjanak és a 
sebesülteket jól ápolhassák. Az üdülő 
sebesült vitézek ott sétáltak és üldö
géltek a botanikus kert fái között. Ki 
vehette rossz néven, ha üdülés közben 
virágokat téptek maguknak.

Mikor a negyedik évben kivonultak 
onnan : nem pusztult el egészen a bo
tanikus kert, mert megmaradtak a fák 
és a bokrok nagyrészben, de a gyön
gébb növényzet, ami évenként ápolásra 
szorult : a szemnek legkedvesebb virá
gok nem maradtak meg.

így vette át az intézet a botanikus 
kertet.

Olyan viszonyok nehezedtek az isko
lára, hogy szó sem lehetett a botanikus 
kert uj berendezéséről, hanem ami meg
maradt, azt gondozták tovább és a ta
nulók mégis szemlélhettek egyet-mást 
a szabadban.

Annyit megtett az intézet igazgatója, 
hogy helyreállittatta a botanikus kert 
drótkerítését. így azután az udvaron 
lapdázók taposásaitól megvédte a bota
nikus kertet.

A kert vegetált tovább, a mint tudott. 
Cserjéi, bokrai, fái nőttek. Amit lehetett 
a környékről betelepítettek oda. De 
például már a ritka Waldstein fűzre, 
amely azelőtt megvolt a város erdöszé- 
lein és a háború előtt behozták a bo 
tanikus kertbe is : most, amikor a kert
ben elpusztult, kiveszett a város hatá
rából i s ; nem lehetett megmenteni a 
jövő flórájának.

Ilyen bajokkal küzdött most a füvész- 
kert az uj érában, de egy jó hasznot 
végzett; a szabadban való szemléltető

tanítást elősegítette hanyatló állapotá
ban is.

Az idén az uj építésekkel kapcsolat
ban úgy határozott az intézet vezetősé
ge, hogy a botanikus kertet végleg be
szünteti s a területét a leányok részére 
tenniszpályává alakítja.

Hiszen szép és helyes dolog a test- 
gyakorlás minden faja, üdvös a szabad
ban való minden mozgás a zárt szo
bákban nevelt ifjúságnak : de azért ta
lán mégsem kellett volna a botanikus 
kertet végleg beszüntetni...

Mert a botanikus kert 35 éven át 
fennállott s ott is a szabadban végezte 
az ifjúság szemléleti tanulását. Módját 
kellett volna keresni és találni annak, 
hogy a 35 éven át fennálló intézmény 
ne kallódjék el végleg és a mellett a 
leánykák is tenniszezhessenek. — Ez a 
két dolog nem állt szöges ellentétben 
egymással. Tenniszpályát is lehet be
rendezni a terület közepén és a terület 
szélein azért lehet botanikus kert. A 
szelíd lányok nem pusztítanák el a kert 
fáit és virágait.

Most már a télen kivágták a botani
kus kert fáit. De még igy is megold
ható a kérdés. A terület szélein csinos 
bokrok, fák és virágágyak alakíthatók 
s igy megmaradna a botanikus kert. 
Ajánljuk ezt a megoldást az intéző kö
rök figyelmébe. így lesz tenniszpálya is és 
nem pusztul el végleg a botanikus kert.

Mert a miért évtizedeken át fáradoz
tunk, nehéz annak végleges pusztulá
sába beletörődnünk. De ha nem lehet, 
kiheverjük ezt is. Csak szó nélkül nem 
mehettünk el mellette. Vúih.

C S ÍZ Y  K Á L M Á N
szerzői estje a rádióban.

Hétfőn, folyó hó 15-én mutatkozott be 
a kassai rádió hallgatóinak Csizy Kál
mán nótaköltö, akinek legszebb nótái
ból énekelt Katona Margit egy csokorra 
valót, a Kassára elszármazott rimaszom
bati Oláh Kálmán és cigányzenekará
nak kísérete mellett.

Minket rimaszombatiakat különös ér
deklődés vonzott ezúttal a felvevő ké
szülék mellé, hiszen a mi fiunk a most 
bemutatkozott Csizy Kálmán, a lekenyei 
igazgatótanitó, akinek a népszinműirás 
és nótaköltés terén szerzett sikereiről 
több Ízben is alkalmunk volt tudomást 
szerezni a napilapok hasábjairól, de ez
úttal saját fülünkkel győződhettünk meg 
a dicséretek jogosságáról.

Csizy Kálmán, aki városunkban szü
letett és az itteni gimnáziumnak volt 
növendéke, a Pelsőcz melletti Lekenye 
község iskolájának igazgató tanítója és 
a gondjaira bízott gyermekek nevelése 
mellett páratlan ügybuzgalommal és 
szeretettel irányítja a község felnőttjei
nek művelődését is. Vezetője a SzMKE 
helyi csoportjának és lelkes műkedvelői
vel kitűnő előadásokban hozza színre 
kedves, élethű népszínműveit, amelyek 
már Szlovenszkó-szerte ismertek és ked
veltek. Nemrégiben Rozsnyón került 
színre egyik népszínműve az eredeti 
lekenyei szereposztásban és ezúttal a 
városi közönség is teljes elismeréssel 
fogadta a szép előadást és a szereplők 
kitűnő játékát.

A hétfőn közvetített szerzői est alkal
mával Csizy Kálmán legszebb nótáiból 
énekelt Katona Margit, a jónevü kassal 
énekesnő. A műsorra tűzött dalok mind
egyike egy-egy kedves hangulat, a me
lódia hűen találja el az ügyes szövegek 
értelmét. A dalok egyszerűek, szívből 
fakadók és éppen ez az egyszerűség, ez 
a közvetlen kifejezésmód teszi értékessé 
és szeretetreméltóvá a szimpatikus szer
ző muzsikáját. A dalok mind kedvesek 
voltak, nekünk mégis legjobban tetszett 
a „Nem tudok én megjavulni" kezdetű 
hallgató, a csárdások közül pedig a 
ropogós, fülbemászó „Néni tudják azt 
minálunk a legények" cimii volt a leg
sikerültebb.

Csizy Kálmán, a nemrégiben pálya
dijat nyert fiatal nótaköltő jó munkát 
végez. Azon kevesek közé tartozik, akik 
nem népgyiilési láda tetejéről szórják 
el a semmitmondó frázisok Üres kalá
szait, hanem céltudatos, komoly munká
val tanítanak, vezetnek, kultúrát csinál
nak és irányítanak.

Igaz örömünkre szolgálna, ha ezt a 
szimpatikus tanítót és lelkes műkedvelő 
gárdáját rövidesen mi is üdvözölhetnők 
városunkban egy szerzői est keretében.

Dr. W. T.

A ravatalozó ügyével
mindélénkebben foglalkozik a közvéle
mény.

Közegészségügyi szempontból nagy je
lentősége van ennek a kérdésnek, azért 
arra kérjük a város vezetőségét, hogy 
tűzze napirendre, foglalkozzék vele je
lentőségének megfelelően. Tudjuk azt, 
hogy a város súlyos anyagi viszonyok 
között él, de bizonyára meglehet találni 
a módot a ravatalozó felépítésére, hi
szen a ravatalozó használatáért bizonyos 
mérsékelt dijat is lehetne szedni, igy az 
építés költsége idővel amortizálódna.

Különösen a szegényebb népcsztály 
lenne nagyon hálás a városi elöljáróság
nak a temetői ravatalozó felépítéséért. 
A kislakásu szegény családokra nagyon 
kellemetlen az, hogy haláleset idején — 
forró nyáron — a szűk kis lakásban, 
egyszobában kell aludniok a halottal. 
Nem hisszük, hogy a város takarékos- 
sági bizottsága a ravatalozót nélkülöz- 
hetőnek nyilvánítaná. A város fejlődése 
kívánja ennek a kérdésnek a megoldá
sát, mégpedig ma már a legégetőbben.

Reméljük, hogy ezt a nagyon is fon
tos ügyet a városi vezetőség a közvé
lemény kívánságának megfelelően minél 
hamarább napirendre fogja tűzni és a 
megoldásra váró sürgősebb természetű 
problémák közé sorozza.

Ipartársulati közlemények.
Tanonczkiállitás. A helybeli iparos- 

tanoncziskolák szlovák és magyar osz
tályai tanulóinak rajz- és műhelymunka- 
kiállitása folyó évi junius hó 21-én (va
sárnap) délelőtt 9 órakor lesz ünnepé
lyesen megnyitva a járási ipartársulati 
székház nagytermében, a melyre ez utón 
hívjuk meg az érdeklődőket. — Az ün
nepéllyel kapcsolatban kerülnek kiosz
tásra az elismerő oklevelek és a pénz
beli jutalmak. — Belépődíj tetszés sze
rint. — A kiállítás egész napon át nyit
va lesz.

Kedvezmények Pöstyén fürdőben.
A pöstyéni fürdőigazgatóság az ipartár
sulatok orsz. szövetségével történt meg
állapodása folytán az 1936. évben ked
vezményeket nyújt az ipartársulat tag
jainak. — Bővebb felvilágosítást az 
ipartársulat irodája nyújt, ahol ked
vezményre jogosító utalvány is áll ren
delkezésre.

H i r d e t m é n y .
A rimavskásobotai áll. magyar reál- 

gimnázium I. osztályába való beiratások 
junius 26-27-én reggeli 8 órától tartat
nak. Az elemi iskolákból rendesen be
jelentett tanulók szüleik vagy azok he
lyetteseinek kíséretében megjelennek az 
igazgatói irodában és átadják a születési 
bizonyítványt és a szülők állampolgár- 
sági okmányát. Felvételi vizsgák 10 óra
kor kezdődnek.

Polgári iskolákból átlépő tanulók kü
lönbözeti vizsgái junius 24-25-én lesz
nek, szintén reggeli 8 órától.

Az intézet tanulói junius 27 én irat
koznak be a jövő tanévre; más intézet
ből átlépni óhajtó tanulóknak julius 5- 
ig rendesen felbélyegzett kérvényben 
kell a felvételt kérni az igazgatóságtól, 
a kérvénnyhez elbocsátási záradékkal 
ellátott évvégi bizonyítvány csatolandó.

B e ir a tá so k
a helybeli állami polgári iskolában az 
1936—37. tanévre folyó évi junius hó 
27. és 30-án lesznek az intézet rajzter
mében (I. emelet) minden nap délelőtt 
9 — 12, és délután 3—5 óráig.

A polgári iskola első osztályába csak 
azon tanulók vehetők fel, akik iskolai 
bizonyiivánnyal igazolni tudják, hogy az 
elemi iskola 5 ik osztályát sikerrel el
végezték.

Az első osztályba beiratkozó, vala
mint a felsőbb osztályokba más iskolá
ból belépni óhajtó tanulók a beiratásnál 
szüleik vagy azok helyettesei kíséreté
ben tartoznak megjelenni, amikor fel
mutatják :

1. Anyakönyvi kivonatukat (kereszt
levél).

2. Utolsó iskolai bizonyítványukat.
3. Személylapot (anyakönyvi lapot) az 

elemi iskola igazgatójától.
4. Állampolgársági igazolványukat.
A magántanulók vizsgaengedély iránti 

kérvényeiket f. évi szeptember hó 1-éig 
nyújtsák be az iskola igazgatóságához

A felvételi vizsgák engedélyezése iránti 
kérvényeket az iskola igazgatóságához 
f. é. junius 27-ig kell benyújtani. Fel
vételi vizsgák f. é. junius 27. és 30-án 
lesznek.

A tanítás a polgári iskolában ingye
nes. Beiratási dij Ké 10—, mely alól 
csak szegénységi bizonyítvány alapján 
menlhető fel a gyermek szüleinek írás
beli kérésére. A beiratkozó tanuló fizet 
ezenkívül T20 Ke bizottsági dijat s ezen
kívül önkéntes adományokat.

Figyelmeztetjük a t. szülőket, hogy a 
beiratások csak ezeken a napokon lesz
nek megtartva és kérjük, hogy ne mu
lasszák el idejekorán beíratni gyerme
keiket, mert az ilyen mulasztásért maga 
a szülő felelős ! Pótbeiratás sem most, 
sem az uj tanév kezdetén nem lesz!!

Elegendő jelentkező esetén megnyílik 
az egyéves tanfolyam. Beiratási dij 10 
Ke, évi tandíj 100 Ke (idegen járásbeliek 
150 Ké) és fizetendő még 20 Ke az is
kolai segédeszközök beszerzésére.

Könyvtárak nyári szünete.
A városi közkönyvtárnál, valamint a 

Polgárikor könyvtáránál a könyvköl
csönző szolgálat julius hó 1 tői augusz
tus hó 17. illetve 19 éig a könyvtárak 
rendezése alatt szünetel. — Felkéretnek 
az olvasók, hogy az általuk kikölcsön
zött könyveket a városi közkönyvtárnak 
julius 2-án, csütörtökön, a Polgárikör 
könyvtárának julius 1-én, szerdán d. u. 
2—7 óra között feltétlenül szolgáltassák 
vissza.

A városi közkönyvtár helyisége, mint 
olvasóterem, a szünet alatt is az olvasó 
közönség rendelkezésére áll s minden 
hétfőn d. u. 4—7 óra között látogatható. 
Az olvasóteremben a kézikönyvtár mű
vein kivül a következő szépirodalmi és 
tudományos folyóiratok olvashatók : Bú
vár, Egyenes úton, 2ivot — Az élet, Er
délyi Helikon, Fórum, Korunk, Magyar 
család, Magyar figyelő, Magyar írás, 
Magyar Minerva, Magyar vasárnap, Szép 
szó, Szovjetíöld, Szöllő-Bor Gyümölcs, 
Természettudományi közlöny, Uj idők.

Könyvtáros.

Cicák — stanicliban.
— Riadalomból — kacagás. —
Csendes mellék uccára nyíló kert drót- 

sövényes, alacsony kapualjában a földön 
hatalmas staniclit vesznek észre a házbe
liek.

— Mi lehet ez? Hogyan került a zárt 
kertajtón át bévülre az ismeretlen tar
talmától duzzadó, nyílásával lefordított 
üzleti papírzacskó ? — kérdezik egymás
tól a gyengébb nemhez tartozó háziak.

— Ja j! Nini, valami mozog benne! — 
kiált rémülten egyikük. És tényleg: a 
stanicliban ugyancsak mozog valami élő
lény. Hozzányúlni egyikük sem mer. Sze
meiket a félelem, a megijedés kerekebbre 
tágítja. Tanakodnak, találgatnak. Valami 
rossz ember rossz cselekedete ez? Talán 
valami bűntény szerencsétlen pici áldo
zata kínlódik a hatalmas papírzacskó
ban? Beléborzadnak.

— El kell hívni a férfiember-háziakat, 
— szól az egyik. És a másik, ugyancsak 
kevésbbé bátor ifjabb nő máris fut. Vá
rakozás. A stanicli s a belé csomagolt 
valami szüntelenül mozog. Jaj, csak ki 
ne másszon az ismeretlen elevenség.

Sietve, loholva, verejtékező homlokkal 
megérkezik a házhoz tartozó férfi, kísé
rőjével, aki kezében flóbertpuskát szoron
gat s alacsonysága és vékonysága elle
nére maga a bátorság megtestesítője. 
Tekintetében a merész legény nagy cse
lekedetre kész határozottsága csillog.

— Hol van az a rém? — kiált fel 
harsányan és súlyba eresztett puskáját 
erősebben megmarkolva körül néz.

— Tyű, az áldóját, ez oszt tényleg 
mozog, — mondja a puskás legény.

— Mi az ördög lehet benne? — szól 
a másik bátor férfiú.

— Csak nem sündisznó? — rebegiaz 
I ifjabb hölgy.
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— Jaj, hátha patkány ? — suttog nagy 
félve a másik nö.

A két férfiből álló, minden támadásra 
kész rajvonal felfejlődik. Lélegzetet fojtva, 
lábujjhegyen közelednek a mindjobban 
mozgó, hangtalan titokzatossághoz. A 
nók messzebb húzódnak.

— Juj, csak ki ne fusson az a szörny, 
inkább lőjjön bele, kérem, — esdekel a 
mar már komoly rémületbe esett nők fé- 
lösebbje. És a puskás legény máris Idái 
lásba helyezkedik, de a bátrabb másik 
férfiú leinti, szólván:

Már én előbb csak mégis meg né
zem, mi lehet az, — és a stanicli felé 
sompolyog.

Halálos csend. A szemek kimeredten 
szegeződnek tekintetükkel a titokzatosság
ra. .4 bátor ember a papírzacskóhoz nyúl. 
No most, jaj no, must — és széttárul a 
stanicli nyilasa s azon át két kedves ci
cafej tűnik elő. Csodálkozóan tekintenek 
szét. A félelem feloldódik. .4 négy ember 
egymásra néz. Könnyeztető kacagásba 
törnek. A valami jobbszivü szegény em
ber által emigyen kitett cicákat meg - meg 
simogatják, megetetik, pihenőágyat ké
szítenek számukra, ott tartják maguknál, 
játékukon mulatoznak és nagy riadal 
műk fölött talán még most is kacagnak. \

Szakszerű 
rakett húrozás 

és javítás

K E R C S I K
szaküzletében.

e

Szent Néti vértanú jubileumi ünne
pe. Száz esztendeje annak, hogy a Di- 
oklecián császár idejében hithűségeért 
vértanúhalált halt Szent Néti ereklyéi 
Szcitovszky János akkori rozsnyói püs
pök kérelmére XVI. Gergely pápa által 
a rozsnyói Székesegyháznak adomá- 
nyoztattak s ott az egyik oltáron eihe- 
lyeztettek. Ezt az ünnepet fényes külső
ségek között ülik meg a rozsnyói egy
házmegye hívei folyó hó 21-én Rozs
nyón, amely alkalomból XVI. Gergely 
pápa rendelkezése szerint a hívek a 
teljes búcsú kegyelmében részesülnek.

Érettségi vizsga. A helybeli állatni 
magyar reálgimnázium magyar tanulói- i 
nak szóbeli érettségi vizsgája, Filo Ede ! 
rozsnyói gimn. igazgató elnöklete alatt,1 
folyó hó 12. és 13-án folyt le. A szó-j 
beli érettségi vizsgára bocsájtott 11 ta
nuló közül kitüntetéssel érett lett: Kö
vér László. Éretteknek nyilváníttattak 
heten, u. m.: Brózmann János, Heves- 
sy Piroska, Koncz Endre, Kovács Gusz-j 
táv, Revaj Géza, Simon László, Szőnyey [ 
Béla. Három tanuló egy-egy tárgyból a 
szeptemberi javító vizsgára utasittatott. 
A Vili. osztálybeli gimnazisták közül 
csak 54 százalék felelt meg a követel
ményeknek, a rossz eredmény hangulat- 
lansága miatt a szokásos érettségi-ban
kett is elmaradt.

Halálozás. Hudiczius Ferenczné szül. 
Czirbesz Terézia, Hudiczius Ferenc ipa
ros-polgártársunk szerető hitvese, életé
nek 68-ik, boldog házasságának 51-ik 
évében folyó hó 13 án váratlan hirte
lenséggel itt hagyta szeretteit. Az életét 
övéinek szentelt, közbecsülésben állott, 
gondos családanya temetése nagy rész
vét mellett folyó hó 14-én ment végbe. 
Halálát férjén kivtil gyermekei : Hudi
czius László, dr. Hudiczius István, Hu 
diczius Ferencz és unokái gyászolják.

Mély gyász, súlyos csapás érte Kom- 
lösy István helybeli nyug. városi tiszt
viselőt és családját: fia, ifj. Komlósy 
István, nagytárkányi községi iskolai taní
tó életének 25 ik évében folyó hó 17-én 
hosszas szenvedés után, idült mellhár- 
íyagyulladás következtében városunk
ban elhalálozott. Az élete tavaszán a 
pusztító kór áldozatául esett fiatalember 
halála mélységes részvétet váltott ki a 
gyászbaborult család iránt városszerte 
s ez a részvét impozáns módon nyert 
kifejezést pénteken délután végbement 
temetésén. Az idő előtt sirbaszállt ifjú 
halálát az apán kívül anyja, szül. Bodon 
Erzsébet, testvére : Komlósy Endre ta
nító és rokonai gyászolják.

Özv. Czéner Pálné szül. Sztolár Aran
ka, néhai Czéner Pál rimaráhói volt ta
nító özvegye 62 éves korában folyó hó 
13-án Pelsőczön meghalt. Az elhunyt 
hosszabb ideig volt városunk lakosa s 
elhalálozásának hire őszinte részvétet 
keltett. Halálát gyermekei: Czéner Aran
ka, Zemann Mihály tótkomlósi ág. ev. 
lelkész hitvese, Czéner Kató, dr. Ober-

A Rimatamásfalvai Olvasóegylet
régi műkedvelői gárdája „A 
Noszíi fiú esete Tóth Marival" 
cimű színdarabot legközelebb 
előadja. A próbák már seré
nyen folynak. — Az előadás 
pontos napja falragaszok ut
ján lesz a közönség tudomá
sára hozva. 5 9 S 9 9 9 Ü

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

A negyedik korosztálybeli öreg 
nyugdíjasok figyelmébe ! A hivatalos 
lap közli : Azok az 1875 ben, vagy ké
sőbb született nyugdíjas közalkalmazot
tak s azok az 1880-ban vagy később 
született nyugdíjas közalkalmazotti öz
vegyek, akik annakidején az 1930. évi 
70. számú törvény értelmében jelent
kezési lapjukat benyújtották, de azt hi
vatalból visszakapták, a törvény végre
hajtásának ismételt elhalasztása miatt, 
e jelentkezési lapot (prihláSkát) mielőbb 
küldjék be a lapon feltüntetett nyugdij- 
utaló hivatal cimére. A jelentkezési lap 
adatait beküldés előtt a mai állapotnak 
ntegfelelőleg kel! kijavítani és megfelelő 
okmánnyal felszerelni.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a jólelkü embereknek, akik 

a felejthetetlen jó feleségem elhalálozása al
kalmával a végtisztességen jelen voltak vagy 
résztvevő soraikkal felkerestek s ezáltal ki
mondhatatlan fájdalmunkat enyhíteni igyekez
tek, ezúton mondok a magam és családom 
nevében hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1936. junius 15.
Hudiczius Ferenc.

cián Gyula korponai járásfőnök neje és gél és pontosan tájékoztatni fogja a ha- 
rokonai gyászolják. j tóság.

Gimnazistáink juniálisa vasárnap 
lesz a szabadkai erdőben. A helybeli 
állami reálgimnázium ifjúsága vasárnap 
délután tartja meg juniálisát a szabad
kai erdő u. n. majálisterületén, amelyre 
a szülőket s az érdeklődő nagyközön
séget ezúton hivja meg a rendezőbizott
ság. A juniálisra vasárnap délután egy 
órakor zeneszó mellett vonul ki az ifjú
ság a reálgimnázium udvaráról, a tan
testület tagjainak vezetésével. A rendező
ség a közönség kényelméről, hideg és 
meleg ételekről, hüsitő italokról, jóhan
gulatról, cigányzenéről, szórakoztató mü~ 
sorszámokról, tomboláról és egyéb meg
lepetésekről megfelelően gondoskodott s 
a zárórát liberálisan éjjel egy órában 
állapította meg. Ha az időjárás kedvez 
s a közönség pártfogásában részesíti 
diákjaink íanévzáró mulatságát, a gond- 
terhes iskolaév minden kellemetlen és 
álmotrontó momentumai egy csapásra 
a múlt lomtárába kerülnek s a szabad
kai erdő sok derűs mulatság emlékét 
őriző fái jókedvű, gondtalan ifjúság szó
rakozásának derűs hangjaitól fognak 
visszhangozni. Tegyük magunkévá gim
nazistáink mulatságát, legyünk ott vala
mennyien.

A rimaszombati Kárpátegyesület 
kirándulásai. A helybeli Kárpátegyesü
let junius 27—29-én három napos ki- 
rárdulást rendez a Dunajecz áttörésé
hez és Ruzsbachra, a kassai osztállyal 
együttesen. — Julius 4—6-án ugyancsak 
három napos túra van tervbe véve 
Szlovenszkó paradicsomába (Nagy-Szo- 
kol, Glatz, Kiszely-patak, Tamásfalvi 
kilátó). Jelentkezések junius 22-ig, illet
ve a második kirándulásnál junius hó 
30-áig bezárólag Keresik László pénz
tárnoknál eszközölhetők.

KATHOL1KUS IMAKÖNYVEK mindenféle 
kivitelben kaphatók a Literatura könyvke
reskedésben Jánosi ucca 6.

Karéi Capek : „Meteor" regény. Egy 
viharos nyári napon tüzes meteorként 
zuhan le valahol Európában egy titok
zatos repülőgép. Halálrasebzett, eszmé
letlen utasát, akinek okmányai elégtek, 
a kórházban izgatott kivácsisággal állják 
körül : orvosok, egy irgalmas nővér, 
egy léleklátó, egy költő kuíatják az Is
meretlen múltját, amelyet mind erőtelje
sebb vonalakban rajzol fel a logika és 
álom, telepátia és képzelet. Öt ember 
keresi itt egy hatodik életregényét, amely 
messzi, forró, búja tájakon játszódott le, 
a vad Antillákon, mulattok, négerek, 
spanyolok között, cukornádültetvények 
rabszolgatelepein. A trópusok árasztják 
belőle mindent felperzselő, gyilkos le- 
heletüket. — Kitüntetve az 1934. évi 
csehszlovák irodalmi államdijjal. A re
gény az „Uj Európa Könyvesháza“ ci- 
mü könyvsorozatban jelent meg, szép, 
gondos fordításban. A tetszetős, finom 
kiállítású mü, színes nyomású borítékkal 
22 Kő, egészvászonkötésben 28 Kő. —
Kapható minden jobb könyvkereskedés
ben. Eugen Prager könyvkiadóvállalat,
Braiiszlav-Pozsony kiadása.

Az elsötétitési gyakorlat, mely a 
légitámadás elleni védekezésnek a pol
gárság áltai való elsajátítása végett a 
múlt pénteken éjjel 9 —11 óra között 
tartatott meg városunkban, jól sikerült.
A város a villanyáram kikapcsolása 
folytán teljes sötétségbe burkolódzott, a 
kirendelt őrségek fegyelmezetten telje
sítették feladatukat s a lakosság közül 
csak azok lepődtek meg, akik előzőleg 
nem szereztek tudomást a villanyvilágí
tás központi kikapcsolásáról s minderre 
előkészületlenül a szükséges gyertyákat 
nem szerezték be. — A közel jövőben 
újabb elsötétitési gyakorlat lesz meg
tartva, amire a közönséget jóelőre és 
most már bizonyára teljes részletesség-

Az államvédelmi kölcsön. Miként 
arról olvasóink a napilapokból értesül
tek már, a parlament letárgyalta az 
államvédelmi kölcsön jegyzésével kap
csolatos törvénytervezetet, sőt a jegyzés 
is megindult már. A törvényjavaslatot a 
következőkkel indokolták: A jelenlegi 
politikai helyzet szükségessé teszi, hogy 
az állam védelmére minden intézkedés 
megtörténjen. — A védelmi berendezés 
korszerű kiépítése olyan rendkívüli 
nagy kiadást jelent, hogy azt a rendes 
állami költségvetésből fedezni nem le
het, miután nem volna időszerű az adó
prést jobban megszorítani. A szükséges 
összeget tehát államvédelmi kölcsön 
utján kell előteremteni, amelynek hoza
ma kizárólag az állam védelmére for
dítható. A kölcsönre a kormány három 
és négy és fél százalékos hosszúlejá
ratú kötvényeket bocsájt ki, amelyeknek 
törlesztését 1938-ban kezdik meg. A 
három százalékos államvédelmi kölcsön 
jegyzői adóamnesztiát élveznek eltitkolt 
jövedelmükre, amennyiben ezt a jöve
delmet államvédelmi kölcsön jegyzésére 
fordítják,

Esti tenniszmérkőzés és kerti mu
latság. A RPS tenniszalosztálya értesü
lésünk szerint f. hó 27-én este, a város
kertben nagyszabású kerti ünnepélyt 
és ennek keretén belül a teniszpályá
kon fényszórókkal megvilágított bemu
tató tenniszmérkőzést rendez, melyet 
táncmulatság fog követni. Ezen mulat
ságra meghívók kibocsátva nem lesznek 
és a sportpártoló közönség plakátok 
utján lesz meghiva. A rendezőség már 
serényen munkálkodik a mulatság elő
készítésén és rövidesen megjelennek a 
vonatkozó plakátok az estély programm- 
jának közelebbi megjelölésével.

Szökési kísérlet. A rimaszombati ke
rületi bíróság, — mint annak idején kö
zöltük — Dudek György rimatamásfal
vai lakost kémkedés büntette miatt 9
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Kinő A P O L IO  m ozgó
Szombaton és vasárnap, junius 20-21-én 
a híres kettős második sikeres nagyfilmje: 

Gusztáv Frőhlich, Lida Baárová :
Bobby hadnagy.

További szereplők : Adéla Sandrock, G. 
Alexander, L. Holzschuh.

Szerdán, junius 24 közkívánatra Kálmán 
Imre operettje :

Csárdáskirálynő.
Eggert Márta, P. Hörbiger, Paul Kemp, J. 

Söhnker.

Csütörtökön, junius 25-én szenzációs oro
szul beszélő film. Nyaktörő mutatványok:

A repülő árnyékában.

évi fegyházbüntetésre Ítélte. Az Ítélet 
ellen fellebező elitéit fegyenc ezen bün
tetését a kassai felsőbiróság folyó hó 
13-án leérkezett Ítélete sem csökken
tette, mindenben helybenhagyván a fel
sőbiróság a kerületi bíróság Ítéletét. —- 
Szombaton, — tehát a felsőbiróság Íté
letének leérkezte napján, — Dudek 
György, mikor egyik látogatójának fo
gadására kisérte a fogházőr, ez elől 
hirtelen megugrott s a temető felé fu
tott, hol azonban a nyomban utána ira
modott fogházőrnek és rendőröknek si
került őt elfogniok. A szökést megkí
sérlő fegyencet visszaszállították a fog
házba.

A pénteki napfogyatkozás városunk
ban is jól volt látható s annak a haj
nali órákban sok szemlélője akadt.

Jókai nyomában teszi meg útját a 
pozsonyi magyar rádió mikrofonja f. hó 
20-án, hogy egy félórát a komáromi 
kultúrpalota Jókai-szobájában töltsön s 
megszólaltassa az ott őrzött relikviákat. 
A megszólaltatók között foglal helyet 
Szombathy Viktor iró is.

A Pozsonyban taníttató szülők fi
gyelmébe! A pozsonyi Hegyiliget tő- 
szomszédságában, ideális helyen áll a 
Magyar Tanitók Háza-internátus, mely 
a Pozsonyban tanuló közép- és főisko
lás diákoknak minden kényelemmel be
rendezett, olcsó lakást és ellátást biz
tosit. Aki fiát szülői felügyelet mellett, 
igazi diákotthonban akarja elhelyezni, 
kérjen információt a Magyar Tanitók 
Háza igazgatójától. Címe: Kovács Alajos, 
Hreben u. 15.

A határon átszökött fegyenc. Filo 
András, a kémkedésért hat évi fegy- 
házra Ítélt kálnói lakos, ki a lapunkban 
annak idején megirt módon a helybeli 
fogházból május 28-án megszökött, fe
leségéhez intézett levele szerint átlépte 
a magyar határt és sikerült Budapestre 
jutnia.

Filmszínház. Folyó hó 20. és 21-én 
bemutatásra kerül „Bobby hadnagy" c. 
film, melynek főszereplői : Gustav Fröh- 
lich és Lida Barova. Szerepelnek még: 
Adélé Sandrock, Georg Alexander. — 
Bobby hadnagy valami csiny miatt házi 
áristomot kap, de ügyes trükkel sikerül 
neki a bálba menni, hogy szerelmesé
vel találkozzék. Ujabbi csinyje majdnem 
rosszul üt ki, de lélekjelenléte meg
menti. — Pompás és vidám hangulat
ban lejátszódó jelenetek festik alá a 
vonzó eseményeket.

Folyó hó 24 én reprizként Kálmán 
Imre „Csárdás királynő“-je kerül elő
adásra, mely mindig szórakozást nyújt. 
Főszereplők : Eggerth Márta, Hörbiger 
Pál, Paul Kemp. — E film legutóbb is 
osztatlan sikert ért el.

Folyó hó 25 én előadásra kerül „A 
repülők árnyékában" cirnü film, mely a 
moszkvai filmgyár készítménye. Ezen 
filmben bravúros, de egyben nyaktörő 
repülőmutatványoknak leszünk tanúi, 
melyek keretében idillikus szerelmi re
gény bonyolódik le. E film bővelkedik 
izgalmas és drámai jelenetekben.

Megszökött marhatcfvajok. Hétfőn 
virradóra a domafalai uradalom istálló
jából ismeretlen tettesek hat darab 
szarvasmarhát elhajtottak. A nyomban 
értesített csendőrség a cselédséggel 
együtt a tettesek kinyomozásához fogott 
s igy jutottak el a magyar határig, ahol 
a pénzügyőrök a láttukra a magyar ha
táron átszökött tolvajok által ott hagyott 
hat darab szarvasmarhát őrizetbe vet
ték és Feledre hajtották, hogy azután 
jogos tulajdonosuknak visszaadassanak.
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Tíz éves a debreceni Nyári Egye
tem. A debreceni Nyári Egyetem az idén 
ünnepli fennállásának tizedik évforduló
ját. A Nyári Egyetemet aug. 1—18 ig 
rendezik. Az elmúlt évben 572 hallgató
ja volt, köztük 255 külföldi. Az idén 
már eddig 320 idegen (német, olasz, 
francia, belga, lengyel, angol, norvég, 
svéd, holland, jávai, kinai, albán, bulgár 
stb.) jelentkezett, akiknek körében a 
hallgatóságnak bőséges alkalma nyílik 
az idegen nyelvek tanulására és gyakor
lására. — A jubiláris tanfolyam prog- 
rammján a legkiválóbb magyar és kül
földi tudósok szerepelnek a modern ma
gyar irodalom és idegen szépirodalmak, 
történelem, pedagógia, filozófia és ter
mészettudományok aktuális problémáit 
felölelő előadásokkal. A modern nyelvi 
órákon az eredményes nyelvtanulásra 
illetve nyelvgyakorlásra nyílik alkalom. 
Az előadások időpontja (d. e. 8—11. és 
d. u. 5—7-ig) lehetővé teszi, hogy a 
hallgatóság a városi strand- és gyógy
fürdőben felüdülést találjon. A program- 
mot kirándulások, hangversenyek, ma
gyar és idegen táncbemutatók, szabad
téri előadások és szemléltető filmek te 
szik változatossá. A résztvevők vasúti-, 
vizűm-, villanyos- és fürdőkedvezmé
nyekben részesülhetnek. Lakás és teljes 
ellátás három hétre 65 pengő, beirat
kozási dij 8 P. — Részvételre vonatko
zó felvilágosításokat készséggel nyújt a 
debreceni Nyári Egyetem titkársága 
(Debrecen 10).

A repiilőtámadás elleni
polgári védelmek

a községekben való szervezéséről múlt 
számunkban közzétett hirdetményben 
említett „figyelmeztetés" a következőkép
pen szól:

Az 1935. évi április 11-én kiadott 82. 
sz. irányelvek 4. §. 2. sz. és 6. §. és az 
1935. évi október 18-án a Törv. és Rend. 
gyűjteményében kiadott 199. sz. kor
mányrendelet 2. §-a alapján a repülő
támadás elleni védelmet a „házőrségek" 
és a „házszövetségek" kötelesek teljesí
teni.

A „házőrség", összetétele s tagjainak 
száma a ház nagyságától, a lakóinak 
számától függ. Élén a házparancsnok 
áll. A „házőrség" azon elv alapján ala
kul, hogy egy házban lakó 2 család kö
zül egy tag képezi a házőrséget.

A „házőrség" gondoskodik a repülő
támadások alkalmával a ház és lakói
nak biztonságáról, a házban szükséges 
védelmi és eltakarítási munkálatokról 
és a házbeli szokásos életrend biztosí
tásáról. — Továbbá a „házőrség" van 
hivatva a tűzoltásra, a sebesülteknek és 
a megmérgezetteknek nyújtandó első 
segélynyújtásra.— A „házőrség-parancs- 
nok“ már békeidőben gondoskodik ar
ról, hogy a padlásokon ne legyenek 
gyúlékony, éghető anyagok felhalmozva, 
beszerzi a (tüzbombák által okozott) 
tűzoltáshoz szükséges szereket, főleg 
homokot.

A „házőrség" tehát az egész háznak 
és lakóinak aktiv védelmezője s egyút
tal a ház tüzőrsége is.

A szomszédos házsorok (blokk, ucca) 
házőrségeiből alakulnak a „házszövetke
zések", élükön a szövetkezés-parancsno
kával, kit a községi biró nevez ki (je
löl).

Minden lakóházban a házőrség egy 
tagja (rendszerint nő) házi szamaritánu
sul lesz kinevezve és az első segély
nyújtásra kiképezve.

A házőrség néhány tagja segédszol
gálatra lesz beosztva (pld. takarítás).

A lakosságot ezen rendelet utasításaira 
azzal figyelmeztetik, hogy ezenkívül 
minden háztulajdonos külön hirdetés 
utján lesz felhíva arra, hogy jelöljék ki 
az őrségek egyes tagjait. Ezen célbői a 
községi-elöljáróság kérdőíveket fog ki- 
kézbesittetni.

Az egyes őrségek tagjainak kijelölé
sénél tekintetbe kell venni, hogy csak 
nem katonaköteles férfiak jelölhetők 
s nők közül lehetőség szerint a gyermek
telen nőket s oly anyákat kell jelölni, 
akiknek már felnőtt gyermekeik vannak.

Továbbá nem jelölhetők olyan sze
mélyek sem, akik már valamilyen se
gédszolgálatra (tűzoltó, szamaritán) je
lentkeztek.

A kis lakóházaknál (egy családos), 
amelyek egy csoportban, egy uccában 
vannak, lehet 4—6 ház lakóiból jelölni 
egyes őrségek tagjait. A kérdőivek ösz- 
szeállitásánál ezen rendelet figyelembe 
lesz véve, és a kérdőivek már ezen be
osztás szerint lesznek kikézbesitve.

A házőrség, tüzőrség és a szamaritá
nusok számára köteles szakszerű elő 
adások lesznek rendezve.— A tüzőrség, 
a házőrség-parancsnokai és a szamari
tánusok még ezen kivül gyakorlati ki
képzésben is részesülnek.

Kérjük tehát a lakosságot, hogy a re
piilőtámadás elleni polgári védelemnek 
szenteljen minél nagyobb figyelmet! Er
kölcsi kötelessége minden polgárnak, 
hogy minden ereje és tehetsége szerint 
szükség esetén a község megvédéséből 
becsületesen vegye ki részét. Mindenki, 
akire beosztás utján kötelesség és fel
adat hárul, feladatát és kötelességét lel
kiismeretesen teljesítse és az előadások 
pontos látogatásával, a gyakorlati kikép
zéseknél igyekezzék arra, hogy a reá 
bizott feladatnak teljesen megfeleljen.— 
Csak tökéletesen kiképzett lakosság ké
pes szerencsétlenség s veszély idején 
kellőleg védekezni.

Fordítsatok kellő figyelmet minden 
olyan hirdetésre, amely „CPO" betűk
kel lesz jelezve s hívjátok fel arra a 
szomszédaitok figyelmét is !

így társalgónk ma 
„ímoman.“

A művelt emberek társalgási nyelvé
ben durvasági hullám vonul végig. 
Nyelvünk igen gazdag rokonérzelmü 
szókban s ezek közül egy idő óta, főkép 
az ifjabb nemzedék, a durvábbakat, a 
póriasakat választja s az idősebbek kö
zül is sokan ezekkel a kifejezésekkel 
igyekeznek a fiatalokhoz fiatalodni.

Ebben a társaságban senki sem mo
solyog, nevet, kacag, csak : röhög. Nincs 
ostoba, ügyetlen ember, csak : hülye. 
Önmagukat is ezzel a szóval tisztelik 
meg. Senki se tréfál, csak : hülyéskedik.

Senkit se bocsátanak el állásából, 
csak : kirúgnak.

Az egyetemi hallgatónő is azt mond
ja : Tegnap kollokváltam, de nem tud
tam s a professzor: kirúgott. Senkinek 
sincs arca, csak : pofája. A színdarabot 
sem átdolgozzák, hanem: átpofázzák.
Az ember nem közeledik valakihez, ha
nem : odatolja a pofáját. Ebben a tár
saságban akad sok „jó pofa", az ide
gen ember általában „egy pofa". Az 
óra nem romlik el, d e : bedöglik, az 
autó nem kap defektust, hanem szin
tén : bedöglik. Senki sem bomlik az 
asszonyok után, de sokan: döglenek 
utánuk. Mindezek után nem csoda, ha 
egy ilyen modern háziasszony vendégei 
előtt igy mentette ki legjobb barátnőjét: 
„Később jön, mert színházba ment a : 
disznó". Erre egy másik vendégasszony 
igy szólt : „Nem figyeltem oda : kiről 
röfögtél, drágám?" Mert a röfögés szó 
emberi vonatkozásban is közkeletű, sza- 
lónképes kifejezés.

Minderről Írtam egyszer s utána né
hány hónap múlva találkozom egy ked
ves ismerősömmel, egy filigrán-alaku, 
bájos, finomarcu s nagymüveltségü asz- 
szonnyal, aki talán épp az ellentét ki
emelő hatására számítva, ehhez az uj 
stílushoz szokott s alighanem teremtő 
híveihez tartozik.

„Olvastam cikkét" — kezdte — jót 
nevettem a maga naiv megbotránkozá
sán és igazán gratulálok hozzá, hogy 
maga csak elvakkantja magát és az 
egész világ ugat."

— De nagyságos asszonyom — kezd
tem...

„Ugyan, ne nagyképüsködjön — vá
gott bele — már mezítláb megkeresz
teltek, van nevem. Régen nevemen szó
lított."

— Köszönöm, Mancika — folytattam 
— de mondja csak, maga a kiművelt 
emberfő, nem fél ilyen pallérozatlan 
nyelven beszélni? Vakkant — ugat! A 
legalsóbb kutyatársadalomtól tanul, hi
szen a magasabb csahol.

— Ugyan, édes öregem, ne nagyké
püsködjön már megint.

— Nézze, Mancika, az nagyképüskö- 
dik, aki ismert, vagy jelentéktelen dol
gokat fontoskodva ad elő s a maga 
személyének súlyát előtérbe tolja, —

maguk pedig nagyképünek mondanak 
mindenkit, aki komoly dolgokról komo
lyan beszél. Maguk szégyelnek komo
lyan beszélni s csak viccelnek.

— Csak nagyképüsködjön tovább, 
kedves barátom — volt a felelet és 
Mancika bájos mosollyal elvált. „Baráti 
viszontlátásra!" — kiáltotta még felém.

Vakkant, ugat, gondoltam magamban, 
ezt bizonyára az én ugratásomra találta 
ki. Tévedtem. Közkincs. Néhány nap 
múlva egy kutató munkát végző ifjú tu
dóstól hallottam : „A főnökünk ma ro
hadt hangulatban volt, folyton ugatott 
ránk, de mi visszaugattunk". Pedig ez 
a tudós nem ismeri Mancikát. Az alsóbb 
kutyatársadalom érintkezési nyelve tehát 
felért a magas tudományos körökig.

A kávéházban vagyok s a szomszéd 
asztalnál két hölgy beszélget. „Ma este 
nagy zaba lesz Pistáéknál". „Lesz mit 
kajálni" — feleli a másik. „És jó kaja 
van ott minden zabán" — toldja az el
ső. Gyönyörű szó : zaba ! A zabálni szó
ból van elvonva. A lovakat úgy is ki
szorítják az autók, a zabot a benzin, 
mentsük tehát át a lovakra vonatkozó 
szavakat az emberi életre, sőt fejlesszük 
azokat tovább. De hogy honnan szárma
zik a kaja szó, nem tudom.

S most végül még egy szóösszetételt, 
de kissé félve irom le. Egy előkelő für
dőhelyen mondta egy urinő a kabinos 
felé sietve : „Apám, hová lett az én für
dőgatyám ?“ Egy másik nő ijedten fogta 
be a száját: „Az istenért, ne olyan han
gosan !“

Hát hiszen igaz, a nadrág és a gatya 
különböző értelmű szavak, az alsónad
rág és a gatya eredetileg szintén nem 
azonos jelentésű szavak, csak azzá let
tek a müveitek beszédében, mert az 
utóbbi szó pórias, durva. A női fürdőru 
ha szóban a ruha helyettesítésére már 
azért sem alkalmas, mert csak az alsó
test takarására való, felsőtestet nem 
érinti. Már pedig a női fürdőruha a 
felsőtestet, ha kevéssé is, de mégis csak 
érinti. Itt igazán nincs másról szó, mint 
a közönséges kifejezés keresve-keresé- 
séről, hogy az ember eredetinek lássék 
és a világért se — „nagyképünek".

Szerettem volna annak a hölgynek 
mondani : „Nézze, szép asszony, maga 
most leveti uccai ruháját és felveszi 
fürdődresszét, abban a reményben, hogy 
nőiességét jobban érvényre juttatja. Mi
ért veti hát el nőiességét a beszédben? 
Miért tanul a hatodrangú kabaréktól, 
melynek színpadára feljutott a csirkefo
gók, jasszok, a tolvajok és betörők nyel
ve ? Hiszen maga bizonyára müveit, jó 
ízlésű nő, a legjobb irodalmat olvassa. 
Gondolja, hogy előkelő kultúráját a be
szédben eltakarni kötelessége mindenki
nek, aki nem akar nagyképü lenni? 
Gondolja, hogy a kabinosban mély em
beri együttérzés támadt az uj szóra s 
nem fél inkább tőle, hogy megbotrán- 
kozik magán? Az alsóbb néposztályu 
ember nyelvében is szeret a felsőbbek
hez emelkedni. Gondolja, hogy tiszteli 
azt, aki nála póriasabban beszél ?

Nem ismertem a hölgyet, mindezt te 
hát nem mondhattam el. De nem mond
tam volna el, ha ismerem is. Eszembe
jutott egy előkelő uriasszeny. Vendégei 
közül egy ur meg egy hölgy nem vett 
részt a társaság vidámságában, hanem 
valami irodalmi kérdésről vitatkozott. 
Odament hozzájuk és bájos mosollyal 
a következőket mondta :

„Kuss, mig finom vagyok !“

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

NYÍLT TÉR.*)

Válasz Valaszkay Rezső ur nyílttéri 
nyilatkozatára.

Nem kívánok Valaszkay Rezső urnák a Gömör 
folyó hó 14-iki számában megjelent nyílttéri 
nyilatkozatára abban az ipartársulati elnökhöz 
nem méltó, köpködő hangnemben válaszolni, 
amilyenben a dühében tehetetlen és érzékeny 
pontján érintett Elnök ur hivatalos minőségében 
zúdította felém alaptalan vádjait, mert az ilyen 
hangnem nem lehet alkalmas a közvélemény in
formálására és mert aki ilyen hangnemet és esz
közöket kénytelen használni igazságának érvé
nyesítésére, annak már eleve nem lehet igaza.

Hangsúlyozom, hogy Valaszkay Rezső ur nyi
latkozatára nem a magam igazolása céljából vá
laszolok, mert a magam igazolására elegendőnek 
tartom a konferencián jelenlévő többszáz főnyi

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

hallgatóság tanúbizonyságát, csupán a konferen
cián részt nem vevő nyilvánossággal kívánom a 
rosszakaratú, közvéleményt szándékosan félre
vezetni akaró és érthető okokból vádaskodók 
ellensúlyozása céljából a következőket közölni : 

Igaz az, hogy f. hó 6-án felkerestem Valasz
kay Rezső urat, mint a járási ipartársulat elnö
két és kértem öt a f. hó 7-én megtartott, és a ke
reskedők, iparosok, földművesek, munkások és 
intellektuellek helyzetéről és követeléseiről ta
nácskozó népkonferencián való részvételre. A 
kérésemre adott válaszra azonban Va:aszkay Re
zső ur rosszul emlékszik. Azon kijelentéséhez u. 
i., hogy a koníerencia napján nem fog itthon 
tartózkodni, Valaszkay elnök ur még hozzátette, 
hogy „különben sem áldozná fel a vasárnapját 
ilyen gyűlésekért.“

Ilyen válasz utján joggal állíthattam és állítom 
ma is, hogy Valaszkay ur nem törődik az ipa
rosság érdekeivel és ennek a nézetemnek a kon
ferencián kifejezést is adtam. Az ott elhangzott 
szavaimat azonban a Valaszkay elnök úrral egy 
húron pendülő csatlósai úgy látszik helytelenül 
adták vissza az Elnök urnák. Én a konferencián 
szószerint a következőket mondottam: „Meghív
tam a konferenciára Valaszkay elnök urat is, 
ö azonban kijelentette, hogy nem lesz itthon, de 
különben sem áldozná fel a vasárnapját ilyen 
gyűlésekért.“ Ehhez aztán még azt a megjegy
zést fűztem hozzá : „Úgy látszik az Elnök urnák 
többet ér a vadászat, mint az iparosság érdeke.” 

Hogy a Valaszkay urra vonatkozó szavaim az 
itt előadott módon hangzottak el, arra tanú a 
konferencia több száz résztvevője. Minthogy pe
dig szavaimban csupán az Elnök urnák nekem 
adott válaszát ismételtem, azért azokban egyet
len szó valótlanságot nem állítottam, ellenben 
valótlanságot állítanak azok, akik szavaimat szán
dékosan akarják elferdíteni.

Ilyen körülmények között természetesen ta
gadtam, hogy a Valaszkay Rezső ur nyilatkoza
tában is közölt és elferdített nyilatkozatot teltem 
volna, ellenben fenntartottam és a bíróság előtt 
is helyt fogok állni azon kijelentéseimért, ame
lyeket a konferencián valóban tettem.

Rendkívüli örömre szolgál, hogy Valaszkay 
Rezső ur alkalmat nyújt nekem arra, hogy igaz
ságomat és a nekem tulajdonított kijelentések 
valótlanságát a bíróság előtt is bebizonyíthassam 
és hogy a nagynyilvánosság előtt is leleplez
hessem a rosszakaratú vádaskodók valótlanságait. 

Rimaszombat, 1936. junius 18.
Vitális István

kőművesmester.

P r ím a , r ö v i d  k ereszth ú ros

z o n g o r a
bérbeadó. — C ím : a kiadóban.

Rimaszombatban, Masaryk-tér 12 sz. 
alatt kiadó egy

két szobás lakás fürdőszobával,
Felvilágosítást a d : VERES IGNÁCZ 
vaskereskedő-cég Rimaszombatban.

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 felvilágositást.

Eladó.
Rimaszombatban, Gömör]-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.

Eladd háztelkek.
A város belterületén több kisebb- 

nagyobb építési telek eladó. 
Cim: e lap kiadóhivatalában.

M ó  t y  Rétszárnras v a s a i .  I
C ím  : a  k ia d ó h iv a ta lb a n . |§

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


