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léi ww, utoljára a Kiss József édesanyjának
állítandó síremlékről.

Irta: Dr. WEINBERGER TIBOR.

A „Gömör“ legutolsó számában 
így levél jelent meg, melyet a iap 
egyik hűséges olvasója intézett a 
szerkesztőhöz. A levél Írója kere
setlen, szivből jövő szavakkal sür
geti a Kiss József költő édesanyja 
síremlékének megvalósítását.

Két esztendővei ezelőtt városunk 
fiataljai értekezletet tartottak, me
lyen elhatározták, hogy a múltban 
már annyiszor megkísérelt, de min
dig félbenmaradt megmozdulást 
újjáélesztik és a lehető legrövidebb 
időn belül felállítják a Jánosi felé 
vezető ut oldalán meghúzódó régi 
zsidó temetőben jeltelen sirhant 
alatt nyugvó nagyasszony méltó 
emlékét.

Az előkészítő értekezlet egy bi
zottságot választott akkor és meg
bízta annak tagjait a szükséges 
anyagiak megszerzésével és az ez
zel járó adminisztratív munkák ke
resztülvitelével.

A „Gömör“ hű olvasójának em
lített leveléből örömmel olvastuk 
mindnyájan, akik ennek a szép 
akciónak hívei vagyunk, hogy a 
szép elgondolás szikrája nem halt 
ki a leikekből. Az előkészítő bi
zottság megbízásából, mint annak 
titkára, kötelességemnek tartom, 
hogy az akció jelenlegi állásáról 
és a munkák előrehaladásáról az 
eszme lelkes táborát informáljam, 
nehogy azt hihesse valaki, hogy 
az akció elaludt.

A bizottság, annak idején, azon
nal benyújtotta a kérvényt a po
zsonyi országos hivatalhoz, a gyűj
tés engedélyezése iránt. A hatósá
gok a gyűjtést engedélyezték is és 
az engedélyezett határidőn belül 
mintegy 1000 Ké. gyűlt össze a 
síremlék céljaira. A bizottság ezt 
az összeget az egyik helybeli pénz
intézetnél helyezte el, úgy hogy 
ma már ezen tételhez a bankka
matok is hozzászámitandók.

A mai nehéz viszonyok között, 
sajnos, nem lehet arról szó, hogy 
a síremlék diszes legyen. A bizott
ság célja nem is ez. A mi elgon
dolásunk oda irányul, hogy egy 
egészen egyszerű, de tartós anyag
ból készült emlékkel áldozzunk a 
nagy költő édesanyja emlékének.

A cél szentesíti az eszközt. A mi 
hálalerovásunkat jelképezendő, egy
szerű emlékművet is széppé és ér
tékessé fogja tenni az a lelkese
dés, mely az utolsó, minden bi
zonnyal sikeres megmozdulás elin
dítóit fűtötte.

A jelenleg rendelkezésre álló 
csekély összeg azonban még a 
fentebb leirt szerény emlékmű lét
rehozatalához is kevés. A bizott
ság vezetői ezért elhatározták, hogy 
közreműködésre és anyagi segítség 
nyújtására hívják fel városunk ösz- 
szes kultúrintézményeit és ez irány
ban az átiratok a napokban ki is 
mentek. Tervbe vétetett ezen kívül 
egy kulturestély rendezése is, mely
nek jövedelme ugyancsak az em
lékmű javára fordittatnék.

E lap hasábjain több Ízben for
dultam már Rimaszombat város 
közönségéhez, kérvén a szép el 
gondolás megértő támogatását. Mi
után az engedélyezett gyűjtés ha
tárideje lejárt, a bizottság tagjai 
nem kereshetik már fel azokat, 
akik mindezideig a síremlék javára 
adakozni megfeledkeztek.

Azonban ennek ellenére még 
egyszer s utoljára, az egész emlék- 
mübizottság nevében, felemelem 
kérő szavamat és felszólítok min
denkit, aki eddig a kegyelet adó
ját még le nem rótta, hogy juttas
sa el adományát a bizottság pénz
tárnokának: R e i n i t z  V i l m o s  dr. 
orvos urnák kezeihez! Minden kis 
adományt szívesen és köszönettel 
fogadunk, mert minden egyes fillér, 
mely pénztárosunkhoz beérkezik, 
eiőbbreviszi az eszme megvalósu
lását. Nagyon sokan vannak még 
mindig, akik — társadalmunkban 
elfoglalt előkelő pozíciójuk ellenére 
— nem adakoztak.

A mi akciónkban városunk min
den nemesen érző lelkének részt 
kell vennie! Mert az az emlékmű, 
melyet Kiss József anyjának sirja 
fölé emelünk, emléke lesz egyben 
minden meghalt anyának és dicsé
rője lesz minden élő anyának. — 
Mindenki, akinek az anyja a Kiss 
József anyjával együtt porlad az 
áldott gömöri földben, a saját édes
anyjának kegyeletét is megtiszteli,

ha ennek az emlékműnek a meg
valósulását előmozdítja. Azok pedig, 
akik a sors kegyelméből birják az 
élet legdrágább kincsét: az édes
anya kezének simogatását, szintén 
álljanak az akció mellé, mert a 
felállítandó emlékmű az „Anya" 
szó szent fogalmának hirdetője és 
dicsőítője lesz.

Találjanak ezért a bizottság ál
talam tolmácsolt kérő szavai meg
hallgatásra! Adjon erre a szép 
célra néhány fillért városunk min
den derék polgára, nemzetiségi, 
felekezeti és társadalmi különbség 
nélkül! Akkor a bizottság munká
ját teljes siker fogja koronázni és 
még ez év folyamán állni fog az 
emlékmű, hirdetve a kegyeletnek 
tisztelését, nagyjainknak megbecsü
lését és városunk közönségének 
nemes lelkületét.

M ennyi pénzt
v ih etü n k  külföldre.

A törvények és rendeletek gyűjtemé
nyének 22. számú füzetében 60. szám 
alatt a pénzügyminisztérium kihirdette 
a Csehszlovák Nemzeti Banknak az 
utazási forgalom szabályozására vonat
kozó uj intézkedéseit.

Eszerint az állandóan Csehszlovákia 
területén tartózkodó személyek — te
kintet nélkül állampolgárságukra — a 
Nemzeti Bank engedélye nélkül havonta 
1000 Ki összeget vihetnek ki külföldre. 
Ez az összeg idegen valutákból, illetve 
a szomszédos államokba történő uta
zásnál 500 Ki értékű 10 és 20 Kc-ás 
bankjegyekből, a maradvány pedig (1000 
Ké ig) utazási csekkből vagy akrediti- 
vákból állhat. Az 50 Ke-ás és a na
gyobb bankjegyek kivitele továbbra is 
tilos.

A külföldi tartózkodás költségeinek 
más módon történő fedezése (belföldön 
eszközölt fizetéssel, külföldön felvett 
hitellel, posta- vagy postatakarék utján 
történő utalással) szigorúan tilos a 
Csehszlovák Nemzeti Bank engedélye 
nélkül.

A belföldi utazók a Csehszlovák Nem
zeti Bank engedélye nélkül azokba az 
államokba, amelyekkel Csehszlovákiá
nak kliringmegállapodása van, szükség
letük fedezésére más államok valutáját 
nem vihetik ki. A valutakereskedelem
mel foglalkozó pénzintézetek kötelesek 
figyelemmel lenni a jelen intézkedésre 
és amennyiben úgy észlelik, hogy az 
utazó az intézkedéseket áthágta, úgy 
erről a körülményről kötelesek azonnal 
jelentést tenni a Nemzeti Banknak.

A mennyiben belföldi lakos külföld
ről több valutát hoz vissza, mint a 
mennyit elutazása előtt kapott, vagy 
mint a mennyire a Nemzeti Banktól el
utazása előtt engedélyt kapott, úgy ezt 
a körülményt visszatérése után köteles 
azonnal jelenteni a Nemzeti Banknak,

amely intézkedni fog aziránt, hogy a 
behozott valutával mi történjék.

A külföldi utazó állampolgárságára 
való tekintet nélkül hozhat be bármi
lyen összegű csehszlovák pénzt és azt 
itt tartózkodása költségeinek fedezésére 
fordíthatja. A külföldi valuták behoza
tala nem esik korlátozások alá.

A külföldi utas Csehszlovákiából való 
távozásakor csak 1000 koronának meg
felelő összeget vihet ki a Nemzeti Bank 
engedélye nélkül a fentebb feltüntetett 
módon, nagyobb összeget csak abban 
az esetben vihet ki, ha a határszervek 
bizonylatával igazolni tudja, hogy a kér
déses összeget behozta.

A határövben lakó belföldi személyek 
a Csehszlovák Nemzeti Bank engedélye 
nélkül határátlépési igazolvánnyal na
ponta 50 korona értékű összeget vihet
nek ki, és pedig csehszlovák aprópénz
ben, vagy 10 és 20 koronás bankje
gyekben vagy a szomszéd állam valu
tájában. Ez az összeg ünnepnapokon 
100 koronát tehet ki.

Békés hangulatok.
Ha mindenfelé a világon fegy

verkezés, harci készülődés zaja 
hangzik is, ha erősen csörtetik is 
a kardot, vagy modernebb nyel
ven szólva: a repülőket szaporít
ják és uj típusokat állítanak be a 
harci sorba, készenlétbe, — azért 
mégis mindenünnen a legnyájasabb 
békehangokat hallatja a diplomácia. 
Olyan ártatlan, szelid hangon be
szél, mintha soha sem lettek volna 
ádáz, gyűlölködő szándékai, mint
ha soha sem akarták volna más 
nemzetek területeit elfoglalni, mint
ha sohasem volt volna szándékuk
ban más szomszéd nemzeteket 
gyarmatsorba szorítani.

Angolország dominiumaival az 
egész világon legnagyobb területe
ken uralkodik és a legtöbb népet 
vezet ügyes diplomáciával saját 
érdekeinek járó szalagján. De ha 
mostanában öntudatára ébredt is 
annak, hogy óriás területeihez mér
ve hadi ereje éppen nem elegendő; 
ezért aztán igyekszik gyorsan ki
pótolni azt, amit elmulasztott a 
fegyverkezés terén.

Békés szándékainak védelmére 
mégis bátran hangoztatja, hngy 
egyáltalában nincsenek harci szán
dékai. Csak azt akarja birodalmá
nak biztosítani, amit már eddig 
megszerzett.

Mert más eszmék hatották át az 
eddig legbékésebb és elmaradt né
peket is. A szegény hindu páriák
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helyzetbe jutott, hogy úgy Francia- 
és Angolország felől, mint Német
ország részéről biztosítva tudhatja 
határait.

Az orosz szovjet Európa felé 
békés oldalát fordítja és belső 
ügyeinek átrendezésével van elfog
lalva.

A művelt világ tűzfészke : Spa
nyolország is, habár naponként 
harcok folynak ott, de mintha ki- 
alvófélbe volna már a vulkán és 
lassanként kiégés vár reá. Már 
néha békés, megegyezésre hajló 
hangok is hallatszanak ott.

Olaszország csendben van és 
békés húrokat penget. Leginkább 
a középeurópai kérdések érdeklik, 
de Németország és a Nyugat fi
gyelme is ide irányul most.

Ha a jeleknek hinni lehet és a 
nyilatkozatok őszinték, akkor meg
valósulhat a Duna medence orszá
gainak valami formában közös ne
vezőre jutása. Eltűnhetnek az el
lentétek s a rideg zárkózottság és 
gyűlölködés helyébe megértés lép 
majd, amelynek nyomán béke és 
virágzás nyílik a sokat zaklatott 
földön. —X—

Miért
kell m agyar gyerm eket 
m agyar iskolába íratni?

Mert:
aki magyar iskolát végez, ala
posabb tárgyi tudással, kevésbbé 
fáradtan végzi el azt s a fel
sőbb iskolában a nyelvi nehéz
ség ellenére jobban is felkészült 
lévén, könnyebben boldogul s 
idegileg is jobban bírja,

m ert:
a magyar iskolákban a magyar 
tanitók s tanárok tanítják, akik 
már vérmérsékletüknél, gondol
kodásuk s hagyományaiknál fog
va is közel állanak a magyar 
ifjúsághoz, s a magyar diákokra 
is jobb nevelő hatást gyako
rolnak,

m ert:
nem szégyen az, ha magyar 
gyermek magyar iskolába jár. 
Az állam törvényei is úgy ren
delkeznek, hogy minden nem
zetiség a maga anyanyelvén élje 
kultúréletét és oktattassék.

m ert:
magyar tanítónak, magyar tanár
nak adsz kenyeret,

m ert:
száz és száz okot lehet felhoz
ni, de száz szónak is egy a 
vége : magyar gyermekedet ma
gyar iskolába Írasd. Nem lesz 
kára belőle.

A Rimaszombati Bank 
évi rendes közgyűlése.

A Rimaszombati Bank múlt hó 29 én 
tartotta 75-ik évi rendes közgyűlését 
Dr. Heuffel Róbert elnöklete alatt. Az 
igazgatósági és felügyelőbizotfsági jelen
tés felolvasása, valamint a zárszámadá
sok előterjesztése után a közgyűlés az 
igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak 
a szokásos felmentvényt megadva, el
határozta, hogy az 1936. évi tiszta nye
reségből ..............................Ke 31.05570
fordittassék az alapszabályok 
szerint a tartalékalap gyarapí
tására . . . .  Ki 6338.— 
az alapszabályok 43, §. 
szerint az igazgatóság 
jutalékára . . . Kó 3105'55 9 44355
s az Így fenmaradó . . . Kó 21.61215 
az 1935. évi nyereségáthozatal
lal együtt..............................Kó 42.69725

összeseen . Kő 64 30940 
vitessék át a következő évre.

Az 1933. január hó 30-án tartott 
rendkívüli közgyűlés által módosított 
alapszabályok a belügyminisztérium kí
vánságára részben a banktörvény intéz
kedései folytán, részben pedig célszerű
ségi szempontból átdolgozandók voltak. 
Az uj alapszabályoknak egész terjedel
mében való felolvasása után a közgyű
lés az intézet alapszabályainak uj szö
vegezését fogadta el és felhatalmazta az 
igazgatóságot arra, hogy amennyiben az 
illetékes minisztériumok a felolvasott 
alapszabályok szövegében pótlólag vál
toztatásokat, vagy kiegészítéseket ki-

is érzik már, hogy nekik is van 
joguk élni a világon és joguk van 
saját ügyeikbe beleszólni. Öntudat
ra ébred lassankint a legsötétebb 
Afrikának félmeztelen feketebőrü 
négere is.

L a s s a n k in t  m in d e n k i v e l  s z á m o ln i  
k ell ,  m in d e n k i  s z á m o t t e v ő  p o n ttá  
v á l ik  a v i lá g in t é z ő  p o l i t ik á b a n .

Ezt nagyon jól tudja az okos, 
számitó és elsőrendűen művelt an
gol nép. Azért elhihetjük neki, 
hogy fegyverkezése nem céloz uj 
hódításokat, csak azt akarja meg
tartani, ami az övé.

El is hiszi ezt neki a világ min
den müveit népe. Tudják azt na
gyon jól, hogy Anglia eddig azért 
nem fegyverkezett erősen, mert mint 
szigetország, jól védve látta magát 
szárazföldi seregek ellen. A tenge
ren pedig úgysem versenyezhetett 
vele senki.

De most a légi védelem kérdése 
vált elsőrendű üggyé. A repülők 
könnyen átjuthatnak a szigetekre 
is és ha nincs megfelelő légi had
erő, akkor a mai korban könnyen 
megdőlhet a legnagyobb tengeri 
hatalom is.

Anglia tehát hatalmas fegyver
kezése dacára is békés állam és 
nem is szűnik meg a békét tele 
tüdővel hirdetni.

Békét akar ő is, békét akar és 
hirdet Franciaország is, pedig szá
razföldi hadserege olyan erős, hogy 
páratlan Európában. Mikor erre 
gondol, mindig a német szomszéd
ra vet gyanakodó, görbe mellékte
kintetet, mert érzi, hogy onnan 
nagy veszedelem érheti őt, ha va
laha a revans jogára hivatkozná
nak. Azért igy is igyekszik az ál
talános kollektív biztonság takaró
jába buikolózni.

De a pár év előtti viszonyokhoz 
mérten nagyon megszelídült Német- 
és Franciaország között az állapot. 
Belgium pedig olyan szerencsés

2___________________ _________

Váljunk el?
Egészen kis zártkörű társaság és há

rom elvált vagy válófélben levő férj van 
benne.

Ez, sajnos, nem véletlen. Nem mehe
tünk ma már olyan helyre, ahol ne ta
lálkoznánk szétment boldogsággal, rom- 
badőlt élettel, válással.

Miért válnak olyan sűrűn az embe
rek ? Bizonyára van valami korunkat 
jellemző tünet ebben a válási epidémiá
ban, ebben a könnyelmű, vagy éppen 
nagyon is életunt elszántságban, mellyel 
az emberek az élet legnagyobb esküvé- 
sén, a holtomiglan-holtodiglanon túlteszik 
magukat. Kérdezzük ki az illetékeseket.

— Miért hagyta el a feleségét? — 
kérdezem az első férjet.

— Dehogyis hagytam el — panasz
kodik szegény feje. — Imádtam a talál- 
kozásunk első pillanatától kezdve. Sze
gény lány volt, úgyszólván egy ruhában 
vettem el. Ez természetesen nem volt 
akadálya annak, hogy mindjárt a házas
ságunk kezdetén a lehető legnagyobb 
igényekkel lépjen fel, pedig jól tudta, 
hogy keserves küzdelembe kerül az élet. 
Mivel hogy ő kikötötte, hogy azt a szót 
nem szabad hallania: nem telik, nem 
jut. ő  olyan férfit, aki nem tudja meg
szerezni azt, amire egy asszonynak 
szükége van, amire egy asszony vágyik, 
nem tud tisztelni, nem tud szeretni. 
Nem is hallotta. Pedig iszonyú nehéz 
volt. Éjszakából nappalt csináltam, föl
det túrtam, csodát műveltem, csak azért, 
hogy a feleségem egy napig se érezze, 
hogy rossz partit csinált, mint a csupa 
vagyonos menyecskékből álló társasága. 
Jött a konjunktúra.— Nem szeretek róla 
beszélni, milyen éjszakáim voltak, amig 
én is beálltam a nyerészkedő üzér ke
reskedők közé. Egy darabig sikerült, 
mint rendszerint mindenkinek, azután 
ismét elvesztettem mindent, mint vala

mennyien, akik a sorssal játszottunk. 
Újra szegény ember vagyok. És már 
nem vagyok olyan fiatal és munkabíró, 
mint valamikor. Beszélnem kellett az 
asszonnyal. Megmondtam neki, hogy 
mérsékelnie kell magát, az igényeit le 
kell szállítania, hogy kissé vissza kell 
húzódnia a társaságtól, hogy ma nem 
szégyen ez, hogy hiszen minden jóra- 
való család ma szerényebben él, mint 
valaha. Kértem, vegyen részt egy kissé 
sorsomban, a küzdelmeimben, hiszen 
ma már ő sem gyerekasszony. A felelet 
az volt, hogy másnap reggel elment ha
zulról. Van egy gazdag nagybátyja, ahoz 
költözött. A levelében azt irta, hogy 
szeret ugyan engem, de a kényelmet 
meg a szép életet mégis jobban szereti. 
A bácsika szívből utál engem és örö
mében rá fogja hagyni a vagyonát.

Eddig van. Regénynek nagyon ostoba, 
valóságnak nagyon szomorú, ugyebár ?

Kérdezem a másikat, egy jóarcu, szo
morú fiatalembert.

„Az én mesém sem valami izgalmas 
szerelmi történet. Engem is az asszony 
hagyott faképnél. Nem tehet róla, na
gyon ideges szegényke. És az a három 
gyermek a házban ... igazán nem oly 
gyöngéd virágszálnak való ez az élet. A 
gyerek Iármázik, sir, enni kér, megbe
tegszik, bemocskolja a ruháját. Fraulein 
van, az igaz, a kicsihez pedig dada, aki 
igazán érti a dolgát, de a lakás nem 
nagy, a lárma állandóan behallatszik. 
Nem lehet vendégeket fogadni a gyerek- 
sirástól... legalább is a feleségem azt 
állítja.

Az én irodámba is behallatszik a si
rás, de én még egyetlen kliensét sem 
veszítettem el miatta. A feleségem vi
szont azt állítja, hogy emiatt nincs meg 
a kellő társasága. Mit csináljon? El 
kell szegénynek mennie hazulról. Uzson
názóhely, vacsorázóhely, kávéház, tánc
hely, — már olyan volt a fejem, mint

a hordó a sok jazz-zenétől, meg az ál
landó éjszakázástól. Az állandó kibicelés 
feleségem minden éjszakai bridgeparti- 
jánál, már nekem is az idegeimre ment. 
Az asszony maga is egyre idegesebb 
lett, nem is csoda. Egyszer mind a 
három gyerek megbetegedett kanyaró
ban. Halálra rémültem, mert a házunk
ban nemrég belehalt egy kisleányka 
ebbe az alattomos betegségbe. Ő is 
megrémült, halálsápadtan kiáltott rá az 
orvosra:

— És én most hetekig nem járhatok 
majd sehová?

Mikor az orvos elment, nem bírtam 
már tovább a rám erőszakolt hidegvé- 
rüséget. Mi tagadás, gorombáskodtam 
vele. Bánom, de megtörtént. Szemére 
vetettem, hogy önző, szívtelen és rossz 
anya. Kinevetett.

— Nem kell túlozni. A gyerek majd 
kiheveri baját. De én nem bocsájtom 
meg neked soha, ha majd el kell mu
lasztanom a jövőheti mulatságot, ha nem 
mehetek el szombaton a kávéházba, ha 
le kell mondanom a Kovácsék nagy 
teáját...

Miért mondjam tovább. Elment a szál
lodába, volt a nagy teán. A bálon azt 
hallottam, ő volt a legszebb. A gyerme
kek, hála Istennek, kiheverték a bajt. 
Csak a legkisebb kapott középfültő 
gyulladást. Ő viszont nem jött többé 
vissza. Nincs kedve többé cselédnek 
lenni, — ő legalább igy mondja — és 
egy önző, zsarnok férj, meg egy csomó 
elkényeztetett gyerek miatt a bolondok 
házába kerülni. Most a tartásdijon pö- 
rösködünk.“

A harmadik férj öszbecsavarodó, ma
gas, szikár, igazi magyar ur. Lemondóan 
legyint és kérdezetlenül beszél:

„Az volt az egész baj, hogy én meg
öregedtem. Az asszony meg fiatal. Mi
kor elvettem, én huszonhétesztendős vol
tam, ő meg huszonegy. Most én ötven-

vánnának, úgy ezen változtatásokat vagy 
pótlásokat az igazgatóság saját hatás
körében a legközelebbi közgyűlésnek 
leendő bejelentési kötelezettséggel ke
resztül vezethesse.

Az alapszabályok szerint az igazgató
ságból kilépő Dr. Heuffel Róbert, For- 
ray Ernő, Setina János igazgatósági ta
gokat a közgyűlés egyhangúlag 3 évi 
időtartamra igazgatósági tagokul válasz
totta meg. — Az igazgatósági jelentés 
alapján betöltendő 5 ig. tagságra pedig 
elnök indítványára egyhungulag Czir- 
besz József, Dr. Eszenyi Gyula, Fried- 
rich Béla, Tichy Gusztáv és Temják Pál 
részvényesek lettek megválasztva.

Pásztory Gyuláné növendékeinek 
zongorahangversenyét elhalasztották.
Pásztory Gyuláné zongoratanárnő nő 
vendékeinek junius ötödikére tervezett 
vizsgahangversenyét a közbejött Anyák 
Napja és a gimnázium ifjúságának ha
todikai majálisára való tekintettel junius 
19-re halasztották el, amikor is az es
tély a Rimaszombati Polgári Kör szín
háztermében este 8 órai kezdettel lesz 
megtartva.

A koldusok é s  az ötfilléres.
Nem, óh nem én állapítom meg, hiva

talos észrevételezés, hogy az 5 filléres 
pénzdarab, ez a lencsénél alig valamivel 
nagyobb bronzöntvény erősen megfogyat
kozott a közforgalomban. Nem valami 
kedvelt, keresett ez a pénzecske, mely 
fillér hiányában a legkisebb fizetési esz 
köz nálunk, sőt állítom, hogy miként a 
nemkevésbbé kedvelt 25 fillérestől, ettől 
is igyekszik megszabadulni mindenki.

Ne gondolja azonban senki, hogy az 
ötfilléres közforgalomból történt kivándor
lásának talán ez az oka, óh nem. Más, 
egészen más, rejtett az ok s ha azt mon
dom, hogy az 5 filléresek hiányát a kol
dusok idézték elő, kérem ne csodálkozzék 
senki.

Ezt a közmegvetésnek örvendő apró 
pénzt legkevésbbé a koldusok szeretik, 
mert alamizsna-nyújtáskor rendesen ez a 
szaporátlan pénzecske pottyant a kalap
ba, kéregetö tenyérbe s pottyanna még 
most is, ha, — nos ha olyan siirüen csö
rögne, zörögne a zsebekben, mint ezelőtt.

Nem csörög, nem zörög, mert a kol
dusok, létérdekük védelmében, az egyszer

éves vagyok, ő meg legfeljebb harmincöt. 
Az asszony máskép tudja a számtant, 
ha évekről van szó, mint a férfi. Én 
bizony már nem szeretek udvarolgatni, 
bókolni, én csak úgy tudom, ahogyan 
az apám, meg a nagyapám csinálta eb
ben a korban: szép csöndesen olvas
gatni, néha-néha egy egy előadást meg
nézni, menyecske-lányunkat meglátogat
ni, maholnap unokát várni. Ő meg sze
gény belegabalyodott valami fiatalem
berbe, azt hiszi, az is szereti őt, pedig 
csak a vagyonkája után fut, mert ha 
gusztusos is még az asszony, de még
sem huszonötéves mellé való. Mit csi
náljak ? Tartanám a számat eleget, de 
ha az Isten elvette az eszét. Már ki is 
tűzték az esküvőt."

Flegmatikusán verte ki kurtaszáru 
pipáját és nyugodtan, jóságos szemmel 
mondta:

„Ha majd megjárta a bolondját, én 
akkor is visszaveszem."

Három férfi története. Eléggé tanul
ságos. Bizonyára van sok olyan férfi is, 
aki kártyás, mulatós, csapodár, nem 
tudja a jó, áldozatkész asszonyt meg
becsülni. De nagyon sok jobb sorsra 
érdemes férjet kárhoztat magános életre 
az asszonyi önzés, a követelődzés, a 
hiúság. Valaha ujjal mutattak az elvált 
asszonyra és legtöbbször nagy szenve
dés, leküzdhetetlen fájdalmas szerelem 
vezetett arra az útra, a melyre a fele
ség csak súlyos elhatározás után lép
hetett. Ma csekélységek miatt lesz vége 
egy házasságnak.

Pedig de sok asszonyi könny hull el 
titokban, de sok keserű megbánás szü
letik abból, mikor egy-egy önző, fejes, 
ideges asszony fölemelt fejjel, dacos 
arccal lép ki abból a házból, ahová 
semmi más nem köti, csak az eskü és 
csak a kötelesség.
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kezükközé került 5 fillérest többé nem 
adják ki, aminek a közforgalomból való 
kivonulás a következménye s nincs mesz- 
sze az idő, amikor egy egy 5 filléres 
pénzdarab ritkaságszámba megy.

A nemesszivii, adakozó közönség pedig 
kénytelen nagy óbb értékű, legalább is 10 
filléres pénzdarab adományozására, avagy 
pedig úgy segít magán, hogy 25 fillérest 
nyújt a koldusnak és visszakér 20 fillért. 
Hm. de vájjon akad e koldus, akinek vol
na ilyen visszaadandó 20 fillérese, — ha 
már markában érzi a 25 fillérest!?

Ref. egyházmegyei közgyűlés. A gö-
möri református egyházmegye tavaszi 
közgyűlését Rimaszombatban, junius hó
10-én fogja megtartani.

Dr. Lukács Géza miniszteri titkár.
A magyar királyi miniszterelnök a fő
városi közmunkák tanácsánál Dr.Lukács 
Géza miniszteri segédtitkárt miniszteri 
titkárrá nevezte ki. Dr. Lukács Géza 
Lukács Géza nyug. gömöri főispán fia, 
akinek miniszteri titkári kinevezése szé
les körben örömet keit.

A kerületi bíróság elnökének kine
vezése e héten megtörtént. A köztársa
ság elnöke a néhai Licskó Béla halálá
val a rimaszombati kerületi bíróságnál 
megüresedett elnöki állásra BreSt'an An
ionmi, a nyltrai kerületi bíróságnál mű 
ködő felsőbirósági tanácsost nevezte ki. 
Az uj elnök állását még e nyár folya
mán elfoglalja.

Beiktatták Kövecses uj református
lelkészét. Kövecses egyhangúlag meg
választott uj református lelkészét, Kap- 
czy Tamást vasárnap lélekemelőén szép 
ünnepség keretében iktatta be tisztébe 
Ablonczy Pál esperes, az egyházmegye 
megbízásából. A templomi ünnepélyen 
az egyházkerület részéről Tornallyay 
Zoltán főgondnok is megjelent s ugyan
csak részt vett azon Lukács Géza nyug. 
főispán, volt egyházkeriileíi főgondnok 
is, az egyházmegye részéről pedig dr. 
Zehery István főgondnok, valamint Kon- 
koly-Thege István jánosi és Kelemen 
Kálmán sajókeszi ref. lelkészek. A be
iktató ünnepély végeztével a kövecsesi 
egyháztanács látta vendégül a hivatalos 
kiküldötteket, az uj lelkész tiszteletére 
rendezett közebéden.

Iskolai ünnepély. A helybeli állami 
elemi magyar leányiskola növendékei 
tantestületük és a megjelent nagyszámú 
szülők jelenlétében lélekemelő ünne
pély keretében ünnepelték meg Dr. Be- 
neS elnök születése napjának évfordu
lóját. Az iskolai ünnepély kezdetén az 
iskolai énekkar Pásztor Mária tanítónő 
vezetése alatt a Himnuszt énekelte el, 
mely után Sztolár Dezsőné tanítónő mon
dott ünnepi beszédet Dr. BeneS Ede 
köztársasági elnökről, vázolván egész 
élettörténetét s mindazon nemesebb cse
lekedeteit, melyeket a köztársaság felvi
rágoztatása érdekében kifejtett. Ezután 
Martincsok Lucy, Csefo Duci, Bulla Ka
tó, Kosiner Lilly és Schreiber Jutka 
mondottak az elnök felvirágozott arcz- 
képe felé kedves felköszöntő verseket, 
az énekkar újbóli éneke után pedig Mi- 
halik Edith növendék mondott a zász
lóról lelkes kis beszédet, melynek be
fejeztével a jelen voltak a zászló iránti 
tiszteletadás jeléül mélyen meghajoltak. 
Az iskolai ünnepély után az iskolás 
gyermekek tanítónőik vezetése alatt az 
egyes felekezetek által megtartott ünne
pi istentiszteleteken vettek részt.

Érettségi vizsgák. A rimaszombati 
állami magyar reálgimnáziumban az 
érettségi vizsgák a következő napokon 
tartatnak meg: a szlovák tagozaton ju
nius 10—12-én, Dr. Hatala István isk. 
főtanácsos elnöklete alatt, mig a magyar 
maturandusok junius 14—15 én kerül
nek a Stolarik Máté kormánytanácsos el
nöklete alatt működő vizsgáztató bizott
ság elé. A losonci reálgimnáziumban az 
érettségi vizsgák folyó 4—5-én voltak, 
Faluba János rimaszombati reálgimná
ziumi igazgató elnöklésével.

Iskolai juniális. A helybeli magyar 
fiú és leány elemi iskolák szülői bizott
ságai a tantestületek közreműködésével 
junius hő 13 án, vasárnap rendezik meg 
a két iskola közös ifjúsági mulatságát a 
szabadkai erdőben. Rossz idő esetén ju
nius hó 20-án lesz ugyanott megtartva. 
Beléptidij nincsen, önkéntes adományok 
a szegénysorsu gyermekek felsegélyezé
sére köszönettel fogadtatnak. Reméljük, 
hogy a kis magyar gyermekek örömében 
városunk közönsége minden ktilömbség

nélkül osztozni fog s nagyszámban fog 
megjelenni a különféle szórakozásokat 
nyújtó kis elemisták erdei mulatságán.

Diákmulatság. A helybeli reálgimná
zium ifjúsága nyári mulatságát vasárnap, 
folyó junius hó 6-án rendezi a szabad
kai erdőben. A mulatságra az ifjúság 
hozzátartozói és barátai közül is szá
mosán készülnek s kedvező idő esetén 
a „diákmajális" fölötte sikeres lesz.

Anyák napja. A járási gyermekvédő
egyesület ez évben az anyák napját 
folyó junius hó 5-én tartja meg Rima
szombatban, mely napon a helybeli 
elemi és polgári iskolai tanulóifjúság 
közreműködésével a Tátra-szálló nagy
termében ünnepélyt rendeznek. Ez az 
ünnepély este 8 órakor veszi kezdetét.

Csányi Sándor, a kiváló grafológus 
Rimaszombatban. Csányi Sándor, a 
szakmájában nagy tekintélynek örvendő 
s nemcsak hazájában, de a külföldön, 
igy nálunk is ismert kiváló lélekbúvár, 
budapesti grafológus, ki legutóbb 1934. 
őszén járt Rimaszombatban s itteni lelki 
meglátásaival, jóslásaival bámulatba ej
tette a hozzáfordulókat, e héten Rima
szombatba érkezett. Csányi Sándor cso
dálatos tudását és pszihografológiai nagy 
és számos sikereit az elismerő és kö
szönőlevelek sokaságával is igazolja s 
igy akkor, amidőn a jövőjük, jelenük vagy 
múltjuk iránt kiváncsiaknak rendelkezé
sére áll a lehetőség a rejtett titkok fel
tárására, megtudására, nem lehet ezt a 
kínálkozó alkalmat elmulasztani és fel 
kell keresniük Csányi mestert Tátra- 
szállóbeli lakásán, hol pár napig állan
dóan fogad. Lélek analizálás a múltról 
5 Ke, jelenről 5 Kő, jövőről 10 Kő, jel- 
lemezés pedig 10 Ke. Szerkesztőségünk
ben járva, itt teljes sikerrel mutatta be 
lelki megérzéseit s a grafológia utján 
teljesen hű képeket festett többünknek, 
mindannyiunk teljes csodálkozására, igaz 
elismerésére.

Halálozás. Szabó Lászlöné szül. Sze- 
verényi Irma életének 67- ik évében má
jus hó 30-án Miskolczon elhalálozott. A 
megboldogult Rimaszombatból szárma
zott, hová életében rokoni kötelékek 
fűzték. Temetése őszinte részvétmeg
nyilvánulás mellett folyó junius hó 1-én 
ment végbe. Halálát férjén, az ugyan
csak Rimaszombatból származó Szabó 
László nyug. telekkönyvvezetőn kívül 
gyermekei : Szabó Gyula, Szabó Irma 
férj. Potoczky Gyuláné, unokái s kiter
jed rokonsága gyászolják.

Özv. Czilik Andrásáé szül. Meló 
Krisztina munkás életének 43-ik évében 
városunkban május hó 25-én elhunyt.

Fazekas Gyula asztalos iparos 27 
éves korában május 28-án Rimaszom
batban meghalt. A szorgalmas, törekvő 
fiatal iparos halálát rövid ideig tartó 
házasság után özvegyen maradt felesége 
szül. Haluska Ilona gyászolja.

Majercsik János 69 éves mészáros 
iparos május 31-én elhalálozott.

Búcsúszó. Rimaszombatból való elköltözé
sem alkalmából ezúton modok szives Istenhoz- 
zádot mindazon jóbarátaimnak és jóismerőseim
nek, kiktől személyesen nem volt alkalmam bú
csút venni. — Rimaszombat, 1937. május 31.

Bódy Barna, borbély és fodrász.
A rimaszombati áll. magyar reál- 

gimnázium segitőegyesülete vasárnap 
tartotta meg évzáró közgyűlését Sichert 
Károly elnöklésével. Az előző évi köz
gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése után, 
amelyet Havas Vilmos jegyző terjesztett 
elő, az elnök beszámolt az egyesület 
évi munkásságáról és ismertette a jövő 
évi munkaprogramot, majd Holéczy Mik
lós pénztárnok a választmány és szám
vizsgáló-bizottság által felülvizsgált 
pénztári számadásokat, mérleget és jövő 
évi költségvetést, Frenyo Lajos a köny- 
tárnoki, Benkovits Gyula pedig a titkári 
jelentést terjesztette elő. A segitőegye- 
sület ötéves működése alatt összesen 
2678415 Kő összeget fordított az ifjúság 
segélyezésére s jövő évi programját ki
bővíti tanszer és tápintézeti segélyezés
sel. — Az egyesület 1238 kötetből álló 
könyvtárát az ifjúság 45°/0-a vette igény
be az elmúlt év folyamán, egy-egy nö
vendéknek az előző évi 7 4 drb-bal szem
ben a folyó évben már 85 darab tan
könyv jutott. A segitőegyesület a köny- 
tárnak a szükséghez mért kibővítése 
céljából ezévben bevezeti a használt 
tankönyvek felvásárlását. A közgyűlés 
az előterjesztett jelentéseket egyhangú
lag tudomásul vette és a felmentvényt 
az elnökségnek jegyzőkönyvi köszönet
nyilvánítás kapcsán megadta.

Idők jele. A rimaszombati járási 
ipartársulat kebelében lévő asztalos 
szakosztály kezdeményezésére Rozsnyó, 
Pelsőcz, Tornaija, Feled, Fülek, Losoncz 
és Nyustya asztalosainak kiküldötteivel 
értekezletet tartottak. Mintegy 50 aszta
los gyűlt egybe, hogy a pusztulásnak 
induló, egykor virágzó ipar helyzetéről 
és a segítség módjairól megbeszélést 
tartsanak. — Napirenden volt az egy- 
másközötti esztelen verseny, a kontár
kérdés, a forgalmiadó és a balesetbiz
tosítás ügye. Különösen komoly tárgy
ként szerepelt az anyagárak rohamos 
emelkedése és a kartelek diktatórikus 
drágítása. Felmerült a kőműves iparo
sok jogtalan vállalkozási rendszerének 
kérdése is. — Az értekezlet nem vé
gezte be tervbe vett munkáját, amennyi
ben több uj gondolat vetődött fel az 
önvédelem keresztülvitelére. A legköze
lebbi értekezletet folyó hó 21 én Tor
naiján tartják, ahová más községek ki
küldöttei is bejelentették elmenetelüket.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik felejthetetlen jó fér

jem elhunyta alkalmával fájdalmamat 
részvétükkel enyhíteni igyekeztek s azok
nak, kik koporsójára virágot és koszorút 
helyeztek, úgyszintén az asztalos mesterek 
szakcsoportjának és az asztalos segédek 
szakszervezetének tanúsított szives figyel
mükért ezúton mondok hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1937. junius 2.
özv. Fazekas Gyuláné.

A helybeli lűzoltóegyesület szerdán 
este tartotta meg választmányi ülését 
Vozáry Samu elnökletével. Tóth Ernő 
pénztárnoki, Mándy Antal művezető
parancsnoki jelentésének tudomásulvé
tele után Halasy Gyula alparancsnok 
tett jelentést a gyakorlatokról, majd 
Vozáry Samu elnök indítványára egy
hangúlag elhatározták, hogy a pozsonyi 
országos tűzoltó-kongresszuson két tűz
oltónak kiküldetését fogják javasolni. 
Tárgyalták ezenfelül az egyesület 10 
éves fennállásának alkalmából rende
zendő jubileumi ünnepély ügyét is, elő
készítő bizottságot bízva meg a prog
ram kidolgozásával. — A választmány 
hosszasan foglalkozott a város tűzbiz
tonsági helyzetével szervesen összefüg
gő szertári, felszerelési stb. kérdések
kel, tudomásul véve az elnökségnek a 
városi tanácsnál ezügyben tett inter
vencióit.

K ét tisz tv ise lő t
(férfierőt), kereskedelmi isko
lai képzettséggel (akadémiai 
képzettségűek előnyben) szlo
vák és magyar nyelvtudással 
felvesz a Tatra banka rim. 
sobotai fiókja. Szlovák és ma
gyar nyelven írt ajánlatok ha
ladéktalanul beküldendők.

A gömör-kishonti muzeumegyesület 
közgyűlése Hanesz Emil járási főnök, 
egyesületi elnök vezetése s a tagok rend
kívüli nagy érdeklődése mellett f. hó 2-án 
délután folyt le, a járási székház nagy
termében. A legutóbbi közgyűlési jegy
zőkönyv, a titkári és igazgatói jelentés 
felolvasása és elfogadása után tudomá
sul vették a pénztárosi jelentést is, mely 
szerint az 1936 évi zárszámadás 6596265 
Ke bevétellel, 65894'35 Kő kiadással s 
igy 68’30 Ke maradvánnyal zárult. Si
chert Károly javaslatára fenntartási költ
ségek cimén 1000 Kő helyett 4000 Kő 
összeget vevén fel az 1938 évi költség- 
vetésbe, ezt is elfogadta a közgyűlés, mi
nek megtörténte után a Werner muzeum- 
felügyelői ügye s illetve nevezettnek be
nyújtott felebbezése és illetve a muzeum- 
felügyelő állásáról történt lemondás el
fogadása ügyében hozott választmányi 
határozat ellen bejelentett felebbezés ke
rült napirendre s váltott ki — egyesek 
részéről szenvedélyes hangú, — erősebb 
vitát, amelynek során végül is négy ja
vaslat került szavazásra. A szavazás so
rán Dr. Eszenyi Gyula azon javaslata, 
hogy a közgyűlés Werner Gyula muze- 
umfeliigyelő Írásban megismételt lemon
dása a közgyűlés által tudomásul vé
tessék s ezzel a nevezett ellen megin
dított fegyelmi eljárás beszüntettessék, 
— nagy többséggel elfogadtatott és ha
tározattá lett. Dr. Daxner Vladimír ja
vaslatával, mely szerint mondja ki a 
közgyűlés, hogy Werner felügyelő ellen 
fegyelmi eljárás megindítására nem volt 
ok, kisebbségben maradt, ugyanúgy ki

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, junius 5-6-án 
többmilliós „Metró" óriás, szebbről ál

modni sem tudunk. Bombasiker 1:
Z iegfeld  a nők királya

Wiliam Povel, Myrna Loy, Luise Rainer.

Kedden, junius 8-án a „Szlovák matica" 
tanulmányi filmje :

Szlovákok Amerikában

Szerdán, junius 9-én szenzációs amerikai 
cirkuszfilm :

Cirkusz Barnum

Csütörtökön, junius 10-én amerikai film, 
kiváló tö rténet:

Az ideá lis férfi.

sebbségben maradt Wessely Lajos is 
azon indítványával, hogy Wernernek ed
digi munkájáért köszönet szavaztassák, 
Dr. Pavlik János pedig, aki egyenesen 
azt vitatta, hogy a lemondás nem befe
jezett s igy a további eljárás és illetve 
tárgyalás folytatását javasolta, csaknem 
teljesen magára maradt javaslatával, el
lenben Dr. Eszenyi Gyula indítványára 
a közgyűlés Fábián Vilmos muzeum- 
igazgatónak hatalmas többséggel köszö
netét és bizalmat szavazott. A házfel
ügyelői állásra a pályázatot a választ
mány sürgősen kiírja. A tisztujitás so
rán a volt tisztikar és választmány új
ból megválasztatott, Tóth Vilmos mér
nökkel kibővítve, akit a régiségtár osz- 
lályőrévé választottak s ezzel az izgal
mas közgyűlés véget ért.

A Kiss József édesanyjának rima- 
szombati sírját emlékkővel ellátni célo
zó akció befejezéséhez közeledik. A bi
zottság az elmúlt napokban elhatározta, 
hogy valószínűleg még e hónapban kul- 
turestet rendez az emlékkő javára és 
ezen kivül átiratokkal fordult az összes 
helybeli kultúrintézményekhez az akció 
anyagi támogatása céljából. A bizottság 
felhívására elsőnek a Rimaszombati Izr. 
Nőegylet reagált, amelynek megértő vá
lasztmánya 300 Kő adományt szavazott 
meg a felállítandó síremlék javára.

Tűzoltó kongresszus Pozsonyban. 
Julius hó 3—6. napjain lesz megtartva 
Pozsonyban a csehszlovák tűzoltók kon
gresszusa nagyszabású versennyel, kiál
lítással és más ünnepélyekkel egybeköt
ve. A kongresszuson nemcsak hivatásos 
tűzoltók, illetőleg tüzoltóegyesületi mű
ködő és pártoló tagok, hanem az ügy 
iránt érdeklődő közönség is részt vehet, 
amennyiben junius 10-éig e célból a 
helyi tüzoltóegyesület utján jelentkezik. 
A jelentkezés alkalmával 6 Kő részvé
teli dij fizetendő, amelynek ellenében 
kiszolgáltatják az 50%'Os vasúti ked
vezményre, kongresszusi ingyenes belé
pésre, a pozsonyi villamos kedvezmé
nyes igénybe vételére, ezenfelül pedig 
olcsó elszállásolásra és olcsó étkezésre 
jogosító igazolványokat. A rimaszombati 
érdeklődők szíveskedjenek Szabó Károly 
városi számvevőnél (városháza I. em. 9. 
sz. szoba) jelentkezni junius hó 10 ig 
bezárólag.

V éderőnap a t lé t ik a i verse
nyének  legjobb ered m én y e i:

Sulydobás: 1. Valent R. sl. Vili. o. 
13 06 m. — 2. Löfler sl. VIII. o. 12 62 m. 
— Kovács G. magy. VIII. o. 12‘01 m.

Magasugrás: 1. Fritz L. magy. V. o. 
168 cm. (kiváló eredmény) — 2. Hullay 
J. magy. VI. o. 162'5 cm. — 3. Valent 
R., Löfler, Katona sl. Vili. o. 160'5 cm. 
holtversenyben.

Gerelydobás: 1. Fritz L. magy. V. o. 
42'70 m. (kiváló eredmény) — 2. Mo
gyoródi A. magy. V. o. 3876 m. — 3. 
Dobó I. magy. VI. o. 34 71 m.

Diszkoszdobás: 1. Túrós D. magy. 
VIII. o. 3441 m. — 2. Löfler L. sl. VIII. 
o. 3410 m. — 3. Fritz B. magy. V. o. 
és SakáloS sl. VI. o. 30-90 m. holtver
senyben.

Hadzena. 1. sí. gymn. — 2. magy. 
gymn. — 3. Katonaság csapatai.

Voleyball. 1. Katonák. — 2. magy. o. 
csapata. — 3. sl. gymn. csapata.

Azonkívül külömböző szabadgyakor
latok voltak. A kiváló megrendezésért 
és annak kifogástalan levezetéséért Mán
dy Antal tornatanárt illeti meg az elös- 
merés.
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A Rimaszombat bajnokságáért fo
lyó sakkverseny, melyben Józsa Gyula 
és Weisz Frigyes egyformán 14—14 
ponttal kerültek az első helyre, befeje
zést nyert, amennyiben a két, eldöntet
lenre végzett fentebb nevezett játékos 
között lejátszott döntő játszmát Józsa 
Gyula nyerte meg, aki ezzel elvitte az 
elsőség pálmájaként az aranyplakettet. 
Weisz Frigyest a II-ik helyen ezüst és 
Kocsis Józsefet pedig a III-ik helyen 
bronzplakettal jutalmazta a versenybi
zottság.

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

Magyar szinészek Rozsnyón. Iván 
Sándor színtársulata folyó hó 1-én be
vonult Rozsnyóra s megkezdette előadá
sait. A 3 hétre tervezett rozsnyói sze
zon után a társulat Rimaszombatba jön, 
hogy a műsoron szereplő sok s jobb- 
nál-jobb újdonság bemutatásával me
leggé tegyék a hidegnek Ígérkező nyári 
estéket a mindig hűséges és megértő 
rimaszombati színházlátogató publikum 
számára.

Minden házba telefon. — Akció a 
távbeszélő állomás berendezések leszállí
tott ára mellett. — A postavezérigazga
tóság megértvén a telefon nagy jelentő
ségét a kereskedők, ügyvédek, orvosok 
és ugyanúgy a többi közönség körében, 
elhatározta a telefon építkezési diját le
szállítani 50 százalékkal, azon oknál fog
va hogy a telefon minél nagyobb tért 
hódítson és igy nagyobb mértékben 
szolgálja a közönséget. Ezen akción kí
vül az akcióban résztvevő uj előfizetők 
még külön kedvezményben részesülnek. 
— Részletes felvilágosítással kézséggel 
szolgál bármely postahivatal, úgyszintén 
a posta és távirda igazgatóságok Kosi- 
cén vagy Bratislavában. (Hivatalos)

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

Elsötétitési gyakorlat. A CPO helyi 
szervezete május 31-én este 9 órától 
fél 10 ig elsötétitési gyakorlatot tartott 
városunkban, mikor a város különböző 
helyén 8 bombát is felrobbantottak.— 
ügy az elsötitési, mint a bombázási 
gyakorlat jól sikerültnek mondható. A 
városháza tetejére felszerelt szirénának 
ezúttal volt a főpróbája, hogy mennyire 
vált be, az csak a városvégeken lakók 
meghallgatása után állapítható meg. A 
belső területen eléggé betöltötte riasztói 
feladatát.

A rimaszombati áll. magyar reál- 
gimnázium szülői szövetsége Jelűnek 
Henrik elnöklésével vasárnap tartotta 
meg évzáró rendes közgyűlését a szülők 
nagy érdeklődése mellett. A múlt évi 
közgyűlés jegyzőkönyvének jóváhagyása 
után, amelyet Oppmann Ilona tanárnő 
terjesztett elő, az elnök számoli be a 
szövetség évi munkásságáról, őszinte 
örömmel konstatálva jelentésében a szü
lők érdeklődésének fokozódását. Beszá
molt a szülői szövetség éveken át foly
tatott intervencióinak legnagyobb ered
ményéről, az iskolaépület kibővítéséről, 
amely a tél folyamán teljes befejezést 
nyert s a második félévtől kezdve a 
tanteremhiány problémája igy végleg ki
kapcsolódott az intézet gondjai közül. 
Ugyancsak a szülői szövetség eredmé
nyes intervenciójával sikerült az iskola- 
épületet fentartó egyházakat az iskola
rádió beszerelésére megnyerni, amely 
munka folyamatban van. Örömmel em
lékezett meg az elnöki jelentés az ifjú
sági ének és zenekar megszervezéséről 
és Lakner László zenetanárnak jegyző- 
könyvi köszönetét szavazott annak meg
teremtéséért. A szülői szövetség ez év
ben is sikerrel folytatta a tej és fogak
ciókat, támogatta a karácsonyi ruhaak
ciót, lehetővé tette a szegénysorsu diá
kok tanulmányi kirándulását, és a nyári 
cserkésztáborozás költségeihez szintén 
hozzájárulást szavazott meg. Havas Vil 
mos titkári és Ferenczy Eszter pénztár
noki jelentéseinek tudomásulvétele után 
a közgyűlés Faluba János igazgató in
dítványára jegyzőkönyvi köszönetét sza
vazott az elnökségnek eredményes mun
kásságáért.

A véderőnap. A rimaszombati állami 
reálgimnázium a helyőrség és testnevelő 
egyesületek közreműködésével május hó 
30-án, a gimnázium udvarán rendezte 
meg az úgynevezett „véderőnap“-ot.

Tagja-e már a SzMKE-nek? Min
den tag a magyar kulturmozgaimat erő
siti Szlovenszkón ! Ha nincs is a köz
ségében helyiszervezet: lépjen be tagul 
s támogasson. — Évi tagdija 12 korona. 
Kapja a „Magyar Vasárnap“-ot. — A 
SzMKE központja: Komárom-Komárno, 
Kultúrpalota.

Autószerencsétlenség. Csütörtökön 
Mikus Gusztáv jolsvai autótaxis a Kassa 
felé vezető műúton Buzinka község ha
tárában defekt következtében egy fának 
vágódott autójával, mely összetörött s 
az utasok közül Buck Sámuelné ti- 
szolci és Matc-ska Miksa jolsvai lakosok 
súlyosan megsérültek. Buck Sámuel ti- 
szolci lakos, Droita Jenő és Edith, Ki- 
sely Mihály és Siissmann Jolán jolsvai 
lakosok kisebb sérüléseket szenvedtek. 
Mindannyíukat a kassai kórházban he
lyezték el.

Filmszínház. Folyó hó 5. és 6-án 
„Ziegfeld, a nők királya" cimii óriási 
reviális film kerül bemutatásra, mely 
nemcsak szokatlan arányaival, hanem 
a pompa és fény jegyében alkotott bá
josságával a szebbnél-szebb görlök és 
táncosnők sokaságával a filmgyártás 
nagy szenzációja. Az előadás hosszúsá
ga bőven kárpótol a látnivalókkal. — A 
sztárok közül szereplésükkel kiemelked
nek : William Pavel, Myrna Loy, Louise 
Rainer. — Kezdete 8 órakor.

Folyó hó 8 án „Szlovákok Ameriká
ban" című film kerül előadásra. — A 
múlt évben a szlovák Matica egy kül
döttsége nagy kulturelőadásokat tartott 
Amerikában s az útjában felvett remek 
felvételeket vetíti le a film.

Folyó hó 9 én „Cirkusz Barnum" c. 
amerikai film kerül lepergésre. Már a 
cim is elárulja, hogy mily atrakciókat 
tartalmaz e film, mely igen érdekes je
lenetekben vonultatja fel a cirkuszi élet 
minden fázisát. Főszereplők: Wallace 
Beery, Adolphe Menjou.

Folyó hó 10-én „Az ideális férfi" c. 
amerikai film zárja be a heti műsort. 
E film idillis szerelmi regény szép je
leneteit tárja elénk telve bonyodalmak
kal és meglepetésekkel. A főszerepeket 
Jean Harlow és Clark Gabié játszák.

A Rimaszombati hónapos vásár 
szerdán, junius hó 9-én lesz megtartva, 
amelyre mindenféle hasznos állat, el
adás céljából, felhajtható.

Összeégett gyermek. Maján Pál 
nagyszuhai lakos hasonnevű 8 éves kis 
fia véletlenségbői a meszesgödörbe esett, 
minek következtében harmadfokú égési 
sebeket szenvedett s a helybeli kerületi 
kórházban a szerencsétlenül járt fiúcska 
folyó hó 2-án kiszenvedett.

Nincs többé hozományadó. A leg
felsőbb közigazgatási bíróság tudvalevő
leg végérvényesen lekötötte magát azon 
jogi felfogás meliett, hogy azok a hozo
mányok és kelengyék, melyeket a szü
lők a gyermekeiknek minden Írásbeli 
okmány nélkül, tehát egyszerű átadás 
alakjában nyújtanak, mentesek az aján
dékozási adó alól. Az illetékhivatal ed
dig tekintet nélkül a legfelsőbb közigaz
gatási bíróság döntésére, sőt ezzel tel
jesen ellenkezőleg, minden egyes eset
ben kivetette az ajándékozási adót, úgy 
hogy esetről esetre a költséges időrabló 
utat kellett igénybe venni a legfelsőbb 
közigazgatási bírósághoz. A pénzügymi
nisztérium most utasította az alantas 
pénzügyi hivatalokat, hogy ezentúl e 
döntvény szellemében járjanak el, tehát 
a fent megjelölt esetekben ne vessenek 
ki ajándékozási adót. A rendelet egyút
tal intézkedik arról, hogy az ajándéko
zási adót nem szabad behajtani olyan 
esetekben, ha az adókivetés ellen az ér
dekeit fél felebbezést adott be.

Négyhónapi fogház egy döglött ma
lacért. A rimaszombati kerületi bíróság 
büntetőtanácsa most Ítélkezett Lakatos 
Rudolf oldalfalai cigány és társai rablási 
bünperében, akik mint ismeretes, Misu- 
rák István oldalfalai gazdát kapákkal és 
dorongokkal támadták meg, hogy elhul
lott malacához hozzájussanak és azt 
egymásközt eloszthassák. A bíróság rab
lás kísérlete címén Lakatost négyhónapi, 
társait pedig két-két hónapi fogházra 
Ítélte, jogerősen.

Eladó ház.
A Menhely ucca 5. sz. ház. amelynek 
eladása a „Gömör" 18. számában már 
egyszer hirdetve volt, eladó. — Érdek

lődni lehet ugyanott a tulajdonosnál.

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

A Törekvés footbaíüstáinak első or- 
szágraszóló sikere.

Törekvés -  Ligeti 1:1 (1:!).
A rimaszombati magyar iabdarugócsa- 

patok egységesitése által létrejött „Tö
rekvés" csapata az elmúlt vasárnap érte 
el eddigi legnagyobb sikerét. Az előző
heti győzelme után Szlovenszkó főváro
sában, a revánsmérkőzésen is derekasan 
állotta meg a helyét és győzelemnek be
illő eldöntetlent ért el a nagymultu po
zsonyi Ligeti SC csapata ellen.

A Törekvés csapata már szombaton 
délután személyautókon indult el a csata 
színhelyére. A Losoncon áthaladó kocsik 
felé az egyik ismert losonci fanatikus, 
aki városunk footballsportjának nem 
nagy barátja, hat ujjal integetett játéko 
sainkra, azt akarván kifejezésre juttatni, 
hogy legalább is hat góllal fognak fiaink 
Gömörbe visszatérni. A jóslat, hál’ Isten
nek, nem vált be és nagy kár, hogy a 
lelkes LAFC-ista nem állt ki az utcasa
rokra akkor is, amikor a csapat vissza
felé jött...

A Ligeti vezetőségét és játékosait a 
legteljesebb dicséret illeti mc-g. Mind
nyájan példás előzékenységgel és kitűnő 
vendéglátással fogadták csapatunkat és 
viselkedésükkel mintaszerű sportszerű
ségükről tettek tanúságot.

A vasárnap délután s/*6 kor a pozso
nyi PTE pályáján lefolyt mérkőzés két 
fair csapat nemes küzdelmét hozta.

A mi csapatunk a játék elején kissé 
elfogódottan kezdett, a fiuk azonban 
hamarosan leküzdötték a lámpalázat és 
mindinkább belemelegedtek a játékba. 
Különösen az első félidő második részé
ben volt jó csapatunk, mert ebben a 
periódusban a csapat minden egyes tag
ja céltudatos, okos játékot mutatott s 
különösen a Szlovencsák által jól támo
gatott csatársor lelkes szép játékával 
olyan nívóra hozta fel a mérkőzést, ami
lyent Rimaszombatban a Törekvéstől 
még nem láttunk. Ellentétben tehát a — 
nyilván rosszakaratú — pozsonyi lap
kritikáktól, amelyek — nem tudjuk mi 
okból — a mérkőzést és a csapatokat 
minden vonásukkal csak lekicsinyelni 
akarják.

A szép siker elérésében a csapat min
den játékosa derekasan kivette részét. 
Mégis ki kell emelni Simont, Lőköst, 
Szlovencsákot és Éliást, akik megmu
tatták, hogy akkor, ha a játékos teljes 
szivvel-lélekkel fekszik bele a játékba, 
akkor nincs lehetetlen és a siker nem 
maradhat el.

Külön kell megemlékezni a mérkőzést 
vezető Brüll Gyula dr.-ról, aki nagyvo
nalú, pártatlan, kitűnő játékvezetőnek 
bizonyult és a mérkőzést teljesen hibát
lanul irányította.

A szép döntetlen révén — amelynek 
hire a pozsonyi, kassai és prágai rádió- 
állomások jelentése folytán még vasár
nap este futótűzként terjedt el városunk
ban— a Törekvés a selejtezőmérkőzések 
tabelláján az élre került, mert jelenleg 
a helyzet a következő:

1. Törekvés 2 1 1 0 3:2 3
2. Gaiántai SE 1 1 0 0 2:1 2
3. Ligeti SC 3 0 1 2 3:5 1
A szép eredmény azonban nem ad

hat még elbizakodottságra okot. Ahhoz, 
hogy a selejtező mérkőzéseket megnyer
jük s ezáltal a divízióba való jutásért 
játszandó további küzdelemre jogot 
nyerjünk, — még két nehéz mérkőzést 
kell abszolválnunk a Gaiántai SE jóké- 
pességü csapata ellen.

Bízunk azonban abban, hogy játéko
saink az elkövetkezendő küzdelmeket is 
az eddigi mutatott jószándékka! és lel
kesedéssel fogják végigiküzdeni. Ez eset
ben maguk mellett fogják láthatni vá
rosunk egész sporttársadalmának őszinte 
rokonszenvét s akkor a további sikerek 
sem fognak elmaradni.

Előre fiuk 1 Küzdjetek továbbra is 
szfvvel-lélekkel! Mindnyájan mellettetek 
vagyunk ! —ersdn—

TMSC-TSC 8:2 (5:0). A TMSC má
sodik kupamérkőzését is nagy fölénnyel 
megnyerte.  ̂ Az első félidő nyomasztó 
TMSC fölényt eredményezett, szép gó
lokkal. A második félidőben a vendég
csapat is szóhoz jutott. A TMSC góljait 
Molnár, Ternák (2—2), Humay, Ofcsárik, 
Kresnye és Skoumal (öngól) rúgták.

Losonci Siávia—Slovan 7:2. Űrnap
ján a Slovan a losonci Siáviát látta ven
dégül : A több tartalékkal játszó Slovan 
nem bírta megakadályozni a jó formá
ban levő losonciak nagyobb győzelmét.

LAFC—Törekvés mérkőzés színhelye 
lesz vasárnap városunk sporttelepe. A 
mérkőzésnek elsősorban az kölcsönöz 
különös jelentőséget, hogy a LAFC csa
pata a divízióba való jutása óta nem 
szerepelt városunkban. A Törekvés már 
egyizben játszott Losoncon, azonban ve
reséggel tért haza. Itt az alkalom, hogy 
a Törekvés visszafizesse ezt a vereséget. 
Az igen érdekes mérkőzés d. u. fél 6 
órakor kezdődik. Előtte d. u. fél 4 kor 
a megismétlődendő LAFC XI.—Törekvés 
XI. másodotztályu bajnoki mérkőzésre 
kerül sor.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Eladó R im aszom batban egy
sarok-kert,

mely építkezésre is igen alkalmas. 
Cim: e lap kiadóhivatalában.

Foto-gépek
és cikkek legnagyobb 

választékban és
legolcsóbb árban a

BOKOR-drogériában.
Értesítés.

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

lakás fertőtlenítő és royarirtó 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. 

Göntöri utca 16. sz. az emeleten.
Dolgozik a LIECEBNtf FOND"
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

LAKÓHÁZ,  adómentes, 
mely áll 4-5 szobából és 
mellékhelyiségekből, Rima
szombaton (Forgách-ucca)

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

fiókjánál.

Árverési hirdetmény.
634.— 1937. sz. — Budikovany  

k özség  1937. évi junius 29-én
délután 3 órakor a községi biró 
házánál megtartandó nyilvános ár
verésen bérbe adja a község tulaj
donát képező

korcsmát
1938. évi január hó 1 -tői kezdve 
3 évre.

Kikiáltási ár: 2500 Kő., bánat
pénz ennek 10%-a, mely az árve
rés előtt készpénzben teendő le.

Az épület az országút mentén 
fekszik, mely áll 1 korcsma, 1 üz
lethelyiségből, 3 szobából, 1 kony
ha, 1 kamra, 1 előszoba, 2 veren- 
da, 2 pince, 1 mészárszék, 1 istálló. 
1 kert és nagy udvarból.

A községből mindennapos autó
busz-járat van Rimavská-Sobota és 
Ratková községekbe.

Közelebbi feltételek megtekint
hetők a melechedi jegyzői hivatal
ban. K özségi tanács.

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


