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I sk o lá so k n a k !
Aktatáskák,

fogkefe, hajkefe, fésű 
szappan stb.

legolcsóbban  
. K LASER-nál.

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
____________A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lipzárta csütörtökön este. Kéziratokat v issza  nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : 
M Á R K U S  L Á S Z

ELŐFI ZETÉSI  D i j A K :  Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám óra 1 korona.

L Ó A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati felad* 
hellyel 75,433—III 21. szám alatt engedélyezte.

I p y l  az iskolai ár.
jövő héten már sűrű surokban 

tűnnek elő az utcákon a fiatalok, 
akik a meleg kánikulai napokban 
elvonultak pihenni a szülői házak 
födelei alá, ahonnan a szabad ter-! 
mészet ölébe: erdők, mezők zöld
jébe, hegyek ormaira vitt az ütjük, 
egészséges, pirosbarna arcokat ne
velő helyekre vagy ped g a folyók, 
tavak tiszta, hüs hullámaiba lefür- 
deni a sokszoros izzadtságot, amit 
a szorgalmi idők szigorú, kemény 
drukkjai között gyűjtöttek testükre.

A két hónapi pihenésben fölsza
badult ifjúság: fiúk, úgy mint leá
nyok bejönnek a városba folytatni 
az életre előkészítő szükséges ta- 
nulni valókat.

Tényleg némi joggal mondhatjuk 
már, hogy az életre előkészítő ta
nulmányokról van szó, mert az is
kolai tanításban kezdenek már ér
vényesülni azok az igazságok is, 
amelyeket az élet ir elő a fiatalok 
szemei elé.

Voltak idők, még a közelmúltban 
is, amikor az iskola édeskeveset 
törődött az élettel.

Az iskola és az élet más-más 
malomban őröltek és az egyik alig 
vett tudomást a másiknak irányai
ról, működéséről.

Az iskola ment a tnaga utján, 
amerre évszázados hagyományok 
vezették és igyekezett minél több 
elmélettel teletömni a tanulók fejeit. 
Az élet pedig igen sokszor eltért 
már ezekről a régi utakról, mert 
uj értékek, uj irányok vonzották 
másfelé, újabb ösvényekre.

Az iskolák újabb tantervi változ-; 
tatásai és a vizsgák újabb irányú 
módszerei olyan irányba terelik a 
tanítást, hogy közelebb jut az élet 
hez. Azután a szülők bevonása ér
tekezletekbe szintén elősegíti azt a 
célt, hogy az iskola megértse az 
életet és ne haladjanak szögesen 
ellentétes irányokba, hanem párhu
zamosan fejlődjék az iskola az 
élettel.

Helyesnek tartjuk ezt az irányt, 
mert utóvégre is az a cél, hogy a 
tanulókból legyenek a jövendő élet 
polgárai és a jövő társadalom ve
zetői.

Azon nem kell csodálkoznunk, 
ha az iskola nem mindenben áll 
az élet talajára. Mert vannak az 
élet talaján olyan dolgok is, ame
lyeknek terjesztése éppen nem kívá
natos az ifjú lelkekben. Növeked
nek az élet talaján olyan fák. is, 
amelyek méiges gyümölcsöt terem
nek ; feles számmal akadnak olyan 
dudvák is, amelyek haszontalan nö

vésükkel elnyomják a jó és hasz
nos növényeket. Azért az élet dol
gait csak megválogatva lehet az 
iskolába bevinni.

Nagyon szükségesnek tartjuk az 
ifjúság lelkében az ideálokhoz való 
ragaszkodást ápolni, azért nem vol
na helyes, ha az ifjúságot csak ar
ra nevelnők, amiből hasznot húz 
az életben, kivált ha az a haszon 
túllépi a tisztesség határait. Emlé
kezzünk csak Madách Ember tra
gédiájának londoni vásári jelenetei
re, ahol a gyárosok keservesen 
emlegetik ifjú éveiknek az életben 
elvesztett idealizmusát.

Ideálizmusra szükség van és pe
dig első sorban a fiatalság legyen 
ideálista. Később úgyis sok leko
pik róla az ifjú lélek ideális tiszta-; 
ságából.

Az iskola ha közeledik is az élet
hez, azért ne adja fel az ideálok 
tiszteletét, ne közeledjék az élet 
szennyes, árnyas oldalaihoz.

Derűre, napfényre, átlátszóságra 
van szükség az iskolában és hogy 
ezt ápolhassa s jobban elérje: jól 
teszi, ha növendékeit sokszor kivi
szi a szabad természet tiszta ölébe 
a városi por és füst légköréből.

Így fejlődik majd egészséges 
testben tiszta tüdő és egészséges 
testben a lélek iránya is könnyeb
ben eléri az egészséges fejlődést.

X.

ki ni osztályozási ás v íz s t u r u l
I

Jelentettük, hogy az iskolaügyi mi
nisztérium a jelen tanévtől uj osztá
lyozási és vizsgarendet vezet be. 
Erről a kérdésről Szepesi Gyula a 
Magyar Tanítóban az alábbiakat Írja:

A középiskolások uj osztályozási- és 
vizsgarendjéről, mint érdekelt szülő, sze
retnék egynéhány szót szólani. Eközben 
nem kapcsolhatom ki azt az adottságo
mat sem, hogy magam is tanitással 
foglalkozom, Így az iskolának a gyer
meki lélekre gyakorolt hatása nem is
meretlen előttem.

Úgy vélem, közel járok az igazsághoz 
akkor, ha az uj osztályozási és vizsgáz
tatási rend bevezetésének okát abban a 
szomorú kor-, vagy kórjelenségben látom, 
hogy a középiskolások között annyi az 
önmagával meghasonlott elégedetlen, 
akik nem ritkán — ne vitassuk, ok 
kal-e, vagy anélkül — tisztán tanári ül
dözést látnak a nekik kiosztott rossz bi
zonyítványban. Nagyon érdekes volna 
meghallgatni ezeknek a fiataloknak egy
másközti beszélgetését, vájjon igy véle
kednek-e? Vagy pedig csak a szülőktől 
hallott szólamokat ismételgetik, akik a 
sikertelenségért úgy sietnek a felelőssé
get magukról másra háritani s ez eset
ben is oly készek a tanárt, az iskolát 

! kárhoztatni a gyerek rossz bizonyitvá- 
! nyáért. Nem tagadható az, hogy az is- 
| kóla minden fajtája, úgy anyagát, mint 
; tanítási módszereit tekintve, bizonyos 
i átmeneti kort él. Ehhez azt is készsé

gesen hozzáfűzöm, úgy is, mint szülő, 
úgy is, mint tanító, hogy a reformokra 
alaposan rá is szolgált. Sajnos azonban, 
hogy kísérletezés ideje alatt sem a ta
nár, sem a tanítvány nem érthetik meg 
egymást maradék nélkül, mondhatnék 
bátran azt is, hogy ez a dolog termé
szetéből is folyik. A tanár még nincs tisz
tában azzal, mit is céloz az a néhány 
szűkszavú rendelet, mely munkáját sza
bályozza, mit is ért azalatt a munka 
alatt a felsőbb hatóság? A diák meg 
ugyanezen bizonytalanság hatványozott 
mértékében támolyog. A középiskola — 
tisztelet a kivételnek — csak nagyon 
óvatosan és igen lassú tempóban ha 
gyogatja el a régen használt, nem is 
kényelmes, de annál kevesebb haszon
nal gyakorolt magyarázó-feleltető mód
szerét, a tanulónak a tanításban, illető 
lég a tanulásban való aktiv részvétele 
alig egy néhány helyen van bevezetve. 
Aztán az iskolai munka eredményessé
géhez feltétlenül szükséges az, hogy 
úgy a tanitószemélyzet, mint a diákság 
az iskolán kivül nyugodt, kiegyensúlyo
zott életet élhessen. Itt nem gondolok 
teljesen az anyagi rendezettségből folyó 
nyugodtságra ; a mai életnek ezenkívül 
még számtalan olyan leselkedő farkas
verme van, mely lépten nyomon retteg
ted a felnőttet éppenugy, mint a gyer
meket.

Sok szülőtől halottam panaszt a koe 
dukációs iskolára. Nehéz volna eldönte
ni, hogy a köz szempontjából vájjon kí
vánatos- e az ily iskolák további fenn 
tartása, vagy ez iskolatípusnak esetleges 
teljes eltörlése után a középiskolásoknak 
nem szerint való elkülönítése, ami egy
úttal egy másik fontos kérdés megoldá
sához Is vezetne : fiatal tanárok, vagy 
tanárnők nem volnának kénytelenek más 
nemű tanulókkal vesződni, mely körül
mény a középiskolákban a legtöbb pa
nasz forrása. Pedagógusok előtt nem 
újság az, hogy már az elemi iskola fel
sőbb osztályaiban is csak nehezen tud 
boldogulni a fiatal tanítónő, holott ott 
14 évesnél nem idősebbek a tanítványai, 
milyen lehet a tekintélye egy 18—19 
éves fiú előtt az alig 4—5 évvel idősebb 
tanárnőnek? Vagy vegyük a másik ol
dalt : a fehér hollónál is ritkább az a 
fiatal, kezdő tanár, aki ugyancsak 18— 
19 éves leányokat tanitva, vagy az egyik, 
vagy a másik túlzásba nem sodródik, t. 
i. vagy tulengedékeny, mire a leányok 
kifognak rajta, vagy tulrideg, mellyel 
gyógyíthatatlan sebeket ejthet a tanuló 
lelkén.

Végül ott van az eddig szokásos no
teszrendszer, mely állítólag a tanuló tu
dásának megállapítására szolgál. Az 
igazságnak megfelelőleg tartozunk meg
állapítani, hogy a középiskolai tanárok 
ezt mindenkor, mint szükséges rosszat 
használták és hosszú évtizedek óta lö- 
rik a fejüket azon, hogyan lehetne azt 
kiküszöbölni. Az uj miniszteri rendelet 
ezen a bajon kíván segíteni, melynek 
az a része, hogy a tanár köteles a ta
nulót félévenként legalább egyszer az 
osztály szine előtt megvizsgálni, nem 
újdonság, a jó tanár ezt eddig is gya
korolta, csak annyiban jelenti ez a hely
zet javulását, hogy ezt ezúttal kötelező- 
leg Írják elő számára. Ehhez, mint szülő, 
csak annyit fűzök, hogy az egyszeri 
megvizsgálást keveslem, ügy vélem, hogy 
akármilyen népes osztályban negyed- 
évenkint keresztül lehet vinni ezt az u. 

; n. feleltetést. Újdonság az, hogy ilyen

osztályozási vizsga a szülő kívánságára 
is tartandó. De hányszor és mikor, mely 
esetben? Vagy szabad utat nyitnak ez
zel a rendelettel a túltengő ambicióju 
szülőknek, hogy molesztálhassák azt a 
szegény tanárt, aki kettes helyett hár
mast adott az illető tárgyból s ha a ja
vítás nem sikerül, két hét múlva újra 
kísérletezhetnek ? Vagy az osztályozó 
vizsgáztatás megengedését az igazgató 
jogává deklarálják, mire a kárvallott 
szülők csak úgy fognak részrehajlásról 
beszélni, mint eddig. Érdekes a bizott
ság előtti vizsga is. Bár az sok tekintet
ben hasonlít ahhoz a régi gyakorlathoz, 
mikor még a középiskolák vizsgát tar
tottak s azokon egy-egy tekintélyes köz
életi, vagy egyházi férfi elnökölt, ki a 
diák egyetlen-egy felelete alapján akar
ta eldönteni, hogy milyen bizonyítványt 
érdemel. Távol legyen tőlem, hogy a bi
zottság összejátszását, vagy rosszhisze
műségét tételezném fel, de az is bizo
nyos, hogy egy szerencsés véletlen a 
legrosszabb tanulót is kisegítheti a hí
nárból, olyat is, aki a szaktanár előtt 
egész éven egyetlen értelmes feleletet 
sem adott. — És ez forditva is előfor
dulhat.

Úgy a tanitók, mint a szülők előtt 
nagy fontossággal bir az öt jegy beve
zetése. Az eddigi négy jegy elég szűk
nek bizonyult a tudásbeli fok megálla
pítására, a 2 és 3-as közé még egy jegy 
kívánkozott. Azt az intézkedést azonban, 
mely a két egymás után következő isko
lai év végén bukott diákoknak a továb
bi tanulmányokból való teljes kizárásá
ról beszél, kegyetlennek tartom. Illetőleg 
változtassák ezt meg úgy, hogy ez a 
rendelet csak az alsó négy osztályra 
szóljon. Rostálják ott ki az alkalmatla
nokat, akkor a gyereknek még lesz módja 
pályát cserélni, de mi lesz egy 6 -7  
osztályos bukott diákkal?

Tagadhatatlan, hogy ez a rendelet az 
igazságtalan osztályozások kiküszöbölé
sére, a tanuló ifjúság iskolai munkájá
nak megkönnyítésére szolgál. De Isten 
őrizzen meg attól, hogy a tanulók, vagy 
a szülők ezzel a demokratikus osztályo
zása módszerrel visszaéljenek ! A ma 
ember anélkül is szívesen elhárítja ma
gáról a felelősséget. Mennyivel inkábt 
még a diák. Teljes anarkiához vezetne 
az, ha a diák szülőjével mindenkoi 
kényszeritnetné a professzort arra, hogy 
vizsgáztassa meg, a szülő előtt mindig 
készen állana az az ut, melyen a tanár 
áilitólag, igazságtalan Ítéletét a bizottság 
korrigálhatja. Nagyon szép az, ha a ta 
nulók tudásának igazságos megítélésé 
követeljük, de emellett oda is kell hat
ni, hogy a tanuló elsősorban tanuljon '■ 
bízzék a különféle bizottságok és ősz 
tályozási könnyítések jóindulatában. Mi 
kor érjük el már azt a fejlődési fokot 
hogy a tanuló nem az iskolának, de a: 
életnek tanul, ha pedig ez igy van, ak 
kor az egyes tárgyakból az életre útra 
valóként kiviendő tudását minden bi 
zottság közbelépte nélkül mégis csak < 
szaktanár tudja egyedül megállapitan

A szülőtársadalom örül a gyermek 
elöhaladásának igazságosabb felülbirá 
lására alkotott rendeletnek, de aggódik 
hogy ezekben bizva a diákok még ke 
vesebbet fognak tanulni. A mai szülő 
lényegben több szigort, a részletekbei 
pedig több humanizmust vár a közép 
iskolától.
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Képeslap helyett.
Írja: Szombathy Viktor.

Kirándulás az Ombla völgyébe.
Raguza, augusztus.

Szombaton délután a tenger hirtelen 
viharosra változik. Nem lehet fürdeni. 
Hatalmas hullámok csapkodják a szik
lákat s szürke felhők kanyarognak Lac- 
roma szigete fölött. Az ember kezdet
ben azzal tölti idejét, hogy a tarajos 
hullámokat fogja be fényképező lencsé
jébe, majd merész elhatározással útnak 
indul, hogy a regényes Ombla völgyét 
megtekintse. Indulás előtt aggódva né
zünk az égre.

— Nem lesz vájjon eső?
— Ebben az évszakban nappal soha 

sincs eső, — néz ránk megnyugtatóig 
a szállodás, — legfeljebb éjjel egy rö
vid zivatar, de az sem lényeges.

A biztatáson felbuzdulva nekivágunk 
az útnak. Lakhelyünk a várostól fél
órányira van : a kilátás gyönyörű ugyan 
a szálló terraszáról, végig a raguzai 
öbölre, de ha a városba e kánikulában 
kell gyalogolni innen, az ember az egész 
utón keservesen emlegeti az angol tulaj
donost, akinek a világ végére kellett épí
teni szállodáját. Nyugodtan ballagunk 
tehát, miközben fejünk körül sűrű eső
felhők tornyosulnak. Nem tesz semmit: 
itt csak éjjel esik az eső...

Az első kövér cseppek az Excelsior- 
nál fognak el. A további kövér cseppek 
elől már rohannunk kell s mire egy 
sima útra érünk, ahol se kapualj, se 
eresz, se védelem : csodálatos dalmát 
zápor szakad a nyakunkba. Jégesővel 
vegyest.

Jégeső Raguzában !
De nem tesz semmit: nem ér a játék, 

hiszen ez nem szabályos eső : a szabá
lyos csak éjjel van.

Két bosnyák fagylaltossal s egy di
dergő némettel együtt húzódunk valami 
fal mögé. Az eső pillanatra eláll: látjuk, 
amint pásztákban vágja a tengert. Mi az 
ördögnek tengerbe eső?

Ezt kifogtuk. Nagysokára mégis eláll. 
Csatakosan, lucskosan indulunk tovább: 
a fagylaltosok kocsijában a hideg cse
megét feldagasztotta az eső, mi ázott 
cipőinkben gyönyörködünk s nekidőlünk 
a kőkorlátnak száritkozni.

É l e t e  m .
Egyszer, ha csendes őszi estén 
vállamra hajtod szép szőke fejed, 
elmesélem majd az életemet.
Elmesélem majd, hogy míg rád leltem, 
milyen üres volt nagyon a lelkem, 
és nem volt senkim. Társam csak a bánat,
s hogy hányszor támadt fel bennem utálat 
mindennel szemben, amit itt a földön 
oly szentnek tartottak: 
emberség, szeretet; mégis kigúnyoltak 
ahol csak tehették.
Hogy addig, mig mások örültek a nyárnak, 
csóknak, szerelemnek, a virágos fáknak, 
én akkor elhagyva, egyedül bolyongtam 
a csillagos éjben, 
s könnyes szemmel néztem 
bele az éjfélbe.
S mikor már mindenről — ami szép — lemondtam, 
vágyam vitorláit réges-rég bevontam, 
jött egy édes, csókos, mámoritó hajnal, 
harmatos rózsáktól égő pirkadattal,
— Te jöttél el nékem.

S ha majd a csendes őszi estén, 
mindezt már néked elmeséltem, 
megcsókolom a két szemed, 
ezzel köszönöm meg neked, 
hogy nékem adott téged az Isten.

Jávorszky Jenő.

Akik sohasem tökéletesek.
Minden teremtmény tökéletes a maga 

nemében. A világrend végtelen harmó
niáját csupán két élőny zavarja meg a 
maga abszolút tökéletlenségével: a férj, 
meg a feleség. Ez a kettő lehet akár
milyen, de tökéletességet még föltenni 
se szabad róluk.

Mert: A JA férj. . .
Ha korán kel, ezt hallja:
— Mi az? Miért szöszmötölsz már 

hajnalban ? Én éjfélig stoppoltam a ha
risnyáidat, de persze, nekem nem mu
száj kialudni magamat 1 Annak a sze

szemben velünk, a kupari utón öreg 
osztrák integet vidáman:

— örüljenek ! Örüljenek 1 Jégesőt ki
fogni Raguzában, uram, ehhez komoly 
szerencse kell! Itt különben csak éjjel 
szokott esni... Micsoda szerencse 1

Az Ombla völgyét
egy órás késéssel, de az eső utáni káp
rázatos pompában érjük, tehát miután 
kifacsarjuk magunkból a raguzai sze
rencsét. Az ember villamoson megy a 
gravózai kikötőig, onnan tizenöt perc az 
autóbusz-ut s máris az égig érő sziklák 
alatt vagyunk, ahonnan az Ombla édes 
vize folyamként a tengerbe szakad. Ti
tokzatos barlangokban, földalatti üre
gekben gyűlik össze a sziklák vize s 
hatalmas nyíláson keresztül széles zu- 
hatagként ömlik szét. Rögtön a forrása 
ötven méter széles, malmot hajt, vil
lanyerőt fejleszt és vízvezetéket ad. Fö
lötte komor, égigérő hegyóriások, kö
rötte vadon a fügefák, a hegyoldalba 
épített, kővel kerített kertek, a növény
zet dús, az éghajlat kellemes, a forró 
nyári napokon, amikor Raguzában ki
bírhatatlan a hőség, a gazdagok a Tele 
Jele (Helén néni) nevű szállodába jönnek 
aludni...

Az autóbusz veszedelmesen kanyarog 
a szűk, de jól gondozott utón, vitorlás- 
jacht, halászlegény, vasúti vágány Bosz
niába, templom a hegyoldalon, kis fal
vak a kövek között: olyan az egész, 
mint egy norvég fjord, csak ott „hajlik" 
el a dolog, hogy a völgy felső végén 
hatalmas pálmafélék virulnak s dalmát 
bort mér ki egy ügyes szőlőtermelő. 
Fügék és gránátalmák a hegyoldalban 
s köröskörül üde fenyőillat.

A völgy vadregényes, de minden re
gényessége mellett roppant kulturált: 
utai pompásak, tele van kertekkel, gon
dozott épületekkel s a „vadregény" 
mellett, hatalmas pálmák árnyékában 
kényelmes fonottszékekben ülve nézhe
ted a panorámát.

Lassan ballagunk át a túlsó oldalra. 
Ami fügét el lehet érni az útról, azt 
már előttünk letépték. Szedret találunk 
az utón s egy pillanatra azt hiszi az 
ember, hogy a görnöri hegyekben jár. 
A fenyők hegyi illattól terhesek.

Magas dombon, lépcsőktől borított 
falu fölött magános templom áll, néhány 
kiváncsi bárány legelészik körülötte. A

gény lánynak azonban mégis csak kel
lene néha egy kis pihenés. De nem ! 
Már hétre be kell fűteni a fürdőbe, ki 
kell takarítani az ebédlőt, be kell adni 
a reggelit a nagyságos urnák.

(Az utolsó két szó határozottan gú
nyos árnyalatú, némi lenézéssel pöty- 
työzve.)

Ha későn kel:
— Rémes, hogy te milyen kiszámít

hatatlan vagy ! Ha az ember arra vár, 
hogy te felkelj, mindenről lemarad. A 
Mari olyan későn lesz készen a háló
szobával, hogy már nem ér rá a csar
nokba menni. De hiszen arravaló vagyok 
én, hogy a cseléd munkáját elvégezzem. 
Csak azt csodálom, hogy még meghagy
nak az állásodban, amilyen pontatlanul 
jársz be !

Ha korán jön haza:
— Én nem tudom mit akarsz? Már 

reggel legyen kész az ebéd?
Ha későn jön haza :
— Beleőszülök a várakozásba 1 Mu

száj az ételnek tönkremenni, ha ilyen 
sokáig áll. Aztán velem ne veszekedj, ha 
minden odaégett.

Ha meg van elégedve az ebéddel:
— Neked akármit be lehet adni étel 

helyett! Nem érzed, hogy elsózta a Mari 
ezt a levest? A rántáscsomókat se látod 
benne? De persze gyáva vagy. Inkább 
hallgatsz, csak hogy ne keljen egy rossz 
szót se szólnod annak a tramplinak?

Ha nincs megelégedve:
— Az már igaz, neked semmi se jó. 

Ez után a leves után a király is meg
nyalná mind a tiz ujját, (mert mindig 
úgy szokta, ha jót eszik, — veti közbe 
a férj szerényen), de te sósnak találod 
és rántáscsomókra vadászol benne. Ha 
Mari, a háztartási alkalmazottnak ez a 
Kohinoor gyémántja megunja a szekatú
rát és felmond, nem én leszek az oka.

Ha nem veszi észre az uj ruhát:
— Persze, rajtam sohase látsz meg 

semmit! Bezzeg, ha az Ilonkán volna...
Ha észreveszi:
— Már ezt is a szememre veted, már 

ez is fáj neked, ha két évben egyszer 
átalakíttatok egy régi rongyot. A Krom-

templom körül gondozott sirkert. Miért 
éppen ide temetkeznek, ilyen magasra, 
kövek közé? Talán azért, mert lenn a 
völgyben minden talpalatnyi föld drága?

A falu túlsó felén franciskánus ko
lostor : oly csendes, kedves a délutáni 
napsütésben a kolostorudvar, mintha a 
páterek is elmentek volna nyaralni. Se
hol egy ember az egész udvaron, a 
templom körül, vájjon mit csinálhatnak 
ilyenkor a jó atyák? Halat hoztak, de 
a halászlegény sem tud bejutni a kony
hára s unalmában vakarjaa halat.

Gyönyörű kert ajtaja előtt ingujjas ur 
áll. Ahogy lefényképezem dús pálma
fáját, gáláns mozdulattal hiv befelé. A 
megértés elég nehezen megy, horvátul 
beszél, de tört olaszsággal segítünk ma
gunkon. Azt hittük, penzióba invitál, de 
csak a kertjével akart dicsekedni, s 
örült, hogy valaki megbámulja gyönyörű 
kertjét. Három öreg, nőtlen u r : egy ten
gerész kapitány, egy volt katonatiszt s 
egy öreg ügyvéd éldegél a házban, elő
kelő csendességben, ötszáz pompás pál
ma, szökőkút és szőlőlugas között. A 
tengerésznek kedvtelése: szélkerekeket 
állított fel a kertjében, a katonatiszt 
horvát színekre festette az oszlopokat, 
s az ügyvéd kikészítette az előcsarnok
ba az íróasztalt, de nem ir rajta. így 
élnek, éldegélnek maguknak csendesen 
a gyönyörű, hatalmas kertben.

Sajnos, már azt kezdtük hinni, hogy 
megtetszettünk az öregnek, ránkhagyja 
a kastélyt s mi penziót nyitunk. El is 
igazgattuk kellőképen a szobákat, meg
beszéltük a családi menüt, de az öregur 
búcsút intett: a kastélyra néki is szük
sége van még, s mi ajándék-penzió 
nélkül, egy remek élménnyel mégis 
gazdagabban ballagtunk ki a csodás 
Ombla-völgyből...

Előttünk megint esőfelhők jártak, de 
nem tesz semmit: itt csak éjjel esik 
az eső, a nappali nem számit, ha bőrig 
ázunk is...

Őszi ujSonsáp^ bel- és iáiirúlili férfi
szövetekben. Elismerten szolid árak. 
Csakis minöségárú. — Előzékeny ki
szolgálás. — „MERINO" férfi szö
vetek és szabókeltékek raktára Ri- 
mavská-Sobota, Gömöri-utca 7. sz. 
(Temják Pál üzlete mellett.)

pewszkyné minden héten két uj ruhát 
kap az urától, a Fészkesné meg...

Ha taxit hív:
— Nem tudom minek kellett most 

taxi ? Nem értünk volna oda villamoson 
Is ? De persze, flancra telik, csak a szük
ségesre nem ! Soha életemben nem lát
tam ilyen smucig alakot. De kérlek, ha 
azt akarod, hogy a sleppes estélyi ru
hámban gyalog kutyagoljak végig a sár
ban, én szívesen megteszem. De figyel
meztetlek, hogy a vegytisztitás drágább, 
mint a taxi.

(És igy tovább a végtelenségig.)
A feleség.

Ha házias és takarékos, ezt hallja:
— Hiszen szép tőled, szivecském, iga

zán. De ha ezt akartam volna, legény
kori szakácsnőmet vettem volna felesé
gül. Ugylátszik, nem méltóztattál még 
számotadni magadnak arról a köztudo
mású tényről, hogy nem csupán evés, 
meg takarítás, meg nagymosás van a 
világon, hanem vannak az életnek egyéb 
örömei is.

Ha nem házias és nem takarékos:
(hogy olyankor mit mond a férj, ar

ról jobb nem is beszélni.)
Ha komoly és hallgatag:
— Úgy méltóztatol hatni igénytelen 

kedélyemre, mint egy pár kalucsni, meg 
egy esernyő, a hozzátartozó novemberi 
időjárással súlyosbítva. Kegyeskedjél ta
lán megengedni, hogy mély sajnálkozás
sal, de házon kivül az adott körülmé
nyek között, bár keressek egy csepp jó 
kedvet, mert idehaza perceken belül úgy 
megsavanyodom, mint a te hasonlitha- 
tatlan, híres ecetesuborkád.

Ha jókedvű és beszédes:
— Elragadóan szellemes vagy drá

gám, de úgy érzem, nem vagyok méltó 
arra, hogy egész nap elmés csevegése
det élvezzem. Így tehát, ha megengeded, 
most szeretném ezt az újságot elolvas
ni (hirtelen dühbe jön) azt a mindenit 
annak a csicsergő szájadnak!

Ha otthonülő:
— Angyalom, te kétségtelenül legszebb 

dísze vagy szerény otthonunknak, de 
azért néha megfoszthatnál jelenléted va-

Pásztor Sándor:
L ív iáh oz.

A vén fa tövében, a lombsátor alatt 
nyújtózkodik lomhán hallgatag, 
a fapad — a korhadt.
Rajt’ ültem terhelten, 
tépett volt a lelkem 
a szél tombolt, ujjongott, 
muzsikált nekem.
Minden elhagyottan, árván 
némán vett körül, 
de szivemen belül 
oly kérlelhetetlenül 
tombolt a Titán.
Tovább susog a lomb, 
zenéje keblembe hatol.
Szakadj, repedj szét szivem, 
ha szent érzelmem 
viszonzatlanul, letiportan 
nyomorog a porban,
Te nélküled árván.

A rimaszombati
iparoskor közgyűlése.

Nagy érdeklődés mellett folyt le aug. 
23-án délután a rimaszombati iparoskör 
közgyűlése a ipartársulati székház nagy
termében. A közgyűlésen Králik János 
iparosköri elnök elnökölt, aki megnyitó 
beszédében lelkes szavakkal adott be
számolót az iparoskör csonkaévi műkö
déséről. Králik elnök büszkén állapí
totta meg azt a tényt, hogy az iparos
kör vezetősége olyan munkát végzett, 
úgy társadalmi, mint kulturális téren, 
mely nagy haladást jelent az iparoskör 
illetve az iparososztály számára. „Merem 
állítani azt — úgymond az elnök — hogy 
amióta az iparoskör fennáll, az iparos
osztály tekintélye fellendült, az iparos
ember értéke nagyobb és megbecsül
tebb lett, mert bebizonyítottuk azt, hogy 
az iparososztály képes olyan társadalmi 
és kulturális színvonalra emelkedni, 
amely megszerzi az iparosember tekin
télyét és értékét."

Valóban, az iparoskör — amely alig 
egy éve áll fenn — ezalatt a rövid idő 
alatt olyan nagy lépést tett kitűzött 
célja felé, hogy mindenki csak elisme
réssel veheti tudomásul a vezetőség eme 
eredményes önzetlen munkáját. A veze
tőségnek minden igyekezete oda irá-

rázsától. (Sötéten): Vagy tán vársz va
lakit?

Ha szórakozni szeret:
— Nem gondolod édes cukorfalatom, 

hogy egy békebeli konfiisló kényelem
smokk volt hozzám képest? Színház, 
mozi, társaság, mind nagyon szép dolog. 
De olyan mértékben, mint ahogyan azt 
te élvezni óhajtod, rövidesen végzetes 
lesz mind idegrendszeremre, mind pedig 
házunk pénzügyi egyensúlyára.

Ha szerény:
— Gyönyörű volt ez a szürke kosz

tüm úgy hat-hét évvel ezelőtt. De azóta 
már többször kiváncsi voltam, hogy áll
na neked egyszer egy másik ruha? 
Fészkesné bizalmasan közölte velem, 
hogy téged a társaság Hamupipőkének 
nevez. Ugyanakkor megkért arra, árul
jam el neki, hogy legalább éjszakára le 
szoktad-e vetni ezt a ruhát? Mert vala
ki azt állította, hogy hozzád van nőve.

Ha igényes:
— Édesem, engedd meg, hogy közöl

jem veled, a Dáriusnak ama sokat em
legetett kincse, sajnos, nincsen birto
komban. Ennélfogva legújabb toalett
számlád kiegyenlitése, hogy úgy mond
jam, technikai akadályokba ütközik.

Ha szelid és béketürő:
— Ne vedd rossznéven, angyalkám, 

de az olajbafőtt mártíroknak ez a fáj
dalmas mosolya, mely rózsás ajkadon 
lebeg, kezd az idegeimre menni.

Ha ö is megmondja a magáét:
(A férj kiesik a szellemesen gúnyos 

lovag magára erőltetett pózából, egy na
gyot és reprodukálhatatlant ordít, azu
tán bevágja az ajtót és elrohan a kávé
házba.)

Este az asszony a sebzett őzike köny- 
nyesen szemrehányó tekintetével sóhajt 
fel:

— Hol is volt a fejem, mikor a me
nyasszonyod lettem?!

Mire a férj — már ismét a lovagi 
pózban, sőt ádáz gyöngédséggel:

— Attól tartok, angyalkám, hogy a vál
lamon.
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nyúl t ,  hogy az iparoskör szilárd fennél 
lását biztosítsa és a kör társadalmi és 
kulturális életét kiépitse. — A siker 
néni is maradt el. „Az a fö, — mondot
ta az elnök — hogy tiszteljük, becsül
jük és szeressük egymást 1“ — „Éppen 
ezért — folytatta — csináltattuk egye
sületünk címerébe kéz a kézben levő 
jelvényt, hogy az hirdesse közöttünk a 
barátságot, az egyetértést és a szerete- 
tet. Ha ezeket a jelszavakat betartjuk, 
egyesületünk — mely ma már 400 tagot 
számlál — olyan szilárd alapon fog 
állni, hogy minden támadással szemben 
meg fogja tudni magát védeni és bát 
ran hirdetheti azt a közmondást: „Egye
sülésben az e rő!“ Végül Ígéretet tett 
az elnök, hogy ilyen és ehez hasonló, 
fáradságot nem ismerő, önzetlen mun
kával, erős akarattal és kiapadhatatlan 
szorgalommal kívánnak a jövőben is a 
k ö r  érdekében munkálkodni, annak éle
tét erőssé, azt naggyá, erőssé erköl
csökben, kultúrában és anyagiakban 
egyaránt gazdaggá, tagjait pedig minden 
tekintetben megelégedetté tenni. „Isten 
áldása legyen továbra is minden jó és 
hasznos munkálkodása k fölött, hogy 
diadalra vihessük azt a zászlót, amely 
magasan lobogtatva hirdeti az iparoskör 
megalakulását és dicsőséges fennállá
sát !* fejezte be nagy tetszést aratott 
beszédét Králik János iparosköri elnök.

Ezután Remenyik István főjegyző ol
vasta föl a legutóbbi és alakuló köz
gyűlés jegyzőkönyveit, melyeket hitele
sítettek.

Majd nagy figyelem közepette kezdte 
meg Szőllösy István iparosköri titkár 
beszámolóját. Szőllösy István részletes 
jelentést terjesztett elő az iparoskör 
1935. csonka évének működéséről. A 
jelentés szerint az iparoskör 1935. febr. 
hó 10-én lett életre hiva. Ilyen rövid 
idő alatt alkotott és küzdött az iparos
kör. A kiváló vezetőség dolgozott befelé 
az egyesület kifejlesztésén és dolgozott 
kifelé a támadások ellen. Azzal, hogy 
az egyesületet életre hívták, megszer
vezték, építették és kellemes szórakozó
hellyé biztosították, az iparososztálynak 
barátokat szereztek s igy az együttér
zést istápolták, az iparososztály alkotni- 
tudását és tekintélyét kifelé emelték és 
megvédték, beinvesztáltak és mindezt 
abszolút üzemképessé tették, — ezzel a 
rimaszombati igarososziály történelmi 
jelentőségű munkája született meg és 
jutott érvényre.

Az iparoskör életrehivatása legna
gyobb fokmérője lett a rimaszombati 
parososztály alkctóerejének és kultu

ráltságának ! Az igazi cél elérése — foly
atta Szőllösy titkár— még messze van. 
Szükséges, hogy minden rimaszombati 
iparos az iparoskörben helyezkedjék e l ! 
Tagjaink létszáma nap-nap után emel
kedik, és különösen az örvendetes je
lenség, hogy minden egyes iparosifju 
gyekszik a napi fáradalmak után a szó

rakozást körünkben megtalálni. Az ipa
ros ifjúság nevelése nagy fontossággal 
oir s éppen ebből kiindulva, Szőllősy 
btkár bejelentette a közgyűlésnek, hogy 
a maga részéről a magára hagyott ipa
ros ifjúságnak mindenkor védelmezője 
esz és életre fogja hívni az egykori 

iparos ifjúsági önképzőkört és azt fej
leszteni fogja. Az iparoskört oda kell 
állítani ennek a nagy munkának az el
égzésére és éppen ezért már most 

mozgósítok — jelentette ki Szőllősy — 
minden iparost, aki hive ennek a gon
dolatnak ! Ezután köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik az iparoskör nemes 
munkájában aktive részt vettek, Az ál
alános ismertetés után Szőllősy titkár 

áttért a részletekre és ismertette az 
iparoskör első évi munkáját. Az egész 
megalakítási aktus 1935. év elején kez
dődött el, ami már 1935. február 10-én 
a megalakuláshoz vezetett, majd a szük
séges helyszerzés és építkezés követke
zett. 1935. julius 14-ike pedig történél 
mi nappá emelkedett az iparososztály 
életében, mert ekkor nyitották meg és 
adták át hivatásának a mai iparoskört. 
Ami az iparoskör erkölcsi támogatását 
és anyagi helyzetét illeti, semmi külö
nös kívánni valót nem hagy maga után. 
A kör 1935. évi rendkívüli kiadásait a 
tagok adományaiból, táncesték jövedel- 
delmeiből, nagyobb mulatságok marad
ványaiból, játékilletékekből, italok hasz
nából, konyhabevételek tiszta marad 
ványából és tagdíjakból fedezték. Az 
elmúlt évben több kultur- és vig- 
mulatságot rendeztek. Minden egyes 
megmozdulásukat a teljes siker koro

názta. A tagok száma 1935. év végén 
339 volt. Végül felhívja a titkári jelen
tés a tagokat újabb áldozatkészségre, 
annak fokozására, amelyet kövessen 
minden öntudatos iparos. „Éljen és vi
ruljon az Iparoskör" felkiáltással fejezte 
be Szőllősy titkár mindenre kiterjedő 
és nagy alapossággal készített titkári 
beszámolóját. Mely után

V a la szk a y  R e zső  járási ipartársulati 
elnök indítványára a közgyűlés köszö
netét fejezte ki elnöknek és titkárnak 
az iparoskör érdekében végzett lelkes, 
fáradtságot nem ismerő agilis munkás
ságukért, a részletes és mindenre ki
terjedő évi jelentésekért, amellyel a kör 
elöhaladását segítették elő.

Kovács Lajos köri pénztárnok akadá
lyoztatása miatt az 1935. csonkaévi 
számadásokat és az 1936. évi költség- 
előirányzatot Szőllősy István titkár ter
jesztette elő, amelyet a közgyűlés jóvá
hagyólag tudomásul vett, elfogadott és 
a felmentvényt a pénztárosnak megadta.

Hosszabb vita után az ipartársulattal 
kötött bérleti ügy tárgyalása folyamán 
a közgyűlés elhatározta, hogy ragaszko
dik a hatéves bérlet megkötéséhez s 
nem fogadják el az ipartársulattal kö
tött bérleti szerződésnek csak egy évre 
való ujabbi meghosszabbítását. Az évi 
bér továbbra is 6000 korona marad, 
azzal a kikötéssel azonban, hogy ezen 
összegből 1000 korona a közterhekhez 
való hozzájárulás cimén lesz az ipartár
sulatnak fizetve. Ezután a közgyűlés a 
szükséges választásokat intézte el.

Háznagyokká megválasztattak, illető 
lég állásaikban megerősittettek : Nagy 
Miklós és Vondra József. Az időközben 
lemondott Bálint Pál és Friedmann Már
ton eddigi háznagyoknak kiváló mun
kásságukért a közgyűlés jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott. — Játékfelügyelők 
lettek : Rajner Andor, Széplaky Pál és 
Tanhauser Rezső. — A vigalmi bizott
ságot a következőkkel egészítették k i : 
Bálint Pál, Bódi Béla, Durda Dezső, 
Éliás János, Friedmann Márton, Józsa 
Gyula, Kandra Árpád, Pekárcsik Andor 
és Sipos József. — Á választmányi ta
gok sorában a következő pótlást esz
közölték : Bálint Pál, Dobó Dezső, 
Friedmann Márton, Hubay Bertalan, 
Melczer Viktor, Miskoiczy László, Nagy 
Emil, Noga Sándor, Pillár József és 
Szabó János (szabó). — A számvizsgáló 
bizottság tagjai lettek : Melczer Viktor, 
Pecsők Lajos és Toldi István.

Az indítványok és előterjesztések so
rán Szőllőssy István titkár felolvasta 
mindazon adakozók neveit, akik adomá
nyaikkal a kör építkezéseit lehetővé 
tették. — A közadakozásból begyült ösz- 
szeg összesen 5548 koronát tett ki. — 
Szőllőssy titkár indítványára a közgyűlés 
az összes adakozóknak hálás köszönetét 
nyilvánította. — Végül Gabonás István 
indítványára köszönettel adózott a köz
gyűlés a kör elnökének, titkárának és 
főjegyzőjének kiváló munkásságukért és 
a kitünően megszerkesztett évi jelenté
seikért.

A közgyűlést megelőzőleg az iparos
kör első választmányának tagjairól fény- 
képfelvételt készítettek. — A közgyűlés 
után pedig barátságos pörköltös vacso
ra volt a kör kerti helyiségében, mely 
a legjobb hangulatban a késő esti órák
ban ért véget. hg.

Tánctanítási jelentés. műközönség
szives tudomására adom, hogy szept. 
hó 7-én a „Tátra" szálló nagytermé
ben a modern táncok szakszerű ta
nítását diákok és felnőttek részére 
megkezdem. — Beiratkozni lehet: 
S z ij já r tó  u tca  5 9 . s z . a la tt. — Szives 
pártfogást kér Dobránszky János oki. 
tánctanitó.

Megcsal a Nyár.
Ne hlgyj a Nyárnak, 
az idő utján 
száguldva rohan, 
szerelnie csalfa, 
a csókja fanyar; 
mig neked bókot, 
ölel és csókol, 
hervadt kertedre 
ráborul csendben 
az őszi avar.

Ilyenkor, nyárbucsukor,
a h eg yek  h á tá ró l lesurranó a lkon ya t s z e l
lő  su tto g á sá b a n  h a n g u la tszik ra  p a tta n  a 
lelkek ta p ló já ra . A n yá ri tű z  fe lsz itó d ik , 
a  b izse rg ő  é rzés  bem eleg íti a z  ő szre  f á -  
zó so á o tt kebleket.

A z  É le tp a ta k  p a r tjá n  öröm öt h a lá sz-  
g a tó k  h o rg á ra  nem  kerü l G ond, a  han
g u la t lá n g ja  fe lp e rzse l m inden lélekgyöt- 
relm et s m o so lyg ó sra  p iro s ítja  a fa k ó  
arcokat.

A  s zé p sé g e k  tükrében e lh om ályosodik  
m inden c sú n ya sá g , a rö g ö s  u ta t já r ó k  
lába  a la tt h iába  z iz e g  a z  e lm ú lására  f i 
g ye lm e z te tő  h u llo tt fa levé l.

G on do la tok  kovácso lódn ak  a z  a g y a k  
üllőjén, a lelkek fe h é r la p já ra  levelek Íród
n ak  s  a  sü rü  sorokban  minden S zé p h e z  
s zé p , minden K ed v e sh e z  kedves üzenetek  
szá llón ak .

A  m eg irt levelekben, a z  üzenet g a la m 
bok  szá rn yá n  hófehér, tis z ta  v á g y a k  re 
pülnek, á lm atlan  é js za k á k  sóh a jözön e  
szá g u ld , h an gu la tra  h an go lt s z iv e k  halk  
m u zsik á já n a k  a k k o rd ja i vergődnek.

A gon d o la to k  titk o s se lym ébe ö ltö zö tt 
érzések  h á rfá já n a k  húrjain  szen tim en tá lis  
m elód iáka t s zó la lta t m eg  a z  É let jó s á g o s  
tündére s  a m a g á n yra  k á rh o z ta to tt lelke 
is v á g y ra  h an go lód ik , —  ilyenkor, n y á r
b u csu k o r ...

Tanári kinevezés. P á ric sk a  Zoltán , 
francia és magyarszakos középiskolai 
tanár szeptember hó 1-ével a bereg
szászi csszl. állami magyar reálgimná
ziumhoz kineveztetett.

Mécs László a helybeli Polgárikor 
jubileumi kulturestjén. Amint már ré
gebben jeleztük, a Rimaszombati Pol
gárikör, városunk legrégibb társadalmi 
egyesülete ez évben tölti be fennállásá
nak 90-ik esztendejét. A nagy múltra 
visszatekintő társadalmi egyesület ez al
kalomból jubileumi ünnepséget és an
nak keretében kulturestet rendez, a me
lyen való szavalásra a rendezőségnek 
sikerült megnyernie Mécs Lászlót, a ki
váló költőt, és nagyszerű előadót, aki 
ez alkalommal több költeményének elő
adásával fogja a közönséget gyönyör
ködtetni. Amikor ezt beharangozzuk, 
egyidejűleg közöljük, hogy a jubileumi 
ünnepség előreláthatólag f. évi szeptem
ber hó 27-én tartatik meg s annak rész
leteit közelebb fogjuk ismertetni.

Változások a helybeli áll. reálgim
názium tanári karában. A most meg
nyíló tanévvel FraStia János tanár az 
újonnan megnyílt komáromi csszl. taní
tási nyelvű áll. reálgimnázium vezetésé
vel bízatott meg. — Nagy Margit hely. 
tanár Pozsonyba ment. — Ide helyez
tettek : Flórián Magda a beregszászi, 
Opmann Ilona, Slanéik Irma az ipoly- 
sági áll. magyar reálgimnáziumtól és 
SeneS Ilona tanárjelölt.

A rimaszombati izr. egyházközség 
helyettes rabbija. A rimaszombati izr. 
hitközség f. hó 27-én tartott közgyűlésé-

Felöllöztessük gyermekeit a lenkisebblfil leonagyobbig ?
M eg érk eztek  és dús v á la sz ték b a n  k a p h a tó k :

Fiú sport-ruhák. Felöltök. Kalapok. Fehérneműek. 
Intézeti kelengyék.

Látogassa meg és vásároljon az előnyösen ismert
FÜZY R.-cégnél, SBOR-lerakat.
Olcsó szabott árat. Kívánságra vidékre mintát küldőnk.

Győztes a *  

versenyben

Mi (ette a testét oly erőssé, 
hogy győzött ? Mindenekelőtt 
az észszerű táplálkozás! Ételé
ben Ceres van, ezért oly táp
láló és könnyen emészthető.

t  ftl

ben S in g er Leó, okleveles rabbit, Singer 
Rezső helybeli főrabbi fiát, egyhangú 
lelkesedéssel helyettes rabbijának vá
lasztotta meg, ki szeptember 1-én fog
lalja el állását.

Halálozások. Ö zv . K a rh u t P á ln é  szül. 
Ivanics Mária munkás életének 77 ik 
évében f. hó 24-én Rimatamásfalván el
halálozott.

M olnár Ján os, városunk vol dobosa, 
a hatósági s egyéb közlemények hosszú 
éveken át hűséges közhírré adója 85 
éves korában a helybeli szegényházban 
f. hó 25-én jobbléire szenderült.

Schönstein  J ó z s e f  volt magántisztviselő, 
életének 41-ik évében súlyos betegsége 
s az élet nyomasztó terhe alatt össze
roppanva, f. hó 26-án eltávozott az élők 
sorából.

Kinő APOLLO m ozgó
Szombaton és vasárnap, aug 20-30-án ki
váló nagyfilm, amely nem szorul reklámra. 

Hét világsztárral :
Helyet az öregeknek.

Szőke Szakáll, Bársony Rózsi, Verebes E., 
Halmay T., Erdélyi M., Dénes Gy., Huszár 

Puffy. — Brodszky M. zenéje.
Szerdán, szezt. 2-án igen kedves németül 
beszélő operett gyönyörű dal slágerek, te

le humor és ötlettel.
Minden asszony titka.

Hans Söhnker, Karin Hardt.

Csütörtökön, szept. 3-án, az amerikai fil
mek nagy ágyúja 1 A tengeri kalózok ro

mantikus élete. Kaland kaland után :
A kincses sziget.

Wallace Beery, J. Kooper, Levis Stane.

A rendőrhatóságok uj megjelölése.
Az uj előírások értelmében a prágai, 
pilseni, óeská-lipai, reichenbergi, brünni, 
troppaui, moravská-ostraui, pozsonyi, 
kassai és ungvári állami rendőri hiva
talok uj cime: „Rendőrigazgatóság." A 
„rendőrbiztosság" h e l y e t t :  „Állami 
rendőri hivatal" használandó.

A beiratások a Zen e isko lába
szeptember 1—10-ig naponta 
d. e. 10-12 és d. u. 14—16 
órák között az iskola helyi
ségében (Múzeum épület )  
lesznek megtartva. Ugyan
azon időben információkkal 
szolgál az igazgatóság. A 
rendes tanitás szeptember hó 
5-én veszi kezdetét.

Az igazgatóság.
A Rimaszabályozási munkálatok e

héten a vállalkozó által átvétettek s a 
már lapunkban megjelölt szakaszon a 
munka is rövidesen megkezdődik és 
ezzel a késedelmeskedés miatt türel
metlenkedő itteni munkanélküliek is 
megnyugodnak.

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

Békemanifesztácló. Amint legutóbb 
közöltük, Rimaszombatban most vasár
nap, augusztus 30-án rendezik meg a 
világbéke melletti tüntetöfelvonulást. A 
menet 11 órakor indul a városkertböl s 
a Jánosi, Hunyady, Vasúti és Gömöri 
uccákon át vonul a Főtérre, ahol magyar 
és szlovák szónokok fogják méltatni a 
béke jelentőségét.
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É r te s íté s .
A rimaszombati iparos és kereskedő 

tanonciskolákba a beiratások folyó évi 
augusztus hó 31-én és szept. hó 1-én 
délután 4—6 óra között lesznek meg
tartva az állami elemi fiúiskola helyisé
geiben. A tanonciskolába jelentkezők 
magukkal hozzák a legutolsó iskolai 
bizonyítványukat. Beiratási dij és tan
szerilletmény címén minden tanuló 30 
koronát fizet.

Figyelmeztetnek a tanoncok és a 
munkaadók, hogy a jelzett napokon an
nál inkább jelenjenek meg a behatá
sokra, mert a be nem iratkozottakat 
már szeptember hó 2-án kimutatjuk a 
rendőrhatóságnak. A később jelentke
zett tanoncok már csak kellően felbé
lyegzett folyamodvánnyal kérhetik a ta
nonciskolába való felvételüket.

A „Rimaszombati hősök emlékbi
zottsága" által kezelt, a szobor felállí
tásának céljaira gyűjtött készpénz kimu
tatása 1936. junius 30-án:

A múlt év végén volt folyószámlán a
Kő 66377 — 

Ki 1 0 0 -  

Ké 200 — 

Kő 1090 —

Ki
Ki

100555
1580

bankban ..........................
A rimaszombati iparos

kör adománya..................
Régi tanárok és tanítók

adománya..........................
Bankkamata járadékadó 

és költség levonása után 
Alapítvány az emlékszo

bor fenntartására ..........
Ennek félévi kamata ...

Összesen ... Ke 6878835 
Az emlékbizottság hálás köszönetét fe
jezi ki a nemes adakozóknak s kéri a 
nagy közönség további szives adomá
nyait. — Rimaszombat, augusztus hó. 

Sichert Károly, Szoyka Pál,
ügyv. elnök. pénztárnok.

Turlstavacsora lesz vasárnap. A 
helybeli Kárpátegyesület augusztus 30- 
án vasárnap d. u. 5 órakor rendezi meg 
idei második társasvacsoráját a rima- 
szombati Szarvashegyi veekendháznál. 
Vendégeket szívesen látnak. Jelentkezés 
szombat estig a Kercsik-áruházban.

STRITZKY LILI diplomás zon
gora tanárnő szeptember 1-én meg
kezdi a tanítást.

Véget ért városunkban az asztalos 
sztrájk. A helybeli asztalossegédek két
hetes bérharca véget ért. A mesterekkel 
kötött megállapodás egyelőre három 
hónapra szól s ez idő alatt meg kell 
történnie a vidéki segédmunkások be
szervezésének, hogy ezáltal a vidéki aszta
losok konkurrenciája elkerülhető legyen.

(tart: szept. 
6 —13 káig) 

szóló és 33%-os vasúti és egyéb ked
vezményekre jogosító igazolványok kap 
hatók a városháza 10. sz. szobájában.

Tűzeset. Augusztus hó 23-ára virradó 
hajnali órákban ismeretlen tettesek fel
gyújtották Szabó István gortvapusztai 
gazdálkodó két kicséplésre összehor
dott terménykazlát, mely teljesen elham
vadt. A kár megközelíti a 17000 koro
nát, amely biztosítás révén megtérül. 
A csendőrség szigorú nyomozást veze
tett be a gyujtogatók kézrekeritésére.

A Kárpátegyesület kirándulásai. A 
Kárpátegyesület rimavölgyi osztálya 
szept. 12- és 13-án társaskirándulást 
rendez a Tátrába, a dr. Guhr, dr. Szon- 
tagh és Dénes-emléktáblák leleplezésé
vel kapcsolatban. Megszállás 12-én a 
tarajkai uj dr. Guhr-menházban. Szep
tember 26- és 27 re gyömbéri túra van 
tervbevéve okt. 18-án pedig a dobsinai 
jégbarlangnál lesz megtartva az egyesü
let osztályainak idei vándorgyűlése.

Filmszínház. Folyó hó 29. és 30-án 
„Helyet az öregeknek" cimü nagysikerű 
film kerül szinre. Polgári kiskereskedő 
kénytelen a fiai kedvéért a nagyvárosba 
jönni, de tétlen nem akarván maradni, 
kézimunka és papirüzlet vezetője lesz. 
Fidi és Éva leánya sok viszontagságon 
mennek keresztül s megvalósul a régi 
mondás, hogy jó az öreg a háznál, ki 
a gyermekek hóna alá nyúl. Főszerep
lők kitűnő gárdát állít ki, u. m, Szőke 
Szakáll, Bársony Rózsi, Dénes György, 
Verebes Ernő, HalmayT. és Erdélyi Mid.

Szept. 2-án „Minden nő titokzatos" 
cimü film kerül előadásra. Jürgens va
gyona roncsain nagy utazásra készült 
s megrekedt egy utazási irodában. Fő
nökétől gáláns megbízást kapott, de a 
sors keze másfelé irányította a fejlemé
nyeket, melyek zűrzavaros helyzeteket 
teremtettek, de ezek kibogozása köz-

megelégedésre történt. Főszereplők Hans 
Söhnker és Karin Hardt.

Szept. 3-án „A kincsek szigete" cimü 
kalandos film kerül lepergésre, mely 
ben Wallace Beery és a kedves kis 
Jackie Cooper játszák a főszerepeket. 
Jim ügyes kézzel megkaparintja azt a 
térképet, mely jelzi a kincsek helyét egy 
elhagyott szigeten. E vázlatot egy gonosz
tevőkből álló banda akarja hatalmába 
keríteni s izgalmas hajsza indul érte.

Magyar könyvnap Szlovenszkón. 
Szeptember 26., 27. és 28 án egyidejűleg 
Szlovenszkón 12 városban és pedig Po
zsonyban, Érsekujvárott, Komáromban, 
Ipolyságon, Rimaszombatban, Losoncon, 
Rozsnyón, Kassán, Ungvárott, Beregszá 
szón, Munkácson könyvnapot rendeznek. 
A könyvnap országos vezetését bizottság 
végzi, az egyes városokban a könyvnap 
a kultúrkoaliciók ügye lesz. A kultúr- 
egyesületek eme koalíciójának feladata 
különösképen szept. 26-án este a könyv
nap bevezetéseképpen egy kulturest 
rendezése, 27 — 28-ára a könyvsátor fel
állítása és feldiszitése, a helyi sajtó és 
személyes propaganda intézése.

Filléres vonatok indulnak az idén a 
beregszászi szüretre. A beregszászi 
szőllő és bortermelők a multévi szüret 
nagy látogatottságára való tekintettel ez- 
idén még nagyobbarányu előkészülete
ket tettek a szüreti idegenforgalom eme
lésére s az október 3-án és 4-én lezaj
ló beregszászi szüret ilyenformán orszá
gos eseménynek készül, amely nemcsak 
a közvetlenül érdekelt bor és csemege
kereskedők, szállodások, hanem a turis
ták nagycsoportjait is Beregszászra fog
ja ezidén összegyűjteni. A szüreti for
galom emelése céljából a Kárpátegye
sület is bekapcsolódott a propaganda 
munkájába s a szüretre társas kirándu
lásokat rendez, amelyeknek sikerét nagy
mértékben elősegítik a különféle irány
ból Beregszászra induló filléres gyors
vonatok. A turisták tiszteletére okt. 3 án 
este társasestély lesz rendezve a Bereg
szászi Kaszinóban, másnap egy órakor 
pedig Beregszász város látja vendégül a 
Kárpátegyesület tagjait közebéden. Rész
letes felvilágosítások Benkovits Gyula 
egyesületi titkárnál (Rimaszombat, Fe 
renczi u. 2.) nyerhetők.

Unifikálják a temetődijakat. Rövi
desen sor kerül a temetői dijak egysé
gesítésére.— Számos községben ugyanis 
a II. József császár korabeli pátensek 
alapján vetik ki a temetői sírhelyek di
ját, elfogadható méltányos áron, más 
helyen aránylag magas illetékeket szed
nek. Jelentős eltérések vannak a fele
kezeti temetők és a községi temetők 
dijai között is. Az országos hivatalok 
most gyűjtik össze az erre vonatkozó 
anyagot, hogy a temetői sírhelyek diját 
azután egységesen állapíthassák meg.

Átalányositják a disznótoradót. A 
költségvetési bizottság a koalíciós pár
toknak a disznótoradó megszüntetésére 
irányuló javaslatát úgy változtatta meg, 
hogy jövőben a házi szükségletre vágott 
állat húsa átalányadó alá esik. A disz
nótor-átalányadót a jövőben a forgalmi 
adóátalány alá eső mezőgazdasági terü
let minden hektárja után fizetendő 1 *50 
korona összegben kell fizetni. Ezt a 
disznótorátalányadót a gazda forgalmi 
adójával egyidejűleg vetik ki s szedik 
be. Ha a gazda a házi szükségletre vá
gott állat húsát üzleti forgalomba hozza, 
értékesíti (a törvény azt mondja, hogy 
„ha nem használja fel háztartása saját 
szükségletére"), úgy a husadóról szóló 
törvény II. szakasza szerint fogják meg
büntetni. Kényszerlevágások esetében 
csakis az emberi élvezetre alkalmasnak 
talált husmennyiség után kell lefizetni, a 
kisgazdák 1937-től kezdve kötelesek fi
zetni.

Megdrágul újévtől a telefon. A
kassai posta és távirdaigazgatóság közli, 
hogy 1937. január 1-től kezdve a követ
kező változásokat viszik keresztül: Tor
naija a Vlll-ik körzetből a VH-ik kör
zetbe, Dobsina, Jolsva és Pelsőcz a IX. 
körzetből a VlII-ik körzetbe kerülnek. 
Ennélfogva minden önálló telefonállo
más előfizetése 1937. január hó 1-től 
kezdve emelkedik. És pedig: Tornaiján 
500 koronáról 540 koronára. Dobsinán, 
Jolsván és Pelsőcön 400 koronáról 500 
koronára. Azok az előfizetők, akik a 
felemelés következtében felakarják mon
dani a telefonállomást, ezt megtehetik 
az esetben is, ha máskülönben a tele
fonállomást nem mondhatják fel.

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

Ragyolczl TC.—Törekvés 2:1 (2:1)
Biró : Lehoczky. — Törekvés : Áron— 
Klincsák, Lökös-Katz, Ríz, S zab ó (Kohn)- 
Ofcsárik, Tronka, Árvay, Kerekes, Kováts.

Érdekes, heves mérkőzést vívott az 
újonnan alakult Törekvés a jó formában 
levő ragyolci csapattal, melyet azonban 
balszerencsével, illetve csatársora bor
zasztó kapuelőtli bizonytalansága miatt 
minimális arányban elvesztett. A csapa
ton még meglátszik az összeszokottság 
hiánya s hogy az idény elején vagyunk. 
A védelem viszonylagosan jól mükö 
dött, de már a fedezetsor, melynek leg
jobbja Katz volt — csak időnként fe
lelt meg. A csatársornak voltak szép 
akciói, azonban gólképességét feltétle
nül fel kell fokozni, hogy a csapat tisz
tességgel állhassa meg a helyét az el
következendő küzdelmekben.

A Törekvés sokat támadott, azonban 
a kitűnő ragyolci védelmen a legtöbb 
támadás megtört s a csatárok sok holt
biztos helyzetet hagytak ki.

Az első gólt a RTC érte el a 14-ik 
percben védelmi hibából, a melyet 
Tronka 11-bői egyenlített. A győztes 
gól a 30 ik percben esett.

Vorwártz Kézsmárk— Slovan 5:1. A 
A Slovan a kézsmárki revánsmérkőzésen 
érzékeny vereséget szenvedett.

Törekvés b—HSC 3:3. — A Törek
vés tartalékjai Várgedén félsikerrel sze- i 
repeltek.

A Törekvés múlt számunkban közölt 
tisztikarából tévedésből kimaradtak a 
jegyzők, melyet ezúttal pótolunk : Nagy 
József, Remenyik István, Schlosz László.

A Slovan szerdai tréningjén a Füleki 
TC diviziós csapata volt a tréning
partner.

A Törekvés vasárnap barátságos mér
kőzést játszik Tamásfalán a TMSC el
len, d. u. fél 5 órai kezdettel. Lelkes, 
szép küzdelmet várunk.

A Slovan vasárnap játsza első zsu- 
pabajnoki mérkőzését Breznon az ottani 
SK ellen. A Slovan győzelme várható.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Értesítés.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy 

édesatyám
czipészmühelyét átvettem.

Készítek üzleti árban mérték után női és 
férfi cipőket és szakszerű javításokat: 

Női talpalás . . .  Kő T— 
női sarkalás . . .  Kő 2■—
Férfi talpalás . . .  Kő 10'—
Férfi sarkalás . . .  Kő 4‘— 

Munkanélkülieknek : Ke. 1 olcsóbban. 
Kérem a n. é. közönség szives párt

fogását.
SIPULA GYULA,

cipészmester. Tompa-ut. 32.

E la d ó  h á z .
Rimaszombatban Szentpétery-u. 9. sz. 
földszintes ház, szabad kézből, jutá

nyos áron eladó.
Cim : Megtudható e lap kiadóhivatalában.

Hosszú Müeg telet jósolnak
Ezért ne feledkezzünk meg

szőrme-bundáinkat és
kabát-szőrmézéseinket

megrendelni POLLÁK MIHÁLY szak
képzett szűcsnél Rimavská Sobota 
Stefanik-utca 15. szám alatt.

S zab ásza t: Párisi modellek szerint.
Dús választék mindenemü szőrmékben.

A német nyelv tanítását
szeptember 1-én megkezdem.

RŐCZEY JENŐNÉ
Ferenczy-u. 26. a gimnázium m e l l e t t .

Új bútorasztalos.
Tisztelettel értesítem a n. é. Közönsé

get, hogy 23 évi praxisom után Rima
szombatban Szljjártó-utca 11. szám 
alatt (Gránát ház mögött)

bútor-asztalos műhelyt
nyitottam. — Készítek modern teli-búto
rokat, úri, nappali, kombinált és há
lószobabútorokat a legszolidabb árak 
mellett. — A készített munkáimért teljes 
garanciát vállalok.

A n. é. Közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok teljes tisztelettel:

MIHALIK GYULA
asztalos mester.

m h m b h h b m b h b s

1 város legforgalmasabb útvonalán
Tamásfall-űt 3 sz. alatt egy üzlet- 
helyiség berendezései, esetleg  két 
szobás lakással kiadó. — Értekezni 

lehet ugyanott.

B Ú T O R .
Raktáramban a legmodernabb

cső-bútorárút
is bevezettem s azokat a legalacsonyabb 
gyári áron árúsitom. Amidőn ezt a n. é. 
közönséggel tudatom, egyúttal közlöm 
azt is, hogy fabútoraimat is reklám-ár
ban árúsitom. — Igen szép cső-bútor: 
hálószoba berendezés már 2300 koron- 
nától, komplett kombinált szoba 3000 
koronától, gyermekágyak 190 koronától, 
gyönyörű rekamék, székek, fotelok, kü
lön ágyak a legolcsóbb árban kaphatók. 
Tekintse meg mindenki vételkötelezett- 
ség nélkül. — Tisztelettel :

Iskolakönyveket,
♦ mindenféle iskolai fel

szereléseket u. m. akta
táskák, körzők, ceruzák, 
töltőtollak, füzetek stb.
l é g  j u t á n y o s  ab bán beszerezhetők a

T . i t e r a  t n r a  h ö n y v  és PaPi r -U 1 U /1  (Mi111 <1 kereskedésben.
(Rimaszombat, Jánosi-ucca 6.)

♦

Özv. BENKÓ JÁNOSNÉ
bútorraktár és asztalos műhely 

Stefanik- és Kmetty-utca sarkán.

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


