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M éhészeti
cikkek,

M Ű L É P
Karcsiktól.

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rim aszom bati járási m agyar közm űvelődési vá lasztm ány h ivata los közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK-TÉR 9. SZÁM,

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : 
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

E L Ő F IZ E T É S I D IJA K : Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szára á ra  1 korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 75,433—III—21. szám alatt engedélyezte.

A főtér rendezésének
kérdése az itteni hősök emlékmű
vének felállításával fölötte aktuá
lissá vált.

Mintegy negyedévvel ezelőtt ve- 
zetőhelyen foglalkoztunk ugyancsak 
e kérdéssel és megállapítottuk, 
hogy a főtér rendezésének során 
nagyon is alkalom- és időszerű, 
de városrendezési és szépitészeti 
szempontból s egyéb esztétikai 
okokból üdvös és halaszthatatlan 
is lenne a főtérnek aszfaltjárdával 
való ellátása.

Rimaszombat város vezetősége 
1928. évben határozatilag kimon
dotta, hogy a főteret, a megértő s 
ezzel a haladás iránti érzékről ta
núságot tevő háztulajdonosok hoz
zájárulásával aszfalttal látják e!

Az ezt a gondolatot már előbb 
felvető Fényes Sándor fáradhatat
lan munkálkodásának, jópéldával 
előrejárásának akkor már-már a 
kérdés megoldása lett volna az 
eredménye, ha a város akkori ve
zetősége más ügyet nem helyez 
előtérbe s közben az aszfaltozás 
ügyéről meg nem feledkezik.

A hat év előtti tervek szerint 
az aszfaltozás a háztulajdonosokra 
alig jelentett volna terhet, mert a 
régi járdaköveket a város 1928. 
évben négyzetméterenként 30 ko
ronás árban átvette volna s igy az 
aszfaltozás négyzetmétere akkor 
20—24 koronába került volna csak 
s az igy előállandó csekély költség 
fedezésére az ezt igénybe venni 
akarók olcsó kamatláb mellett, tíz
éves törlesztéses bankkölcsönt kap
jak volna. A járdáért az aszfalto
zás munkáját végző vállalat tizévi 
jótállást biztosított s tiz év után a 
karbantartás gondját a város vette 
volna át.

Ennek a kérdésnek megoldása 
nagyobb nehézségekbe most sem 
ütközik. Ismételten napirendre hoz
va ezt az ügyet, újból kérjük : ve
gye kezébe a városi hatóság, vagy 
az egyenesen a főtéri érdekeltség
ből alakítandó bizottság.

Amint negyedévvel ezelőtt, úgy 
most is tevékeny városbiránk meg
értő figyelmébe ajánljuk ismételten 
ezt a nagyon is időszerű kérdést. 
Minden további halogatás nélkül 
hívja össze az érdekelteket s ha 
már hat évvel ezelőtt ezt a város 
akkori vezetősége végzésileg ki
mondotta, hajtsák is végre azt a 
határozatot s az ebben az ügyben 
előbb már elismerésreméllóan dol
gozók bevonásával, meghallgatá
sával, közreműködésével valósítsák

meg a főtér rendezésének, aszfal
tozásának a városra is minden te
kintetben csak előnyös tervét.

Megalakult az
önálló kereskedelmi grémium.
— Dickmann Dezső lett a grémium 

elnöke. —
Előző számunkban lapzárta miatt, csak 

néhány sorban foglalkozhattunk a ke
reskedelmi grémium alakuló gyűlésével 
és csak az elnökválasztás eredményét 
közölhettük.

Kötelességet teljesítünk városunk ke
reskedőivel szemben, ha jelen számunk
ban részletesen beszámolunk úgy az 
előkészítő közgyűlésről, mint az utána 
következő megalakulásról és a vezető
ség megválasztásáról.

Folyó hó 13-án, délelőtt tartotta meg 
az önálló rimaszombati járási kereske
delmi grémium alakuló gyűlését a ke
reskedelmi testület helyiségében.

Az alakuló gyűlésen az országos hi
vatal képviseletében Brezácsek tanácsos, 
a kereskedelmi minisztérium instrukto- 
rátusa részéről Jesny főtanácsos és a 
kereskedelmi grémiumok országos szö
vetsége megbízásából Dr. Sirchich fő
titkár vett részt. — A járás részéről 
Hanes Emil járásfőnök és Németh La
jos iparhatósági biztos jelentek meg az 
alakuló közgyűlésen, mig a járási ipar
társulatot Valaszkay Rezső elnök és 
Braun Soma titkár képviselték.

Pontban 9 órakor nyitotta meg az 
előkészítő közgyűlést Dickmann Dezső 
az előkészítő bizottság elnöke, aki szlo
vák és magyar nyelven üdvözölte a 
megjelent vendégeket s a közgyűlés ve
zetésére felkérte Brezácsek tanácsost, 
aki átvéve a gyűlés vezetését, a jegyző
könyv vezetésére felkérte Németh Lajos 
iparhatósági biztost, mig jegyzőkönyv- 
hitelesitőkül Heimlich Zsigmond és Mül- 
!er Emil tagok jelöltettek ki.

Elsőnek Jasny főtanácsos szólalt fel, 
aki szlovák és német nyelven ismertette 
a grémiumok célját és fontosságát s a 
kereskedelmi minisztérium üdvözletét 
tolmácsolta. Beszédét magyar nyelven 
hűen tolmácsolta Dr. Sirchich főtitkár.

Utána Dr. Sirchich főtitkár szlovák és 
magyar nyelvű beszédében üdvözölte a 
megjelenteket az országos szövetség ne
vében, melynek elnöke Liska képviselő 
Prágában hivatalosan lévén elfoglalva, 
nem jelenhetett meg az alakuló köz
gyűlésen, tolmácsolja az országos szö
vetség elnökének, Liska képviselőnek 
üdvözletét. Sirchich dr. megemliti ezután, 
hogy a legutolsó, 13 ik grémium nem
régen alakult meg Miaván, a rimaszom
bati lesz a 14-ik számú. Reméli és kéri, 
hogy úgy az előkészitő, mint az alakuló 
közgyűlés a legnagyobb rendben foly
jon le s végül ismerteti az önálló ke
reskedelmi grémiumok hivatását gazda
sági téren.

Brezácsek elnök ezután az alapsza
bályok ösmertetésére tér át, amely a 
törvény előírásai szerint lett összeállít
va s amely egységes alapszabályterve
zetet eddig minden újonnan alakult 
grémium el is fogadott. Felkéri Sirchich 
drt, az alapszabálytervezet ősmertetésé
re, aki szlovák és magyar nyelven pont

ról-pontra felolvassa azokat. Az újonnan 
alakult egyesület címe lett: Rimaszom
bati Járási Kereskedelmi Szakipartársu
lat (röviden : Kereskedelmi Grémium), 
székhelye: Rimaszombat. — A minimá
lis tagdijat 15 koronában állapították 
meg. A beiratási dij azon tagoknál, akik 
régi tagok voltak, személyenkint 50 KS. 
ez az összeg azonban indokolt esetben, 
le is szállítható. Az újonnan belépők, 
úgy a rimaszombatiak, mint a vidékiek 
200 Két, nagyobb kereskedők és gyári 
lerakatok 1000 Kct, uj vásárosok pedig 
50 Ké. inkorporációs dijat tartoznak fi
zetni. — Homola János (Tiszoic) indít
ványára elhatározták, hogy Nyustyán, 
Klenócon, Rimakokován és Tiszolcon 
bizalmi embereket fognak kinevezni. A 
titkár fizetését évi 7200 koronában ál
lapították meg, segédirodai alkalmazot
tat azonban csak szükség esetén fognak 
csak felvenni. — Állandó szolgai állást 
rendszeresítettek. Végül kisebb módosí
tásokkal elfogadták az eredeti alapsza
bálytervezetet.

A rimaszombati járási ipartársulattal 
szemben fennáló vagyon elosztására vo
natkozólag utasította a közgyűlés a gré
mium választmányát, hogy kössön egyez
séget az ipartársulattal, s ha ez nem 
volna lehetséges, úgy a fennálló törvé
nyek értelmében ebben az ügyben az 
országos hivatal fog dönteni.

Délután fél két órakor a hatósági ki
küldöttek a választások megejtése előtt 
a két pártot (a Dickmann- és Steiner- 
pártot) kompromisszum megkötésére 
hivták fel s indítványukra az előkészitő 
közgyűlés mindkét pártból 4—4 tagból 
álló közös jelölőbizottságot szervezett 
meg, melynek tagjai leitek a Dickmann- 
pártból: Heksch György, Heimlich Zsig
mond, Homola János és Temják Pál, 
Steiner-pártböl Gláser Hugó, Hortensky 
Ferenc, Müller Emil és Novák József. 
A jelölőbizottság azt a megbízást kapta 
a közgyűléstől, hogy lehetőleg állítsa
nak össze egy közös listát, melyen a 
jelölteket aztán a szavazás mellőzésével 
közfelkiáltással választanák meg. Ennek 
megejtéséig délután fél 3 óráig a köz
gyűlést felfüggesztették.

Délután fél 3 órakor az elnök a köz
gyűlést újból megnyitja és újból visz- 
szatérnek a vagyonelosztás kérdésére. 
Braun Soma ipartársulati titkár ösmer- 
teti az erre vonatkozó számadásokat. A 
számadások előterjesztése után Dick
mann Dezső emelkedik szólásra, aki 
megjegyzi, hogy az Ipartársulat az oszt
hatatlanság elve alapján áll. Ezzel szem
ben bejelenti, hogy a kereskedelmi tes
tület a plusz—minusz álláspontján áll. 
Négyféle megegyezési javaslatot terjesz
tettek az ipartársulat elé, sajnos, azon
ban, egyik sem járt eredménnyel. Ra
gaszkodnak a betáblázáshoz. Valaszkay 
Rezső ipartársulati elnök sajnálattal je
lenti be, hogy minden igyekezete, mely 
arra irányult, hogy a kereskedők is az 
ipartársulati székházat használják helyi
ségükül, s ezáltal a megalakulandó gré
mium helyzetét is megkönnyítsék — 
meghiúsult. Az ipartársulat a betáblázás 
ellen van, mert ez halálát jelentené az 
egyesületnek, mert ha a betáblázás meg
történne, akadhatna olyan egyén, aki a 
vagyonközösség megszüntetését követel
né s ebben az esetben potom áron 
kellene elkótyavetélni azt a monumen
tális épületet, melynek felépítési költ
ségeihez az iparosság súlyos ezrekkel

járult hozzá, amit hosszú évek folyamán 
kuporgatott össze. Az iparosság tovább
ra is békében akar élni a kereskedő
társadalommal és egymás támogatásá
ban akar továbbra is munkálkodni. — 
Dickmann Dezső a megjelent hatósági 
közegekre bízza a döntést. Valaszkay 
Rezső ismételt felszólalásában kijelenti, 
hogy telekkönyvi biztosításhoz csak az 
adósságok kifizetése után járulnak hoz
zá. Miután közös nevezőre nem hozhat
ták ezt az ügyet, a vagyonközösség 
megszüntetése kérdésében az országos 
hivatal fog dönteni.

Az 1937. évi tagdijakra vonatkozólag 
Dickmann Dezső indítványozza, hogy 
julius hó 1-ig az ipartársulat, julius hó
1-től pedig a grémium kapja meg az 
illető tagdijrészesedést. Valaszkay Rezső 
ellenben ragaszkodik a kereskedelmi 
minisztérium 1935. évi január hó 16-án 
100.913/34./III./B. sz. a. kelt rendeleté
nek d) pontjára, mely szerint a vegyes 
ipartársulat közgyűlése által rendes 
költségvetés keretén belül megállapított 
tagsági dijakat az egész költségvetési 
évre azon leendő szakipartársulati tagok 
is tartoznak megfizetni, akik március 
1-én még tagjai voltak a vegyes ipar
társulatnak. Ebben az ügyben is az 
országos hivatal fogja kimondani az 
utolsó szót.

Ezután Jasn£ főtanácsos röviden is
métli a délelőtt folyamán elmondotta
kat, tekintettel arra, miszerint a délután 
folyamán az érdeklődés meglehetősen 
megnagyobbodott s igy a megjelent 
tagok száma jelentősen emelkedett, akik 
a délelőtt folyamán nem voltak jelen s 
igy nem hallhatták az egyes tárgyalá
sokat.

A röviden ösmertetett délelőtti hatá
rozatok megösmerése után Brezácsek 
elnök felhívására, hogy kivánják-e az 
önálló kereskedelmi grémium megalakí
tását és hogy a felolvasott alapszabá
lyokat elfogadják-e, a jelenlevők nagy 
tömege hatalmas egyhangú igennel fe
lelt, mire Brezácsek elnök megalakult- 
nak mondotta ki a rimaszombati járási 
önálló kereskedelmi grémiumot s fel
hatalmazása alapján bejelentette, hogy 
a most elfogadott alapszabályokat jóvá
hagyja.

Ezután áttértek a vezetőség megvá
lasztására. — Miután a kiküldött közös 
jelölőbizottság közös megegyezésre nem 
jutott, úgy Heksch György, mint Novák 
József benyújtották pártjuk szavazólisz- 
táit. Ennek megtörténte után Nagy Jenő 
bejelentette, hogy Steiner Félix keres
kedőnek névre szóló iparengedélye nin
csen, csak „Horovitz a spol“ néven van 
iparigazolványuk s igy Steiner se nem 
jelölhető, se nem választható. Dickmann 
Dezső kéri ezt jegyzőkönyvben lerög
zíteni, ami meg is történik. — Később 
Steiner Félix felhozta iparengedélyét, 
mellyel a maga álláspontját igazolta. — 
Ezt is jegyzőkönyvbe vették.

Délután 5 órakor Brezácsek elnök 
elrendelte nagy izgalmak közepette a 
választást. Választási bizottság alakul, 
melynek tagjai: Heksch György, Tem
ják Pál, Müller Emil és Novák József 
lettek. Titkos szavazás utján először el
nököt választanak.

Este fél 8 órakor hirdette ki Brezá
csek elnök a választás eredményét, mely 
szerint

123 szavazattal Dickmann Dezsői
választották meg az uj rimaszom
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bati járási kereskeáelmi grémium 
elnökévé, Steiner Félix 49 szava
zatával szemben. — Egy szavazat 

érvénytelen volt.
A többi tisztségekre vonatkozólag 

megegyezés jött létre a két párt részé
ről s igy alelnökké egyhangúlag meg
választattak : Derekas János, Novák Jó
zsef, Répás János (Kienóc) és Schreiber 
József. — Pénztári ellenőrök lettek: 
Kozma Ármin, Nagy Emil és Takács 
György (Nyustya).

A választmány rendes tagjaiul a
következők választattak meg: Angyal 
Gyula, Berger Árpád, Bródy Andor, 
Csipka Frano Tiszolc, Flamm Emánuel, 
Gulyás Gusztáv, Grünmann Menyhért 
Tiszolc, Heimllch Zsigmond, Heksch 
György, Horovitz Béla, Hermann Vilmos, 
Hortenszky Ferenc Tiszolc, Homola Já
nos Tiszolc, Klein Ármin Kienóc, Lef- 
kovics Ferenc, Mészáros Géza Osgyán, 
Neumann Adolf Kokova, Reinitz Dezső, 
Róth László, Seidner Árpád, Stankovics 
Sándor, Temják Pál és Tóth Ernő.

Választmányi póttagok lettek : Bódy 
István, Figuli István Kokova, Gyulai Ist
ván, Jávorszky József, Jakusofszky Fe
renc Nyustya, Klein Géza, Kossuth Lajos 
Rimabrézó, Neményi Aladár, Neumann 
Sámuel Rimabánya, Reinitz Péter, Si- 
pula Béla és Szojka Sándor.

A vizsgabizottság elnökévé megvá
lasztották Nagy J. Jenőt, alelnöknek pe
dig Keresik Lászlót. — Az országos 
szövetségbe delegáltattak : Novák József 
és Klein Mór, póttagokul: Reinitz Péter 
és Homola János Tiszolc.

A megválasztott elnököt és vezetősé
get elsőnek Brezácsek tanácsos, Valasz- 
kay Rezső ipartársulati elnök, Jasn£ fő
tanácsos, Sirchich dr. főtitkár üdvözöl
ték, majd Dickmann Dezső mondott a 
maga és tiszttársai nevében megválasz
tásukért köszönetét.

Végezetül Dickmann Dezső, a gré
mium uj elnökének indítványára elha
tározta a közgyűlés, hogy megalakulá
suk alkalmából táviratilag üdvözlik Ma- 
saryk és Benes dr. elnököket, Hodzsa 
miniszterelnököt, Neumann keresk. mi
nisztert, Országh országos elnököt s 
végül Liska János képviselőt, a keresk. 
testületek orsz. szövetségének elnökét.

Ezzel este negyed 9 órakor véget is 
ért az izgalmakban bővelkedő grémiumi 
alakuló közgyűlés, melynek egész tar
tama alatt igen figyelemreméltó tevé
kenységet fejtett ki Lefkovits György, 
aki három év óta titkára az előkészítő 
bizottságnak, s mint ilyen, folytonosan

megadta a kivánt információkat a hiva
talos kiküldötteknek.

A megválasztott elnökség tiszteletére 
százteritéses közvacsora volt szerdán 
este a Járási Ipartársulat székházának 
nagytermében. Áz elnökség nevében el
sőnek Dickmann Dezső szólalt föl a 
vacsorán, majd Sichert Károly, Enyedy 
Arthur, Schreiber József, Szőllőssy István 
és Stolcz Jenő mondottak pohárköszön
tőket.

Dalárdánk kassai
szereplése.

Piros-Pünkösd kettős ünnepét ez- 
idén is a magyar dal magasztos 
ünnepévé avatta az Országos Da
losszövetség, védnöksége alatt meg
rendezve a kassai, eperjesi és ri
maszombati dalárdák testvéri ta
lálkozóját a Kassai Zenekedvelők 
Koszorús Dalegyletének harminc
éves jubileuma alkalmából, ame
lyen a szivünkhöz nőtt Rimaszom
bati Magyar Dalegylet férfikara 
megérdemelt sikerrel, díszoklevél 
kitüntetésben részesülve szerepelt.

A kassai szereplés, amelyet he
tek kitartó, megfeszített munkájával 
gondosan készített elő Halász Jó
zsef karnagy és kötelességtudó, fe
gyelmezett gárdája s az anyagiak 
előteremtésén fáradozó tisztikar, 
méltén töltheti el büszkeséggel da
lárdánk minden egyes tagjának és 
a dalárda minden hívének szivét s 
nem túlozunk, ha megállapítjuk, 
hogy a kassai szereplés a losonci 
és lévai dalosversenyeken elért 
nagyszerű eredménynél is sikere
sebb és általánosabb volt. A pün
kösdi kassai szereplés a Rimaszom
bati Magyar Dalegylet határozott és 
biztos fejlődését igazolja, ami nem
csak a jó adminisztráció, a jó kar
vezető és a jó dalárdaanyag sze
rencsés összetalálkozásának, hanem 
egyszersmind e fontos erőtényezők 
szerencsés együttműködésének lo
gikus következménye, illetve ered

ménye is, amely egyensúly fentar- 
tásán és biztosításán továbbra is 
az eddigi példás lelkesedéssel, ki
tartással és ügyszeretettel kell dol
gozni s akkor a fejlődés további 
biztos eredményei el nem marad
hatnak ezután sem.

A kassai útra vasárnap kora haj
nalban két autóbusszal indult el a 
dalárda Perecz Samu diszelnök, 
Sichert Károly ügyvezető-elnök, 
Halász József karnagy és Fejes Já
nos titkár vezetése mellett s az au
tóbuszok röviddel tizenegy óra előtt 
értek be Kassára, a szállásul kije
lölt Rohlena-szállóhoz, ahol a fi
gyelmes és körültekintő rendezőség 
a KZD vendégeiként elhelyezte a 
rimaszombatiakat. Az elnökség tag
jai szállásukról azonnal a Lőcsei 
Házba mentek át, ahol éppen ak
kor kezdődött meg a KZD jubiláns 
közgyűlése. A közgyűlés részleteiről 
a napilapok már beszámoltak, an
nak ismertetésére tehát nem térünk 
ki, pedig a jubiieumi ünnepély lé
lekemelőén szép aktusa ujságolda- 
lakat érdemelne. Dalárdánk nevé
ben Sichert Károly szólalt föl a 
közgyűlésen, tolmácsolva a Rima- 
szombati Magyar Dalegylet és a 
rimaszombati magyar társadalom 
szerencsekivánatait.

A közgyűlés végeztével ünnepi ebéd 
volt a Schalkház étterembe, amelyről a 
dalosok a színházba vonultak át az össz- 
karok főpróbájára, ami két órát vett 
igénybe, ötórakor dr. Boros kulturrefe- 
rens várakozott már a rimaszombatiakra 
és szakszerű, élvezetes magyarázatok kí
séretében végigkalauzolta a városon, 
megismertetve velők minden nevezetes
ségét. A kiadós városiátogatás után már 
csak az átöltözködésre jutott idő, mert 
az ünnepi díszhangverseny pontosan 
nyolc órakor kezdődött a zsúfolásig meg
telt városi színházban. Dalosaink perc
nyi pontossággal érkeztek meg s a ren
dezőgárda jóvoltából az emeleti páho
lyokban elhelyezkedve élvezték a kas
saiak és eperjesiek müsorszámait. A 
KZD pompás számai után került sor a 
200 tagú összkar első müsorszámára, 
amelyben a KZD, a Kassai Lyra Dalkör, 
a Kassai Kath. Legénykör Dalegylete, 
az Eperjesi Daltestvérek és a mi dalo

saink vettek részt a jubiláns Simko 
Gusztáv országos karigazgató mesteri 
dirigálása mellett. Az előadott öt szám 
közül főképen Kacsóh : Késő ősz van c. 
dala aratott óriási sikert, azonban a töb
bi négy műsorszámot is tomboló taps
sal fogadta a közönség. Az összkar si
keres bemutatkozását a kassai, majd az 
eperjesi vendégdalárdák számai követ
ték, utoljára pedig a nézőtéren drukkoló 
rimaszombati kísérők nagy szívdobogá
sai közben a mi dalosainkra nyílott 
szét a KZD színekbe öltöztetett és egye
sületi címerrel díszített csodaszép szín
pad hatalmas bársonyfüggönye. A kotta
lapok nélkül felálló, ünnepi feketébe 
öltözött, dalárdajelvénnyel és egyesületi 
kék-fehér szallaggal dekorált dalosok 
pompás csoportja már első látásra ked
vező benyomást keltett s a fogadtatás 
zugó tapsban jutott kifejezésre. Az eíső 
müsorszám (Lányi: Dalszentháromság) 
már bebiztosította a diadalt, a második 
pedig — az idehaza legutóbb nagy si
kerrel már bemutatott „Vén Duna part
ján” c. szerenád — tomboló sikerré fo
kozta. A rendkívül hatásos és hálás s a 
kassai közönség előtt alig ismert mü
sorszám már első strófájánál beférkőzött 
a szivekbe s a második versszakaszt 
már templomi áhítattal, rendkívüli élve
zettel hallgatta a közönség és a szere
nád befejeztével tomboló tapsban és 
lábdobogásban tört ki. Ilyen ovációt 
egyetlen más müsorszámnál nem rende
zett a publikum s ez a tüntetés a ven
dégeknek hivatalból kijáró tapsokat le
számítva, legigazibb fokmérője a siker
nek, illetve annak a rendkívüli hatásnak, 
amit dalosaink énekszámaikkal elértek. 
Hosszadalmas méltatás helyett elegendő 
leszögezni annyit, hogy ily precízen, fö
lényes biztonsággal és tökéletesen még 
soha nem hallottuk dalárdánkat szere
pelni. A tapsorkán a függöny összehú
zása után is még perceken át tartott s 
Halász karnagynak végül is meg kellett 
jelennie a függöny előtt, megköszönni a 
közönség elismerő ovációit. A KZD ve
gyeskarának művészi tökéletességű ének
száma (Lányi: Egy gondolat bánt en- 
gemet) után befejezésül még egyszer a 
200 tagú összkar állott föl, ezúttal Heck- 
mann István országos alkarnagy vezény
letével, ugyancsak öt müsorszámot éne
kelve.

A díszhangversenyt a Schalkház-étte- 
remben társasvacsora, majd táncmulat
ság követte. A vacsorán számos pohár
köszöntő hangzott el s a legtöbb felszó
laló kitért felszólalásában a rimaszom
bati dalosok nagyszerű szereplésére is.

Apró, poros emlékek.
Amit most itt elmondok, nem mese, 

de élő valóság és hangulatos emlék. 
Szokatlan benne az, hogy történetét a 
ma életéből indítom el és visszafelé la
pozva folytatom. Íme :

A udvarunkban, közvetlen mellettünk 
lakik egy kedves, bájos diákgyerek, 
gimnazistalány a Vil ikből.

A iskolán kívüli időben mindig csak 
tanul, dalol és verseket szaval, követ
kezéskép az előmenetelben kitűnő, a sza
valásban tehetség s mind nagyobb len
dülettel bontogatja kvalitásainak szár
nyait.

A minap nagy gaudiummal rohant be 
hozzá néhány leánypajtása és sugárzó 
kedvvel közöltek vele valami jó hirt, 
amely valószínűleg az iskolai osztály
zatnak vagy más eféle kedves dolognak 
a sikerét jelentette. A hir osztatlan örö
met keltett közöttük és boldog önfeledt- 
séggel zsibongtak, daloltak, zongoráztak 
és táncoltak. Zavartalanul élvezték a 
gondtalan ifjúság túláradó életkedvét.

Jósokára tudott csak elülni a lárma, 
a szilaj kedv, amikor már elfáradtak s 
a nóta lassan elcsendesült. Azután le
ültek, pihentek, beszélgettek s csillogó 
szemmel tervezgették a közelgő nagy 
vakáció esedékes programját.

Túl ezen a programon, valamelyikük 
türelmetlenül a jövőbe tekintett és lel
két valami sötét sejtelem szállta meg. 
Azt a témát vetette föl:

— Mi lesz velünk, ha érettségi után 
ei kell hagynunk ezt a kedves, ezt a 
drága gimnáziumot és bele kell sodród
nunk az élet szenvedő, tülekedő vívó
dásaiba ?

A jókedv erre a váratlan bejelentésre 
oszladozni kezdett, a vidámság őszinte 
és természetes hangja elhalkult, bágyadt

lett, elégikus hangulat futott át a szo
bán s megszállta fiatal lelkűket. És ta
nácstalanul, tétován állottak a nagy 
probléma előtt:— mi is lesz velünk?

Tágra nyílt, okos, tiszta, szelídséget 
és őszinteséget tükröző szemükből ke
sergő szomorúság áradt s perdülve gör
dültek le a gyöngyszemek, a könnyek 
— és sírni kezdtek.

Sírásuktól megriadt, meghatódott a 
vendéglátó édesanya is, és együtt sirt 
velük. — Én már úgy láttam őt kisirt 
szemmel kilépni lakásukból, amikor el- 
érzékenytilt hangon beszélte el a tör
ténteket.

A mélabús kis epizód után én is el
révedezve, elfogódott hangulatban indul
tam bolyongó uíamra.

Túl a városon, a vadvirágos réten 
még mindig fejembe motoszkált ennek 
a váratlan kis epizódnak a borongós 
hangulata és ismételten konstatáltam, 
hogy bizony gyatra korban élünk.

— Ti drága gyerekek, ti mostani lá
nyok, az álmodozó ideálizmus és rideg 
realizmus tragikus hősei, mennyi leiki 
energiára lesz szükségetek, hogy az élet 
csúf harcában össze ne roskadjatok.

Istenem, én nem is tudom, hogy ezek a 
mai lányok tudnak-e még ábrándozni ? És 
olykor úgy eltűnődöm, hogy vájjon mire 
is gondolnak esténk int, amikor lehajtják 
édes kis fejeiket fehér fodros párnáikra ? 
Vájjon a lovagok és hasonló romantikák 
szerephez jutnak e még álmodozásaik
ban ?

így elandalogva, mentem-mendegéltem 
a füzes parton, amig jósokára megállot
tám és néztem-nézegettem a szaladó 
vizet, a várost környező hegyeket, dom
bokat és fákat. Láttam a három tornyot 
az öreg és uj házak közül kicsillogni, 
mint három jegenyét a cserjék közül és 
dédelgető szeretet, alázatos hódolat és

ölelkezés melegítette szivemet kicsi 
szülővárosom előtt.

Lelkemben apró, poros emlékek tá
madtak, éledtek s lassan-lassan meg
elevenedett a múlt.

Leültem egy kivágott fa törzsére és 
merengő szemlélődésemben visszafordí
tottam életem hajóját, hogy hátratekint
sek egy kicsit.

Ebben a kedves hangulatban gyer
mekkorom emlékei, napjai ragyogták be 
a tájat, kerteket, házakat és tornyokat. 
Mámoros a lelkem mindannyiszor, ha 
rágondolok. — Az újkor határán olykor 
visszatérek hozzá, hogy emlékezzek és 
elmélkedjem fölötte. Mert hisz a mi 
eszményünk, témánk, érzésünk nem az 
volt, mint a mai nemzedéké. Az a világ 
összeomlott... Térjünk csak hozzá egy 
kicsit.

1890-et Írunk.
Szemlélődésemben, ahogy úgy vissza

felé lépek, megállók a szélső háznál, a 
városkertben, a nyári kaszinónál.

Látom a lombos gesztenyefák, hárs
fák alatt üldögélő, pipázgató, kártyázó, 
anekdotázó, tiszteletreméltó öreg urakat. 
Látom az épületből kiugró keskeny, fo- 
lyosós szárnyat, a régi világ szórako
zásainak utolsó emlékét: a lövöldét. 
(A hozzátartozó kis kék-fehér zászló 
akkor lengett-lobogott utolsót, amikor 
egy eltévedt golyó a céljelző Tantosi 
városi hajdút örökre és halálosan meg
sebezte,)

Csendes, derült életről regélnek ezek 
a falak, kövek s az a nehány zöldelő 
fa, amelyet az uj idők heve : a sport
szenvedély ki nem végzett.

Itt élte — apró gondjai között — nyári 
pihenőjét a város úri társasága. Innen 
irányították a közéletet. Itt tanyázott a 
hivatalos és társadalmi élet „reprezen
tánsai és notabilitásai”, lapszerkesztői 
és örökös disz-szónokai. Itt „polemizált,

politizált és purifikált” a született avagy 
a polgári sarjból lett előkelőségek ki
választott rendje, (akik közül egyik-má
sik arisztokratább volt az arisztokra
tánál.)

Városunk csöndesen kocogó, tempós 
élete itt tükröződött. Ez volt utolsó bás
tyafoka a régi világ konzervativizmusá
nak. Valami vakmerő uj hang nem igen 
akadt közöttük. Mind valamennyi a pa
tinás hagyományok, eszmék és erköl
csök veterán harcosa, szigorú őre volt.

És itt sörözött, kuglizott vagy tarok
kozott a sokoldalú, a tudós, a széles- 
látókörű tanári kar is, a társadalmi és 
közélet nélkülözhetetlen funkcionáriusai, 
az ifjúság szilaj kedvének regulázói, és 
az én jövendő karriéremnek ihletett 
hangú jósai és publikálói. Közülök egye
sek arca, járása, ruhája és mozdulata, 
úgy rajzolódik ma is elém, mint ahogy 
azt egykor figyelő gyermekszemem látta.

Az én teremtő fenséges Uram, amikor 
testemet és lelkemet formálta, valami 
rapszódikus, nyugtalan szellemmel aján
dékozott meg. A szélvész nem rohant 
úgy, mint ahogy az én eszem lelkem 
csapongott. így hát igen kemény dió 
voltam szegény tanáraim számára.

Élénken emlékszem, egy virágosán 
mosolygó májusi reggelen, mértani óránk 
volt, amely tudományágazatnak kincsét 
halálosan gyűlöltem, reális értékét un
dorodva útáitam és igy — logice — rá 
se bagóztam a fekete táblán feltörekvő 
rébuszokra, — abban a biztos tudatban, 
hogy Wiesinger Frici úgyis kidolgozza 
feladatomat, — kutyákat, lovakat, mi
egymást rajzoigattam, amit az én taná- 
rom-mesterem fürkésző sas-tekintete 
hamarosan észrevett, mélán rámlekintett, 
negédesen hozzámlépett és fülönfogva 
úgy megrázott, szekundával úgy ellátott 
és elvágott, — a kis szenvedésit! — hogy
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A vacsorán osztották ki ugyancsak a 
dalosszövetség díszokleveleit is, ame 
jyekből egy Rimaszombatnak is jutott, 
a felejthetetlen kassai találkozó örök
emlékéül.

A hétfői napon a dalárda vezetősége 
testületileg vett részt a dalosszövetség 
tisztújító közgyűlésén, ahol Sichert Ká
rolyt egyik alelnökké, Perecz Samut el
lenőrré és Halász Józsefet pedig orszá
gos alkarnaggyá választották. A dalár- 
disták másik csoporta Fejes János titkár 
vezetésével a Bankó-ra rándult ki, né
hány kellemes órát töltve együtt a kas
saiak csodaszép kirándulóhelyén. Ötkor 
azután előálltak az autóbuszok s éne
keseink a jól és becsületesen végzett 
munka boldog érzésével eltelve, jóhan
gulatban indultak haza. Az indulásnál a 
KZD lelke és vezére, a jubiláns Simkó 
Gusztáv országos karigazgató jelent meg 
a vendéglátó egyesület nevében, szere
tettel véve búcsút rimaszombati testvé
reitől.

A „Rimavan" egylet, a helybeli cseh
szlovák és magyar kultúregyesületek 
közreműködésével, a helybeli közműve
lődési bizottságok védnöksége alatt folyó 
1937. évi május hó 26-án pontosan 20 
órai kezdettel a volt vármegyeház nagy- j 
termében ünnepi akadémiát rendez 

Dr. B E N E S  E D E  
köztársasági elnök ur 53 ik születése 
napjának tiszteletére.

M ű s o r :

10. Magyar költemény Harmath Imrétől: 
„Szegény húszévesek". Előadja: 
Feldmann Éva (Rimaszombati zsidó 
nőegylet.)

11. Szlovák költemény. Rudyard Kip- 
lingtől „Hlasom prezidenta". Előad
ja I. Ivanic. (Matica egylet.)

12. Magyar költemény Pósa Lajostól: 
„Szép Gacso Ilona", előadja: Zá- 
dory Ica. (Iparoskör).

13. Chopin: Polonaise. Zongorán elő
adja Stritzky Lili. (Helybeli magyar 
közművelődési bizottság.)

14. Férfi k a r : „Isten a magas égben". 
(Kath. Olvasóegylet.)

Helyárak : Zártszék.......................5 Ki.
I. h e l y .......................4 Ke.
II. h e l y .......................3 Kö.
III. h e ly .......................2 Ki.
Állóhely : ingyenes.

A tiszta jövedelem a kerületi gyer
mekvédő egyesület keretében a rima- 
szombati szegény gyermekek élelmező 
akciójára lesz fordítva.

Belépőjegyek elővétele: a Könyv
nyomdái részvénytársaság fiókjában Ri
maszombat (Tompa-tér.)

Ném et v izsgaelőad ás.
RöczeyJenöné tanítványaival folyó, má

jus hó 23-án délután pontosan 5 
órakor, a Magyar Közművelődési Egye
sület égisze alatt, a Járási Ipartársulai 
Székházában előadást rendez. — Belé
pődíj tetszés szerint.

1. Himnusz.
2. Magyar költemény Vajas Klárától: 

„Imádkozom helyetted én.“ Előadja 
Pál Emma. (Rimaszombati reform, 
leánykor)

3. Zeneiskola és Zsivena egyesület: 
W. A. Mozart: Koncert d-dur. He
gedűn előadja : Dr. Werner Gyula, 
zongorán kiséri : Lakner László.

4. Magyar költemény Thály Lóránttól;
„A régi hárfa", Előadja : Klinczkó 
Valéria. (Ev. leánykör).

5. Sokolské deti. (Sokol.)
6. Magyar költemény. Szász Károlytól:

„A hitetlen". Előadja Kálmán Gi
ziké. (Rimaszombati Polgárikor.

7. Férfikar: „A vén Duna partján." 
(Rimaszombati dalegylet.)

8. Szlovák ünnepi beszéd. Tartja : Olga 
Lupaéová,

9. Magyar ünnepi beszéd. Tartja: Ha
vas Vilmos.

Szünet:

én már csak az ólombetűk világában 
ébredtem föl egy nyáreleji reggelen.

De hát az ember életét— pláne a na
gyon ifjú ember életét — vágyai vezér
lik. így történt aztán velem is, hogy 
mielőtt a „rotációs kultúra" mezején 
katonáskodtam volna, sorsom hajóját a 
meseország szigete felé próbáltam ve
zérelni.

Élt azidőtájt Rimaszombatban két va
gyonos iparospolgár. Mondjuk az egyik
nek K.......a másiknak B......  volt a neve.
Az a legenda szállt róluk, hogy K. a 
fazekas-máz helyett egy hordó aranyat 
kapott, B. pedig egy katlan aranyat lelt 
a szabadkai basakertben, még pedig 
abból az aranyból, amelyet a menekülő, 
de soha vissza nem térhető török basa 
rejtett el Drugeth tábornok csapatai elől.

Ez az arany folyton izgatott! Alig 
vártam a tavaszt, hogy a tüzelő napfény 
kissé felmelegitse a Rima vizét. Lassan 
ez is eljött és egy vakációs szerda dél
után az édesapám tüzoltócsákányát vál
tamra kapva — a titkomba beavatott 
H. Gyuszi kenyerespajtásommal együtt 
— trappoltunk a basakerthez. Az innen
ső oldalon áteveztünk, a basakerti par
ton kikötöttünk, szemlélődtünk, tana
kodtunk, végül megállapodtunk és vág
tuk, ástuk, szakgattuk a gyepet, miköz
ben arra is figyeltünk, hogy Kremniczki 
bácsi, a molnár észre ne vegyen ben
nünket.

Csontot, fagyökeret, kavicsot eleget 
ástunk, de kincset, aranyat sehol sem 
leltünk. Pedig verejtékezve izzadtunk. 
Végül már a folyó parton csákányoz
tunk, mialatt esteledni kezdett; ott a 
parti fák gyökereit féktelen módon rán
gattuk és cibáltuk, olyannyira, hogy 
egyszer csak a fészkéből kiugrott és 
fogait vicsorgatva felénk úszott egy 
vidra, amitől standapé elállt a Iélekze- 
tünk s karjainkkal a vizet csapkodva,

C s e nd b e n . . .
Tavaszi csendben 
elmereng lelkem; 
orgona fakad 
az ablak a la tt. . .  
csendben.
Szlnpompás kertem 
friss harmat-gyöngyben, 
hajnalfuvalom 
jár a lombokon . . .  
csendben.
Gyöngyvirág kacsint, 
rózsabimbó int 
s jön, akire vár: 
a méh csókra jár . . .  
csendben.
Napsugár villan, 
harmat megcsillan: 
éled a világ, 
nyílik a virág ... 
csendben.

halálos kétségbeeséssel kapaszkodtunk 
a part felé, miközben a szörnyű rémü
lettől csaknem megháborodtunk.

Ma ugyan mosolyogva gondolok rá, 
de fürödni soha se vetődtem oda többé.

Egyébként pár hét múlva bizonyit- 
vány kiosztás volt, s én — mint előre 
is látható volt — szédületesen elvágód
tam ! Jó apám tomboló örömben úszott, 
ami — ugyebár — érthető is. Én egy 
kicsit félrehajtottam szögfejem, és kezd
tem összecsucsoritani a számat, de ő 
szóhoz sem engedett jutni. Végül tiszta, 
„derült" tekintetével végigmért— és de
valvált örökre.

A vizsga utáni visszavonhatlanul utol
só vakációm már csak pár napig tartott, 
de ezt az utolsó örömet nagyon hálásan 
fogadtam az élettől.

H. Gyuszi padbeli pajtásom magával 
vitt bricskájukon szülőfalujukba O.-ba, 
és ott olyan úri módon éltem, mint egy 
kis gróf. Még a határt is belovagoltuk.

Nagy, tekintélyes, boltozatos szobák, 
cifra cserépkályhákkal, bőrüléses szé
kek, s a folyosókon, verendán vörös 
és szürke kőkockák voltak, az udvar 
végiben nagy kert gyümölcsfákkal.

Kis húgának is bemutatott, Sárikának 
hívták, 10 éves, sápadt, kékszemü, olyan 
édes kis játékszer, csengő muzsika volt.

Pár nap múlva a játéknak vége volt 
s kezdetét vette ez a komisz, betyár élet.

Gyuszi bajtársammal ez volt utolsó 
találkozásom. Soha többé nem láttuk 
egymást az életben.

Sárikát 10 év múlva láttam újra, egy 
híres polgáriköri bálon. Ott állt a dél
szaki növények közötti széksor mellett 
világos, halványrózsaszin ruhában. Alig 
ismertem rá, másoktól tudtam meg, hogy 
kicsoda az a szép lány, akinek dús haja, 
halvány homloka alatt mély kék szem 
sugárzott.

A virágillat 
lágyan elringat, 
s telkemre, ha fáj. 
álomtündér száll. . .  
csendben.

Eljegyzés. Philippi Máikéi eljegyezte 
Gócza András. Mühlenbach 1937. má
jus 16.

Ünnepi szolgálat a postán. 1937. 
május 27-én a posta, távirda és telefon 
szolgálat 8—11-ig, levél és csomag fel
adásnál pedig 8—12 ig, távirda és te
lefonnál 8—19 óráig tart.

A csehszlovákiai Páneurópa-unio 
az elmúlt pénteken tartotta meg rendes 
közgyűlését a prágai kereskedelmi és 
iparkamara helyiségében, amely alka
lommal Dr. Werner Gyulái a diszelnök- 
ség tagjává választották.

Uj magyar református néplap. Má
jus 15-én jelent meg „Összefogás" ci- 
men a szlovenszkói és kárpátaljai ma
gyar reformátusság egyháztársadalmi és 
közéleti szemléje. Célja, hogy a refor
mátusság szervezetlen erőit összefogja, 
amelynek első és elengedhetetlen felté
tele, hogy a ref. gyülekezetben élő, sze
mélyes hittestvéri szeretet és közösségi 
élet legyen. Az „Összefogás" a magyar 
református nép igazáért és boldogulá
sáért küzd, ezért minden magyar refor
mátus embernek kötelessége ezt a hé
zagpótló lapot anyagilag is támogatni. 
Előfizetési dija egész évre 12 korona. 
Felelős szerkesztője Varga Imre hely
beli ref, lelkész, aki egyben a kiadásért 
is felel.

Halálozás. Török József nyug. bíró
sági altiszt, munkás életének 76-ik évé
ben folyó hó 17-én elhunyt. Temetése 
őszinte részvétmegnyilvánulás mellett 
ment végbe. Halálát három fia, két lánya 
s ezek családja gyászolják.

Kultúrházavatás Serkén. Diszes ün
nepély keretében avatta föl a serkei 
ref. énekkar a község által rendelke
zésre bocsátott kulturházat, amelyet a 
volt jegyzői iroda és lakás épületéből 
alakítottak át Czikora Zoltán feledi épí
tész tervei szerint. A felavató ünnepély 
délután 2 órakor vette kezdetét, majd 
este 8 órakor műkedvelő előadással 
egybekötött táncmulatsággal folytató
dott. — Az előadás műsorán több egy- 
felvonásos, magánszámok és az ének
kar magyar dalegyveleggel szerepeltek.

Harangszentelés Lekenyén. A világ
háború négy harangjától fosztotta meg 
Lekenyét, azóta az evangélikus hívek

A bálteremben a város szine-java s 
a vidéki úri családok elitje volt látható. 
A terem olyan volt, mint a napsugaras 
kékfényü ég. Parfüm és virágillat, pom
pa és csillogás fénylett a feldíszített te
remben. A nők kivágott ruhában, fehér 
vállakkal, meztelen karokkal, a férfiak 
feketében, frakkban, hajlongtak, moso
lyogtak és udvaroltak.

A báli közönség hullámzott, rajzott s 
várta a bálanyát. 9 óra után megszólalt 
a zene, a közönség abbahagyta a cse
vegést, sorfalat állt, a bálanya megérke
zett s nagy ováció és a Rákóczy-induló 
hangjai mellett foglalta el a helyét.

S kezdetét vette a tánc. „Nádfedeles 
kis házikóm, A panyiti halastóba, Si- 
monyiba van egy malom" lassúval kez
dődött s „egy-kettő-három-négy-öt-hat- 
hét" ropogós, tüzes hevületével végző
dött. A lelkesedés, a hangulat, fokról- 
fokra emelkedett, s a forró éjszaka buja 
illatot lehellt.

A szupé mámoritó hangulatában a bor, 
a pezsgő lelke is fellángolt és csapon- 
gott a fékezhetetlen jókedv mindenfelé.

Sárikát egy nyalka bajuszu, széles 
vállu, magas — előttem ismeretlen — 
egyenruhás katonatiszt táncoltatta, ügy 
láttam, hevesen udvarol neki. Sári sze
líden, boldog sugárzással mosolygott rá 
s tengerkék szemében csillogott a bol
dogság.

Tehát: ez volt a királyfi — egy had
nagy személyében.

Úgy reggel felé láttam őket ismét, az 
étterem asztalánál pezsgőztek. Cigány 
mellett mulatott egy társaság, közöttük 
ők is. A hadnagy beszélt, Sári becsukott 
szemmel, pihegve hallgatta, a lelke már 
fürdött az igézetben. A szerelem Ámoré
nak fjja szivén találhatta.

A továbbiakban már csak arra em
lékszem, hogy a báli közönség reggel

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton, vasárnap és hétfőn, május H
22-23-24-én magyarul beszélő film egy |  

orvos életéből. Indig Ottó drámája : |
Ember a híd alatt

Lázár M., Csortos Gyula, Kiss Ferencz, I 
Zakáts Z. Rendező Vajda. -

Szerdán, május 26-án amerikai kolosszális H
történelmi alkotás : f

Kleopátria
Claudette Colbert, Waren W., Wiicoxon. 1

Csütörtökön, május 27-én gyönyörű szén- g  
zációs színes film :
Panoptikum

Lionel Atwil, Fay Vray. Hallatlan s iker! B

nélkülözték a harangszót. Pünkösdkor 
szentelték föl az első uj harangot ün
nepélyes külsőségek között. — A szen
telést Smid István rozsnyói lelkész vé
gezte. — A legnagyobb adakozók : Beke 
Kulik Julianna, Gaál Jenőné és János- 
deák Béla voltak. — Áz uj harang ke
resztanyái tisztét Gaál Jenőné sz. Szi- 
lassy Anna úrnő látta el.

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

Elítélték orgazdaságért. Matheidesz 
Margit Jánosi községbeli asszony kis
korú fia Vaskó József helybeli lakos, 
Jánosi-utcai ruhakereskedőnél volt al
kalmazva s egy másik szintén kiskorú 
borbély tanonc társával rendszeresen 
dézsmálta a kereskedő raktárát, miáltal 
mintegy 4000 korona kárt okoztak ne
vezett kereskedőnek. A lopott ruhákat 
Jánosi községben lakó Matheidesz Mar
githoz szállították, akit — miután a két 
kiskorút már előbb megbüntették — 
most vont felelősségre a helybeli kerü
leti bíróság büntető tanácsa és orgazda
ságért hat havi börtönre és 3 évi hiva
talvesztésre Ítélt el feltétlenül,

LAKÓHÁZ, adómen
tes, mely áll 4-5 szo
bából és mellékhelyi
ségekből, Rimaszom
baton (Menhely-ucca)

E L A D Ó .
Közelebbit a Tátra-bank rim. sobotai 

fiókjánál.

úgy 8—9 óra felé kezdett hazagondolni, 
oly tobzódó, határtalan jókedv uralko
dott. Ma is megbódul a lelkem, ha rá
gondolok.

A következő idő történetét nem isme
rem, csak a fináléját, amely olyan vég
telenül szomorú. — A birtok felett gyá
szos, sötét madarak keringtek, — a ke
selyük...és a szép erdős-mezős birtok 
dobra került.

Sárikát tragikus anyagi bukásuk, a 
pusztulás, a mélységes szerelmi csaló
dás testben-lélekben összetörte. Az ál
mok, a vágyak, a napsugaras remény
ség káprázata összeomlott ... és 22 éves 
korában nótás ajka elnémult, álmodozó, 
égszínkék szeme örökre becsukódott.

Itt halt meg Rimaszombatban, ahoi 
pár év előtt szivének legtisztább, leg
nemesebb csengése szárnyalásnak indult 
s innen vitték az örök álom országába 
csöndes pihenő helyére, a családi sir- 
kertbe, szülőhelyére.

Szerelmes szivének gyászában egy 
mélabús, kedves dalt hagyott nekünk, 
amely csalódott szivéből bontakozott, 
amely utolsót lángolt lelkének sugará
ban. Ezt a nótát, ezt a lassú csárdást 
minden cigány ösmeri, és minden cigány 
játsza még ma is. Szövege igy szól:

Titkon sírok, titkon érzek teérted,
Ne tudja meg a nagy világ: mit érzek,
Ne tudja meg ez a világ, csak a magas ég, 
Hogy a szivem érted lángol,
Hogy a szivem érted lángol, érted ég.

Azóta 38 év pergett le az élet orsó
ján. Mi még tapossuk az útját, vájjon 
merre és meddig? De lassan mindenre 
por párázódik, még a legszebb emlé
kekre is. R. M.
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Tamásfalva-Rimaszombat-Losoncz közötti autóbuszjárat menetrendje.
Érvényes 1937. május 15-től.

Km Indulás Álbmás
száma A község neve

Állomás
száma Érkezés

720 1245 1 Rimatamásfala . ' i 7 1020 17 15
1 7-35 13-00 2 Rimaszombat . . 6 1005 1700

13 8'00 13-20 3 Osgyán . . . . 5 9-40 16-40
19 8T0 13'30 4 Kétkeresztur . . 4 930 1630
25 8’20 13-45 5 Pincz . . . . 3 920 16-20
32 8-30 1355 6 Apátfala . . . 2 910 1610
34 8'40 1405 7 1r Losoncz. . . . 1 900 1600

Km Érkezés A község neve Indulás
Vasárnap csak egyszer, a fenti délelőtti menetrend szerint közlekedik.

A Rima első áldozata. Pünkösd va
sárnapjának délutánján Hainzl Emil, 23 
éves, Karlsbad környékére való német 
nemzetiségű közkatona, aki jelenleg a 
városunkban állomásozó 9-dik határ
zászlóaljnál teljesített tényleges katonai 
szolgálatot, több társával együtt fürödni 
ment a Rimába. A strandfürdő felett 
levő gátnál vigan úszkált a hűs habok
ban, amikor hirtelen görcsök lepték meg 
s szempillantás alatt elmerült a négy 
méter mély vízben. — Társai egyszer 
még látták fejét felbukkanni a viz fölé, 
de azután végleg eltűnt szemeik elől. 
Azonnal keresésére indultak, de minden 
fáradozásuk hiábavalónak bizonyult. Azt 
gondolták, hogy talán a viz erős sodra 
a gát alá vitte a szerencsétlen katonát, 
szétszedve a gátat, ott sem találták. 
Végre csáklyákkal a Rima kimosott 
medrének fenekén ráakadtak a szeren
csétlen katona hullájára. — A Rima 
ezidei első áldozata iránt mindenfelé 
nagy részvét nyilvánult meg, temetése 
katonai pompával folyó hó 19-én ment 
végbe.

Elitéit tolvaj. Révész Ernő rlmako- 
kovai kereskedő üzletében tavaly októ
berben betörő járt s onnan 236 koro
nán kívül egy arany órát is ellopott 
láncostól. — A tettest az óra értékesí
tése közben a helybeli rendőrségnek 
Hammel József kokovai lakos szemé
lyében sikerült elfognia, akit most a 
kerületi bíróság büntető-tanácsa 2 havi 
fogházbüntetésre Ítélt el.

Letartóztatott tolvajok. Folyó hó
12-ére virradó hajnali órákban ismeret
len tettesek betörtek Kovács Margit vár- 
gedei lakosnő bezárt konyhájába, ahon
nan több tyúkot és ruhanemüeket mint
egy 590 korona értékben elloptak. A 
csendőrségnek több napi nyomozás után 
sikerült a tetteseket Fazekas Mária és 
Tóth Mária guszonai lakosok személyé
ben letartóztatni, akiket beszállítottak a 
feledi járásbíróság fogházába. Kihallga
tásuk alkalmával több betöréses lopást 
ösmertek be.

Jótékonycélu postabélyegek. A múlt 
évi sikeres jótékonycélu postabélyeg- 
akció mintájára a posta ez évben is 
forgalomba hozott jótékonycélu posta
bélyegeket. Az Ízléses, művészi kivitelű 
bélyegek 0'50, 1'— és 2 koronás érték
ben jelentek meg. Az első kettőnél 50 
filléres a két koronás bélyegnél 1 koro
nás ráfizetés képezi a jótékonyság ön
kéntes adományát. Ezzel tehát az 50 
filléres bélyeg eladási ára T—, az 1 
koronásé T50, a két koronásé pedig 3 
korona. Ezen bélyegek természetesen ép 
úgy használhatók levelek s más postai 
értékek bélyegzésére, mint a rendes bé
lyegek. — Ez évben május 1-től au
gusztus 31-ig fogják őket árulni a pos
tahivatalok s valószínűleg más postaér- 
tékelárusitó helyek is, de a levélforga
lomban december 31-ig lesznek érvény
ben. — Tavaly 1,312.83490 korona se
gélyt hozott ezen akció a szociális in
tézményeknek s belőle a helybeli járási 
gyermekgondozó egyesület gyermekélel
mezési akciója is 2000 korona segélyben 
részesült. — Az uj jótékonycélu posta
bélyegeket a jószivü emberek figyelmé
be ajánljuk.

Halálos magzatelhajtás. Gyurán Má
ria rozsnyói asszony tiltott műtétet haj
tott végre Pólyák Anna ottani asszo
nyon. A műtéthez denaturált szeszes 
befecskendezést használt, melytől az 
áldott állapotban levő Pólyák Anna 
rosszul lett s rövidesen ki is szenve
dett. — Gyurán Máriát a csendőrség 
letartóztatta s az itteni kerületi bíróság 
Dr. Vágássy-tanácsa magzatelhajtás bűn

tettének kísérletéért és gondatlanságból 
okozott emberölésért nyolc havi bör
tönre Ítélte el.

Filmszínház. Folyó hó 22., 23. és 24. 
a magyar filmgyártás egyik legkiválóbb 
műve, Indig Ottó „Ember a hid alatt" 
cimü színművének filmváltozaia kerül 
bemutatásra, mely annál inkább fog 
nagy vonzerőt gyakorolni, mert e szín
művet nemrég a Polgárikör derék mű
kedvelő gárdája adta elő oszthatatlan 
sikerrel. — A főszerepeket a budapesti 
nemzeti színház elsőrangú színművészei 
u. m. Lázár Mária, Csortos Gyula, Kis 
Ferencz és Szakács Zoltán alakítják.

Folyó hó 26-án „Kleopátra" c. gigan
tikus amerikai film kerül előadásra, 
mely Cecil B. de Miile egyik ragyogó 
alkotása. A pazar kiállítás részleteiben 
élenyészik az egyiptomi római konflik
tus, mely kirobbantotta a hatalmas csa
tákat. E fiim, melynek főszereplői Clau- 
dett Colbert, Warren William és Henry 
Wilcoxon — a világtörténelem egyik 
klasszikus szerelmi regényét önti pazar 
keretbe.

Folyó hó 27-én a „Panoptikum" c. 
színes film kerül lepergésre. A viaszk- 
figurák kabinetjét szörnyű titokzatossá
gok veszik körül és egy ügyes riporter
nek sikerül a rémségek fátyolét fölleb- 
benteni, mi óriás izgalmat és szenzáliót 
kelt. Ezen film minden jelenete a vég
sőkig felcsigázza a figyelmet.

Négy hónapi fogházra ítélték a le
vélbontó postást. Folyó hó 19-én tár
gyalta a helybeli kerületi bíróság Bilek 
Metód helybeli postaalkalmazott ügyét 
akit a helybeli államrendőrség több fel
jelentés alapján még ez év márciusában 
letartóztatott és akit a kerületi bíróság 
fogházába szállítottak. Nevezett posta
alkalmazott ellen öt feljelentés érkezett 
és pedig Törvényi Etel 20 Ké, Szlo- 
povszky Gyula Nyustya 50 Ké, Hugyecz 
Gizella 50 Ké, Brndiár András Deren- 
csény 10 Ké és Szloboda László Ráhó 
20 Ké-nak levélből való eltűnése miatt 
tették meg a feljelentést Bilek postás 
ellen, aki a levelek eltűnése idején 
egyedül tartott a postán éjjeli szolgála
tot. — A kerületi bíróság Dr. Vágássy- 
tanácsa bűnösnek mondotta ki Bilek 
Metód postást az ellene emelt vád alap
ján s ezért négy havi fogházbüntetésre 
Ítélte el feltétlenül. Elitéit és védője, 
valamint az államügyész három napi 
meggondolási időt kértek.

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

Ligeti—Törekvés mérkőzés elé!
Vasárnap belékapcsoiódik a kér. baj 

nők Törekvés is, abba a nagy küzde
lembe, amelynek egyik etappja a CsAF- 
MLSz nyugati csoportjának bajnoksága, 
másik etappja pedig a divízióba való 
jutás dicsősége s amely elmúlt vasár
napi Galántai SE—Ligeti (2:1) mérkő 
zéssel kezdődött meg.

Városunk közönsége féltő gonddal bo
csátja harcba a Törekvést, hogy meg
vívja azt a nehéz küzdelmet, mely a há
rom résztvevő csapat egyikének a CsAF- 
MLSz nyugati csoportja bajnoki címét 
fogja eredményezni. Vájjon siker, vagy 
balsiker fog-e osztályrészül jutni derék 
footballistáinknak ?

Az előjelek azt mutatják, hogy a Tö
rekvést nem lehet esélytelennek minő
síteni, de a viadal csak akkor hozhat 
számára babért, ha az összes játékosok 
tudatában lesznek annak a nagy fel

adatnak, amely reájuk háramlik s amely 
egész embereket, szivvel-lélekkel a kitű
zött cél felé törő, áldozatkész sportolókat 
kíván I

A mérkőzés azonban áldozatot kíván 
a közönségtől is. Kell, hogy a football 
híveinek tábora hiánytalanul jelen legyen 
a nagy találkozáson s tömegével, buzdí
tásával ösztönözze a csapatot teljes erő
kifejtésre. Kell, hogy játékosok, közönség 
egyek legyenek a győzelem akarásában!

Rimaszombati footballisták! Előre a 
rimaszombati footballsport becsületéért!

A Ligeti—Törekvés mérkőzés a ta- 
másfalal pályán kerül lejátszásra, mi
vel a helybeli pályán a Slovannak van 
bajnoki mérkőzése. A Törekvés Pohoc- 
kyval, a régi lelkes RPÖS játékossal 
megerősítve fog játszani. A mérkőzés 
kezdete d. u. V. 3 órakor.

Füleki TC-Törekvés 2:1 (1:0). — 
Biró: Lehocky.

FTC : Uram — Hódul, Bőhm — Zub- 
ko, Csukás (Egri), Havran — Galbács, 
Pilát (Mihók), Horátius, Egri (Vymlátii),

ATLÉTIKA.
Pünkösd két napján Tiszolcon nagy 

pályaavató sportünnepély volt, amely 
igen nagyszámú közönséget vonzott. A 
sportünnepély keretében atlétikai ver
seny is volt, melyen Törekvés atléták is 
rajthoz álltak, nagy sikerrel. Az ered
mények a következők :

100 m. síkfutás: 1. Derekas (Törek
vés) 12 mp., 2. Lackovié (Törekvés) 12.4 
mp., 3. Heinrich (RTJ) 13.4 mp.

Magasugrás : 1. Lackovic (Törekvés) 
154 cm., 2—3. Derekas, Polgár (Törek
vés) 150 cm.

Távolugrás: 1. Polgár (Törekvés)
590 cm., 2. Derekas (Törekvés) 575 cm., 
3. Kuchta (Sokol) 535 cm.

Rúdugrás: 1—4. Lovié (SK Tisovec), 
Kuchta (Sokoi), Lackovií (Törekvés), 
Ulicky (RTJ) 260 cm.

800 m. síkfutás: 1. Kriska K. (SK 
Tisovec) 2.33 p„ 2. 2ido (Sokoi) 2.34 
p., KriSka J. (SK Tisovec) 2.42 p.

Gleisza.
Törekvés : Gajarsky — Simon, Lőkös 

— Katz, Szlovencsák, Ríz — Szmrekács, 
Éliás, Árvay, Kerekes.

Remek időben, a várakozásnak meg- 
felelöleg szépszámú közönség jelenlété
ben igen érdekes mérkőzést vívott a 
diviziós és a kerületi bajnok. A Törek
vésnek dicséretéül szolgál, hogy végig 
méltó ellenfe tudott lenni a nagyszerű 
képességekkel rendelkező füleki csapat
nak, a játék nem volt egyoldalú s ha 
csatársora nem lett volna megbénítva a 
sérülten játszó Szmrekács által s kissé 
több szerencséjük lett volna a góllövés
sel, most talán szenzációs eredményről 
számolhatnánk be.

Az első félidőben a füleki csapat fél
gőzzel játszott, de a Törekvés igy is 
csak erőfeszítéssel tudott a részére szo
katlan erős ellenfél játékához felnőni. A 
fülekiek lábról-lábra menő játékával 
szemben bizony sokszor tehetetlenek 
voltak a Törekvés játékosok.

A második félidőben a Törekvés min
den ellenkező várakozás dacára lelkes 
játékával teljesen nyílttá tudta tenni a 
mérkőzést s dacára annak, hogy ekkor 
már a füleki csapat is belefeküdt a já
tékba, talán még több veszélyes hely
zetet tudott teremteni a füleki kapu 
előtt, azonban a sok jó helyzetet vagy 
a csatárok rontottak el, vagy a kitünően 
védő Uram kapus hiúsította meg.

A Törekvés legjobb csapatrésze a 
közvetlen védelem volt, amelyben Simon 
legjobb napjaira emlékeztetőén játszott. 
Gajarsky az első gólban hibás kifutása 
miatt benne volt, azonban ettől eltekint
ve megállta a helyét. Lőkösnek már vol
tak gyenge pillanatai. A fedezetsor ne
héz munkáját kielégítően látta el. Az el
pusztíthatatlan Szlovencsák volt a moz
gató ereje e csapatrésznek. Ríz a má
sodik félidőben szemmelláthatóan felja
vult. Katz is eredményesen rombolta a 
veszélyes füleki balszárny akcióit. Kár, 
hogy a védekezésen kívül nem telik az 
erejéből a támadások támogatására. A 
csatársorban ezúttal a két összekötő volt 
a legjobb. Tromka sokszor kapkodik, de 
lendületes játéka érvényesül. Szép lövé
sei gólt érdemeltek volna. Éliás fokoza
tosan javul. Ezalkalommal már egész 
hasznos volt a játéka. Árvay vérszegé
nyen játszotszott. Több gólhelyzetben 
hibázott. Kerekesnek semmi sem sike
rült, szintén igen sok gólhelyzetet ron
tott el. Szmrekács láthatóan nincs kifo
gástalan kondícióban, játékát nem is le
het tehát teljesitménye alapján bírálni.

A füleki csapatból Uram, Egri, Hódul, 
Havran, Pilát és Gleisza emelkedtek ki. 
A játékosoknak kitűnő a kondíciójuk s 
fejjátékukkal verték az alacsony termetű 
Törekvés játékosokat.

Az FTC első gólját Galbács lőtte, aki 
a kifutó Gajarsky fölött a labdát a ka
puba emelte. A Törekvés Árvay 11-esé- 
ből egyenlített, a győztes gólt ugyancsak 
Galbács rúgta szabadrúgásból.

Törekvés XI.-Feledi TC 6:0. — II. 
oszt. bajnoki nivótlan játékkal.

A Slovan a helybeli pályán az Ute- 
kácsi SK csapatát látja vendégül zsu- 
pabajnoki mérkőzésen. A két jó formá
ban levő csapat küzdelme döntetlen 
eredményt sejttel. Kezdete d. u. 5 órakor.

Űrnapján, azaz csütörtökön d. u. 5 
órai kezdettel a Slovan barátságos mér
kőzést játszik a losonci Slavia csapatá
val. Előtte 3 órakor előmérkőzés.

Felelős szerkesztő: R á b e ly  K á r o ly .

E ladó t ű i r ő l .
2 drb 60X150 cm., 1 drb 127Xl50  
cm. nagyságú, 7 milliméter vastag
ságú, keret nélküli kirakat-tükör 
elladó. — Rim aszom bat Tom pa  

M ihály-utca 31. sz. alatt.

Foto-gépek
és cikkek legnagyobb 

választékban és
legolcsóbb árban a

BOKOR-drogériáim
Értesítés.

Tisztelettel értesiíetn a n. é. közön
séget, hogy hatóságilag engedélyezett

lakás fertőtlenítő és rovarirtó vállalatot
létesítettem. — Elvállalok poloska, sváb- 
bogár, russz stb. legújabb „U“ gázzal 
való kiirtását.
Diszkréció biztosítva. Felvilágosítás díjtalan.

GLATTER DEZSŐ
Rimaszombat, Masaryk-tér 16.

M A N D E L  E .
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. «z. az emeleten.
Dolgozik a L IE C E B N Y  F O N D “  
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

Kiadd bútorozott szoba.
Rimaszombatban. Masaryk-tér 5. sz.
házban az emeleten két egymásba nyiió, 
teljesen elkülönített, külön bejáratú bú
torozott szoba magános ur részére 

junius hó 1-től kiadó. •“Sprg
Értekezni lehet a tulajdonossal naponta 

déli s/j 12 órától 12 óráig.

Eladó ház.
Tam ásfali-u. 11. sz. a. lévő ma
gános udvar, két egyszobás lakás
sal és mellékhelyiségekkel azonnal 
eladó. — Cim : e lap kiadójában.

Eoy Mz 3 szoMs lakással
a hozzátartozó m ellék- 
h ely iségekkel e l a d ó .

Értekezni lehet Löwy Henrikkel Vasút- 
utca 21. sz. a.

Egy kitűnő pianino.
bérbeadó. Cim a kiadóhivatalban.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R áboly  K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


