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A Dunavölgy békéje.
Az öreg Duna völgyén nincs há

ború, nem dörögnek az ágyuk, 
nem köszörülik a kardokat sem. A 
levegőből sem dobnak bombákat 
a repülők úgy, mint Spanyolor
szágban. Azért még sincsen béke, 
mert a lelkek nincsenek megbé- 
külve.

Évek hosszú sora óta elzárkóz
nak egymástól azok a népek és 
országok, a melyeket egymásra 
utalna az élet, a megélhetés. Béke 
van ugyan itt az öreg Duna és a 
beléje szakadó folyók medrén, de 
czak olyan béke, mint a régi görög 
világban volt valamikor Perikies 
korában vagy tiz esztendeig. Azt 
a békét úgy ismeri a történelem, 
mint fegyveres békét.

Hát ez a valami olyan fegyve
res béke itt a Duna mentén. Föl 
vannak fegyverkezve az országok 
és elzárkóznak egymástól kinai fa
lakkal : vámhatárokkal, útlevelek
és vizumok kemény Írásaival és 
más egyebekkel.

De újabban mintha változás je
lei indulnának ineg az öreg Duna 
mentén, mintha fölolvadni készülne 
az a jégkéreg, ami évek óta be
vonta az egymásra utalt országok 
és népek lelkét.

A népek maguk érzik, hogy ez 
az állapot nem természetes, hogy 
mesterségesek azok a gyűlölet és 
meg nem értés készítette kinai fa
lak, amelyek őket elválasztják. Mert 
ha uj államok alakultak is itt, de 
azért nem kell az életet korlátozni 
mesterséges válaszfalakkal és azok 
a falak előbb-utóbb nem tudják 
korlátozni azt, amit a természet és 
az élet egymásra utalt.

Most magas koncepciójú és mély 
belátásu államférfiak komoly kezdő 
iépésekre készülnek a Duna völ
gyén, a béke és természetes álla
pot helvreállitására. Tárgyalásaik 
nyomán bizonyára uj gondolatok 
és uj szellem kezd majd kialakulni 
Középeurópa államaiban. A nyu
gati nagyhatalmak jóakarattal kell 
hogy figyeljenek föl ezekre a tárgya
lásokra, amelyek nyomán megszü- 
lethetik majd a középeurópai béke.

A lelkeket már kezdi átjárni és 
évek óta mozgolódik a mélyükön 
valami belső meggondolás és át
alakulás, amiből megszülethetnek 
a béke külső feltételei is.

Mert a kérdést nem olyan köny- 
nyü megoldani. Félre kell hárítani 
azt a sok mesterséges akadályt és 
szövevényt, amit évtizedek óta ösz- 
szebogoztak a béke és megértés 
elgondolására.

Ezeket kell gondosan és ügye
sen kibogozni majd és akkor a 
szerető megértés jegyében, nagy
lelkű gesztusok mellett egymásra 
találhatnak az elzárkózott népek 
és államok.

Ebben a munkában szükség lesz 
szivre, lélekre, a néplélek megér
tésére. A sok sebet, amit a múlt 
ejtett, jóakarattal, megértő kezelés
sel lehet csak gyógyítani. Ez pe
dig szükséges ahhoz, hogy a béke 
műve jól sikerülhessen.

Jóakaratu emberek meggyógyít
hatják azokat a bajokat, amelyeket 
önzés és kemény parancsszó oko
zott.

Ha igazán jóakaratu emberek 
intézik majd a kibékülés munkáját, 
akkor azok megtalálják az igazi 
megértés szavait és nagylelkű gesz
tusaikkal jóvátehetik azt, ami nem 
történt az igazság és méltányosság 
szellemében.

Pedig leginkább ezekről van itt 
szó. Ki kell küszöbölni azt, ami az 
igazság és méltányos megértés el
len történt és akkor a béke meg
születik.

Akkor nem lesz ok a lelkekben 
a keserűségre és mindörökre 
helyre álihat a megértés és szere
tet az egymásra utalt népek között.

Erre van szükség az öreg Duna 
völgyében s egy kis jóakarat, egy 
kis szerető megértés eltörüli a ki
nai falakat, amelyek a népeket ma 
annyira elválasztják.

Ha ezt teszik az intéző állam
férfiak, akkor a népek áldása kí
séri majd termékeny munkájukat, 
amelyek nyomán megszületik az 
igazi béke a Dunavölgy mentében.
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A rendtörvény alapján
elítéltek figyelmébe.

A köztársaság elnöke 1937. március 
6-án amnesztiarendeletet bocsátott ki, 
mely rendelet azt a kevesek előtt isme
retes tényt is tartalmazza, hogy azok, 
akiket valamikor az alább fölsorolt 
bűncselekmények miatt jogerősen elitél
tek és büntetésüket kitöltötték, kérhetik, 
hogy büntetésüket törüljék, ami azt je
lenti, hogy amennyiben kérvényüknek 
helyt adnak, úgy a jövőben büntetlen 
előéletüek.

A bűncselekmények, amelyekre ez a 
rendelkezés vonatkozik : a rendtörvény 
11. 14. 15. 16 18. és 20. §-aiba ütköző 
vétségek és kihágások, az 1921. évi 
309. sz. törvény 4. és 5. §-aiba ütköző 
kihágások, az 1933. évi 126. sz. törvény 
2. 4a és 10. § aiba ütköző vétségek és 
kihágások.

Minthogy minden állami állás elnye
résénél, kongruánál stb. fontos a bün
tetlen előélet és mivel az államvédelmi 
törvény alapján is könnyebben távolít
hatók el állásaikból azok, akik valami

lyen bűncselekmény miatt elitélve vol
tak, felhívjuk az érdekelteket, hogy sa
ját érdekükben minél előbb a pártköz
pont utján vagy közvetlenül fordulja
nak vagy a pozsonyi (Köztársaságtér 
12. II.) vagy a rimaszombati jogvédő 
irodához, mely irodák kérvényeiket az
után az illetékes hatósághoz haladék
talanul benyújtják.

A kérvények beadási határideje 1937. 
április 15-én jár le és ezért minden ér
dekelt azonnal küldje be iratait.

Egyesült Országos Keresztény- 
szocialista és Magyar Nemzeti Párt 

központja.

Az ifjúság katonai kiképzésére tá
borokat állítanak föl a szabadban,

Az előzetes katonai nevelésre vonat
kozólag Kudlacsek tábornok beszélgetést 
folytatott a napokban egy prágai német 
újságíróval, akinek a tervről a követke
zőket mondotta:

— Arról van szó mindenekelőtt, hogy 
a 6 —17 éves fiatalságban előzetes ne
veléssel fokozzuk a képességet a kato
nai szolgálatra. Vannak dolgok, mint 
például a fegyverforgatás, amit a serdülő 
ifjúság már előbb is eisajáíithat. Az er
kölcsi és elméleti nevelést a javaslat a 
különböző egyesületekre bizza, de a kato
nai kiképzést a katonai hatóságok tartják 
fenn maguknak. Szó van arról, hogy ha
talmas kiképző táborokat fognak létesiteni 
a szabad természetben. A katonai hatósá
gok hathatós segítséget várnak ebben az 
ügyben a főiskolásoktól. Az előzetes ka
tonai nevelésről szóló törvényjavaslat már 
júniusban a parlament eié kerül s ebben 
az esetben a jövő tanévben már az ösz- 
szes iskolákban bevezetik az előzetes 
katonai nevelést, a  tornatanárokat és 
tanítókat május hónapban Prágába, 
Brünnbe és Pozsonyba hívják össze és 
tanfolyamok keretében oktatják ki őket 
a szükséges tananyagról.

Alíassai saKverseny után.
Első lett R im aszom bat!

Mint azt előző számunkban már kö
zöltük, a keletszlovenszkói zsupa husvét 
másodnapján a Kassa melletti Bankói- 
üdüiőtelep szállodájában megtartott ver
senyén az egyes körzetek bajnokai ke
rültek össze négyes tornában, hogy 
egymás között olimpiászszerü csapat
küzdelemben döntsék el az elsőség 
kérdését.

Klubunk a rozsnyói kerület bajnoka 
s igy bennünket ért a megtiszteltetés, 
hogy ezen a versenyen aránylag egé
szen fiatal körünk megmutassa, mit tud?

Klubunk színeit Stkap. Piot, Weiss, 
Józsa Gyula és Kocsis képviselték. Mint 
tartalék és kiséiő Ph. Mr. Bálint az 
ötödik. A kassai rendezőség már jó 
előre közöií programjából megtudtuk, 
hogy husvétvasárnapján az iglóiak (nem 
pedig, mint azt előzőleg tévesen közöl
tük, a nagymihályiak) hétfőn délelőtt a 
zsupabajnok Kassa—Aljechinkör, délután 
pedig az eperjesiek lesznek ellenfeleink.

Hogy fogalmat alkothassunk magunk
nak arról, hogy mi is voltaképen egy 
ilyen nagyobbszabásu sakkverseny, hogy 
minő felkészültséget, fegyelmezettséget

követel, mennyire nyugodt idegeket és 
főleg álló-, illetve ülőképességet kíván 
a játékostól, bizonyltja az az abszolút 
sportszerű életmód, amelyet a verseny
játékos ilyen nagy verseny előtt folytat. 
Korán fekvés és kelés, kc-üő séta, bő
séges, de feltétlen alkoholmentes reggeli. 
Íme tehát, ugyanaz a követelmény, mint 
a testi sportoknál. Hogy a versenysza
bályok rigorózus előírásait, a 2 óra 
alatti 40—40 lépést, a játszmák legfel
jebb 60 lépésben történő teljes befeje
zését — a játszma minden egyes lépé
sét pontosan jegyezve — a mérkőző fe
lek betartani képesek legyenek és mind
ezeken felül 4, 5 sőt 6 órán át állan
dóan szem előtt tartva a korrekt játék
modort, bizony olyan teljesítmény, amely 
mellett bármely neme a testedzésnek 
jóval kevésbé fárasztó.

Az időt külön e célra szolgáló kettős 
órával u. n. iker-órákkal stoppolják oly- 
képen, hogy mindig csak annak a játé
kosnak órája jár, amelyik gondolkozik, 
azaz hogy húzásra következik. Mihelyt 
a gondolkozó fél döntött lépésén, előbb 
lestoppolja az óráját, amely erre leáll s 
most a másik fél órája kezd járni. És 
ez igy változik órákon keresztül. Ha a 
két óra letelik, egy kis zászlócska jelzi, 
hogy az előirt idő elhasználtatott.

A sakk játék művészetét két kategó
riába oszthatjuk, úgymint komoly és 
kevésbé komolyra. Az elsőbe tartoznak 
a barátságos, klub és városközi és végül 
a nagy versenytornák. A második kate
gória a komolytalan, amilyenek a kávé
házi partiek. Ez utóbbi körülbelül úgy 
történik, mint például Hacsek és 
Sajó találkozása a kávéházban, Hacsek 
bejön, leül és ordít: „Pincér, pincér, 
hozzon egy sakkot, két Vlastával, egy 
limonádét citrom nélkül, cukrot magam
mal hoztam !“ Mire a pincér hozza, már 
ott van Sajó is. Az elején még kezet is 
fognak egymással. Mire Sajó: „Na Ha
csek ur, mahma, rnahma?" És most 
csodák csodája, de kivétel nélkül min
den esetben, mire a figurákat felrakják
— tehát mintegy végszóra — megjele
nik a világ egyik legkellemetlenebb em
bere, az Úristennek egyik legrémesebb 
teremtménye: a k ib ic l— Úgy ránézve, 
még elég rendes kinézésű embertípus.
— Jellemző tulajdonságuk, hogy úgy 
hasonlítanak egymásra, mint egyik 
tojás a másikra. Tulajdonképeni hiva
tásuk az volna, hogy diszkrét csendben, 
figyelemmel kisérjék a játékot, hogy 
esetleg tanuljanak, okuljanak és szük
ség esetén jó tanácsokat adjanak. Ehe
lyett ők jogokat vindikálnak. A legol
csóbb cigaretta füstjével árasztják el 
összes létező érzékszerveidet, füledbe 
köhögnek, lábaidra taposnak, mivel na
gyon kényelmesen és jó! kinyújtott lá
bakkal szeretnek ülni. Van aki a fogai 
között fütyül, van akinek nincs rtper- 
toirja és állandóan egy nótát dudoi, 
melybő! kétségkívül megtudod, hogy: 
„az ő babája, egy fekete nő !“

Mindezek tetejébe csak ő irányítja a já
tékot. Nem lépheted, csak azt, amit ő akar. 
Nem önállósíthatod magad, mert teljesen 
az ő hatalmába kerülsz, de ha mégis 
merészelnél egyéni akciót kezdeni, meg
fogja figurádat s oda teszi ahová neki 
tetszik. Te meg mehetsz panasszal Laci 
bácsihoz. És ez még a jobbik eset. Mert 
a roszabb, ha a másik kíbic is befut. 
Ez pontosan ugyanazt teszi a másik já
tékossal amit a kollégája. Ha lehet még 
valamivel fokozottabban. A végén már
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nem a játékosok játszanak, hanem ők. 
A játékos a végén fájdalomdij címén, 
csak a sakkpénzt fizetheti.

A komolysakkjáték a klub kebelében 
folyó u. n. barátságos versenyjátszmák. 
Itt már a kibicek a rendezőség szigorának 
vannak alávetve és kevésbé veszélyesek. 
Itt már feltétlen fegyelem érvényesül. A 
játék szabályszerűen folyik és a játékos 
itt szerzi a versenyekhez szükséges disz
ciplínát. A klub és városközi mérkőzé
sek versenyjellegüek, ahol is a nyerte
sek és helyezettek jutalmakban (plakett, 
oklevél stb.) részesülnek.

A most Kassán rendezett ilyen nagy
szabású torna pld. már kerületi bajnok 
csapatokat hozott össze, hogy egymás 
közötti fölényüket, illetve helyezésüket 
eldöntsék. Aki itt az első, rövidesen 
összekerül az országos bajnokságért ví
vandó küzdelemben Zsolna és Pozsony 
csapatával.

Programmszerűen vasárnap reggel fél 
8-kor autón indultunk Kassára. Kitűnő 
kabalának bizonyult, hogy amint az uc- 
cára léptem, egy ösmerős kéményseprőt 
látok civilben ! A randevúra pontosan 
megjelent csapatunktól Ing. Fenyő né
mán vesz búcsút. Utunk Kassáig hol 
derült, hol borult, itt még napsütés, a 
Rozsnyó utáni szerpentin friss hóval bo
rítva. Taktikai megbeszélések, az esélyek 
latolgatása,— amelynél megállapítottuk, 
hogy legroszabb esetben „negyedikek" 
leszünk — de mindamellett remények 
töltik ki az időt. A hangulat általában 
inkább bizakodó.

Csak Weiss elgondolkozó, mintha 
máris játékban volna. Mondom is neki: 
„Frici, Frici, ha időzavarba mersz ke
rülni, hozzádvágom az órát! Plot kapi
tánynak már nem mertem ezt Ígérni!

10 órakor érkeztünk. Első utunk a 
dómba vitt, ahol Csárszky püspök hús
véti prédikációját hallgattuk. Délben 
azután taxin Bankóra, a verseny szín
helyére. Fél 1-kor, mikor az eperjesiek,

Reggeli, majd pontban 8 órakor Kassa- 
Rimaszombat kerül össze. Nagy küzde
lem és az első napi eredmény újra meg
ismétlődik 2:2 arányban. E mérkőzés 
szenzációja Plot újbóli győzelme Zabod- 
rócky mester ellen. Józsa, Milánt — a kas
saiak egyik legjobb játékosát—csodaszép 
áldozati kombinációjával legyőzi. A túl
oldalon Eperjes-Iglót 21/í :l1/i arányban 
veri. 1 órakor ebéd. Nagy az öröm, me
lyet szállodai szobánkban szabadjára 
engedtünk, hiszen a favorit Kassa nem 
birt velünk. Így léptünk elő autszajde- 
rekből favoritokká s máris 3 óra, ami
kor Eperjes-Rimaszombat mérkőzés 
eredményétől függ minden. Buzdítom is 
rogyásig a mieinket !

És bekövetkezett! A vezetővé avan
zsált Eperjest 3:1 arányban megverjük 
és ezzel biztosítjuk első helyünket Külö
nösen mivel bejelentik a túloldalról 
Kassa—Igló 272:17a eredményét! Az 
első táblán Józsa megismétli délelőtti 
bravúrját. Gyönyörű tisztáldozati kom
binációja a nap legszebb győzelme. 
Weiss fölényes győzelme a 3-ik táblán. 
És a. negyediken újra Plot, mindig csak 
Plot halmozza sikereit. Kocsis is biztos 
nyerésre állt s már-már úgy látszott, 
hogy Eperjest 4:0 ra verjük, mikor azon
ban Kocsis messzemenő terve nem úgy 
sikerült, ahogy elgondolta. Értékéből 
azonban semmit sem von le. Ezáltal a 
keletszlovenszkói sakk-zsupának ezidei 
bajnokai lettünk.

Felvilágosításképpen közöljük, hogy 
Szlovenszkó három sakkzsupára van 
felosztva. Déli, melynek székhelye Po
zsony, közép: Zsolna székhellyel és a 
keleti: Kassa. — Mi a keletszlovensz
kói zsupa bajnoka rövidesen Szlovensz
kó bajnoki címéért fogunk megküzdeni. 
Ennyit tőlünk egyik hívünk sem várt.

Ezúttal mondunk hálás köszönetét 
mindazoknak, akik áldozatkészségükkel 
lehetővé tették kassai utunkat, melynek 
eredménye, hogy Rimaszombat neve a

mint eszme, szintén halhatatlan. Ugyanis 
az örök zöldülés tavaszáról beszél ez, 
ahol többé nem lesz hervadás. Mint 
szimbólum, az imádságok erényére fi
gyelmeztet. Eszünkbe juttatja, hogy mi is 
biztosak legyünk minden imádságaink
ban. Határozott és meg nem szűnő vá
rakozással, biztos reménységgel legyünk 
eltelve az Istennel való beszélgetések 
során, miként Jézus a Getsemáné kert
ben. Imáival harcolt (véres verítékig me
nő harcolás volt ez) és az ima-ostrom 
nem szűnt meg addig, miglen az angyal 
megvigasztalta Őt. Az imádság az Isten
hez vezet. A kitartó imádkozás az egek 
kulcsa! A Gondviselő minden imádságot 
meghallgat és teljesit idejében (az idő 
teljességében) és a maga módján.

2. Hóvirág. (Hófehérke) Virágjaink 
között mintegy a feltámadás .jelképe, — 
(a tavasz első hírnöke) — ez a fehér vi
rág. Mintha menyasszonyi ruhát öltene 
magára és kiáltana: „Feltámadunk!" Mint 
szimbólum, hirdeti az örök életre szóló 
ünnepélyes irányt a felkészülődésre. „Al- 
leluja 1“

3. Ibolya. Ez a szerénység és aláza
tosság magasztos jelképe. Mint szimbó
lum, a Krisztus eszméinek kifejezője, vi
rágélete példaadásával. Ugyanis: mint 
erény eiibénk tárja a lélek vágyainak 
zsinórmértékét. Gondolkozz rajta földi 
halandó ! „Földi ember kevéssel beéri, 
vágyait ha rövidebbre méri!" Nézz, test
vérem, embertársam az ibolyára kedv
teléssel és kérdezd meg önmagadtól: 
Tudsz-e én lelkem a szerénységben és 
szelídségben meggyökerezni és igazi alá
zatosságban díszelegni, — Isten és em
ber előtt?! Az ibolya elhúzódva szeré
nyen, nem akar feltűnni. Mintha elhú
zódna még a napsugártól is, pedig ő a 
hóvirágtól és örökzöldtől is szebb és 
illatosabb ruhában ékeskedik, de leko 
nyitja fejét Isten fényes ege alatt. Mint 
szimbólum, hirdeti hogy kint, a termé
szetben is van templom, ahol szintén

zött egy magasztos, megszentelt és meg
áldott publikánusi szimbólum. A lábmo
sásnál mondta Krisztus : „Azért ha én, az 
Ur és a Mester megmostam a ti lábai
tokat, nektek is meg kell mosnotok egy
más lábait." Ez azt jelenti más szóval: 
Ne úgy, hogy egymás felett uralkodjunk 
szeretetlenül, hanem egymásnak inkább 
szolgáljunk. Bizony ebben lakozik az 
élet titka. Ez az erény tehát az élet min
den lelki kérdéseinek biztos megoldása 
a Gondviselő segítségével. Ez a buzga
lom az életnek igazán nemes feladata, 
állandó istentisztelete, és ledönthetetlen 
örök temploma. Ha Isten velünk, kicso
da ellenünk?!

4. Árvácska. A lelki szomjúságnak, lel
ki szegénységnek és lelki árvaságnak 
erényéről beszél ez. A Hegyi Beszédben 
igy tanított a Messiás, a Krisztus: „Bol
dogok a lelki szegények, mert övék a 
mennyeknek országa." Igen, lelki árvá
nak érezte magát Jézus is. Már 12 éves 
korában, mint gyermek, szomjazva vá
gyott az Isten dolgai után és elmaradt 
szüleitől, mert a templomban érezte ott
hon magát „az Isten dolgaiban" fogla
latoskodva. Lelki árvának érezte magát 
a bűnbánó Magdolna is, —• miglen meg
tért Jézus lábaihoz. A lelki árvaság a 
mennyország kapuját kilincseli és meg
találja Jézust és „a szentek egyességé- 
hez" vezető utat. Ez az erény az idők 
kultúrája és csodálatos orvosa a lelkek
ben és minden problémák örök orvos
sága. A közmondás szerint: „Az idő a 
legjobb orvos, mely minden sebet be
gyógyít." Mint szimbólum arra figyel
meztet, hogy az örök Atya nem hagyja 
el az ő árváit, mert — gondot visel! 
Sursum corda!

5. Csipkerózsa. A fájdalmak, türelmek, 
(testi-lelki türelmességek) erényéről be
szélget a tövises virág. Nézd a fájdal
mas, töviskoronás, türelmes Jézus Krisz
tust és mondjad te is: „Tűrőké és 
szenvedőké a mennyeknek országa. Mint

♦ ♦ ♦ ♦  A Rimaszombati Magyar Dalegylet hangversenye 1937. évi április hó lö-én a Polgárikörben ♦ ♦ ♦ ♦  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  és 1937. évi április hó 17-én az Iparoskörben lesz megtartva. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
igióiak és kassaiak is befutottak, foga
dás, ismerkedés, majd I-kor közös ebéd. 
Ebéd után a versenyszabályok felolva
sása, utána verseny előtti izgalom. Pont
ban 3 órakor a rendezőség már asztal
hoz ülteti a játékosokat. Rimaszombat 
Iglóval kerül össze s 2:2 arányú eldön
tetlent harcol ki. Szép teljesítmény az
zal az Iglóval, melynek tradíciója van. 
Ebben a küzdelemben átkap. Plot és 
Kocsis győztek.

Nagy az izgalmunk, mert ugyanekkor a 
másik oldalon Eperjes-Kassával 21/2:1 >/2 
arányban végez. A játék este fél 8-kor 
végződik. 8 órakor kitűnő vacsora. Fél 
10 kor lefekvés. Reggel korán kelés, sé
ta a fenyőerdőben, onnan a csúcsra, 
ahonnan Kassa teljes látképe tárul elénk.

szlovenszkói sakkozás történetében már
is előkelő helyet vívott ki magának s 
melynek jutalma 4 plakett és egy dísz
oklevél. Ph. Mr. Bálint.

meg kell alázkodni a Jehova-Istennek 
legalább is az Ö szép napsugarai előtt. 
Mert ő az erős Isten, ki minden napon 
ingyen adta és adja ajándékba világos
ságait, — hogy szemünk lásson ! Gyarló 
földi halandó, vak vagy-e hát ?! Érezned 
kell azt, hogy ki kell nyitni végre — 
halandó ember — testi-lelki szemeinket 
— ugye — hogy jobban lássunk ! Ne 
legyünk tehát dölyfös, gőgös, büszke, ke- 
vély, fennhéjázó, nyegle stb. néven ne
vezhető farizeusok, szerénytelen halan
dók. Hiszen ez volt átka Jeruzsálemnek 
és átka sokszor a keresztényeknek is 
és különösen a profán életnek ! Hanem 
legyünk szelíd, alázatos és szerény pub- 
likánusok, mert ime erről beszél a csöpp
nyi iboiyácska is, miként a virágok kö-

szimbólum arra int, hogy Krisztus a 
szenvedők királya és Megtartója. Köz
mondás szerint: „Türelem rózsát terem."

6. Kék nefelejts. Ez a hűség virága. 
Szimbóluma ez az általános szamaritá- 
nusi és egyéb szeretet gyakorlásának. 
Ez a lelkek összekötő kapcsa. Ez az 
erények között a nyár szépsége — szó
val a hűség szimbóluma. Lásd Petőfi S. 
erre vonatkozó képletes versét: „Örök 
ölelkezés." (Hasonló gondolatok : „Kék 
nefelejts virágzik a tó partján..." a hű
ség és az örök szeretet népies kifeje
zése.) Az „örök" hűség és szeretet ba
bért és győzelmet érdemel!

7. Búzavirág. Ez a növény a munkás
ság és a kenyér körüli buzgóságokról 
beszél. A buzakalászban benne van az

Eszményi virágcsokor.
(Húsvéti számunkból kimaradt.)

Miről beszélhetnének  a virágok?
1. Örökzöld. (Télizöld) Ez a növény 

örökké zöldülésével a tavaszt remélő, 
állhatatos és biztos sikerű várakozásról 
beszél és igy a remény látható és élő 
jelképét képezi. Mint virág, örökké zöl
dülő leveleivel, nem szűnik meg nevé
hez méltó maradni; s átvitt értelemben,

Szalonka-históriák 1937-ben.
Lágy fuvalom az esti szürkületben. 

Szerelem, a tavasz ihlete. Bódit a föld 
szaga s bimbót fakaszt a vékony fűzfa- 
ágon. A szürke erdő pasteli-homályába 
belevilágít a fehér barkás ág. Imboly
gó, apró, kicsi esti lepkék, a tisztáso
kon zúgó éjj bogár. Száraz tölgyfaágon 
mámorittas rigó füttye, fent az égbolt 
azúr végtelenjén gágogó, vonuló vad- 
iudak, a nyugati határ tűzvörös távlatá
ban igyekvő szárnycsapással fekete pon
tok. Éjjeli szállást kereső varjucsapat.

Lobogó tűz az erdő szélén, kürülötte 
vig kacagás, tréfa, bujdosó pohár, sis
tergő szalonna édes illata. A csendes 
este meghitt homályában pisszenve el
húz az első kis „bohó." A zaj, a mámor, 
a búfeledés nagy gyönyörűsége, talán 
maga az élet, az élniakarás, megtorpan 
e kicsiny pisszenésre, itt vannak ök\

Fehér barkát tűzök zöld kalapom 
mellé s vígan fütyürészve ballagok haza. 

*
— Valamikor, amikor vadászni kezd

tem — beszéli egyik vadásztársunk, — 
már jő ideje a húzás után, kiváncsi 
voltam, hogy ugyan hogyan is húznak 
azok a snepfek ? Puskámat vállamra 
vettem s kiballagtam az erdőbe. A tár
saság egy része, már inkább a tűz kö
rüli kaszinózás, mint a szalokahúzás 
kedvéért jött ki, hiszen a szalonkák

már régen fészken ültek, fent a sötéten 
húzódó hegyek oldalán.

— Én a vadászhévtől és kíváncsiság
tól űzve, „standra" álltam. Alig győz
tem a puskát tölteni. Egy tarisznya 
patront lövöldöztem ki a felettem cik
kázó „szalonkákra."

— A társaság már alig várta, hogy 
visszatérjek s elmondjam bősz lövöldö
zésem okát. Ahogy odaértem, kíváncsian 
körülfogtak s vallatni kezdtek, hogy 
mire lövöldöztem? „Szalonkákra",— vág
tam ki meggyőződéssel ! De azt a kutya 
kis madarat nem tréfa meglőni, hiszen 
az úgy cikkázik, mint az ördög !“

— „Cikkázik?" Kérdőn néztek reám.
— Ott repül egy, ni ! —Mutattam fel 

a levegőbe.
A társaság kacagásra fakadt. Jézusom ! 

Én egész este denevérekre lövöldöztem. 
*

Alezredes bácsi az elmúlt évben 24 
esetben volt odakint s az egész huzási 
idő alatt egy darab szalonkát lőtt. Ami
kor ezt nekem négyszemközt bevallotta, 
csupán annyit mondtam rá : „Skandál."

Elmúlt egy év s vele megfordult az 
öreg ur szerencséje. E napokban egy 
este három darabot húzott le az öreg. 
Pokoli volt öröme s másnap széles mo
sollyal újságolta nekem a nagy ese
ményt. Én csak annyit mondjam r á : 
„Das ist doch Skandál!“

Nagy szemeket meresztett az öreg s 
fejcsóválva szólt:

— Hát, szomszéd, tavaly, mikor hu
szonnégyszer voltam kint és csak egyet 
lőttem, azt mondta, hogy skandál. Most, 
hogy egy este hármat lőttem, most is 
azt mondja, hogy skandál, hát mondja 
most már, melyik a valódi skandál?

*
— Kutya módra resteltem magam 

tegnap a feleségem előtt -— beszéli Laci 
barátom.

— A feleségem még nem látott sza
lonkát. Tegnap este kivittem magammal. 
Rossz húzás volt, nem hallottunk semmit. 
Amikor már szedelőzködtünk a „Stand
ról", valami hirtelen elcikkázik előttem. 
Kapom a puskát és püff! Mesterlövés 
volt. A szalonka puffant a haraszton.

— Feleségem felszökik helyéről s ro
han be a sűrűbe. Én is töröm magam 
a bozóton át. Mindkettőnket azonban 
megelőzött Ronel kutyám s ő ért első 
nek a kis áldozathoz. Fejét magasra 
tartva, büszkén aportirozta terítékemet 
s úgy, ahogyan az Írva vagyon, leült 
előttem. Kiveszem szájából a madarat. 
Egy pillantás s mielőtt még feleségem 
megláthatta volna mesterlövésem ered
ményét, hirtelen a sűrűbe dobtam a 
kiaportirozott feketerigót.

*
Egyik: Miért nem jöttél ki tegnap 

szalonkázni ?
Másik : Nem értem rá, de meg nem 

is nagyon hívtatok.

Egyik: Ugyan kérlek, hát kell oda 
meghívó ?

Másik: No és hogy mulattatok?
Egyik : Mesés esténk volt. Tudod ott 

az erdő szélén, a fenyőfák alatt lobo
gott a tűz. A kihozott kolbász pompás 
volt s a vastag szalonnából csak úgy 
csurgott a zsir. Túrót is sikerült jót 
szereznünk, olyan „bacsoszagut", hát 
ezt, kérlek, a sült krumplira kentük. Ez 
valami olyan fenomenális volt, hogy 
feltétlenül megismételjük más alkalom
mal is. Borunk — hála Istennek — elég 
volt, azaz pardon, egyszer mégis be- 
küldtük a soffőrt újabb töltésért. Az 
estnek fénypontja azonban az volt, hogy 
sikerült kibékíteni Gyulát Árpáddal. 
Igaz, hogy ennél az aktusnál, amikor a 
békecsókot váltották, Gyula megbillent 
a széken, az összetört alatta s az egy
más mellett ülők összeborultak, mint a 
kártyasátortábor. Égyik a másikat lökte 
fel. Hát mesés volt, mondhatom, bará
tom, egy ilyen szalonkázás, este kint az 
erdőn, maga a romantika, maga az 
életvidámság, az ifjú tüztől hajtott du
hajkodás.

Másik: No és mi volt az eredmény?
Egyik : Ja igen, az eredmény? Hát, 

kérlek, Árpádnak a zsebéből kicsenték 
az általa felmutatott két szalonka közül 
azt az egyet, melyet tényleg lőtt, Gyula 
pedig másnap reggel öt órakor otthon 
ébredt fel a fürdőkádban. P.F.
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élet forrásának a jelképe, az Isten éltető 
ereje. A munkásság erénye ez a kettő. 
Közmondás szerint: „Munkásság az élet 
sója, a romlástól mely megóvja!" Mint 
szimbólum biztat, lelkesít a nagy jel
szóra: „Ember küzdj és bizva-bizzál 1“ 
(Hasonló gondolat: „Szerencse föl!"... 
mely a bányászok dala — szószólója ez 
általában a jó és balsorsnak és rendü
letlen kitartásnak.) A kitartás erőt jelent.

8. Tulipán. Kelyhe olyan — mondjuk 
— mint a bölcső ágyacskája, ahol a 
csecsemőt ringatják. A bölcső és a szü
lők iránti tiszteletről beszél ez halkan, 
ringatóan, mint a dajka dala. Ez az eré
nyek között szinte egy felkiáltójel Isten 
IV-ik parancsára — vagyis tisztelnünk 
kell szüleinket; nem csak a magunkét, 
hanem a mások szüleit is egyformán. 
Mindenkor szivünkben keli őket hordoz
nunk, hasonló riogatással, amilyen áldo
zatkészséggel ringattak és neveltek min
ket egykoron ők. Ez a szimbólum az 
erények gyönyörűsége, szivet nemesitő 
erkölcsi törvénye.

9. Gyöngyvirág. A lelki gazdagságok 
és kincsek szimbóluma ez 1 Ugyanis az 
összes lelki jóságok, nemes lelki tulaj
donságok kincses bányája, tárháza az 
ilyen vagyon. „A léleknek gyümölcsei: 
Szeretet, öröm, békesség, béketürés, szí
vesség, jóság, szelídség, mértékletesség."

Az angyali jóságok leikéinek egész 
légiója és megannyi koronák szép soro
zata az a lelki érték, melyet Isten ma- 
iasztja által gyűjthetünk az örök életre. 
Ezt sem a moly, sem a rozsda nem 
emészti meg. Ezekre tanít minket a 
gyöngyvirág, hallgatagon — virágnyelven.

10. Fehér liliom. Ez a virágok király
nője ! A lelki tisztaság erénye ; az an
gyalok virága !

Mint szimbólum, a mennyei Paradi
csom örökségéhez vezető torony, mely 
az égre mutat határozott igénnyel, jog

zsebedben. Véletlen, ha banketten a föl- 
szolgáló pincér a tányér helyett frakkod 
selyem plasztronjára önti a mártást. Vé
letlen, ha szalonka helyett baglyot (nem 
bakot, mert ez nem vételen) lösz. Véletlen, 
mikor „ott sírsz, ahol senki sem lát“ és 
mégis tudnak róla, véletlen, ha nálunk ta
vaszonként csak egyszer önt ki a Rima, 
vagy hogyha az ócskavasasoknál nem ta
lálsz — mondjuk — cukrászárut, mint
hogy véletlen, hogy mindez most egy
szerre csak igy megiródott.

^ iT ^rg u s .

Egy lélekemelő jubileum mélysége
sen megható tényéről adhatunk hirt, 
mely március 30 án a Rimamurány Sal
gótarjáni Vasmű r. t. alsósajói bányaüze
mének hivatalos helyiségében folyt le. 
Rumpler Ernő bányafőfelügyelő, a R. S.V. 
r. t. alsósajói bányaüzemének közbecsü- 
lésben és szeretetben álló főnöke ekkor 
töltötte be áldásos életének 60 ik és hi
vatali működésének 35 ik esztendejét. 
A nem mindennapi évforduló napján 
délután az alsósajói bányaüzem körle
téhez tartozó községek képviselőtestü
leteinek küldöttsége, élükön a községek 
birájával s az egyházak lelkészei, nem
különben a tisztviselőikar és bányamun
kások a telepi iroda helyiségében való
sággal meglepték a minden ünnepelte- 
tés elől kitérni szokott jubilánst és 
szívből gerjedt, lélekmelegségge! fűtött 
beszédekben üdvözölték Rumpler Ernőt, 
a jószivü, kedves, igaz embert, aki hi
vatali tevékenysége mellett, mint a Ri
mamurány egyik vezető embere, Alsó- 
sajó és vidékének valóságos jószelleme, 
tisztviselőinek megértő, humánus és 
igazságos főnöke, a munkásságnak nagy 
szociális érzékkel biró, jóságos feljebb
valója, inegsegitője, a közéletben nemes- 
szivjóságu ember, önzetlen barát, akit 
mindenki szeret, mindenki őszintén meg
becsül. Ennek a kifejezője volt a tisz-

„Isten tenyerén" cim alatt szedte 
csokorba és jelenteti meg önálló kötet
ben Telek A. Sándor legértékesebb, vá
logatott költeményeit. — A verskötet 
100 oldalas s ára 9 Ké. lesz.

MEGÉRKEZTEK a tavaszi divatlapok a Li- 
teratura könyv- és papirkereskedésben Já
nosi ucca.

A magyar Dalegylet hangversenye.
A Kassai Zenekedvelők Koszorús Dal
egylete ez évben fennállásának 70 éves 
jubileumát tartja. Ezen házi ünnepélyt 
az országos magyar dalos szövetség 
védnöksége mellett tartják és részt 
vesznek azon a külön meghívott eperjesi, 
rimaszombati és rozsnyói dalegyletek is.

A Rimaszombati Magyar Dalegylet e 
megtiszteltető meghívásnak eleget akar 
tenni, s önnálló számmal is, de az össz- 
karban is szereplést vállal. A kassai ki
rándulás azonban kiadást jelent, ennek 
előteremtése végett rendezi meg április 
hó 10-én a polgári körben és április
17-én az iparoskörben hangversenyét és 
kulturestélyét és kéri a dalt és kultárát 
kedvelő és pártoló nagyérdemű közön
séget, hogy ezen estéket a fent említett 
cél sikere érdekében támogatni szíves
kedjenek.

K ia d ó .
A Masaryk-tér 26. sz. alatt kiadó egy

üzlethelyiség lakással.
B ővebb fe lv ilágosítá ssa l szo lgá l 
R á b e ly  K á r o ly  háztulajdonos.

Hónapos vásár Rimaszombatban.
Rimaszombat városában a hónapos vá
sár folyó április hó 7-én (szerdán) lesz 
megtartva, amelyre mindenféle hasznos 
állat — eladás céljából — felhajtható.

Kína APOLLO mozgó
Szombaton, vasárnap és hétfőn, április 
3-4-5-én ez idény legnagyobb eseménye, 

első plasztikus színezett film :
Audioscop — Egy, kettő, három

Laurel és Hardy. A legmulatságosabb film 
ez évben.

Szerdán, április 7-én szenzációs érdekfe- 
szitő német film:

Kalifornia uralkodója
Luis Trenker. Aranyláz, mely romlást hoz!

Csütörtökön, április 8-án angol film. R. 
Sabatini regénye:

Corbal márki
Nils Aster, Noah Beery. Történelmi film :

mán Muci, Szabó Ica, Gulyás Bözsi, 
Józsa Tercsi jól egészítették ki az 
együttest. — A férfiak sorában Kosina 
Bandi és Misurák Bandi igen jól alakí
tottak, Barczy András, Koller Károly, 
Szabados Andor, Kocsis József jó kise
gítői voltak az együttes hátterének, mint 
Ádám Ilcsi is a cselédleány kis szere
pében. Az egész előadás nagy tetszést 
aratott s másnap este meg is ismétel- 
telték telt ház mellett. — Husvét hétfő
jén este az előadás után tánc követke
zett s a hajnali órákig jól mulatott a 
fiatalság. —hz—

A középszlovenszkói szlovák szin- 
társulat tagjai turnéjuk során váro
sunkba is ellátogattak s itt a múlt hé
ten több sikerült előadást mutattak be. 
Előzőleg Rozsnyón játszott a szlovák 
szintársulat, március 22. és 23-án, a 
lehető leggyengébb érdeklődés mellett, 
mert, mint a Rozsnyói Hírlap Írja, a 
két előadás bruttó bevétele hatszázhat- 
van (660) korona volt. — A harmadik, 
március 24-ére kitűzött előadást az 
abszolút részvétlenség miatt meg sem
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gal és sikerrel a tiszta lelküek felma- 
gasztására.

*  *

Az élet szép! De nagy ellensége a 
bűn, melynek vége a bünhődés és a ha
lál. Krisztus jött, — győzött.

Pedagógus.

A „Véletlen"-ről,
- igen, igy: nagy V vei — sok szó esett 

már, „mióta lant és duda szól“, mert hi
szen a Véletlen örökidöktőlfogva való s az 
emberiség sorsában is nemkevésbbé sze
repet játszik azóta, amikor, — egész vé
letlenül, — a sok bolygó közül éppen a 
Földnek lett lakója az Ember.

A Véletlen kelt a helyzet adottságából 
örömöt vagy bánatot, gondolkodóba ejtve 
egy-egy véletlen esetnél, hogy hát tulaj
donképpen miért is történt mindaz úgy, 
ahogy éppen nem reméltük volna.

A Véletlennek tulajdoníthatjuk minden
esetre, ha — bocsánat — a sok önző, hár
pia anyós közül egyikünknek-másikunk- 
nak — véletlenül — jó akad, a Véletlen 
játéka, mikor a fejünk fölött összeomló 
ház törmelékeiből épen kerülünk ki. Vé
letlen ha a légitámadás alatt a bomba 
helyett a figyelő pilóta kesztyűje esik a 
fejedre, de megérthető, mert a Véletlen 
szeszélyesebb a legszeszélyesebb asszony 
nál s játéka valóban kiszámiihatatlan.

Véletlen, ha csak asszonykorodban s 
akkor is egész véletlenül az újságból tu
dod meg, hogy egykori negyedik elemista 
osztálytársad komoly érzéseket, nagy ter
veket és szándékokat táplált irántad a jö 
vőre. Véletlen, ha fodrászod borotválko
zás közben állad helyett a füledet vágja 
meg, vagy — a nőknél — a festőszert 
hajzat helyett az arcra loccsantja. Vélet
len, ha valaki hegymászás után az étte
rem parkettjén töri el lábát. Véletlen ha 
a szék helyeit emellé ülsz. Véletlen, ha 
ott vakaródzol, ahol nem viszket. Véletlen, 
mikor haragosod helyett jóbarátodat le- 
gyinted alaposan arcon. Véletlen, ha ár
verezted hiteleződnél könyörületre s a 
fösvény feléd tárult markában aranyra 
találsz. Véletlen, mikor f  izetés alkalmával 
pénztárcád helyett zálogcéduldt találsz

telgők üdvözlő beszéde is, amelyek fo
nalának végeszakadtával meghatottan 
köszönte meg a jubiláns a nem várt 
ünneplő megemlékezést, majd a telepi 
kaszinóba vonult át a társaság, ahol a 
fehérasztal mellett a késő esti órákig 
maradtak együtt, mialatt számos pohár
köszöntőben méltatták a nemesen érző 
férfiú, hőn szeretett hivatalfőnök, a 
munka nagy emberének hervadhatatlan 
érdemeit. A tisztelgők az évforduló al
kalmából több kedves emléktárggyal is 
figyelmeskedtek s fejezték ki igy is sze- 
retetüket és becsülésüket a jubilánssal 
szemben.

A SzMKE legközelebbi előadóestje,
mint már múlt számunkban jeleztük, f. 
hó 6-án, kedden este 8 órai kezdettel a 
városháza tanácstermében lesz, mikor is 
az előadói tisztet Szántó György zene
esztétikus tölti be, aki „Bartók művé
szete a kultúrtörténetben és szociológi
ában" címmel ad elő. Az előadás iránt 
nagy az érdeklődés.

Halálozások. Lecsó Júlia emberi 
gyöngeségben eltöltött életének 51-ik 
évében március hó 30 án jobblétre szen- 
derült. Őszinte részvétmegnyilvánulás 
mellett f. hó 1-én temették.

Súlyos csapás, nagy veszteség érte 
Dobó Endre helybeli asztalosmestert. 
Neje született Ibos Sára asszonyi hiva
tásának áldozatként 30 éves korában f. 
évi március 29-én kiszenvedett. Az uj 
emberéletadás közben életét vesztett fia
talasszony temetése március 30-án nagy 
részvét mellett ment végbe.

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

A református egyház vasárnapi is 
kólájának március hó 28 iki előadása 
is telt házat vonzott és a harmadszor 
is lejátszott műsorszám osztatlan tetszést 
aratott. Itt említjük meg, hogy mindhá
rom előadáson a szereplők maszkirozá- 
sát a Káposztás és Gábor fodrászüzlet 
tulajdonosai végezték nagy hozzáértés
sel. A vasárnapi iskola nagyszerű elő
adásai maradandó emléket hagytak hátra 
a nagyszámú nézőközönség soraiban és 
szép összeggel gyarapították a „Ref. 
Szeretetoithon" alapját.

A rimaszombati főiskolások jóté- 
konycélu táncestélyét f. hó 3-án, szom
baton este tartják meg a Tátra szálló 
nagytermében. A helybeli szegénysorsu 
főiskolások felsegélyezését célzó mulat
ság bizonyára méltó támogatásban ré
szesül.

Műkedvelői előadás Feleden. A fe
ledi református énekkar neves műked
velőgárdája husvét hétfőjén általános 
nagy sikerrel mutatta be a „Szökik az 
asszony" cimü operettet. Az előadást, 
mely telt ház előtt folyt le, a szereplők 
kiváló, nagyszerű játékbeli ügyessége jel

lemezte, a főszerepben Szegedy Bözsi, 
Béres Margit és h'uszthy József brillí
roztak. A szűk keretek dacára a rende
zés kifogástalan volt, amiért főleg Des- 
sewffy Árpádnét és Bartha Ferencnét 
illeti teljes elismerés és dicséret. Az 
olykor szűnni nem akaró tapsokban ki
fejezett elismerésre valamennyi szereplő 
méltán rászolgált. Az előadást táncmu
latság követte.

A Karitász műkedvelő előadása.
Husvét második napján este derék mun
kát végeztek a Karitász-egyesület mű
kedvelői a kath. olvasóegylet színpadán. 
Előadták Móricz Zsigmond „Nem élhe
tek muzsikaszó nélkül" négy felvonásos 
vigjátékát. Az erőteljes magyaros, szel
lemű darab próbára tette a műkedvelő
ket, de ők a próbát sikeresen megállot
ták és kitűnő játékot produkáltak, Pitko 
József gondos, körültekintő rendezésével. 
Balázs főszereplő nehéz szerepét Bodor 
László játszta meg nagy erővel s a vé
gén helyes megpuhulással a hitvesi sze
relem helyreállító hatása alatt. Partnere 
Sebő Bözsike volt Pólika fiatal asszony 
szerepében. Ő is méltó módon adta azt 
a külömböző nüanszok változatain ke
resztül. Vladár Bözsi, Lippa Piri és 
Diczky Margit nénikéi kitünően alakí
tott szerepek voltak és a fiatal leányok 
meglepően jól beletalálták magukat az 
öreg nénik jól maszkírozott szerepébe. 
Vladár Piri kitünően adta a kislány 
kotnyeleskedő szerepét. — Bartha Ica 
igen jó volt mint kacér Veronika, Bróz-

tartották. A fiaskóval végződött rozsnyói 
színházi vendégjáték — mint a Safári- 
kov Kraj Írja — „szégyene a rozsnyói 
cseheknek és szlovákoknak."

A magyar gyermeknyaraltatási és 
gyermekvédő egyesület előkészítő bi
zottsága munkálatainak befejeztével sor 
kerül folyó hó 5-én az alakuló közgyű
lésre, melyet jelzett napon délelőtt 11 
órakor Érsekújváron a városháza nagy
termében tartanak meg. Az előkészítő 
bizottság élén Jaross Andorné, ez a lel
kes uriasszony áll s a bizottság megbí
zásából ő bocsátotta ki a meghívót is

amely az egyesület megalakítására vo
natkozólag a többek között ezeket 
mondja: „Ennek az emberbaráti egye
sületnek megalakítására különösebben 
ösztönöz az a tény, hogy nekünk ma
gyaroknak nincsen karitatív és ember
baráti tevékenységgel foglalkozó orszá
gos egyesületünk és éppen ezért a ma
gyar gyermekek, különösen a munka- 
nélküli magyar munkások gyermekei 
elszomoritóan mellőzve vannak a más 
nemzetiségű gyermekekkel szemben." 
Isten áldása kisérje a kezdeményezők
s a megalakítandó egyesület munkáját!

I*Tavaszi felöltők és ruhák i  ♦ ♦
♦ beszerzése előtt, saját ér- ♦
♦ dekében tekintse meg nagy ♦

I választékáról és olcsó árai- *
mm ról már közismert B i  ♦

férfi, fiú és gyermekruha-raktáramat. 1 
G Y U L A I  l

ruhaárűháza Rimaszombat Masaryk-t. f

Filmszínház. Folyó hó 3—4—5 én a 
filmtechnika ujabbi csodájában lesz ré
szünk. Bemutatásra kerül ugyanis az 
„Audioscop" plasztikus filmképsorozat, 
mely sztereoszkop metódus alapján ké
szült. Ezen plasztikus képek úgy hat
nak, mintha kilépnének a vászonból és 
az emberek önkéntelenül védelmi állás
ba helyezkednek. Ezen plasztikus képek

Foto készülékek és cikkek l é p t e i m  G. Váiossy & W U - n é l ,
Rimaszombat, Masaryk-tér 2. sz.
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különös hatása azonban csak úgy ér
hető el, ha azokat zöld és piros szem
üvegen át nézzük és pedig baloldalt 
zöld és jobboldalt pirossal.

Majd ez „Egy-kettő—három" cimü 
filmbohózat kerül sorra, melyben Laurel 
és Hardy skót ruhában kacagtatnak 
meg pompás mókáikkal s melyben 
egyik túl akar tenni a másikon.

Folyó hó 7-én „Kalifornia uralkodója" 
cimü német nyelvű film kerül színre 
Luis Tenkerrel a főszerepben.

Folyó hó 8-án „Corbal márki" cimü 
angol film kerül lepergésre, mely a 
francia forradalom epizódjait vetíti elénk. 
Varén kormánybiztos a börtönben lelt 
Kleonie grófnőt akarja magáévá tenni, 
de ennek sikerül megmenekülni férfi- 
ruhában, megsebesül és Corbal márki 
kastélyába kerül. Corbal védelmébe ve
szi, nem törődvén azzal, hogy Varén 
guillotin alá akarja hurcoltatni. Varén 
nem tud Corbal fölé kerekedni s kegy- 
vesztetté lesz a nép előtt. Főszereplők: 
Nils Asther, Harel Terry és Hugh Sin
clair.

A  „Göm ör“ p an aszkön yve.

Tisztelt Szerkesztő Ur!
Talán az árvízből kifolyólag, de nem 

tudom biztosan, annyit azonban látok, 
hogy a Nagyhid-utcától végig a Rima
parton a szennycsatorna aknái is a föld 
szinéig tele vannak valamivel, hogy ki
nek kellene erre ügyelni, nem tudom, 
de lehet, hogy a Szerkesztő ur fogja 
tudni, annyit azonban megállapítottam, 
hogy mivel a szennyvíz nem tud eljut
ni a csatornán, igy kénytelen visszafelé 
a közeli pincékbe hatolni s ezért hiába 
pumpáljuk állandóan a vizet, még a 
Jánosi-utcai pincékből is, mert állandóan 
visszajön. Lehet, hogy akinek ezt látni 
kellene, nem igen néz le a földre, mert 
máskülönben észre kéne neki venni, 
hogy mi van a csatornával ? — Igen 
kérném, Szerkesztő ur, a „Gömör" pa
naszrovatában helyt adni ennek közlé
sére. Egy állandóan vizet pum

páló városi lakos.

Kifizetik-e végre a magyar posta- 
takarék pénztári betéteket.

(Interpelláció az összkormányhoz 
a volt magyar postatakarékpénz
tári betétek kifizetése tárgyában. 
Beadják: Hokky Károly szenátor 
és társai.)

Köztudomású, hogy a postataka
rékpénztárakban azok az egészen 
kis emberek szokták elhelyezni 
pénzeiket, akik legkeservesebben, 
legnehezebben keresik kenyerüket. 
Legkisebb pénzű emberek is, akik 
bár tudják, hogy a postatakarék
pénztárak adnak legkisebb kama
tot, de ott látják legbiztosabb he
lyen sok fáradtsággal s verítékkel 
szerzett pénzüket.

A volt magyar postatakarékbe
tétek kifizetése csaknem a köztár
saság fennállása óta húzódik. Már 
1922. november 7-én létrejött az 
egyezmény (147/9 Tgy. sz.) Ma- 
gyarország-Csehszlovákia és a töb
bi utódállamok között. Ekkor meg
állapították az e cimen a csehszlo
vák köztársaságnak járó összeget, 
amely a kamatok beszámításával 
134,445.303 régi koronát tett ki.

A prahai postatakarékpénztár 
a budapesti postatakarékpénztár
tól már réges-régen megkapott 
64,470.000 K névértékű 4 százalé
kos kamatozású koronajáradék köt
vényt. Ez képezte a csehszlovák 
fedezet fő részét.

A többi államokkal is régen meg 
van a megegyezés.

A lebélyegzéskor illetékeket kel
lett fizetni. Vagyondézsmát vetett

ki a pénzügyi hatóság a postata
karékbetétekre — mint a magyar 
közmondás mondja: „Holtra tették 
az elevent." De még egy fillért sem 
láttak. Az 1937. évi költségvetés
ben is hiába kerestem a betétek 
kifizetésére felvett összegeket. Eb
ből azt következtettem, hogy a kor
mány még ez évben sem szándék
szik kifizetni ez összegeket, ame
lyeket vérével és verejtékével szer
zett a legszegényebb néposztály.

A kifizetésnek most már a kor
mányon kivül semmi akadálya nincs. 
Amennyiben a törvényhozó testü
lettől egy pótköltségvetés kereté
ben kérné a kormány, bizonyára 
megkapná a felhatalmazást e beté
tek kifizetésére.

A tarthatatlan jogi állapottól el
tekintve már tisztán emberi szem
pontokból is méltányos és szüksé
ges volna, hogy a kormány leg
sürgősebben intézkedjék, hogy e 
betéteket a lehető leggyorsabban 
visszafizessék. Számos kisember 
méltó elkeseredésének okát szün
tetné meg ezzel a kormány.

Mindezek alapján tisztelettel kér
dem az összkormányt: 

hajlandó-e sürgősen intézkedni, 
hogy a volt magyar postatakarék
pénztári betétek a lehető legsürgő
sebben kifizettessenek.

Prága, 1937. március hó.
Hokky Károly szenátor.

S P O R T .
A ŐsAF—MLSz Középkerületének
VIII. számú hivatalos közleménye.
Csizmadia Lajos Hodejovoi SC—Fele

di TC IV. l-től utóbbi egyesületnél já
tékjogosult.

1937. III. havi átlépésekből 6 havi 
nyilvántartásba helyeztük :

Babarik István : R. Törekvés SE—Fe
ledi TC (okmányt!).

Buresch József: R. Törekvés SE—Fe
ledi TC.

Kalmár Tibor: Polgári TE—Füleki TC.
Hegedűs József: Losonci AFC—Kas

sai SC (Egyesület: 8. § !!).
Figyelmeztetjük az egyesületeket, hogy 

a 6 havi nyilvántartásba helyezett játé
kosoknak játékengedély csak az első há 
rom hónapban adható, azután beérke
zett kiadatásokat a Szövetség nem vesz 
figyelembe, hanem tovább is 6 havi nyil
vántartás marad. Úgyszintén követelés 
bejelentése az utolsó, 6-ik hó 25 ig ér
vényes. 26-án bejelentett követelés ér 
vényteien. Ugyanígy figyelmeztetjük arra 
is, hogy ezentúl ha az átlépéseknél nem 
fut be 1—3-ika között az illeték, vala
mint visszavonásnál is, akkor azonnali 
érvénytelenítés következik. Fontos !!

Azon egyesületeket, amelyek úgy a Ke
rülettel, mint a hivatalos lappal (Gömör) 
szemben fennálló tartozásaikat április 
hó 7-ig nem rendezik, azonnali fel
felfüggesztésre fogjuk javasolni a Sző 
vétségnek.

Fölhívjuk ama egyesületeket, amelyek 
a Kerületi Ifjúsági Bajnokságban 2 csa
pattal óhajtanak részt venni, hogy ebbeli 
szándékukat április hó 15 ig a Kerület
nél jelentsék be.

A március hó 21-én Tamásfalvára ki
sorsolt és félbeszakadt TMSC—RTC I. 
oszt. bajnoki mérkőzés elmaradt 60 per
cének lejátszását a Direktórium május 
hó 6 ikán Tamásfalván rendeli el.

A február hő 28-án Losoncon leját
szott TMSC—LAFC barátságos mérkő
zés be nem jelentése miatt a Direktó
rium mindkét egyesületet 30—30 Ke 
pénzbüntetéssel sújtja.

A március hó 14-én megtartott SK 
Banská Bystrica—LAFC barátságos mér
kőzés be nem jelentése miatt a Direk
tórium a LAFC-oí 30 Ke pénzbírsággal 
sújtja. (Megfellebezve el. által.)

A Direktórium a II. oszt. sorsolást a 
következőképen ejtette meg:

Április 11 : Feledi TC—LAFC XI.
Április 18: R. Törekvés XI.— LAFC XI.
Április 25: Törekvés XI.- Feledi TC.

Füleki Vasas SC megszűnt. ASC XI. 
visszalépett.

Az Ált. Rendszab. 20-ik §-a értelmé
ben a Hodejovoi SC, Pelsőci SC és Tor
naijai SC egyesületeket a Szövetség Ke 
10'— rendbírsággal sújtotta, mivel a no
vember 1-i játéknévsor elösmervényét 
dec. 31-ig, majd meghosszabbításra ja
nuár 31-ig nem küldték be.

Fölhívjuk az egyesületek figyelmét, 
hogy a középkerüleíi Bírák Testületé 
folyó év május hó 2-án football-biró 
vizsgát tart Rimaszombatban. Jelentkez
ni lehet Írásban április hó 25-ig Grün- 
baum László B. T. előadónál Luéenec, 
Vajanská ul. 20. A 30'— Ke vizsgadij 
előre befizetendő. Az egyesületeket sa
ját érdekükben fölhívjuk, hogy minél 
nagyobb propagandát csináljanak.

Fölhívjuk az összes egyesületeket, 
hogy az összes ifjúsági játékosaik részé
re a szükséges orvosi bizonylatot és 
szülői beleegyezést április hó 15-ig ter
jesszék be, mert elleneseiben a SZIB a 
játékjogot megvonja.

Rimaszombat, 1937. április 1.
Bokor Dezső s. k. Briinner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T E  A L L .
Húsvéti sportesemények.

A húsvéti ünnepekre hirdetett prog
ramúiban az utolsó pillanatban — a ren
dező helyi sportegyleiek hibáján kivül 
— változás állott be. A budafoki MTE 
útlevél nehézségek miatt nem tudott 
jönni s csak az utolsó napon, véletlenül 
sikerült helyettesről gondoskodni a kas
sai Törekvés csapata személyében, 
amely történetesen szabad volt. Az esős 
időjárás, felázott talaj károsan befolyá
solta a mérkőzéseket, igazi szép játék 
nem tudott kifejlődni. A látogatottság is 
mérsékelt volt.

A vendégcsapat vezető helyen áll a 
kassai kerületi bajnokságban s a hely
beli Törekvéssel való mérkőzés össze
hasonlításra adott alkalmat két kerület 
játékszinvonala között. Az összehasonlí
tás a helybeli Törekvés javára ütött ki 
kedvezően, amely játéktudás tekinteté
ben felette ál a vendégcsapatnak.

Rimaszombati Törekvés Kassai Tö
rekvés 3:1 (3.0). — Biró : Lakatos.

Husvét vasárnapján, a felázott talaj 
dacára, elég élénk, fordulatos mérkő
zésnek voltunk tanúi. Az első félidőben 
a helyi csapat jelentős fölényt tudott 
kiharcolni, aminek hárem szép gól a 
kifejezője. A kassai csapat csak jó vé
delmének köszönheti, hogy a játék ezen 
részében a gólarány nem lett számára 
még súlyosabb. A helyi Törekvés azon
ban az első félidőben félig-meddig el
készült erejével s a második félidő túl
nyomórészt a kassaiaké volt.

A helybeli Törekvés csatársorának 
legjobbja Szmrekács volt, aki legjobb 
napjaira emlékeztető elánnal játszott. 
Utána Kerekes következik, aki a hal
szélen jól bevált. Árvaynak a kondíciója 
nincs rendben. Éliás egy félidőn át 
játszott biztatóan. Tromka játéka meddő 
volt. Barczy sem volt teljes értékű har
cos. A fedezetsorban csak Rtz volt vé
gig jó. Szlovencsák teljesítménye esett 
a mérkőzés vége felé. Kaíznak nem telt 
ereje a második félidőre. A hátvédek 
közül Simon volt jó. Lőkös többször 
bizonytalankodott. Gajarskynak komo
lyabb dolga alig akadt, a gólban kissé 
bene volt.

A kassaiak legjobbjai voltak : Princz 
kapus, Tróják hátvéd, Barbarifs és Zá- 
reczky fedezetek, Kovács és Blitzner 
csatárok.

A Törekvés góilövői: Kerekes, Ríz és 
Éliás.

Biró kifogástalan volt.
Törekvés XI—Feledi TC. 9:0. (Eiő-

mérkőzés.) — A Törekvésből kiváltak : 
Podhraczky, Gyürék, Humay II., Fuchs.

Slovan—S K Tisovec 5:2. A Tiszol 
ezon vendégszereplő S!ovan szép győ
zelme.

Kassai Törekvés—Slovan 5:0 (3:0).
Biró : Mihók.

Husvét hétfőn szakadó esőben, kis
számú közönség előtt kétszer 30 perces 
mérkőzést vívott a két csapat. A több 
tartalékkal (Járosi, Nohl, Petrusz he
lyén) játszó Slovan csak ideig-óráig tu
dott ellenállni a Törekvés támadásai
nak s a nagyobb tudásnak. A gólok sú
lyos védelmi hibákból estek. A Slovan-

bó! csak Schachtert, Vargát lehet ki
emelni, a többiek mélyen formájuk alatt 
játszottak. A Törekvés tetszetősen ját
szott. — Mihók jó biró volt.

Törekvés ifj.—Slovan ifj. 6 3 (Eiö- 
mérkőzés.)

A Törekvés vasárnap a Tamásfalai 
MSC csapatát látja vendégül bajnoki 
mérkőzésre. A mérkőzés Derbynek szá
mit, mive! a tamásfaiai csapat a kerü
leti bajnokság egyik legjátékerősebb 
együttese. Igen erős, eiszání küzdelemre 
van kilátás, mivel a TMSC rendszerint 
a Törekvés elleni játékával szokott leg
jobb formájához felfutni. A Törekvés 
viszont kifejezésre kívánja juttatni, hogy 
kivételes helyet foglal el a kerületi baj
nokságban s bizonyára mindkét pont 
elhóditására fog törni. — Remélhetőleg 
végre-valahára az időjárás is kegyes 
lesz már a sportolókhoz s szép időben, 
nagyszámú közönség előtt fog leját
szódni az érdekes mérkőzés. Kezdődik 
délután fél 4-kor. Előtte fél 2-kor elő 
mérkőzés.

A Slovan Besztercebányán az ottani 
SK-val találkozik zsupabajnoki mérkő
zés keretébeu. A Slovannak idegenben, 
nehéz ellenfél ellen kell magát rehabi
litálnia a tavaszi balsikerekért, amit 
lelkes, odaadó játékkal érhet el.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Használt ZONGORA eladó.
Rimaszombat, Stefanik-utca 23. sz. a,

Foto-gépek
és cikkek legnagyobb 

választékban és
leg o lcsó b b  árban  a

BOKOR dregériában.
Különféle használt, igen jó karban levő

házi és kerti bútorok
eladók. — Érdeklődők Masaryk-tér 18.

szám alatt kapnak lelvilágositást.

L egm odernebb

F o g á sz a ti munkák
Götnöri utca 16. sz.
4— az emeleten —|

M A N D E L  E .
vizsgázott fogtechnikus.

B útorozott vagy butorozatlen szobák, 
konyha-használattal, esetleg anélkül 
M asaryk-tér 13. szám a la tt kiadók.

S a r o k h á z
beépíthető telekkel Pokorágyi- 
utca 1. sz. eladó. — Értekezni 
ugyanott lehet.

H a szn á lt, erős

tölgyfa hálószoba bútorok
jutányos áron eladók. ]►
Rimaszombat, Stefanik utca 7.

Nemesített szőlőültetvényeket
csemege és borszőlőre minden 
nemben és Mátyás, János, Piro- 
vano, Síark és Kühlman-fajokat 
gazdag választékban szállít leg
jobb minőségben:

J.  P O L Á K
szőlőiskolája: Velké-Pavlovice (u. Hustopece) 

Kérjen ingyenes árjegyzéket és a 70 leg
jobban bevált fajta jegyzékét. "VJBi

Kiadó.
Julius hó l-től 4 szobás lakás 
fürdőszobával. Vasut-u. I. alatt. 

Ugyanott egy
ü z l e t h e l y i s é g  is  kiadó.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R á b e ly  K á r o ly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


