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A Rimaszabályozás ügye,
mellyel múlt számunkban már 
ugyanezen a helyen foglalkoztunk, 
a város képviselőtestületének ápr. 
29-iki közgyűlésén nagyobb vihar
nak lett okozója.

A vihart a rakoncátlan folyó 
annyi bajt csináló kiöntéseit meg
szüntetni hivatott szabályozási mun
kának késedelmes megkezdésére 
vonatkozó bejelentés és illetve azon 
megállapitás idézte elő, hogy a vál
lalkozó ez idén a munkát összesen 
6 azaz hat munkással kezdette 
csak meg, mikor a városban ettől 
a nagyszabású munkától mintegy 
négyszáz munkanélküli vár kenye
ret, a helybeli iparos- és kereskedő
társadalom pedig üzleti fellendülést.

Több felszólalás után a közgyű
lés — amint ezt múltkori vezér
cikkünkben mi is tettük s kértük 
az intézkedést a teljes munka fel
vételére — megállapította a sür
gősséget s elhatározta, hogy ebben 
a halaszthatatlanul sürgős és min
den tekintetben fontos ügyben fo
lyó hó 17-én küldöttséget meneszt 
a pozsonyi országos hivatalhoz.

Elvárjuk, hogy akkor, amikor 
nemcsak az árvizveszedelmek lik
vidálásáról, de a kenyértelen mun
kanélküliek életlehetőséget nyújtó 
megsegítéséről is van szó, az or
szágos hivatal a hozzáforduló kül
döttséget nem fogja csupán szép- 
hangú Ígérettel hazaküldeni, hanem 
sürgősen intézkedik a munka teljes 
iramban történő felvétele és illet
ve tovább folytatása iránt s uta
sítja a vállalkozót, hogy nagyobb 
szakaszok munkába vételével éven
te minél több munkást alkamazzon.

Ezt a fontos ügyet a napirenden 
megelőzte a már annyira ismere
tes s lassan-lassan helyi óriáskí
gyóvá növekedett, ugyancsak fon
tos Stredo-ügy, amelyben a városi 
közgyűlés a legfelsőbb közigazga
tási bíróságnak a Dr. Daxner Vla
dimír volt kormánybiztos és a 
Stredo között a városi villanytelep 
eladására irányuló szerződés s il
letve az azt jóváhagyó hatósági 
végzés megsemmisítésére vonat
kozó határozatát tudomásul véve 
utasította a várost a Stredoval való 
újabb tárgyalások felvételére.

Erősebb vitát keltett az itteni 
sportpályán létesített tribün épitési 
munkálatainak tovább folytatása. 
Ebben az ügyben, a pálya tulaj
donjog kérdésének kikapcsolása 
mellett, úgy döntöttek, hogy a tri
bünt a város teljesen felépitteti, a 
tribün használatáért a sportegye
sületek mérkőzésenként 120— 120

koronát fizetnek s a sportegyesü
letek évi szubvencionálására — elég 
szűkmarkuan — 1000, mond egy
ezer koronát illesztenek be a költ
ségvetésbe.

A városi képviselőknek a sporttal 
szemben megnyilvánuló mostoha 
bánásmódjával és az ebből szár
mazó sérelmekkel közelebb bőveb
ben foglalkozunk.

A városunkban létesítendő uj 
mozgószinházengedély ügyében az 
Iparoskor beadványa mellett foglalt 
állást a városi közgyűlés, habár a 
koncesszió elnyerésére — értesü
lésünk szerint — más pályázónak 
vannak — sajnos — kilátásai és 
a magyar igények honorálására, 
akármint is Ígérgetik, ezúttal sem 
gondolnak.

Elhatározták a szegényház mö
götti terület felparcellázását, házak 
építésére, kimondván, hogy ezen 
telkeken csakis emeletes épületek 
létesithetők. — A községi emlék 
könyv bizottság jelentését tudomá
sul vették s ezeken kivül több il
letőségi, bérleti és adminisztrációs 
ügyet intézett el a közgyűlés.

A Rimaszabályozási munkálatok 
késlekedése és lassúbb tempója 
miatt érthetően nyugtalankodó és 
már a tüntetés eszközéhez is fo
lyamodó, kenyértelen szegénység
ben tengődő munkanélküliek a vá
rosi közgyűlés határozatát, a gyors 
intézkedést vegyék megnyugvással 
tudomásul és jóban bizakodó re
ménységgel nézzenek az ebben az 
ügyben eljáró küldöttség utjának 
sikerét jelentő kedvező felsőbb ha
tósági sürgős intézkedés elé.

Tuisitás a M É p a r is liM
A felsöipariskolák célja : műszaki szel

lemi munkások kiképzése, ellentétben az
zal a közfelfogásba itt-ott átment né
zettel, hogy az intézet „művelt iparoso
kat" nevel. Hangsúlyozzuk, hogy a kéz
műiparra való előkészítés teljesen kivül 
esik a működési körünkön, a tanulók 
az intézeti műhelyekben foglalkoznak 
ugyan kézi munkával, de nem azért, 
hogy majdan abból éljenek, hanem hogy 
a gépészet anyagaival, s azok megmun
kálási módjaival közvetlenül megismer
kedve, megszerezzék azt a gyakorlatias
ságot, amely a tervező munkánál épp 
oly nékülözhetetlen, mint az elméleti 
tudás.

Normális időkben végzettjeink legna
gyobb része a gyáriparban helyezkedik 
el, ahol túlnyomóan tervezéssel foglal
kozik. Újabban az autóipar fellendülése, 
a minden téren meginduló rohamos me- 
chanizálás, a központi fűtés terjedése, a 
villamosság kiterjedt és egyre fokozódó 
alkalmazása, — sok kisebb gépjavító 
műhely felállítását tette szükségessé,

amelyek vezetésére végzettjeink kivá
lóan alkalmasak. Hogy e tekintetben 
megkönnyítsük tanítványaink dolgát, az 
elméleti és gyakorlati kiképzésen kivül 
felvettünk tantervűnkbe oly tárgyakat 
is, amelyekre az önállóságra törekvő 
embernek van legtöbb szüksége, s ezek: 
a munkaorganizáció, kalkuláció, ipari 
könyvelés és levelezés. Intézetünk tehát 
teljesen a gyakorlati életre szabott ke
rek és befejezett kiképzést nyújt, amely 
már semmiféle iskolai kiegészítésre nem 
szorul. így tanítványaink az érettségi 
vizsgával tanulmányaikat korán, 18—19 
éves korukban befejezik, — hacsak nem 
akarnak főiskolai tanulmányokat foly
tatni, — egyenesen a gyakorlatba lép
hetnek. Az itt nyert érettségi bizonyít
vány egyenrangú a középiskoláéval, s 
bizonyos feltételek mellett megadja a 
jogot a műszaki főiskolák látogatására. 

*
Magyar tannyelvű gépészeti felsőipar

iskola csakis egy van Szlovenszkón és 
pedig Kassán, mint a csehszl. állami 
felsőipariskola magyar tagozata.

A kassai felsőipariskola magyar tago
zatába való jelentkezés határideje junius 
28 ika. Ezen a napon bonyolódik le a 
felvételi vizsga és a beiratás is. Ha a 
létszám nem telnék be, akkor az idén 
kivételesen lesz még szeptember 1-én 
is felvételi vizsga, melyre már a nagy
szünidő alatt is lehet jelentkezni.

A négy-évfolyamos iskola első évfo
lyamába oly, a 14-ik életévüket betöl
tött tanulók vehetők fel, kik valamely 
középiskola (gymnázium, reálgymnázium) 
négy osztályát, vagy a polgári iskolával 
kapcsolatos továbbképző tanfolyamot 
eredményesen bevégezték. Ezektől elő
zetes mühelyi gyakorlatot nem követe
lünk.

Akik 3 gymnáziumi vagy 4 polgári 
iskolai osztályt oly jó eredménnyel vé
geztek, hogy egyetlen elégséges osztály
zatuk sincs, szintén jelentkezhetnek fel
vételre, ha igazolni tudnak 1 évi mű
helyi gyakorlatot.

A felvételi vizsga, amely mindenkire 
nézve kötelező, kizárólag Írásbeli, s ki
terjeszkedik a magyar nyelv és a szám- 
tan-mértannak a középiskola első négy 
osztályában végzett anyagára.

A részletkérdéseket illetőleg kimerítő 
felvilágosítást nyújtó intézeti prospek
tust kívánatra postafordultával küld:
„A csehszl. áll. ipariskola igazgatósága“ 

KoSice, Komenského ul. 2.

Gazdasági szabadság.
A technika bámulatos fejlődése 

természetszerűit megkönnyitené az 
emberek egymáshoz való közele
dését és a népek, országok közle
kedését hihetetlenül meggyorsíta
nák az újabb fölfedezések nyomán 
támadó vívmányok. De a valóság
ban éppen az ellenkezője történik 
ennek. A népek és országok húsz 
év óta a túlfűtött nacionalizmus ta
laján fejlődnek és éppen ezért va
lóságos kinai falakkal veszik körül 
magukat a gazdasági élet nagy ká
rára.

A háború előtt az emberiség jó

akarattal, megértéssel, mondhatnék 
szeretettel nézte más országok és 
földrészek lakóit és ami a földnek 
egyik szögletén termett, vagy amit 
az ipar előállított, azt szívesen vit
ték a világ legtávolabb fekvő or
szágaiba és ott is szívesen fogad
ták azt, amit másfelől hoztak.

Abban az időben a legsötétebb 
Afrikából, vagy a legtávolabb fek
vő Ausztráliából könnyebb volt va
lamit megkapni, mint manapság 
Európa közepén a szomszéd or
szágból.

Most a vámhatárok hatalmas ki
nai falak módjára zárják el az or
szágokat egymástól. A tetejébe az
után jönnek a rettentő útlevelek, 
vizumok, amelyeket az emberek 
széttagolására talált ki a bürokrá
cia, mindenképen megakarván ne
hezíteni a szabad közlekedést és 
forgalmat az emberek között.

Pár év óta azután betetőzte ezt 
az elzárkózást a deviza korlátozás, 
amely a kinai fallal való elzárkó
zást még teljesebbé tette s melyet 
folyó hó 1-től még jobban meg
szigorítottak.

Az útlevelek, vizumok és devi
zaengedélyek megszerzése hóna
pokig tartó akadályokat gördit a 
közlekedés és forgalom útjába.

A világ egyik részéből árukat 
szállítani a másikba ma már nem 
technikai kérdés többé, mert a fej
lődő technikai ujitások bámulatos 
gyorsasággal elintéznék a szállítást: 
hanem jönnek a devizakorlátozások, 
kiviteli és behozatali engedélyek, 
kontingetálások. Ezeknek összega
balyodott rendszertelenségében ne
héz eligazodni és ezek olyan sú
lyos akadályai a szabad forgalom
nak, a gazdasági élet szabad leve
gőjének, mintha a közlekedést most 
is középkori gályák, vitorlás hajók 
hosszú mozgásai végeznék.

A világ gazdasági vérkeringé
sének evvel a megakasztásával 
igen nagy károkat okoztak a rö
vidlátó politikusok, akik még min
dig a túlfűtött nacionalizmus szem
pontjai szerint intézik az országok 
és népek ügyeit.

Rendeletekből, törvényekből, en
gedélyekből, tilalmakból épülnek az 
áthághatatlan papirosfalak, amelyek 
a technika mai nagy haladása mel
lett kétségbeejtik a termelőt, aki 
nem tudja terményeit értékesíteni 
és kétségbeejtik a fogyasztót is, 
aki csak nagy nehézségek árán 
tudja magát ellátni az életre szük
séges cikkekkel.

Most már talán uj fénysugár ha
tol be a gazdasági sötétség rettentő 
káoszába, mert a világ gazdaságá
nak leghatalmasabb vezetői kezde-
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nek fölfigyelni és arra a belátásra 
jutni, hogy a húsz évi elzárkózás 
nagy károkat okozott. Megfojtotta 
a gazdasági szabadságot és avval 
az élet szabad fejlődését. A kínai 
falak nagy depressziót okoztak a 
gazdasági világban és azóta, ami
óta ez a rendszer uralkodik, meg
áll minden fejlődés és minden bi
zonytalanná vált a világon.

Washingtonban Roosevelt elnök 
és környezete belátta, hogy a gaz
dasági szabadság adhat a világnak 
uj vérkeringést és szabad fejlődést, 
amelyből a deprimált, elsatnyult 
élet újra rügyezésbe és virágzásba 
juthat.

Belátták ezt Angol- és Francia- 
országban és Belgiumban s ott is 
azon gondolkoznak, hogy a kon- 
tingentálásokat és védvámokat le
építve, a devizakorlátozást meg
szüntetve, gazdasági együttműkö
dést valósitsanak meg. Az igy újra 
kifejlődő szabad forgalom meggyó
gyítja a gazdasági életet nyomasztó 
helyzetének mélyreható bajaiból.

így lehetővé válik majd a sza
bad forgalommal a népek és or
szágok boldogulása és szabad fej
lődése. — X—

A szegényházról.
Városunk szegényházát évenként föl 

szoktuk keresni, hogy az ottani viszo
nyokról tájékoztathassuk közönségünket 
és az esetleges változásokat megítél
hessük.

A szegényház most is ott van a liget 
mellett a fogház szomszédságában, jó és 
egészséges helyen.

Á múlt évben arról volt szó, hogy 
esetleg kimegy Tamásfalvára a cseléd
képző intézet helyiségébe, a városi istál
lóval együtt. De, úgy látszik, ez a ki- 
költözködés elmarad, mert az illető épü
letet a csendőrség vette bérbe hosszabb 
időre.

így hát a szegényház megmarad a 
mostani helyén.

De a kerteket a fogház felől is, meg 
a másik oldalon is részben eladta a 
város építési telkeknek, részben még 
ezután akarja eladni és igy a szegény
ház jó nagy területe szükebbre fog szo
rulni. Ilyenformán nem lesz olyan leve
gős, tágas terület, mint eddig volt.

A szegényház ügyeit Szőke János vá
rosi gazda intézi, aki ezért lakást kap 
a helyiségben.

Jelenleg 14 szegény elaggott lakik a 
helyiségben, 7 férfi és 7 nő. Cselédsor
ban éltek ezek az öregek és igy nekik

Oregur.
Irta: Illés Endre.

Hetvenéves volt. Tiszta, rendes öregur. 
Haja — a megmaradt, kevéske haj — 
már egészen fehér. Arca a kitágult fi
nom bőrerektől rózsaszínű.

Kényelmes bőrfotelben ül naphosszat. 
Nyáron a nyitott verandán, télen pedig 
benn a szobában. Térdét nyilazta, szag
gatta a köszvény. Pléd és kályhameleg: 
egyformán kedves volt öregur előtt.

Máskülönben minden nap megborot
válkozott. Gonddal, lassan öltözött. Itt 
ott már segítségre is szorult. Hivatalba 
évek óta nem járt. Munkája semmi, 
egyáltalában semmi nem akadt. Nem 
szeretett különösebben senkit. De nem 
is gyűlölt. Régebben szívesen hallgatta 
Schumannt, de már túl volt ezen is. Nem 
rajongott, nem hitt, nem vágyakozott. 
Még a legjobb Ízzel az októbereleji nap
sugár oldódott az Ínyén.

Délután, hetenként kétszer, vendégei 
voltak, a régi barátai. Kettesben-hár- 
masban ültek ilyenkor egymás mellett. 
Kissé szertartásosak voltak, s ezt a me
revséget csak a régi sérelmek, ugratások 
és irigységek parazsa Iobbantotta fel 
néha. Legtöbbnyire nem sok mondani
valójuk akadt.

Öregur hetvenedik születésnapja után 
történt.

Délután volt éppen. S nyár. Megint a

............. t

a közös lakás közös szobában egészen 
megfelelő.

Van fürdőszobájuk is és egy nagyobb 
központi szobában vannak a ruhanemű 
raktárak és a gyógyszerek a betegek 
részére. Az intézet gondnoka látja el 
őket ezekkel is, a városi orvos felügye
lete alatt és útmutatása szerint.

A polgári sorsban elszegényedett ag
gokat úgy gondozzák, hogy természet
ben kapnak élelmezési anyagokat ott
honukban. Ilyen jelenleg kettő van az 
intézet gondozásában.

Az otthon gondozottak havonkint 140 
koronába kerülnek fejenkint, mig a 
bennlakók, akik élelmen kivül ruhát, 
fűtést, gyógyszereket is kapnak, azok 
körülbelül 200—220 koronába kerülnek 
havonta.

Az étkezés jó ts Ízletes. Reggelire 
tejes-kávét, ebédre két tál ételt, estére 
egy tál ételt kapnak és emellett napon
ként 45 deka kenyeret.

Nagy hibája az intézetnek, hogy nin
csen betegszobája és igy együtt vannak 
az egészségesek a betegekkel.

Ezen a bajon okvetlenül segíteni kel
lene és most kínálkozik is erre mód és 
alkalom.

A telkek értékesítéséből befolyó pénz
ből lehet az intézethez két betegszobát 
építtetni : egyet a férfiak, egyet a nők 
részére és igy az egészségügyi kívánal
mak egyelőre kielégítést nyernének.

Jelenleg sok elnyomorodott testű tag
ja van az intézetnek és kettő világtalan.

A nagyon öregek: 90 éves korban 
kihaltak már, de 2—3 nyolcvan éves 
most is akad köztük.

Jó lesz a városnak a szükséges fej
lesztésre gondolnia, mert az egészséges 
berendezkedés a legelső kell hogy le
gyen. Váth.

Hir-cimek.
Nem, nem, egyáltalán nem könnyű fel

adat egy-egy hírnek az újságban meg
felelő, jó címet adni.

„Megfelelő“ és „jó“ alatt ennél a mű
veletnél azt értem, mikor a cím találóan 
és röviden ha nem is kifejezője, de lega
lább is sejtetője a hirközleményben fog
laltaknak.

Mert, például, nem elég egyszerűen 
csak a régente szokásos „halálosbaleseV' 
címmel történő megjelölése minden halál
lal végződő szerencsétlenségről szóló hír
nek; az ilyen és ehez hasonló általános 
címek már elavultak, hiszen a halálon és 
baleseten kivül mitsem mondanak, vagy 
sejtetnek, már a cim megpillantásakor, 
magáról az esetről. Ma már a szeren
csétlenséget közelebbről meghatározó ilyen 
címeket alkalmaznak: Halálra forrázta 
magát. Vagy: Megforgatta bicskáját ve- 
télytársa szivében. Avagy: Autón mentek 
a halálba.

verandán üldögéltek. Öregur hirtelen fel
riadt egy furcsa jelre. Valaki egy emlé
ket elevenített, közös emlékét valameny- 
nyiüknek. öregur elgondolkozott: vájjon 
mikor is történt?

— Melyik évben is volt ez? — for
dult vendégei felé.

A többiek összenéztek. Nem feleltek.
Öregur gondolkodott, erőlködött. De 

mindhiába. Szinte a húsába vágott már: 
oly eleven volt a régi történet. És nem 
tudta bekeretezni az évszámmal.

így kezdődött.
És ezután hirtelen egymás mellé ke

rültek a régi emlékek. Egyetlen arcvo
nalba sorakozott minden. Mintha tükör 
lapja szivta volna fel: olyan volt a múlt.

Különös és furcsa.
Mintha egy néma ügető sereg követné 

őt. Néha hátranézett. De azok mindjob
ban elmaradtak mögüle.

öregur ezután hosszú ideig semmit 
nem vett észre. De most már remegve 
figyelt.

Ekkor jött a két temetés.
A két kisgyerek temetése a családban. 

A skarlát kopogtatott ezzel a türelmet
lenséggel. öregur megdermedt.

Ők?
Gyáván és jeges félelemmel húzódott 

be a verandáról. Ott ült ezután a belső 
szobákban, alig ment ki. Mint aki attól 
fél, hogy valaki tévedett. Tévedett, — 
és visszajön.

Nem, nem jött vissza. Csak éppen

Rövid, hogy ne mondjam velős és hang
zatos ma a híreim.

Amilyen mosolyikeltö egy-egy kevésbbé 
sikerült, kiabálásnak szánt híreim, éppen 
olyan derűtkeltő, ha egy-egy vidéki _ lap, 
amelynek hírszolgálata tulajdonképpen 
csak szűkebb körre kell hogy szorítkoz
zon, messze távol, esetleg éppen más or
szágban vagy pláne más világrészben 
történt eseményekről közöl híreket. És még 
milyen híreket!

Kiváncsi vagy, kedves Olvasóm ? Pél 
dával szolgálhatok. íme, az egyik vidéki 
lap egyetlen számából egy csokorravalő 
ilyen hir és híreim: „Ha az angol levél
hordónak fá j a lába...“. „Sörben fürösz- 
tik a brazíliai szamarakat.“ „Nagy sikere 
volt az első anyósnapnak Texasban.“ 
„Szembeszálltak a rendőrséggel az egyip
tomi Koptkolostor szerzetesei.“ „Béreme
lést, kért a búvár a tó jenekéről.“ „fim 
Mollison repülőversenye elvált feleségével 
az óceán fölött. “

Nos, mondd, egyetlenegy lapszámban 
hat ilyen hir és híreim.

Jó, hát, ha fáj az angol levélhordó lába, 
ne mászkáljon; ha a brazíliai csacsik 
fürdővíznek használják a sört, elég sza
marak; hogy a texasi anyósnap fényesen 
sikerült, — örvendezzenek az ottani vök; 
ha a koptkolostori szerzetesek szembe
szálltak a rendőrséggel, ezért majd eljá
rást indítanak a szerzetesek ellen; ha az 
a különös gusztusu búvár a tó fenekéről 
kért béremelést, rosszul tette, mert köny- 
nyen a fenéken hagyhatták volna kérel
mével együtt és, Istenem, — micsoda in
diszkréció — ha fim Mollisonnak arra a 
kis repülőversenyre támadt kedve elvált 
felesége önagyságával és éppen az óceán 
fölött, bizonyára tudja miért tette, talán 
lepotlyanás esetére a viz puhaságára, 
avagy talán — a tenger mélységére gon
dolt; mindez rendben volna, de, hogy mi 
köze ehez a Hegyháti Hírnöknek és ked
ves olvasóinak, ezt, bizonyára Te sem ér
ted, Kedves.

Valaszkay Rezső ipartársulati elnök 
ünneplése. Amint velünk közük, Va
laszkay Rezső, aki 10 éve áll a rima- 
szombati ipartársulat élén, ebben a mi
nőségében olyan sok érdemeket szerzett, 
hogy tisztelői és nehéz munkájának el- 
ismerői 10 éves működésének jubilán
sát készítik elő és e célra külön bizott
ság alakult. A határidő még nincs meg
állapítva.

Kérelem. A következők közlésére ké
rettünk fel: Dr. Eduárd Benes köztár
sasági elnök ur születésnapjának május 
26-án történő megünneplése alkalmából 
ezen utón is kérem a helybeli magyar 
kultur egyleteket és testületeket, hogy 
legyenek szívesek programjukat május 
10 ig „Rimavan" egyletnek, Éugen Duda 
adóhivatal, Rimaszombat, bejelenteni, a 
méltó program kellő időbeni összeállí
tása céljából.

sok minden elment. És amikor már en
gedett a karmos félelem, öregur önkinzó, 
keserű kíváncsisággal kutatta : vájjon mi 
ment el?

Várt, lesett, figyelt. S amikorra észre
vette, már nagyon távol volt, ami kisza
kadt belőle.

A sok város ment el. Ahol boldog 
volt és ahol boldogtalan. Az emlékük. 
Mind elfeledte őket. Mintha nem is járt 
volna az utcáikon, a házaikban — soha. 
Egyre sem emlékezett már.

Múlt valamelyes idő.
És öregur egyre gyakrabban akadt el 

a neveknél. „Hogy is hívták?" — tűnő
dött mindhosszabban.

Kevesebb, egyre kevesebb név jutott 
már csak az eszébe. Hullajtgatta, el-el
hagyta a neveket. A barátok, az ellen
ségek, a szeretők nevét. Akikért dobo 
gott a szive s akik miatt ökölbe szorult 
a keze.

Most hosszú szünet következett.
A sok délután úgy ásitozott körülötte, 

mint álmos, nagy bernáthegyi kutyák, 
öregur furcsákat és különöset kezdett 
kérni. A gramofónt meg is kapta. Egy
szer tovább húzta, mint ahogy kellett. A 
rugó ott pattant el, amikor a gép mel
lett állt. Többé nem merte érinteni sem.

És öregur kezdte ezután felejteni a 
főneveket. A meleget. A nyarat. Az éte
lek jóizét.

S amikor messzire sodródtak mind, 
élő embernek már elérhetetlen messzire:

Kosztolányi-emlékünnepély Rima
szombatban. Nagysikerű kulturciklusát 
kedden este a rimaszombati Polgárikör 
zsúfolásig megtelt nagytermében zárta 
a rimaszombati magyar közművelődési 
bizottság, a közelmúltban elhunyt ma
gyar költő, Kosztolányi Dezső emlékének 
szentelve az előadás-sorozatot befejező 
irodalmi estélyt, melynek ünnepi elő
adója Ferenczy Eszter tanárnő volt. A 
színvonalas, abszolút irodalmi értékű 
kritikai ismertetést Kosztolányi: Euró
pa 1935. cimü költeményével vezette 
be a finomtollu és nagyfelkészült- 
ségü előadó, felvázolva a kor képét és 
költői eszmeáramlatait, amelyekben Kosz
tolányi költői őszintesége alakot nyer
hetett. Hosszasabban foglalkozott a 
Nyugat s a köré csoportosult Íróknak a 
sok szétfutó, öntudatlanul vergődő irá
nyokat egyesíteni törekvő munkájával, 
figyelmeztetve a Kosztolányira befolyást 
gyakorló Ady-hatásra, majd életrajzi 
adatok közlése után nagy hozzáértéssel 
foglalkozott Kosztolányi költészetével és 
munkásságával, őt a modern magyar 
líra legszubjektivebb költőjeként aposz
trofálva, bemutatta költői fejlődésének 
egész vonalát, köteteiből nagy szeretet
tel kiválogatott, legjellemzőbb költemé
nyein keresztül. A költő portréjának 
megfestése után Kosztolányit, a regény, 
a novella és cikkírót mutatta be Feren
czy Eszter, majd fordítói munkásságá
nak és jelentőségének ismertetésével 
fejezte be kritikai fejtegetéseit, megál
lapítva, hogy Kosztolányi művészi alko
tásai között az irodalomtörténet van hi
vatva a szükséges rostálást elvégezni, 
az azonban elvitathatatlan, hogy „Akár
ki volt is ő, de fény, de hő volt, Min
denki tudta és hirdette: Ő volt." — A 
nagyhatású irodalmi előadás versillusz
trációit Feldmann Éva, Gláser Valéria 
és Szabó Sári, valamint a rimaszombati 
magyar reálgimnázium szavalókórusa 
mutatták be, osztatlan, megérdemelt si
kerrel. Az illusztris előadót és az estély 
közreműködőit lelkes, elismerő tapssal 
jutalmazta a nagyszámú közönség s a 
rendező közművelődési bizottság nevé
ben Havas Vilmos elnök köszönte meg 
fáradozásaikat, köszönetét mondva egy
ben a rimaszombati közönségnek is, a 
kulturciklus támogatásáért. Havas tanár 
már az estélyt megnyitó formás beszé
dében bejelentette, hogy Hubay Jenő és 
Juhász Gyula emlékének ugyancsak egy- 
egy estélyt fog szentelni a közművelő
dési bizottság.

A törpék sapkája cim alatt irta meg 
Bechstein meséje után Szepesi Gyula, a 
szlovenszkói magyar kisebbség értékes 
kulturmunkása 3 felvonásos, tündértán
cokkal színesített, pompás énekes szín
müvét. A ragyogóan tiszta magyar ma
gyar nyelvezetű, igen érdekes meseszö- 
vésü szinmü Klein Géza itteni könyv- 
kereskedő kiadásában jelent meg füzet
alakban és kottamelléklettel együtt 5 
koronáért ugyanott kapható.

utánuk ment az is, ami előttük állt. Ki
hullatta a sok-sok jelzőt. És öregur nem 
tudta már elgondolni: hogyan mondta 
a nőknek, hogy szépek voltak. A keser
nyés illatú orgonafürtre, amit a gomb
lyukába tűzött valamikor, hogy lila. Nem 
emlékezett rá, mit szeretett mondani a 
fiatalságra, — „reménytelen".

Azután elfelejtette az igéket. És min
dent, amit tett az életben. Amit hazudott, 
amit épített, amiért verekedett, szeretett.

Valami egyre inkább itt volt.
És elfelejtett mindent. Csak egy-két 

szó maradt. Felkiáltás, fejcsóválás, hüm- 
mögés. Amit ö sem értett, amit mások 
sem értettek. Az életnek legalja. Az utol
só fok.

De valahol még lobogott némi fény.
És öregur egy szót keresett. Talán 

valami elszámolásfélét. Az utolsó szót.
• És egyszer ráakadt: miért?
Miért voltak a harcok, miért a szerel

mek, miért az éhség és miért a lázak? 
Miért volt kék a tenger, zöld a fű és 
piros az emberi vér? Miért nem fordít
va? Miért?

És megmozdultak a kérdésre az el
múlott évek. Lomhán, lassan mozdultak. 
Válaszadásra lódultak, mint egy roppant 
harang. De az érc nem kondult. A nyel
vet kilopta valaki. Vagy talán nem is 
volt az meg soha. A nyelvtelen harang 
himbálózott, lengett. De a válasz elma
radt.

S odalenn hiába rángatták a kőtelet.
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Ügyvédi iroda megnyitás. JUDr.
Boross Zoltán ügyvéd tisztelettel közli, 
hogy ügyvédi irodáját Feleden megnyi
totta.

Halálozás. Kandra Jdnosné sz. Kris- 
ton-Szabó Mária, városunk köztisztelet
ben állott, munkáséletü polgárasszonya, 
életének 62-ik évében folyó hó 4-én, 
hosszas betegeskedés után, elhunyt. A 
megboldogult holttestét nagy részvét 
mellett folyó hó 6-án temették. Halálát 
férjén kivüi gyermekei: Kandra István, 
Éva és Árpád s nagyszámú rokonai 
gyászolják.

Közgyűlés. Az iparoskör IV. évi ren
des közgyűlése május hó 9-én, vasárnap 
d. u. 3 órakor lesz az ipartársulati szék
ház nagytermében.

Nótaestély. Mihola Gyuszi dr. köz
ismert és kedvelt nótaköltö és rádió
énekes rimaszombati magyar nótaesté
lye iránt már eddig is nagy érdeklődés 
mutatkozik. A fiatal és tehetséges ma
gyar nőtamesíer első itteni bemutatko- 
kozója azt hisszük, nem fog csalódást 
okozni, mert ahol még ő eddig szere
pelt, sok szép emléket hagyott hátra az 
iránta rajongók szivében. — Az iparos
kor vezetősége minden lehetőt elkövet, 
hogy a VIII. kulíurestélye minden tekin
tetben a siker jegyében és a közönség 
megelégedésére folyjon le.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR ! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik felejthetetlen, Isten

ben boldogult feleségem, illetve jó anyám 
elhunytával mélységes fájdalmunkat rész
vétük bármimódon történt szives kifeje- 
jezésével enyhíteni jók voltak vagy vég- 
tisztességtételén megjelenni kegyeskedtek, 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1937. május 5.
Jakab Bálint és fia István.

Iparosok társas utazása Párisba.
Az ipartársulatok szövetsége társas uta
zást rendez Párisba a világkiállításra. 
Tartózkodás 9 nap (julius 11—jul. 19.) 
Útiköltség, lakás és ellátás 1500 Kő.-t 
tesz ki, ez tehát a legelőnyösebb és 
legolcsóbb társasutazás. Ezen költségbe 
nincsenek beszámítva : italok, igazolvá
nyok és esetleges más személyi kiadá
sok. A bejelentéseket legkésőbb május 
hó 25 ig kell eszközölni és a bejelentés
sel egyidejűleg 200 Kő előleget kell le
tenni, a többi három héttel az indulás 
előtt fizetendő. — A társas utazás rész
letes programját és egyéb imformáció- 
kat megtudni a rimaszombati járási 
ipartársulat irodájában.

A Műkedvelő Társaság a Polgári
körben tartott legutóbbi értekezletén 
elhatározta megalakulásának előkészüle
teit s a működési rend összeállítására 
bizottságot küldöttek ki. — A bizottság 
munkálatait már megkezdette s annak 
befejeztével, a taggyűlési munkálatok 
folytatása mellett, az alakuló közgyűlést 
közelebb megtartják.

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

Részvétköszönet.
Hálás szívvel mondunk köszönetét mind

azoknak, — köztük a helybeli róm. kát. egy
házközségnek és Olvasóegyletnek, — akik 
Istenben boldogult, felejthetetlen, jó édes 
apánk, nagyapánk és dédapánk, néhai 
Stolcz Zsigmond örök pihenőre térésé
vel bennünket ért mélységes bánatunkban 
jóleső részvétük kifejezésével lelki fájdal
munkat enyhíteni igyekeztek és végtisz- 
tességtéfelén megjelenni jók voltak.

Rimaszombat, 1937 május 5.
A gyászoló család nevében: 
özv. Halász Istvánné 
szül. Stolcz Erzsébet.

Tud-e sétálni?
— Szerkesztő Úr, a Városkertben valaki, 
amióta a sétautakat homok helyett erős 
kaviccsal szórták ki. Holnap, vasárnap 
már Paxián is megnyitja vendéglőjét, 
nagyobb lesz a forgalom, hej, de az ot
romba kavics miatt még a vendéglő 
megközelítése is bajos. Csináljon, kérem, 
csináljon valamit ebben az ügyben, 
bajok gyógyítója, kedves Szerkesztő Ur.

Fáradhatatlan, de most 
pihenni kényszerült sétáló.

A panasz jogos, de orvoslására is 
sürgősen sor kerül. A kert gondos ker
tésze kijelentette, hogy a kavicsok az 
utakról legereblyéltetnek s csak vékony, 
finom homok réteg marad rajtok, — 
aminthogy másként nem is lehet. (Szerk.)

Az Eugen Prager könyvkiadó vál
lat, Bratislava-Pozsonyban, a napokban 
adta ki Konrad Heiden „Hitler" cimű 
két kötetes művét. Bálványozás és gyű
lölet, szeretet és harag, áldás és átok, 
dicsőítés és gyalázat leng a német dik
tátor — minden diktátor — neve körül. 
Hol az igazság? A tényekben. A sző a 
történetírót illeti meg. Beszéljenek a té
nyek. — Hitler Adolf, szülői háza, ne
velkedése, ifjúsága, a sötét nyomor évei, 
a világháború katonája, a müncheni 
sörház misztikus szónoka, a „dobos", 
a pártvezér, a horogkereszt messiása, a 
megbabonázó népszónok, az államfő — 
és mindenekfelett az ember, a magán
ember e könyv nagy anyaga. — A lelki- 
ismeretes biografus nagy részletességé
vel, alaposságával és tárgyilagosságával, 
a nagyrahivatott iró előkelő kvalitásai
val mond el Konrad Heiden mindent 
erről az életről, amely eddig — noha a 
kortársak szeme előtt játszódott le — 
már-már kezdett ködössé, titokzatossá 
válni. — Nincs ma Európában ember, 
aki kitérhetne e kérdés elől: mit jelent 
számunkra ez a diktátor. — Hogy meny
nyire komoly és mennyire mély, meny

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, május 8—9-én 
Willy Forst a világhírű rendező bécsi film

alkotása. Óriási siker I:
Burgtheater

H. Raky, Willy Eichberger, O. Csechová.

Kedden, május 11-én finom szerelmi tár
sadalmi film :

A szerelem  ébredése
Karin Hardt, E. Klöpfer, W. Rilla, E. Illiard.

Szerdán, május 12-én ez idény legszebb 
hazai filmje :

Varrólány
Lida Baárová, V. Ferbasová, Hugó Haas.

Csütörtökön, május 13-án szenzációs ér- 
dekfeszitő film :

Az elveszettek  erődje
Annabella, J. Gabin. Afrikai idegen légiók 

harcaiból.

nyíre veszélyes vagy veszélytelen Euró
pa további fejlődése szempontjából az, 
amit Hitler képvisel, — ha ezt meg 
akarjuk tudni, le akarjuk mérni, akkor 
olvassuk el ennek az embernek fejlő
dését, honnan indult, hova jutott és mi 
történt vele, amig idáig elért.

I Tavaszi felöltők és ruhák
♦ beszerzése előtt, saját ér-
♦ dekében tekintse meg nagy
X választékáról és olcsó árai-
J ÜÜ ról már közismert ü ü
X férfi, fiú és gyermekruha-raktáramat. 
X G Y U L A I
t  ruhaórúháza Rimaszombat Masaryk-t.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦♦
♦
♦
♦♦
♦
♦♦

Halálra forrázta magát. Özv. Kohn 
Hermanué 75 éves tornaijai asszony egy 
forró vízzel telt fazekat vett le a tűz
helyről. Közben megbotlott, elesett s a 
fazék forró vízzel leforrázta magát. — 
Harmadfokú égési sebekkel szállították 
a rozsnyói kórházba, de az orvosi be
avatkozás sem tudott már rajta segíteni 
és négy napi kínlódás után belehalt 
égési sebeibe.

Ipartársulati közlemények. A po
zsonyi országos hivatal ebben az évben 
is fog kiutalni segélyeket munkanélküli 
iparosok részére. Segélyek oly iparo
soknak lesznek engedélyezve, akik: a) 
legalább 25 évig gyakoroltak önálló 
ipart ; b) átlépték az 50 éves életkort; 
c) betegek, keresetképtelenek ; d) nincs 
önálló jövedelmük vagy megélhetésük 
nincs biztosítva. — A kérvények bélyeg
mentesek s a rimaszombati jár. ipar
társulathoz 1937. julius hó 31-ig adan
dók be. — A kérvényhez csatolandó az 
iparigazolvány, illetőségi vagy állampol
gársági bizonylat, esetleg orvosi bizo
nyítvány. — Megfelelő kérvénymintákat 
az ipartársulat irodája ad. — Az ipar
társulat kizárólag csak rendes tag kér
vényét fogadja el.

Hirek az orosz paradicsomból.
Panait Istrati és André Gide után most 
egy harmadik nagy „kijózanult" szólal 
meg az eddigi „symathisant“-ok közül: 
Roland Dorgeles, aki az „Intransigeant" 
hasábjain cikksorozatot kezd oroszor
szági tapasztalatairól és valóban meg
döbbenő képet fest az ottani dolgokról. 
Bennünket természetesen nem annyira 
a ruházatban, a lakásban s az emberi 
élet apró kényelmetlenségeiben jelent
kező nyomorúság lep meg, — higzen e 
tekintetben elvégre a háború és a kom- 
mün idején eléggé hiteles tapasztalato
kat szerezhettünk magunk is. A rémü
letek ott kezdődnek szuggesztiv erejű 
cikkeiben, amikor leírja, hogy párisi 
barátai péld. beajánlották őt a Journal 
da Moscou szerkesztőjéhez. Felkeresi. 
Lehetetlen vele beszélni. Rövid idővel 
ezelőtt letartóztatták. Ugyancsak Páris- 
ból azt ajánlották, hogy látogassa meg 
Rjikoffot, aki abszolút tiszta lelkű, meg
bízható forradalmár s annak idején Le
nin legközvetlenebb bizalmasa és a nép
biztosok tanácsában helyettese volt.

Vele is lehetetlen beszélni: kegyvesztett 
lett Stalinnál s most rendőri felügyelet 
alatt áll. Erre Kari Radekkel akarna 
beszélni, aki már a háború előtt is 
elvhű kommunista volt; ismerősei azt 
ajánlják, ne nagyon kérdezősködjék 
utána, éppen most van róla szó, hogy 
agyon fogják lőni. (Csak deportálták !) 
Erre a Nemzetközi Kulturális Kapcso
latok Szövetségét keresi fel, ahová 
szintén volt egy funkcionáriushoz ajánló 
levele : nem lehet vele beszélni, nyom 
nélkül eltűnt s amikor csak a nevét is 
kiejti Dorgeles, a szövetség tisztviselői 
zavartan hallgatnak s a cipőjük hegyét 
nézegetik.... (dr. s.g.)

Internátussal egybekötött nőmet 
tannyelvű polgári iskola
SpiSská Nová Vesen, Iglón.

Az internátusbán az eltartási díj havi 
300'— Kő. Felvétetnek leányok felekezeti 
különbség nélkül. — Prospektussal és 
mindennemű felvilágosítással szívesen 
szolgál az evang. polgári leányiskola 
igazgatósága, Spiáská Nová Vés, Igió.

Nagy kedvezményt nyújt hallgatói
nak a debreceni nyári egyetem. A
debreceni Nyári Egyetem az idén má
sodik évtizedébe lép. Ez a kiváló intéz
mény ma Európa legnépesebb szünidei 
tanfolyama. Tavaly 22 nemzet fiai kö
zül 735 hallgatója volt. Az idén a hall
gatóság száma ismét növekedni fog. A 
XI. tanfolyamot augusztus 1—18. ren
dezik a debreceni egyetemen. — A XI. 
tanfolyam programján a legkitűnőbb 
külföldi és magyar tudósok szerepelnek 
a modern szépirodalmak, történelem, 
filozófia, pedagógia és természettudo
mányok aktuális problémáit felölelő an
gol, francia, lengyel, magyar, német és 
olasz nyelvű előadásokkal. — A nyelv
leckék az előbb felsorolt nyelveken az 
eredményes nyelvtanulást és gyakorlást 
teszik lehetővé. Az előadások időpontját 
úgy választották meg, hogy a hallgató
ság a városi strand- és gyógyfürdő 
nyújtotta üdülési és sportolási alkalmat 
kihasználhassa. — A programot ezen
kívül hangversenyek, népi táncok be
mutatására rendezett ünnepségek, szem
léltető filmek előadása teszik változa

tossá. Kirándulásokat rendez a Nyári 
Egyetem az ország minden részébe 
(Hortobágy, Tokaj, Eger, Lillafüred, Me
zőkövesd, Szeged, Esztergom, Balaton), 
végül a hallgatóság egy hetet tölthet 
Budapesten a legkedvezőbb feltételek 
mellett (aug. 18—25.). A résztvevőknek 
a Nyári Egyetem rendezősége sok ked
vezményt nyújt, igy a beiratkozott hall
gatók vasút-, vizumkedvezményben ré
szesülhetnek, olcsó villanyos- és strand- 
bérletet válthatnak. — A részvételre vo
natkozólag mindennemű felvilágosítást 
készséggel nyújt a Nyári Egyetem tit
kársága (Debreczen 10.)

A városkerti v en d ég lő  megnyitása.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön
séget, hogy a városkerti vendéglőt 
folyó május hó 9 én (vasárnap) 
megnyitom. — Esténkint cigány- 
és jazz-zene, szerdán és szombaton 
tánczestély. — Állandóan hideg és 
meleg ételek kaphatók. — Frissen 
csapolt budweisi sör, elsőrendű 
fajborok. - Mélyen leszállított árak, 
százalék-rendszer nincsen. - Pontos 
kiszolgálás. — A n. é. Közönség 
jóakaratu pártfogását tisztelettel kéri 

PAXIAN GÉZA, vendéglős.
Délutánonként szórakoztató zene MURA és 
TÁRSA elektro Rádió-cég közreműködésével.

A pénz külföldre való kivitelének 
új előírásai. A csehszlovák Nemzeti 
Bank új előírásokat adott ki a valutá
nak az utasforgalomban külföldre való 
kiviteléről. Eszerint azok az utasok, akik 
állandó lakhellyel bírnak Csehszlovákia 
területén, állampolgárságukra való tekin
tet nélkül Csehszlovákiából havonta 
legfeljebb ezer koronát vihetnek ki kül
földi valutában, vagy csehszlovák érc
pénzben és kis bankjegyekben (tiz- és 
huszkoronás bankjegyek), még pedig 
legfeljebb 300 koronát a szomszéd ál
lamokba való utazásnál, avagy 500 ko
ronát a többi államokba való utazásnál. 
Az 1000 koronáig mutatkozó maradék- 
összeget csekk vagy hitellevél formájá
ban vihetik magukkal a külföldre. 50 
koronás bankjegyektől kezdve a kivitel 
tilos. Ezer koronánál nagyobb összeg 
kivitelére a csehszlovák Nemzeti Bank 
ad engedélyt. A külföldi tartózkodás

kiadásainak más utón való fedezése 
(belföldön való fizetés utján, a külföldi 
követelések felhasználásával, avagy a 
postatakarékpéuztár utján történő átuta
lásokkal) a Nemzeti Bank hozzájárulása 
nélkül tilos. Ezenkívül a Nemzeti Bank 
engedélye nélkül tilos más államok valu
táit olyan országba kivinni, amellyel Cseh
szlovákia clearing-egyezményt kötött.

Tűzjelző sziréna kipróbálása volt 
pénteken d. u. a piactéren nálunk, ami 
érthető izgalmat keltett a tájékozatla
noknál.

Május elsején és az azt követő va
sárnapon városunk egyik legforgalma
sabb uccáján, a Stefanik uccán végig 
ott hevert az összesöpört sok-sok sze
mét-dombocska, ékes bizonyságául an
nak, mennyire gondot fordítanak az uc- 
cák tisztántartására nálunk. Egész csi
nosan nézett ki ez az ucca a munka 
ünnepén, május elsején, mikor a mun
kásság felvonulásakor a munkanélküliek 
sovárogva tekintettek a munkalehető
séggel kecsegtető látványosságra.

A motoros tűzfecskendő melyet több 
mint százezer koronáért vett meg a vá
ros bizony-bizony csak utcaöntözésre 
vált alkalmassá, miért is a tüzoltófőpa- 
rancsnok ebbelí jelentésére a tűzoltó- 
egylet az általa a városi tanácshoz elő
terjesztett beadványban az esetleges tűz
vésznél emiatt előállható bajokért min
den felelősséget elhárított magáról. Jó 
lenne idejekorán megfelelő tűzfecsken- 
dőről gondoskodni.

Hir Szliács fürdőről. A közkedvelt 
Bristol, Tátra, Amália szállodák és étter
mek üzemében, szépen berendezett szo
ba, la. étlapból választott élelmezéssel 
május hónapban érkező vendégeknek
naponként............................ Kő 35.—
Folyó hideg és melegvízzel
szobával ............................ Kő 39'—
Pausál-kurdk májusban érke
ző vendégeknek 21 napra (la
kás, la. élelmezés, kiszolgálás, 
kurtaxa, bazénfürdők) ... Kő 1100'—
Pünkösdi ünnepekre weekend- 
pausál: szép szoba, la. étlap
szerinti élelmezés, kúrtaxa, ga-
rage, naponkint....................  Ke 35'—
Prospektusokkal és információkkal szí
vesen szolgál: „Bristol-Tátra-Amália" 
üzemvezetősége Sliaő-Kúpele.
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A rimaszombati járási kereskedel
mi grémium alakuló közgyűlése: A
rimaszombati járási kereskedelmi gré
mium alakuló közgyűlése f. hó 13-án 
délelőtt 9 órakor lesz megtartva a ke
reskedelmi kaszinó helyiségében. (Ma- 
saryk-tér 9.)

Filmszínház. Folyó hó 8—9-én a 
„Burgtheater" cimü bécsi film kerül 
színre. Mitterer szinipályája csúcsán uj 
életre vágyik. A véletlen Lenkét hozza 
útjába s már azt hiszi, hogy eltalálta 
az igazi nőt, amikor megtudja, hogy 
Lenke szive Ramer kezdő színészhez 
húz, kinek egyetlen vágya a Burgszin- 
házban fellépni. Ellenfelei lehetetlenné 
akarják tenni s ismeretsége Seebach 
bárónéval is ártalmára van. Ilyen kö
rülmények mellett csak tiszta küzdelem
mel tudják a sors kezét irányítani. Fő
szereplők : Hortensie Raky, Willz Esch- 
berger, Olga Csehova, W. Kraus.

Folyó hó 11-én „A szerelem ébre
dése" című német nyelvű társadalmi 
film kerül előadásra. Bergriedel állat
orvosnak az a kívánsága, hogy Hana 
leánya nőül menjen asszisztenséhez, 
Breitnerhez. A véletlen Lund zongora
virtuózt hozza a házukba. Hana és Lund 
között benső viszony keletkezik és 
mindketten egyszerre eltűnnek, sőt ti
tokban megesküsznek. Hana azonban 
csakhamar tudatára ébred tévedésének. 
A bonyodalmat Breitner igyekszik meg
oldani. A főszerepeket játszák : E. Klöp- 
fer, Karíné Hardt és Hans Schlenk.

Folyó hó 12-én a „Varróleány" cimü 
cseh nyelvű film kerül lepergésre Lida 
Baárovával a főszerepben. A kis Lizá
ról, az ügyes varróleányról szól a mese, 
ki megnem sejtett élményeken megy át 
s bár keserűségek érik, mégis tudja a 
a boldogság útját szeretetreméltó egyé
niségévei egyengetni.

F. hó 13-án „Az elveszettek csődje" 
cimü francia gyártású film zárja be a 
heti műsort. A film az afrikai idegen 
légiók küzdelemteljes és nélkülözések
kel telt életébe enged bepillantani és 
elénk tárja szép szerelmi-regény köntö
sében a megkapó jelenetekben bővel
kedő harcaikat is. Főszereplő: Anna
bella,

Könyvbarátok szemléje. Az elmúlt 
napok folyamán a következő köteteket 
sorozták be a Könyvbarátok Társasága 
könyvei közé :

Cs. Szabó László : Dóveri átkelés.
llku Pál: Lendület.
Kis Jenő: Kormos üvegen.
Morvái Gyula : Emberek a majorban.
Nyirő József: A havasok könyve.
Pluhár István : A berlini olimpia.
Carrel: Az ismeretlen ember.
Teuchtwanger: A római zsidó.
Maurois: Disraeli élete.
Uj folyóirat: Korunk Szava (aktív ka

tolikus szemle).

S P O R T .
A CsAF—MLSz Középkerülének XI. 

számú hivatalos közleményei.
Barta László: Apátfalusi SC—Losonci 

AFC átlépési bejelentését visszavonta. 
Tudomásulvéve.

1937. május havában a következő át
lépési bejelentések érkeztek:

Schmidl Lajos: Polgári TE (Bratisla- 
va)—Losonci AFC. Kiadva.

Pohoczky László : Farkasd-negyedi SC 
Rim. Törekvés SE.

Huszka Lajos, Petrusz István, Borics 
Béla: (mindhárom) R. Törekvés— Os- 
gyáni SE.

Mede Henrik: Várgedei SC—FelediTC.
Barta László : Apátfalusi SC—Füieki 

TC.
Buresch József: Feledi TC—Gutái SE.
A hiv. lap (PMH) április 11-iki szá

mában a CsAF közgyűlése szabálymó
dosításai során megjelent az Át. ig. szab. 
8. §-áról a következő módosítás:

„Eme § határozmányai nem vonatkoz
nak a fizetett játékosok átlépésére."

Ennek magyarázatához a következő 
két füzzük : az emlitett 8. §. szerint ama 
játékost, aki átigazolását visszavonta, 
újabb átlépés esetén 6 hónapig egyesü
lete visszatarthatja. Természetesen ki
vételesen ki is adhatja, vagyis a vissza
tartás nem föltétlenül kötelező.

A 8. §. eme intézkedését a CsAF köz
gyűlési határozata nem vonatkoztatja 
ilyen szerződéses játékosokra és igy fi

zetett játékos átlépésénél a 8. §. (visz- 
szavonás utáni 6 havi visszatarthatóság) 
nem alkalmazható.

Az április hó 18-án Rimaszombatra 
kisorsolt és be nem fejezett R. Törek
vés XI.—Losonci AFC XI. II. oszt. baj
noki mérkőzés újból való lejátszásának 
idejét a Direktórium folyó hó 9 én Ri- 
maszomtban rendeli el.

Az április hó 18-án Ragyolcon leját
szott Apátfalusi SC—Ragyolci TC 1. 
oszt. bajnoki mérkőzést a Direktórium 
a biró jelentés alapján 1:0 (0:0) arány
ban az Apátfaiusi SC javára igazolja. A 
Ragyolci TC óvással élhet f. hó 9-től 
számított 8 napon belül.

Közöljük, hogy a Direktórium mind
azon egyesületeket, amelyek úgy a Ke
rülettel, mint a hiv. lappal (Gömör) szem
ben fennálló tartozásaikat nem rendez
ték, föifüggesztés végett a Szövetséghez 
felterjesztette.

A Direktórium az Ifjúsági Bajnoksá
got két részre osztja. Mégpedig gömöri 
és nógrádi csoportokra. A gömöri cso
port tagjai: Rim. Törekvés SE, Tamás- 
falvai MSC, Tornaijai SC, a nógrádi 
csoport: Füieki TC, Losonci AFC, Ra
gyolci TC, Apátfalusi SC és Losonci 
Vasas SC ifjúsági csapatai. Ezen két 
csoport győztese egymással kétfordulós: 
tavaszi és nyári. Ősztől azonban őszi
tavaszi forduló.

Az ifjúsági bajnokság sorsolását a 
Direktórium a következőképen ejtette 
meg:

Gömöri csoport:
I. forduló
május 16: Törekvés—TSC, szabad

napos TMSC
május 23: TSC—TMSC, szabadnapos 

Törekvés
május 30: TMSC—Törekvés, szabad

napos TSC
junius 6 c:s 13 szabadnapok.
II. forduló
junius 20: TSC— Törekvés, szabad

napos TMSC
junius 27: TMSC—TSC, szabadnapos 

Törekvés
julius 4 : Törekvés—TMSC, szabad

napos TSC.
Nógrádi csoport:
I. forduló
május 16: ASC—LAFC, FTC—Vasas, 

szabadnapos RTC
május 23: Vasas—ASC, RTC—FTC, 

szabadnapos LAFC 
május 30: LAFC—Vasas, RTC—ASC, 

szabadnapos FTC
junius 6: LAFC—RTC, ASC—FTC, 

szabadnapos Vasas 
junius 13 : FTC—LAFC, Vasas—RTC, 

szabadnapos ASC.
II. forduló
junius 20: LAFC—ASC, Vasas- FTC, 

szabadnapos RTC
junius 27 : ASC—Vasas, FTC—RTC, 

szabadnapos LAFC 
julius 4: Vasas—LAFC, ASC—RTC, 

szabadnapos FTC
julius 11: RTC—LAFC, FTC—ASC, 

szabadnapos Vasas 
julius 18 : LAFC—FTC, RTC—Vasas, 

szabadnapos ASC 
julius 25 : szabadnap 
augusztus 1 : Nógrád bajnoka—Gö

mör bajnoka
augusztus 8: Gömör bajnoka—Nóg

rád bajnoka.
Az Ifjúsági Bajnokság sorsolásáról kü

lön nem értesítjük ki az egyesületeket. 
Minden rendező egyesület köteles a 
mérkőzést a Bírák Testületénél idejében 
bejelenteni.

Rimaszombat, 1937. május 5.
Bokor Dezső s. k. Briinner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Tiszolcon az uj football pályát ünne

pélyesen f. hó 16 és 17-én nyitják meg, 
nagyobbszabásu sportverseny keretében.

Slovan—Handlovai SK 6:5 (5:0). — 
Biró: Gajdár.

A Slovan az I. félidőben nagy lendü
lettel játszott s főleg csatársora volt ele
mében, amelynek ötször sikerült az ál
landóan védekező vendégcsapat kapuját 
meghódítania. A II. félidőben megfordult 
a játék képe és a vendégcsapat vette 
át a támadó szerepét. A Slovan fedezet
sora ki volt fulladva. A Slovan legjobb

jai voltak : Járosi, Kovács, Skála és Koj- 
nok. A Slovan góljait Járosi (3), Poznar, 
Helema és Pavúk lőtték.

Füieki TC XI.—Törekvés 3:2 (3:0).
Biró : Benko.

A Törekvés gyenge játékkal elvesz
tette veretlenségét Füleken. A csapat 
Szmrekács és Kerekes nélkül játszott s 
nélkülük a csatársor teljesítménye a mi
nimális volt. Az I. félidőben kiegyenlített 
játék után az FTC góljai teljesen meg
zavarják a Törekvést, amely nem tud 
magára találni. A II. félidőben az eddig 
csatárt játszott Lőkös rendes helyére vo
nul vissza s ezzel a játék képe megvál
tozik. A Törekvés sokkal többet támad, 
de gyenge csatársora csak nehezen tud 
két gólt elérni, az egyenlítéshez nincs 
idő. A Törekvésben csak Gajarsky, Si
mon, a hétvédposzton Lőkös és Szlo- 
vencsák elégített ki. A gólokat Sápy és 
Szlovencsák rúgták.

TMSC—Losonckisfaiusi Vasas 8:0. 
Május 1-én a TMSC lelépte gyenge el
lenfelét.

ASC—TSC 3:1. Lejátszva Tornaiján.
Vasárnap hatalmas sportprogrammot 

bonyolítanak le városunk sporttelepén.
Délután 1-kor kerül sor a LAFC XI.— 

Törekvés XI. II. osztályú bajnoki mér
kőzés újrajátszására.

3 órakor a Slovan játszik zsupabaj- 
noki mérkőzést a Körmöcbányái SK el
len. A Slovan eredményes sorozatát a 
vendégcsapat sem fogja tudni megállí
tani. — 5 órakor a Törekvés látja ven
dégül a Tornaijai SC csapatát bajnoki 
mérkőzésre. A Törekvés formája lefelé 
hajló irányzatot mutat, de a gyenge tel
jesítményt nyújtó TSC nem igen fogja 
tudni a vereséget elkerülni.

B I R K Ó Z Á S .
A Törekvés birkozógárdájának öt tag

ja, névszerint Botko, Csupka, Forsthof- 
fer, Kepka és Lengyel resztvettek a 
Rozsnyói SC szombaton este megtartott 
birkozóversenyén s az óriási mezőny el
lenére sikerült Forsthoffernek és Kep- 
kának 1—1 harmadik dijat elnyerniük.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

1937. május hó 9. 

N YI L T T É R . * )

Nyilatkozat.
Alulírott tudatom a közönséggel, hogy 

válófélben lévő feleségem adóságáért és 
hiteléért semmiféle felelősséget nem vál
lalok.

Rimaszombat, 1937. április 28.
Ifj. Molnár István.

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

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.
Dolgozik a LIEÖEBNY FOND"
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

ÉRTCQITÉQ Tisztelettel értesítem a 
LIm LOM Lui nagyérdemű hölgy kö- 

zönséget, hogy

varrodámat
Masaryk-tér 13. szám alá (I. emelet) 
helyeztem át, ahol készítek női ruhákat 
és kosztümöket a legújabb divat szerint.
Kérem a hölgykö
zönség pártfogását PAVKO JÚLIA.

F oto-gépek
és cikkek legnagyobb 

választékban és
leg o lc só b b  árban  a

B 0 K 0 R'drogériában.

Egy kitűnő pianinó
bérbeadó. Cim a kiadóhivatalban.

M E G H ÍV Ó .
A Rimaszécsi Bank Részv. Társaság felszámolás alatt

Rim avská Seően a F ogyasztási Szövetkezet 
h ely iségében  1937. május 23-án d. u. 4 órakor

tartja 1935. és 1936. évi közgyűlését, melyre a t. részvénye
seket meghívja a felszám olóbizottság .

T árgysorozat:
1. A felszámolóbizottság jelentése az 1935. és 1936. évről.
2. Az 1935. és 1936. évi mérleg- és veszteség-nyereségszámla elő

terjesztése.
3. A felügyelőbizottság jelentése az 1935. és 1936. évről.
4. A felszámolóbizottságnak és feliigyelöbizottságnak a felmentvény 

megadása.
5. Esetleges indítványok.

Rimaszécsi Bank R. T. felszámolás alatt vagyonkimutatás 1935. évről:
Vagyon: Készpénz és azonnal esedékes követelések: Ke. 36.788 60, Vál

tók : Ke. 8268'—, Értékpapírok : Ke. 501‘—, Adósok : Ke. 108.73L80, 
Jelzálogkölcsönök : Kő. 12.070'—, Egyéb aktívák : Kő. 3770'—, Vesz
teség: Kő. 261.301 87, Összesen: Kő. 431.43L27.

Teher: Részvénytőke: Kő. 300.000'—, Tartalékalap: Kő. 109.82087, Be
tétek könyvecskékre Kő. 21.61040, Összesen : Kő. 431.43127. 

Veszteség: Veszteség áthozat 1934. évről: Kő. 264.495 24, Üzleti költsé
gek : Kő. 361410, Összesen : Kő. 268.109 34.

Nyereség: Kamatokból: Kő. 5785'-, — Dijakból: Kő. 140'—, — Leirt 
követelésekből: Kő. 88247, — Veszteség: Kő. 261.30187, — Össze
sen : Kő. 268.109.34. . .  , ,

A felszám olóbizottság .

Rimaszécsi Bank R. T. felszámolás alatt vagyonkimutatás 1936. évről.
Vagyon : Készpénz és azonnal esedékes követelések: Kő. 70 783 89, Vál

tók : Kő. 8268'—, Értékpapírok : Kő. 501 —, Adósok: Kő. 73.710 30, 
Jelzálogkölcsönök: Kő. 12.070'—, Egyéb aktívák: Ke. 3705'—, Vesz
teség : Kő. 281.83082, Összesen Kő. 450 86901.

Teher: Részvénytőke: Kő. 300.000'—, Tartalékalap: Kő. 109.820 87, Be
tétek könyvecskékre : Kő. 12.332'74, Hitelezők : Kő. 28.715'40, Ösz- 
szesen : Kő. 450.86901.

Veszteség: Veszteségáthozatal 1935. évről: Kő. 261.301 87, Üzleti költ
ségek : Kő. 3009'85, Kamatok : Kő. 233770, Adók és illetékek: 
Kő. 31.896 20, összesen: Kő. 298.545'62.

Nyereség: Kamatok: Ke. 577840, Leirt követelésekből: Kő. 10.93670, 
Veszteség: Kő. 281.83082, összesen: Ke. 298.545'62.

A felszám olób izottság .

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


