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A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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A hlrlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,433—III—21. szám alatt engedélyezte.

Az események forgatagában.
Irta:  MÁRKUS LÁSZLÓ.

A Németbirodalom ismeretes vá
ratlansággal bekövetkezett területi 
megnagyobbodásával kiváltott kü
lönböző megnyilatkozások immár 
elhangoztak és belőlük minden két
séget kizáróan megállapítható az 
előtérbe került kisebbségi probléma 
békés megoldására irányuló jó
szándék.

Az ugyancsak kritikus, válságos 
időkben bekövetkezett események 
forgatagában megnyugtató és biza
kodó hangulatot teremtő ez, de 
egyszersmind reménytkeitő is arra 
nézve, hogy a húsz hosszú eszten
dőn át e fontos kérdésben tapasz
talt meddő kisérle'ezések, vagy 
éppen balsikeres taktikázások tra
gikumának megértésével és az eb
ben rejlő veszedelem belátásával 
az erre hivatott kormánytényezők 
nem maradnak most már pusztán 
a jószándéknál, hanem ezt és az 
Ígérgetéseket a válságos helyzetet 
megmentő s a veszedelmeket elhá
rító tettek, jóravezető cselekedetek 
váltják fel.

Az események forgatagában állva 
ugyancsak minden kétséget kizáró 
módon meg kell állapítani minden 
tisztán látó és halló embernek azt 
Is, hogy a lezajlott események iga
zoló példaadása nyomán a nemzeti 
kisebbségek mindenütt a faji össze
fogás erősebbé tételére helyezik a 
hangsúlyt.

Természetes és teljes megértés
sel vehető ez, mert az egység ereje 
kis és nagy dolgokban mindig az 
a hatalom, amely eredménnyel, 
győzelmes siker kivívásával ke
csegtet, nemcsak, de az összefo
gásban rejlő hatóerő állandósága 
folytán a jövő biztosítékául is szol
gál.

Az összefogást, az egység meg
teremtésére irányuló akaratot ál- 
iamellenesnek még a soviniszta 
túlzás sem minősítheti, legelemibb 
emberi jog ez az életlehetőség 
megvédelmezése, az emberi meg
elégedettség megteremtése érdeké
ben s nem utolsó sorban al
kalmas arra is, hogy állambizton
sági szempontból megnyugvásos 
légkört alkosson a szélcsendben és 
viharzónában egyaránt.

Nem az egység megteremtése, 
hanem az elégedetlenség lehet 
csak az, amely valamely több

nemzetiségből álló államban egyik 
vagy másik nemzeti kisebbségnél 
jogos panaszokat váltva ki, okozója 
lehet esetleg végzetes bajoknak.

„Az állam legjobb védelmezője 
a megelégedett polgár" — mon
dotta a csehszlovákiai szenátusban 
egyik magyar szenátorunk a minap. 
Hogy mennyire igaz ez a mondás, 
nem kell bizonyítgatni.

Éppen ezért a beígért és várva- 
várt tettek legyenek tehát elsősor
ban az összes állampolgárok, köz
tük a magyarság minden részben 
való maradéktalan megelégedettsé
gének megteremtésére irányulók s 
akkor nyugodtan nézhetünk a jö
vendő elé és a történelmi időket 
élés napjaiban szilárdan állhatunk 
majd meg az események forgata
gában.

A magyar egység érdekében az
Egyesült Országos Kereszténysocialista 
és Magyar Nemzeti Párt nemzetgyűlési 
képviselői és szenátorai lelkeshangu 
kiáltványban fordultak a csehszlovákiai 
magyarsághoz, amelyben egységes poli
tikai szervezetbe tömörülésre hívnak fel 
minden ittélő magyart. A Prágai Magyar 
H:rlap csütörtöki számában megjelent 
felhívást jövő számunkban ismertetjük.

Indiai levelek.
Egy magyar karrSér.

Nagyszerű sétát lehet tenni a kal
kuttái botanikus kertben, ahol India 
legkülönbözőbb növényei vannak össze
gyűjtve és szakemberek részére név
táblákkal gondosan ellátva. Messze ve
zetne azonban még néhány ismertetése 
is, kivéve talán egy fát, mely egész 
Indiában egyetlen lesz terjedelme alap
ján, habár fajtája elég közönséges és 
utmentén, vagy erdőben mindenütt meg
található. Ez a Banjan-fa. Főjellemzője, 
hogy ágairól léggyökereket bocsájt le, 
mellyel miután elérték a földet, újabb 
törzzsé fejlődnek. Első látásra nagyon 
szokatlan a sok egyenletes törzsű fa, 
koronájában vastag összekötő ágakkal. 
Benszülöttek, úgy láttam, nem szeretik 
ezt a fát, mert léggyökereit mintegy két 
méter magasságban levagdalják, hogy 
közlekedésüket ne akadályozza. Nem 
igy van ez a botanikus kertben, ahol a 
léggyökerekből szabadon fejlődhettek 
törzsek és ma már a fa koronája több, 
mint száz méter átmérőjű és alatta 30 
család uzsonnázhat úgy, hogy egymást 
nem is látják.

Kalkuttának van állatkertje is, nagy 
elefántokkal, melyek Bengália, Bihar és 
Közép India tartományokban a kedve
zőtlen száraz kiima miatt vadon sehol 
sem láthatók.

A Viktória emlékmű remek márvány 
építmény, benne indiai vonatkozású 
festmények, öreg kutyabőrre irt okmá
nyok, szobrok, sőt Kalkutta védelmében 
használt ágyuk és mozsarak gyűjtemé
nye van kiállítva. —- Ott éktelenkedik 
azonban az egyik okmánytár keskeny 
szobájának sarkában egy Steyer gyárt
mányú gépfegyver is, melyet a világ 
háborúban török katonaságtól zsákmá
nyoltak Palesztinában indiai csapatok.

Van Kalkuttában egy elsőrendű ló
verseny-pálya is. Sokan lesznek itt sze
gények. Egy magyarnak azonban itt 
sikerűit karriért csinálni. Egy magyar 
állatorvos, ki lófogászatban tökéletesí
tette magát, versenyek előtt végigjárta 
évente Indiát és íájósfogu versenylova
kat kezelt. Decemberben alkalmam volt 
vele megismerkedni. Végtelen kedves 
ember és szívesen bevezetett tudomá
nya rejtelmeibe. Azt hiszem, mindnyájan 
láttunk már olyan lovat, amelyik befog
va, vagy lovagolva, folyton rázza a fe
lét. Azt mondják rá, hogy jóvérű ló ! 
Pedig ellenkezőleg: fogfájós ló. És az 
ilyet kezelni kell. Elképzelhető, hogy 
egy fogfájós lónak nincs kedve futni.

Türelmetlen, lovasát leveti, rúg, harap, 
szenved.

Hat év előtt, amikor a magyar ló- 
fogorvos először jött Kalkuttába, szél
iében ismert volt egy angol ezredes 
tüzes paripája, mellyel senki fia nem 
birt. Az ezredes is csak félóráig tudta 
lovagolni, de három perc után a lóról 
és az ezredesről már patakzott a verej
ték. A ló napról-napra vadabb lett és 
valaki tanácsolta, hogy hívják el a ma
gyar iófogorvost. Szakemberünk mind
járt felismerte, hogy fogfájós lóval van 
dolga. Vállalkozott a kezelésre, melyet 
az ezredes is végignézett és utána 
megkérdezte, hogy mikor lovagolhatja 
ismét a lovát? — Azonnal! — volt a 
válasz. Megnyergelték a lovat, mely 
csodálatos módon nem rúgott és nem 
ágaskodott. Az ezredes némi eiővigyá- 
zattai pattant nyeregbe és mily csoda! — 
a tüzes táltosból kezes bárány lett alig 
egy óra leforgása alatt. Azóta a magyar 
lófogorvos a íestőrség, rendőrség, lovas
ság lovait is kezeli a versenylovakon 
kívül. Indiai utazását évente január vé
gén fejezi be. A tavaszt és a nyár egy 
részét Angliában tölti. A pesti lovakra 
évente csak hat hetet tud szánni. Ősz
szel ismét megkezdi indiai körútját, 
hogy a külföldi magyarok hírnevét 
újabb csodatetteivel öregbítse.

Gedeon Tihamér.

Nagyrőce lángokban!
Pénteken, április 1-én délután 

V* 4 óra tájban Nagyrőce elöljáró
sága telefonon tűzoltói segítséget 
kért Rimaszombat elöljáróságától, 
a községükben dühöngő óriási tűz
vész megfékezésére. Városbiránk 
azonnali rendelkezésére a város 
motoros tűzfecskendője hét tűzol
tóval Tiszolcon át nyomban Nagy-

rőcére sietett. A pénteki szélvihar
ban keletkezett tűzvész nagyságára 
abból is következtethetni, hogy a 
többi között a tiszolci tűzoltóság 
is a veszedelembe került község 
megmentésére ment. Nagyrőce a 
tűzoltóságon kivül katonaság se
gedelmét is igénybe vette. Telefon 
összeköttetés már nincs.

k  katolikus olvasóegylet 
műsoros előadása,

A múlt vasárnap este szépen sikerült 
műsoros előadást rendezett a kát. olva
sóegylet a hősök emlékműve javára.

Este 8 óra után Raschka Lajos káp
lán szép szavakkal, élénk színekkel 
ecsetelte az előadó est célját, a hős 
honvédők iránti kegyeletet.

Utána az alkalmi énekkar „Nincs már 
könnyünk" kezdetű karéneke követke
zett, a beteg Lévay kántor helyett Rasch
ka Lajos vezetésével. — Majd Sebő Já
nos balogfalvai tanító szavalt el 3 ver
set. Az első volt Gyóni Gézától: Csak 
egy éjszakára. A másik Mécs László 
költeménye a Vaskó család szegénysé
géről. Aztán a kitűzött tárgy: Mécs 
Lászlótól: Vadócba rózsát ojtok. Kere
setlen nemes egyszerűséggel, mély ér
telemmel interpretálta a költők szavait 
s nagy hatást keltett.

Vándor Kálmán „Varga Ábrisné" c. 
egyfelvonásos darabja került szinre. A

hazatérő hadifoglyot Sipuia Béla olyan 
elevenen, olyan meghatóan játszotta, 
hogy a nézők könnyei hullottak bőven. 
Varga Ábrisné szerepét jó! átgondoltan 
Gulyás Böske adta. Az együttest Gecse 
Gyula, Delics Boriska, Kosina Andor, 
Misurák Andor, Bárczy Andor, Lehoczky 
János helyesen egészítették ki.

„Ahol édes, csendes béke" kezdetű 
karének zárta be a műsort.

Minden jól sikerült, csak a nézőtér 
helyei nem mutattak a nemes ügynek 
megfelelő tömöttséget. —hz—

Áz ünnepi előadással kapcsolatosan 
vettük a következő értesítést; A Gömör 
27-iki számában meghirdetett ünnepi 
előadás a hősök emlékműve javára csak 
részletsikert hozott. Ez részben annak 
is tulajdonitha ó, hogy ugyanezen estén 
a szlovákiai körúton levő világhírű ró
mai kvartett is hangversenyt adott. — 
Akik azonban az ünnepi előadás műso
rát végig hallhatták, az elismerés hang
ján nyilatkoztak a szép teljesítményről, 
akik pedig az előadás erkölcsi sikeré
nek hirét vették, az előadás megismét-

Május 7 és 8-án a Mária kongregáció nagyszabású előadása.
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lését kérik. A római kát. olvasóegylet 
ezen kívánságnak eleget kíván tenni és 
az ünnepi előadást megismétli. Teszi 
ezt a rimaszombati hősök emlékműve 
építésének sikere érdekében, mert át van 
hatva azon kegyeleti kötelességtől, hogy 
az emlékmű — amint az emlékműbi
zottsága több alkalommal hangsúlyozta 
— a háború utáni 20-ik évben tényleg 
felállítható legyen ! Az egész tiszta be
vétel kizárólag ezen célt szolgálja s igy 
nemcsak kellemes szórakozásban van 
az ünnepi előadás látogatóinak része, de 
a hősök iránt kegyeletet is gyakorolnak. 
Az ünnepi előadás minden száma ki
emelkedő eseménye a magyar kultúrának 
is, legyünk ott minél többen. Az elő
adást április hó 7-én csütörtökön este 
8 órai kezdettel tartjuk meg következő 
belépődíjak mellett: 1 hely 5 Ke, II. hely 
3 Ki, állóhely 1 Ki. — A végleges elszá
molást és a felülfizetők névsorát a jövő 
számban közöljük.

A róm. kát. olvasóegylet elnöksége.

Budapesti nemzetközi vásár hírei,
Rendkívül nagyarányú lesz a kül

földi részvétel a Budapesti Nemzet
közi Vásáron. Rendkívül nagy nemzet
közi érdeklődés nyilvánul meg az ápri
lis 29. és május 9. között tartandó Bu
dapesti Nemzetközi Vásár iránt. A be
érkezett hírek szerint Ausztria a beállott 
uj viszonyok között is hivatalos pavil
onnal vesz részt a vásáron, most már 
mint a Német birodalom egyik része. 
Ezenkívül nagyszámú külföldi kiállító 
vesz részt egyénenként a vásáron, a kü
lönböző szakmai csoportokban.

Megjelentek a Budapesti Nemzet
közi Vásár utazási igazolványai. A
vásár utazási igazolványai, amelyek 27 
országban biztosítanak 25-50%  menet- 
dijmérséklést a vasúti, hajózási és légi- 
forgalmi vonalakon, megjelentek és kap
hatók a magyar kir. külképviseleti ha
tóságoknál, a vásár tb. képviselőinél és 
az utazási irodákban. A vásár utazási 
igazolványaival Magyarországra vizűm 
nélkül lehet beutazni. Utólagos vizűm 
2.50 Pengő.

Rádióüzenetők a Budapesti Nem
zetközi Vásáron. Már 3 pengőért le
het rádióüzenetet küldeni Amerikába.
A Budapesti Nemzetközi Vásáron már 
évek óta személyesen beszélhet bárki 
a rádióba és üzenhet ilymódon távoli 
hozzátartozóinak és barátainak. A mos
tani vásáron ez a népszerű üzenetköz
vetítés az uj rövidhullámú adó révén 
már Amerikára is kiterjed. A rádióüze
netek dija Budapest I. hullámhosszon 
20 szóig P. 150, 40 szóig P. 2.50. A 
rövidhullámú amerikai üzenetek dijai 
20 szóig P. 3.—, 40 szóig P. 5.—.

Nagyban készülnek a magyar gyá
rak a Nemzetközi Vásár szociális 
propagandabemutatójára. A vásár 
egyik legérdekesebb és legidőszerűbb 
újítása lesz az, hogy a kiállító magyar 
gyárak részint saját standjukon, részint 
külön csoport keretében be fogják mu
tatni szociális intézményeiket. A bemu
tatásra kerülő intézmények között sze
repelnek a gyári étkezők, sporttelepek, 
anyavédők, könyvtárak, munkásházak, 
egészségügyi berendezések stb. Felöleli 
a csoport mindazokat a szociális intéz
ményeket, melyeket a törvény előírásain 
túlmenően a gyárak vezetőségei önként 
létesítettek munkásaik és tisztviselőik 
egészsége és jóléte érdekében.

Április 10-ig leltet jelentkezni 
az Eucharisztikus kongresszusra.

Az eucharisztikus világkongresszus 
budapesti előkészítő bizottsága a jelent
kezési határidőt meghosszabbította ápr. 
10 ig. Ez a terminus azonban már vég
leges, mert az előkészítő bizottságnak 
a lakáshivatallal karöltve a jelentkezők 
nagy számát tekintve, idejében kell in
tézkedni, hogy a résztvevők minden 
igénye kielégítést nyerjen.

A szállodai és magánhelyeken való 
lakást igénylők ne forduljanak a buda
pesti előkészítő bizottsághoz, sem a

lakásgondozó hivatalhoz, mert mindkét 
szerv csak a szlovenszkói rendezőség 
utján bonyolítja le a lakásfoglalást.

Ülőhelyek a Hősök terén és a Duna- 
parton, csak elővételben szerezhetők be. 
Ezeknek a kongresszus ideje alatt pénz
tári árusításuk nem lesz. — A jegyeket 
egy füzetben előjegyezhetni lehet április 
10-ig a szlovenszkói katolikus magya
rok szervezésével megbízott Meggyesi 
Sándornál Rozsnyó. — Egy jegyfüzet 
ára Ke 36.—.

A k<3ngresszus igazolványa már kap
ható. Ára 42.— Ki. Érvényes a kedvez
ményes vasúti utazásra május 20-tól 
szeptember 1-éig.

A kongresszusi igazolvány, az ülőhely
jegyek megrendelhetők Meggyesi Sán
dor a SZK1E főtitkára, Roznava-Rozsnyó 
címen. Ugyancsak itt lehet jelentkezni 
a közös útlevéllel utazó zarándokoknak, 
valamint a külön útlevéllel utazók is itt 
biztosíthatnak szállodai vagy magánla
kásban való elhelyezést.

Társadalmi naptár.
Április 2. Iparoskör kulturestje a hősök 

emlékműve javára, 8 órai kezdettel.
Április 7. Ünnepi előadás a katolikus 

Olvasóegyletben, a rimaszombati hő
sök emlékműve javára.

Április 7. Felolvasás a Rimaszombati 
Társaskörben. Este 8-kor.

Április 9 és 10-én a ref. ifjúság műked
velői előadása a Polgárikörben.

Április 18. Táncmulatság a Polgárikör
ben. Kezdete este 9 órakor.

Április 23-án este 8 órakor a Polgári
körben „Lutherános" vacsora a „Pó- 
kainé" színdarab szereplőinek rész
vételével a Lutherkör rendezésében.

Május 7. és 8-án a Mária-kongregáció 
nagyszabású előadása.

Sodoma-Gomorha.
Posványok fakadnak az Élet televényéből, 

bűzös mocsarak szennyes leve fröccsen az 
Erkölcs tiszta, hófehér gyolcsára.

Szűzi ártatlanságokat, apró életcsemetéket 
tör le és fonnyaszt tisztátalanná a beteges 
vágyak mocskos karma, fejletlen, csenevész, 
kicsi leánytestekkel kereskednek embersé
gűkből kivetkezett, nagybűnű apák és anyák, 
sokhelyen a Földön.

Az erkölcsi züllés polipkarja az állatiasság 
fertőjébe rántja le a teremtés koronáját, a 
piszok és kéj vigyorgó arccal undorító scé- 
nákat, bűnös drámákat, véres tragédiákat 
rendeznek a szépségektől megfosztott Élet 
sötét színpadján.

Az idealizmus illatos rózsalugasában kéjt- 
szűrcsölő brigantik tivornyáznak, az Ártat
lanság fehér sátorára a Tisztátalanság sáros 
lobogóját tűzte ki a Bűn.

A legocsmányabb emberi nyavalya a ra
gály gyorsaságával terjed s a megfertőzöt- 
tek segélykiáltása radikális gyógymód alkal
mazását sürgeti a rendjében megbolygatott 
társadalomtól, nehogy újabb Sodoma-Gomor
ha országa legyen a Föld, amelynek piszok
ját csak özönvíz moshatja le. ^

- J ^ V g u s .
Lelkigyakorlatok a katolikus hivek 

számára. A rimaszombati róm. kát. 
plébániai hivatal ezúttal is tudomására 
adja a katolikus híveknek, hogy 1938. 
áprils 4—7. napjain a plébániai tem
plomban minden este 6 órai kezdettel 
lelkigyakorlatok lesznek a magyar ka
tolikusok számára.— A szentbeszédeket 
Róth János, feledi plébános, Pivka Já
nos hittanár és Ferencz Gyula osgyáni 
káplán tartják.

A ref. ifjúság műkedvelői gárdája
a járási közművelődési testület védnök
sége alatt április hó 9-én, szombaton 
este 8 órakor és április 10 én, vasárnap 
délután 5 órakor Zilahy Lajos „Süt a 
nap" c. színmüvét adja elő a Polgári
körben. Helyárak : I. hely 9 Ke, II. hely 
5 Ki, állóhely 2 Ki. — Jegyelővétel: 
Keresik László üzletében.

Városi közgyűlés. Rimaszombat vá
ros képviselőtestülete folyó hó 4-én 
délutáni 3 órai kezdettel közgyűlést tart. 
A tárgysorozaton 66 akta, köztük több 
fontosabb ügy szerepel.

Bellágh Barna nagyszelmenci lel
kész. Bellágh Barna feledi ref. lelkész 
az ungi ref. egyházmegyéhez tartozó 
Nagyszelmenc lelkésze lett. A távozó 
lelkész a magyar kultúra egyik legfá
radhatatlanabb munkásaként működött, 
nagymüveltségü nejével együtt Feleden, 
honnét csekélyebb javadalmazása miatt 
távozott el Nagyszelmencre. Feled ma
gyar társadalma bensőségteljes ünnep
ség keretében vett búcsút a közbecsü- 
lésben és szeretetben állott kiváló kul- 
turmunkás-lelkésztől.

Isonzói emlékek címen Gross Jenő 
volt százados tart felolvasást április 
7-én, csütörtökön este 8 órai kezdettei 
a Rimaszombati Társaskör nagytermé
ben, a rimaszombati magyar közműve
lődési bizottság rendezésében. Belépő
díj nincsen, tetszés szerinti adományo
kat azonban köszönettel fogad a bi
zottság.

A hősök emlékműve javára Gyulai 
István helybeli ruhakereskedő 50 koronát 
juttatott szerkesztőségünkhöz, amelyet a 
Rimaszombati Banknál e célra nyitott 
folyószámlára befizettünk.

Halálozások. Nagy Viktória magánzó
nő, életének 76-ik évében március 29-én 
városunkban elhalálozott. — Holttestét 
március 31-én Rimaszécsre szállították 
s az ottani családi sirkertben helyezték 
örök nyugalomra. A gyászeset a Nagy, 
Rakovszky és Csorba családokat borí
totta gyászba.

Komlósy István nyug. anyakönyvvezető 
és városi közgyám március hó 31-én 
69 éves korában Rimaszombatban, hosz- 
szas betegeskedés után elhunyt. Á meg
boldogult 1895-ben lépett városi szol
gálatba s 28 évi hűséges és szorgalmas 
tisztviselői munkásság után 1923. lépett 
nyugállományba. Komlósy István váro
sunk társadalmi életében is tevékeny 
működést fejtett ki s a Rimaszombati 
Polgárikörnek hosszú éveken volt ügy
buzgó pénztárnoka és háznagya s vele 
egy fajához és nemzetéhez hűséges, tör
hetetlen hitü magyar testvérünk dőlt a 
sirölébe, akinek elmúlása városszerte 
őszinte részvétet keltett. Temetése im
pozáns részvét mellett folyó hó 1-én 
ment végbe, mikor is a város tisztikara 
koszorút helyezett az elhunyt volt ked
ves kartárs ravatalára. Halálát özvegye, 
szül. Bodon Erzsébet, fiai: Komlósy Ár
pád és Endre, testvérei: Komlósy Gyű 
la, József, László, János és Andor csa
ládjaikkal és rokonai gyászolják.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik szeretett jó édes 

Apánk elhalálozása alkalmával mély 
fájdalmunkban osztoztak s a végtisz
tesség tételén megjelentek, ezúton is 
köszönetét mondunk.

Rimaszombat, 1938. április hó.
Kéry Istvánné és testvérei.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 

édesatyánk temetésén megjelentek, 
vagy részvétnyilatkozatukkal mély fáj
dalmunkat enyhíteni igyekeztek, ez
úton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1938. március 30.
Róth Géza gyermekei.

Megalakult az Eucharisztikus Kong
resszus szlovenszkói magyar résztve
vőinek rendező bizottsága. Meggyesi 
Sándor, a SZKIE főtitkára, akit a Püs
pöki Kar az Eucharisztikus Kongresszus 
szlovenszkói magyar résztvevőinek szer
vezésével bízott meg, a Szlovenszkói ka
tolikus ifjúsági egyesületek ügyvezetősé
gét kérte fel a kongresszus csehszlová
kiai magyar részének intézésére felállí
tandó bizottság megalakítására. A SZKIE 
ügyvezetősége külön rendkívüli bizott
sági értekezletén megszervezte ezt a bi
zottságot, melynek a Püspöki kar általi 
jóváhagyása folyamatban van.

Katonai fősorozások. Az 1916, 1917 
és 1918 ik években született állitáskö 
telesek, valamint azon 1915 és idősebb 
évfolyamuak, akik még nem tettek ka
tonai kötelezettségüknek eleget, az idén 
az április 11-én kezdődő és ápr. 22 én

végződő katonai fősorozáson kerülnek 
sor alá a rimaszombati járásban. Április
11-én és 12-én Rimakokován soroz a 
bizottság. Rimaszombatban a bizottság 
április 13-án, 19 én, Nyustyán pedig 
április 21 és 22 én tart szorozást. A ri
maszombati áliitáskötelesek a Rima
szombatban április 13 án tartandó fő
sorozáson kerülnek sor alá.

A Quartetto di Roma hangversenye.
A zenebarátok körének második hang
versenyén, március hó 27-én a Quartetto 
di Roma szerepelt. Csak a legmesszebb
menő elragadtatás hangján Írhatunk a 
koncertről, mert az a teljesítmény, amit 
ez a négy, izig-vérig zenészember két 
órán át nyújtott, felülmúlta mindazt, 
amit a kamarazenétől általában várha
tunk. A négy hangszer szinte gépsze- 
rüen pontos együttműködése, az érzé
sek és színek pontos tolmácsolása egy 
olyan változatos műsorban, melyben 
három egymástól kompozícióban any- 
nyira elütő, hatalmas kamarazenei alko
tás szerepelt, bizonyítja, hogy a Római 
Kvartett a kamarazenének minden terü
letén kifogástalant ad. Mozart lehelet
finomsága, Verdi széles effektusokra 
épített alkotása, Dvorák indián népi- 
motivumokkal teli, az Ujvilág-szinfónia 
érzésvilágjára emlékeztető négyese felejt
hetetlen élmény marad számunkra. A 
közönség elragadtatása a koncert végén 
felhangzó tapsviharban oldódott fel. 
melynek viszonzására a Quartetto di 
Roma eljátszotta Campini Minuetto já- 
nak egy részét. — Örömmel állapítjuk 
meg, hogy a rendezés ez alkalommal 
kifogástalan és a művészek teljesítmé
nyéhez méltó volt. Most a közönséghez 
fordulunk azzal a kérelemmel, hogy az 
egyes alkotások tételei között tartóz
kodjék a tapsolástól, mert ez a közre
működők átélését kellemetlenül érinti 
és zavarja. —tóáor.

A rimaszombati hősök emlékművé
re újabban a következő önkéntes ado
mányok folytak be a Rimaszombati
Bankhoz: Dr. Fuchs Izsó . Ki 50.—
Szőllősy János . . . . . Ki 20.—
Id. Dessewffy Árpádné . . Ke 20.—
Dr. Löcherer Géza . . . . Ki 100.—
Szabó L a j o s ...................... Ki 20.—
Bokor d rogéria ................... Ki 3 0 .-
Tepper Lajos....................... Ki 20.—
Dr. Zehery István . . . . Ki 40 —
Szepesházy Kálmán . . . Ki 2 0 .-
Cseh Miklós ....................... Ki 2 0 .-
Molnár Bálint....................... Ki 20 —
Havasi J án o s ........................ Ki 20.—
Dr. Ganczfried Ernő . . . Ki 40.—
Tóth E rn ő ............................ Ki 30.—
Lipthay László . . . , . Ki 50 —
Dr. Zakács István . . . . Ke 25.—
Tátra Bank fiókja itt . . . Ki 100.-
Gyulai István........................ Ki 50.—

Összesen Ki 675.—
Az uj akció óta befolyt ön

kéntes adományok összege Ki 4033.—
Az eddigi újabb adományok

végösszege........................Ke 4708.—
Az adakozók áldozatkészségéért köszö
netét fejezi ki az Emlékműbizottság

A hősök emlékművéről a Gömör 
1938. február 6-iki számában közöltük 
a hősök emlékművének hatalmas tra- 
vertin kőtáblájára vésendő hősök név
sorát. Ugyanott felhívást intéztünk a 
közönséghez, hogy ezen névsorból ki
maradt, tehát kellő időben be nem je
lentett hősök neveit még pótlólag kö
zöljék, mert utólagos vésések nem lesz
nek foganatosítva. — Ezen felhívásunk 
folytán a következő hősök lettek még 
bejelentve, ezeket az intéző bizottság a 
névsorba felvenni javasolni fogja a nagy
választmánynak. Ezen pótnévsor a kö
vetkező : Bartha Iván, Blumenthal Kál
mán, Endrédy Lajos, Facher Barna, 
Gelb Ignácz, Kochan István, Kozlay 
Béla, Linzenbold Károly, Nagy István, 
Póznán Zoltán. Ezen felvétellel a név
sor lezáratott.— Az emlékbizottság kéri 
a közönséget, hogy az emlékmű építé
sének ügyét karolja fel. Addig is, amig 
a házról-házra való gyűjtés, amelynek 
az országos hivatal általi engedélyezése 
nem kétséges, megtörténik, adakozza
nak önkéntesen e kegyeletes célra, mert 
csak igy biztosítható az emlékműnek ez 
évben való megépítése. Adakozzanak te
hetségük szerint. A bizottság külön kéri

Készüljünk husvet első napján a rimaszombati mészáros és hentes ifjúság kabarészámokkal
egybekötött táncmulatságára az Iparoskörben.
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azokat, akik anyagi helyzetükhöz mér
ten nagyobb teljesítményre képesek, ad- 
janak anyagi helyzetükhöz méltó és 
íreglelelő összeget, a hősök emléke a 

nagyobb erőfeszítést is indokolttá 
- í : i ! A bizottság számit a teljes meg
értésre, csak kéz e kézben elve, csak 
.:1 igazságos önbirálat, hogy ki mire 
. p es, segíti e kegyeletes akciót teljes 
sikerre.

A rimaszombati áll. reálgimnázium
t ilis 10 iki matinéja iránt rendkívüli 
fdekiődés nyilvánul meg s az előjelek

éi Í télve,  telt ház fog összegyűlni ez 
alkalommal is a gimnáziumi ifjúság 

ökörének második előadására. — A 
gazdag és változatos műsor a következő: 

fárnefelt A.: Praludium. Előadja a 
enekar. — 2. Hviezdoslav : Itt a tavasz. 

Szaval ja  : Grórner M. Vili. o. t. — 3. Rhau 
G.: Tavasz van (1545 bői), Mozart: Csa
logány az erdőn, Cherubini: Bűvös ének, 
Kodály : Három gömöri népdal (kézirat
ból először) Katalinka, Bartók : Jószág 
igéző : előadja a magyar gyermekkar. —
4 Mendelsohn Bartholdy F.:Tavaszi dal. 
Newin E.: Narcissus, SindingChr.: Ta
vaszi zsongás, előadja a zenekar. — 5. 
Fiala : Közeleg a tavasz, Pállá: A „cseh 
táncokéból 2. szám, Foerster: Májusfa, 
Bartonicek: Szlovák népdalegyveleg, elő
adja a szlovák vegyeskar. — Szünet.—
6. Három virágének : Tavaszi szél, Arany 
ideim folyása, Két szál pünkösdi rózsa, 
Bárdos: Spártai gyermek, Demény: Sze
renád, Nádasdy : Tiszapartján jegenyefa, 
Csinálosi erdőn, A három szabó, előad
ja : a magyar vegyeskar. — 7. Mécs L.: 
Rohanás a tavaszba, szavalja Hullay J’ 
VII. o. t. — 8. Bendl : Isten napja, 
Smetana: Az én csillagom, Aim : Kis 
patak, Sín : A népi táncokból a 4. és 1. 
sz., Kriéka: Április, Kovalinka: Slovák 
táncok 1. szám, előadja a szlovák gyer
mekkar. — 9. Strauss : Tavaszi hangok, 
keringő, előadja a zenekar. — 10. Lack- 
ner: Gaudeamus igitur, előadja a gyer
mek- és vegyeskar zenekarral. — Vezé
nyel : Lackner László.

Kodály Zoltán és a rimaszombati 
magyar diákok. Beszámoltunk lapunk
ban a rimaszombati állami reálgimná
zium ifjúsági zenekörének április 10 iki 
hangversenyéről, amelynek rendezését 
Lackner László zenetaoár vezetése mel
lett lelkes és fiatalos buzgalommal ké
szítik elő a diákok. A rendkívül nagy 
érdeklődéssel várt ifjúsági hangverseny 
készülődéseiről Kodály Zoltán, a Buda
pesten é ő magyar zeneszerző is tudo
mást szerzett s meleghangú levélben 
gömöri népdal gyűjtéséből három ere
deti kéziratot küldőit a magyar gimna
zistáknak (A panyiti halastóban, Nána- 
Nána-Tiszanána, Vigan-vigan-vig an
gyalom) akik mindhárom Kodály-dalt 
máris a legnagyobb lelkesedéssel beta
nulták és műsorra vették. A rimaszom
bati gimnazisták április 10-iki hangver
senye ilyenformán premier-jellegével fog 
bírni, mert Kodály ezen három müve 
ez alkalommal fog először szerepelni 
gyermekkarra áttéve. Kodály levele igy 

ngzik : „Kedves gyermekek ! Örömmel 
'r'esültem, hogy szerettek dalolni. Amint 
-rkezésem volt, leírtam nektek néhány 
odavaló népdalt, mert elsősorban eze
ket illik ismernetek és szeretnetek. Jó- 
dr-tolást kiván : Kodály Zoltán."

Őskori barlangot fedeztek fel Gö 
•: írben. Klein tornaijai lakos kőbányá
iban néhány nappal ezelőtt leomlott 

y sziklafal. A kövek eltávolítása után 
a munkások három nagyobb nyílásra 
: -kkantak, amelyekről kiderült, hogy 
í rok egy barlang bejáratai. A folyosók 
mintegy harminc méternyire szabadok 
ís azután agyagréteg torlaszolja el a 
svábbi utat. A felfedezésről azonnal 

mtesitették a keletszlovákiai múzeumot, 
amely dr. Medveczky barlangszakértőt 
küldte ki a lelet megvizsgálására. Úgy 
mrszik, őskori barlangot fedeztek fel, 
amit abból következtetnek, hogy egy 
mgesmedve, csontvázát találták az egyik 
folyosóban. A barlang további szakszerű 
feltárását az országos emlékvédő hiva
tal és a Csehszlovák Turistaklub végzi,

Tolvajlás a Szélső uccában. Havas 
Vilmos áll. reálgimn. tanár Szélső u. 21. 
sz. alatti (Szövetkezeti telep) lakásának 
udvaráról csütörtök este ismeretlen tet
tesek elloptak egy kerti öntöző gummi- 
csövet, amely 10 méter hosszú, végig 
zöld sávos, két helyen kissé behorpadt 
'S mindkét végén rézcsappal volt fel
szerelve. A tettest a rendőrség keresi. 
Nyomra vezető illő jutalomban részesül.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, április 2-3-án 

kitűnő bécsi film :
Igazolatlan óra

G. Huber, Hans Moser, A. Edthofer, Hal
mai, Theo Lingen.

Kedden, április 5-én szenzációs amerikai 
film. P. L. Kyn regénye nyomán:

Repülőgép pilóta nélkül

Szerdán, április 6-án H. Ibsen gyönyörű 
drámája bécsi filmen :

Az emberiség ellensége

Csütörtökön, április 7-én kitűnő csehül 
beszélő nagyfilm :
A válás oka

Anni Ondráková, O. Korbelár, A. Mand- 
lová, Kohout, Plachta.

Táncmulatság lesz a Polgárikörben
április 18-án, husvét hétfőn este 9 órai 
kezdettel. Ez a mulatság is — az elő
jelekből Ítélve — Ígéretes és méltó lesz 
az elmúlt szezon összejöveteleinek nagy
szerű sikereihez. Az utóbbi időben öröm
mel tapasztaltuk, hogy ezek a Polgári
köri mulatságok egyre inkább családias 
jellegű, meghitt, bensőséges összejöve
telekké formálódnak, s az ott felszol
gált olcsó és pompás ételek, zamatos, 
jó borok és a kitűnő muzsika aranyos 
jó hangulatot teremtenek. Ezúttal is — 
a nagyböjt lezárásával — az összejöve
telek újra megkezdődnek és ezúton kéri 
az elnökség a kör tiszteit tagjait, hogy 
a tavasz első összejövetelén minél töb
ben vegyenek részt, hozzák magukkal 
családjukat és baráti társaságukat is. A 
rendezőség minden lehetőt elkövet a 
kellemes, bensőséges jó érzés megte
remtésére, a hangulat fokozására és 
arra, hogy lehetségessé tegye a lehetet
lent, eifeledíessék a vágyak, szenvedé
sek gyötrő kétségeit, a dzsessz és ci
gány muzsikája mellett az életet meg
szépítsék — legalább egy éjszakára.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a L1TERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Magyar birkózó nyerte az indiai 
alkirály aranyérmét. Köröskényi Ele
mér magyar birkózót, aki februárban az 
indiai Kalkutában vett részt egy verse
nyen és 28 indulóval szemben első he
lyezést ért el, az indiai alkirály arany
éremmel és elismerő oklevéllel tüntette 
ki. A kitűnő formában levő magyar bir
kózó, amint rimaszombati barátaihoz irt 
levelében jelzi, indiai turnéjáról Ausz
tráliába, majd Japánba és Amerikába 
készül, hogy a magyar színeknek ott is 
dicsőséget szerezzen.

Erdélyi óriás kerti eper (solitair-tö- 
vek) mostani ültetésre 30 fillér
jével kaphatók FÉNYES SÁNDOR- 
nál Rimaszombat, Forgách u. 23.

* A kerti eper tavaszi ültetése most 
időszerű. Ehhez a talajt mély ásással 
és bő érett trágyázással kell előkészí
teni. Ezen munkát három évi nagy sze
mű és bőséges gyümölccsel hálálja meg 
a növény. Három év után a régi tövek 
kimerülnek és ezeket tovább a kertben 
tartani nem érdemes. Az uj telepítést 
ne ültessük a régi helyére, hanem oly 
földbe tegyük, ahol előzőleg más kerti 
vetemény volt. A beültetendő padokat 
1 méter szélesre vegyük és az ültetést 
úgy kezdjük, hogy a szélről 25 cm-nél 
kezdjük és a töveket 50 cm. távolság
nyira helyezzük el szép sorban. Ezen 
távolság azért tartandó be, hogy a meg
erősödő töveket tisztán tarthassuk min
den gaztól és az oldalhajtásokat a gyü
mölcs éréséig közvetlen a tőnél ollóval, 
vagy késsel levágjuk. Az eper szereti a 
bő vizet úgy, hogy a tőnél bőven ön
tözzük. Eső után igen jó, ha vízben 
hígra oldott friss tehén trágyalével is 
megöntözzük a tövet, de ezt csak gyü- 
möicsképzés előtt tegyük. A gyümölcs 
fejlődésének kezdetén a bokrok alá 
tiszta fagyapotot tegyünk, amivel elejét 
vesszük a gyümölcs beiszapolásának. 
Ha kiváló nagy szemeket akarunk ter
melni, akkor a csokorban termő apróbb 
szemeket idejében leszedjük. Ilymódon 
6—7 dkg os szemeket is termelhetünk. 
Uj ültetéshez csak kiváló fajú, pikkiro-

zással gyökeresitett, erőteljesen fejlett 
palántákat vegyünk. Ezek szép gyümöl
csét már a nyár elején élvezhetjük.

Tizennyolc hónapi börtönre Ítélték 
az iparospárt rimaszombati főbizal
miját. Múlt pénteken ítélkezett a rima- 
szombati kerületi biróság dr. Jech-taná- 
csa Schützner Bretislav hrugovani (Mor
vaország) illetőségű, 53 éves rimaszom
bati lakos közokirathamisitási és sik
kasztási bünperében, s a vádlottat 18 
hónapi börtönre Ítélte. Mint ismeretes, 
Schützner a szoc. dem. párt rimaszom
bati helyi megbízotti minőségében az 
1931—34. években 19.327 koronát in
kasszált be a dohánybeváltóhivatalnál 
alkalmazott párttagoktól s az összeget 
nem szolgáltatta be a pártnak, hanem 
utolsó fillérig saját céljaira fordította. 
Amikor a sikkasztásra rájöttek, házilag 
készített magának egy járási hivatali 
végzést és a pártközpontot azzal félre
vezetve éveken át elhúzta az elszámo
lást s amikor már nagyou a körmére 
égett a dolog, merész lendülettel átlé
pett előbb a Gajda-féle, majd a Neu- 
mann-féle pártba, hogy ezeknek segít
ségével áthidalja a szoc. demekkel 
szembeni elszámolási nehézségeit. A 
huzavonát a szoc. dem. párt tavaly 
megunva, feljelentette hűtlen bizalmiját, 
különösen mikor az is kisült, hogy a 
járási hivatal szabályszerű formában ki
állított végzése is közönséges hamisít
vány. a főtárgyaláson Schützner a já
rási hivatal egyik tisztviselőjére igye
kezett áthárítani a felelősséget az ok
irat hamisításért, megállapítást nyert 
azonban, hogy a meggyanúsított hiva
talnok már 1930 bán meghalt s igy 
semmi szerepe nem lehetett az 1934-es 
kelettel hamisított okmány kiállításában. 
A szoc. demektől elsikkasztott pénzzel 
különféle elszámolási kifogásokkal élt 
a pártfőbizalmi, védekezése azonban 
célt tévesztett s a biróság úgy a sik
kasztás, mint az okirathamisitás bűn
tettének elkövetésében bűnösnek mon
dotta ki és másfélévi börtönbüntetéssel 
sújtotta. A biróság a szökés veszélyére 
való tekintettel azonnal elrendelte 
Schützner letartóztatását. — Az elitéit 
pártbizalmi 3 napi gondolkozást időt 
vett igénybe, a letartóztatás foganatosí
tása ellen azonban felfolyamodással élt.

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

Szabadlábra helyezték a balogfalai 
revolveres farsangzáró főhősét. A gö-
mörmegyei Balogfala községben, mint 
annak idején közöltük, Tajti Szegfű Pái 
25 éves hangonypusztai juhászlegény 
revolveres merénylettel zavarta meg a 
farsangzáró mulatságot. A temperamen
tumos fiatalember Dósa Etel balogfalai 
hajadonnak udvarolt s amikor annak 
édesanyja haza akarta vinni leányát a 
mulatságból, a juhászlegény revolvertrán- 
tott. Dósáné dulakodni kezdett Tajtival 
s a fegyver közben elsült és a leányát 
féltő anya tüdejét fúrta keresztül. A re
volveres farsangzáró főhősét a csendő
rök letartóztatták és beszállították a ri
maszombati ügyészség fogházába, ahon
nan tegnap bocsájtották szabadon, mi
után a vizsgálat teljes befejezést nyert 
és a sérült asszony is gyógyultan hagyta 
el a kórházat. A szerelmes juhászlegény 
fölött a napokban fog Ítélkezni a rima- 
szombati kerületi biróság büntető taná
csa.

Szarvasmarhákat loptak Harmacon.
Kónya Lajos harmad gazdálkodó istál
lójából a múlt héten keddre virradó 
éjjel két ökröt hajtottak el ismeretlen 
tettesek. A lopást csak hajnaltájban fe
dezték fel s a nyomban értesített csend
őrök rövidesen a magyar határig jutot
tak el a tettesek utáni kutatásukban, 
amelybe most a magyar csendőrséget 
is bevonták, és remélhető, hogy a vak
merő szarvasmarhatolvajok mielőbb 
kézrekerülnek.

Szabadiábrahelyezték a rimaszom
bati kitett-gyermek édesanyját. A ri
maszombati Szijjártó - uccában január 
22-én éjjel egy újszülött leánygyermeket 
találtak az egyik kapualjában. A pará 
nyi gyermeket az állami menhelyen he
lyezték el és ott Szombati Irén névre 
keresztelték, egyben pedig széleskörű 
nyomozás indult a lelketlen anya kilété
nek megállapitása céljából, amely a na
pokban eredménnyel fejeződött be és az 
anyát Mrázek Ferencné 38 éves losonci

lakos személyében a csendőrök letar
tóztatták és átadták az ügyészségnek.A 
szerencsétlen asszony nyomorával és 
áldatlan családi helyzetével igyekezett 
enyhítő körülményeket találni lelketlen 
eljárására. A vizsgálat befejeztével teg
nap szabadlábra helyezték.

Uj okmánybélyegek. A pénzügymi
nisztérium május 1-vel uj okmánybélye
geket bocsát forgalomba. Az uj bélye
gek színezése a következő lesz : a fillé
res értékek alapszíne kék, a koronás 
értékeké vörös, a 200 korona értéken 
felüli okmánybélyegeké pedig zöld. Az 
uj okmánybélyegek abban különböznek 
a régiektől, hogy rajtuk lesz a kis ál
lami cimer rajza.

Fiimszinház. Folyó hó 2. és 3-án az 
„Igazolatlan óra" (A méltóságos asz- 
szony) cimű bécsi film kerül bemuta
tásra. Katót kizárják a gimnáziumból, 
mert az ugyancsak kizárt Thildával ösz- 
szetart. Szülei előtt elhallgatja a tényt 
s beteget szimulál. A kezelőorvosa be- 
lészeret s el is veszi, de elhanyagolja 
Katót, aki növendéknek csap föl egy 
intézetben, ahol kellemetlenségekbe sod
ródik. Férje csak kerülő utakon tudja 
meg a valót. Főszereplők : Anion Edt
hofer, Hans Moser, Gusti Huber, Gusti 
Wolf, Theo Linden stb.

Folyó hó 5-én lepergésre kerül a 
„Repülőgép pilóta nélkül" cimü ameri
kai film, meiy drámai mozzanatokban 
tárja elénk Leu repülő tetteit, melyek 
gonosz indulatból fakadnak. Kendrick 
repülő Kae nevű leányát is veszélybe 
sodorja s csak Madnak köszönheti sza
badulását, aki rádió utján irányítja a 
repülőgépet.

Folyó hó 6-án „Az emberiség ellen
sége" cimü bécsi film kerül szinre, 
mely Ibsen hasoncimü drámája nyomán 
készült s melyben Heinrich Georg ját- 
sza a főszerepet. Dr. Stockmann mint 
fürdőorvos leakarja leplezni a tapasztalt 
veszélyeket, de úgy bátyja, mint a ve
zetőség ellene fordulnak és a nép el
lenségének tartják, mig végre az egész
ségügyi minisztérium nem teremt rendet.

Folyó hó 7-én „A válás oka" cimü 
cseh nyelvű film vígjáték kerül előadás
ra. Bertl válni akar, de nincs hozzá bá
torsága, ügyvédje felbérelt egy nőt, aki 
személyesítené a válás okát, de hivatá
sán túl játsza a szerepét s majdnem 
elrontana mindent. Főszereplő; Anna 
Ondráková, Oldrich Kovy, Adina Mand- 
Iová, Theodor PiStek stb.

A  falu művelése.
A falu és a város lakossága 

közt műveltség tekintetében igen 
nagy a különbség, aminek kétféle 
magyarázata lehet. A falu ma úgy
szólván el van zárva a művelődés 
lehetőségétől, mig a városi népnek 
majdnem tenyéren nyújtják. Fal
vakban a művelődés úttörői talán 
tisztán a tűzoltó egyesületek, to
vábbá a külön, csak a művelődést 
célul kitűző egyesületek szinte 
nemes versengést űznek, hogy tag
jaiknak minél többet nyújtsanak s 
igy csábítsák körükbe a minél na-
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gyobb tömegeket. A városoknak 
rengeteg eszköz áll rendelkezésük
re, az előadók, művészek, tanárok 
egész serege, mig a falusiaknak 
csak a saját erejük.

Valamikor a nép művelése a 
néptanítók és papok kezében volt. 
Becsülettel tudtak eleget tenni fel
adatuknak, mert munkájuk egysé 
ges volt, egyöntetű terv szerint 
folyt, a becsületesség, a megértő 
szeretet szellemében. Ezért is volt 
eredményes ! Csak ott koronázhatja 
teljes siker a fárasztó munkát, ahol 
a megértő szeretet az úr. A falu 
művelése csak akkor lehet jó ke
zekben, ha azok, akik a néppel 
állandóan kapcsolatban vannak, 
közöttük élnek, ismerik apró-cseprü 
bajaikat, — fogják kezükbe venni 
újból a vezetést.

Máskép kell a férfiak és máskép 
az asszonyok figyelmét fölkelteni 
és megint máskép a fiatalokét, 
vagy a serdülőkét. Mindegyiknek 
a saját nyelvén, a saját szóbősé
gével kell érdeklődését lekötnünk, 
törekedve arra, hogy vagy tréfás 
egyszerű hasonlattal, találó példá
val avagy szivreható drámai elő
adással tegyük maradandóvá azt, 
amit előadtunk. A tudományos elő
adások csak ilyen módon találnak 
jó talajra, növekedvén terebélyes
sé, maradandóvá. A száraz, tudo
mányos ismeretközvetítés csak szak
embereknek való, mig a népnek 
csak fogalom zavarója, sőt gyilko
sa lehet és legjobb esetben elál- 
mositója. Azok, akik foglalkoztak 
lélektani, neveléstani vagy mód
szertani ismeretek szerzésével, tud
nak csak a népművelésben hatha
tósan közreműködni, ha erre alka
lom, mód és kedv adatik.

A falu művelése ma a korcsma 
vagy a szövetkezeti helyiségben 
többé-kevésbbé jól-rosszul megvá
lasztott és előadott színdarabokra 
szorítkozik. Még legtöbb helyen a 
művelődés legelemibb követelmé
nye : a kultúra háza sincs meg és 
ez a hiány éppen a magyar köz
ségekben észlelhető leginkább. Ott 
pedig, ahol ilyen művelőház van, 
legtöbbször kicsi, hiányos és rosz- 
szul fölszerelt. A festőművészet, 
szobrászat propagálása itt-otí nem 
hiányzik, de a földművelés, állat- 
tenyésztés, háziipar és az ezekkel 
járó legelemibb modern ismeretek, 
fölfedezések, elvek terjesztése nem 
található.

A hosszú téli esték, a vasár- és 
ünnepnapi munkátlanul eltöltött dél
utánok mennyi alkalmul szolgál
hatnának a falu műveltségének fo
kozására.

A tótgurabi varrottas, a hetényi 
hímzés, a modori agyagipar, a 
dévényi rizlitermelés, a vághosszu- 
falusi fajsertéstenyésztés, a mező
kövesdi és kalotaszegi kézimunkák 
mind-mind a legtöbbször ismeret
lennek maradt népművelő áldásos 
munkáját magasztalják.

A régi vándortanitók, a bencés 
papok a betűvetés mellett nemcsak 
a földművelésre, de a méhészke
désre és fonás-szövésre is megta
nították a népet, pedig abban az 
időben, — tudjuk — a mai bevált 
pedagógiai elveket csak türelmük, 
kitartásuk és — a fő — végtelen 
emberszeretetük pótolta.

Látjuk, hogy munkájuk eredmé
nyes volt, igen, látjuk abból, hogy 
az ősfoglalkozásban évtizedek, sőt 
évszázadok óta nem észlelhető ak
kora haladás, mint az iparnak csak

legutóbbi tiz évében is, de tudjuk 
azt, hogy erre csak a szeretet volt 
képes.

Egy magyar östehetség 
csodabegedfije.

A PMH vasárnapi képesmelléklete 
egy szegény darnyai magyar képét kö
zölte. Kezében hegedűt tartó, középkorú 
férfit ábrázol a kép. Ezzel kapcsolatosan 
Kovács Bertalan rimasimonyi ref. lelkész 
a következőket irja : „Balog Géza, a vi
lágháborúban megrokkant, muzsikus, 44 
éves, hatgyermekes családapa. Az élni- 
akarás, a kitartás, a türelem és a kéz
ügyesség megindító példájaként áll előt
tünk. 65.432 szál gyufából „csodahege- 
dü“-t készített. 1933 tói 1938-ig, tehát 
öt esztendeig dolgozott a remekműn, 
amelynek minden porcikája, még a ke
csesen meghajlított nyaka is, gyufaszá
lakból van összeállítva. (Természetesen 
sokkal több gyufaszálra volt szüksége, 
mert munka közben temérdek eltört. 
Mintegy 75'000-re tehetjük azoknak 
a kis fadarabkáknak a számát, amelyek 
kezei között öt év alatt megfordultak.)

Falubeliek, távoli idegenek, sőt jóma
gam is seregestül jártunk hozzá látni, 
nézni és csodálni a lassan készülő hang
szert. Amikor elkészült, nagy örömmel 
hozta be hozzám és boldog büszkeség
gel szorította álla alá, hogy megszólal
tassa féltve őrzött, drága, becses kincsét. 
Hangja elragadó, szakértők szerint: tö
kéletes. Csodálatos, túl világi fény vil- 
lódzik beesett szemüregében, amikor ön
alkotta hegedűjén játszik. Mintha álom
világban járna, a boldog megelégedés 
rózsás szigetén, ahol nincsenek kenyér
gondok...

Játszás után megered a nyelve, mint 
zsilipjétől megszabadult patak és folyik, 
zuhog a panaszos beszéd árja. Közben 
boldogan pihen el tört szemepárja az 
„édes jószág“-on. Faggatom, hogy árulja 
el a műhely titkát. Mintha kedves álom
ból ébrpdt volna fel, nyájas szóval, mo
solygó ajakkal részletezi a csoda mu
zsika még csodásabb készítési módját.

Gyönyörű álma volt egyszer... Egy 
ősz, öreg ember gyufaszálakból csinált 
hegedűt mutatott neki. Azóta nem volt 
nyugta, az álombéli muzsika alakja, 
hangja nem hagyta pihenni és szeme 
előtt lebegett állandóan öt éven át tartó, 
végtelen türelmet igénylő munkája köz
ben...

Csodás álmai vannak ennek a sze
gény, törődött testű magyarnak, amelye
ket, ha valóra tud váltani, dúsgazdag le
hetne családjával együtt. Most ismét 
dolgozik s ha terve szerinti alkotása si
kerül, rövidesen egy újabb „csodáival 
lep meg majd bennünket. Meri Balogh 
Géza Istentől megáldott őstehetség, akit 
állandóan újabb alkotásokra késztet a 
művészi hajlam. Kicsi korától fur-farag, 
amolyan ezermester. Már hétéves korá
ban egy kis szekeret faragott hársfából, 
pirosnyelü szegedi bicskájával...

Mi mindent alkothatott volna ez az 
egyszerű magyar, ha nem marad parla
gon, kimüveletlenüi ?!... Nem akadt sen
ki, aki már előbb rátalált volna a kuny
hóban elrejtett nemes ember-kincsre. 
Önmagának kellett önmagából kidobni 
a fénykévét, hogy nádfedeles házát fel
keressük s őt magát is megismerjük.

A Balog Gáza sorsa is az, ami sok 
ezer magyar testvérünké : küzdés, kenyér 
után való futás. Nehéz sorsát még az 
sem enyhíti, hogy megkapná a régebben 
kiutalt rokkant segélyt.

Nem nyílna panaszra ajka, ha az üres 
nyomornak parancsolni lehetne. De az 
eledelért, kenyér után kiált. Áruba bo- 
csájtja tehát „szép, édes gyermekét", 
csoda hegedűjét — kenyérért!...

Jó emberek vegyétek meg."

S P O R T .
A CsMTSz kassal közgyűlése nagy 

érdeklődés mellett folyt le a múlt va
sárnap, Bárczy Oszkár elnök vezetése 
mellett. A közgyűlés a középkerületi 
egyesületek közül 2000 koronát szava
zott meg a Rimaszombati Törekvésnek, 
mig a Füleki TC 1500 korona segélyt 
kapott tenniszpályára. Ezenkívül az Os- 
gyáni SE 300 korona, az Apátfalvai SC 
300 korona, Tornaijai SC 300 korona,

Pelsőci SC 300 korona, Panyidaróci ITE 
200 korona és a Tamásfalvai MSC 100 
kor. segélyben részesültek. A CsMTSz 
munkásserlegét sikeres szerepléseiért 
a Tamáfalvai MSC nyerte. Kitüntették 
Makovits Jenőt arany, Bokor Dezsőt és 
Brtinner Sándort ezüst és Cséman Ist
vánt, Rimaszombat, bronzéremmel. A 
sajtó érdemes munkásai közül Jelűnek 
Ferencet (PMH.) ezüst plakettel tüntet
ték ki.

Az igazgatótanácsba Brünner Sándort 
is beválasztották a sportélet terén szer
zett érdemei elismeréséül.

A CsAF-MLSz középkerületének 1938. 
évi X. számú hivatalos közleményei.

Singlár István: Rim. Törekvés SE— 
Osgyáni SE: azonnalra kiadva.

Fölhívjuk az egyesületek figyelmét, 
hogy átlépésnél — amennyiben azonnali 
kiadatás van — szükséges az illeték föl
adását igazoló szelvényt a Központnak 
egyidejűleg beküldeni, ellenkező esetben 
a Központ nem vezeti keresztül az át
lépést, még azonnali kiadatás és sürgős
ség esetében sem, csupán a bank-jóvá- 
irás után ! Kivétel nincs!!

Rimaszombat, 1938. március 31.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Törekvés—Losonci Slávia 2:2 (2.0).

Biró : Kovács.
A Törekvés első tavaszi szereplésének 

az idő károsan befolyásolta a mérkőzés 
lefolyását. A széllel játszó csapat saját 
félidejében fölényt tudott elérni ellenfe
lével szemben, amit az eredmény is be
szédesen bizonyít. Általában egyenlő 
erők küzdelmének voltunk tanúi, mely
nek folyamán a Slávia némi technikai 
fölényt mutatott. A Törekvés csapatából 
elsősorban a Szabó Ríz-Kocsis fedezet
sor mutatott jó játékot, de a Gyürék- 
Lökös hátvédpár is megállta a helyét. 
A csatársor tevékenységéből csak Árvay 
szép kiadásai s elvétve Tromka lefutá
sai emelhetők ki. A Törekvés góllövői 
Árvay és Pohocky.

Törekvés XI.—TMSC XI. 10:4.
Tornaijai SC—Slovan 4:2. — A Slo- 

van tornaijai vendégjátéka sem járt si
kerrel.

A Kerületi bajnokság őszről elma
radt két mérkőzését vasárnap játszották 
le a következő eredményekkel :

TMSC—ASC 1:1. A íamásfalai csapat 
Losoncon játszott az ASC ellen. Ofcsá- 
rik révén vezetést is szerzett, de az ASC 
egyenlített.

FTC XI-LAFC XI 2:0.
Ezekután az őszi bajnoki táblázat a 

következőkép alakult:
FTC XI. 5 4 0 1 22:5 8
Törekvés 5 3 1 1 14:7 7
TMSC 5 2 1 2 8:6 5
LAFC XI. 5 2 1 2 3:4 5
ASC 5 1 1 3 3:20 3
TSC 5 1 0 4 8:16 2
A Kerületi bajnokság tavaszi fór-

dulója vasárnap kezdetét veszi. A csapa
tok párosítása a következő: Törekvés— 
ASC, FTC XI.-TSC, LAFC XI.—TMSC.

A Törekvés első bajnoki mérkőzését 
az apátfalai csapattal itthon játsza. A 
hazai pálya előnyével induló Törekvés 
győzelme valószínű, annak dacára, hogy 
csatársora még nem mutatott eddig biz
tató formát. Remélni lehet, hogy a pon
tokra menő küzdelemben értékes játé
kot fogunk tőle látni. Kezdődik délután 
3 órakor. Előtte előmérkőzés.

A Slovan Podbrezovára utazik s az 
ottani gyári csapat ellen játsza le első 
zsupabajnoki mérkőzését.

A budapesti Vasas amatörcsapata 
a Törekvés húsvéti vendége. Husvétra 
nemzetközi mérkőzésben lesz része vá
rosunk sportkedvelő közönségének : a 
budapesti amatőrbajnokság I. osztályá
nak egyik értékes együttese látogat vá
rosunkba. Az amaíőrcsapat nagy játék
erőt képvisel, tagjai között több volt 
ifjúsági és alszüvetségi válogatottal s 
igy izelitőt fogunk nyerni a magyar 
footballsport képességeiből. Husvétva- 
sárnap a Törekvés lesz az ellenfele, mig 
húsvéthétfőn Tamásfalán egy TMSC— 
Törekvés kombinált csapat ellen fog 
játszani.

1938. április hó 3.

A Törekvés kérelme a közönséghez!
A tavaszi bajnoki mérkőzések meg

kezdődtek s azok lezajlása után egyesü
letünknek valószínűleg újból részt kell 
vennie az országos bajnokságért, esetleg 
a divízióba való juiásért vívandó küz
delmekben. Igen súlyos felelősséget je- 
1 étit ez egyesületünk vezetőségének, mert 
hiszen Rimaszombat város sportszerető 
közönsége a múltban nem támogatta 
egyesületünket oly mértékben, hogy ha
sonló körülmények között csapatunk si
keres szereplésének előfeltétele biztosít
va lett volna.

Most újból azzal a tiszteletteljes ké
réssel fordulunk városunk magyar kö
zönségéhez, hogy a Törekvést, városunk 
magyar sportegyesületét erkölcsileg és 
anyagilag támogatni szíveskedjék, első
sorban oly módon, hogy minél nagyobb 
számban jelentkeznek az egyesület tag
jai sorába és mérkőzéseinket látogatják, 
s ezáltal anyagi lehetőségeit előmozdít
ják, nekünk pedig ösztönzéssel szolgál
nak nehéz munkánk fokozott lelkesedés
sel való végzéséhez. Csakis akkor lehet 
sikeres szereplésre számítani, ha a kö
zönség erkölcsi és anyagi támogatása 
teljes értékű lesz.

Egyben szives tudomására hozzuk 
tagjainknak, hogy mérkőzéseinken tag
jegyet csakis azok kaphatnak, akik fel
mutatják a folyó havi tagsági dij befi
zetését igazoló bélyeggel ellátott tagsági 
igazolványukat. Ugyancsak igazolványuk 
felmutatása ellenében kaphatnak ked
vezményes jegyet a munkanélküliek is.

A Törekvés sportegylet vezetősége.

Felelős sze rk esz tő : Rábely Károly.

NYÍLT TÉR.*)

Értesítés.
Én alulírott tisztelettel értesítem a 

közönséget, hogy a feleségem, Dubovsz- 
ky Lászlóné szül. Filo Ilona adósságáért 
a mai naptól semmiféle felelősséget 
nem vállalok és azt ki sem fizetem. 

Rimaszombat, 1938. március 28.
Dubovszky László,

________ bádogos és vízvezeték-szerelő.
*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele

lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

Tanuló-leányt felvesz
FÉNYES ILONA 
női ruhaszabászata 

Rimaszombat, Forgách-utca 23. sz.

Jutányos áron eladó egy jókarban levő 
800 mm.

Hofherr-Sclirantz-Clayton-Shnttlewortli 
cséplőgép 

hozzá alkalmas SLAYIA hajtómotorral.
„LEFKOVITS" Rimaszombat.

Kettő egymásbanyiló utcai szoba 
hálófülkével, bútorozva vagy buto- 
rozatlanul, konyhával vagy konyha 
nélkül Masaryk-tér 13. szám alatt

====a^bérbeadó!
Nagy választék világmárkós rádiókban. 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. — A JENA-i DURAX tűz
álló üvegedények kizárólágos lerakata.
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek.
— Sokszorosító gépek. — Kedvező al

kalmi vételek, olcsó árak,
V ám ossy  G. és T ársánál
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Rimaszombat vá

ros és vidéke n. é. közönségét, hogy 
hosszú segédi gyakorlatom után önálló
sítottam magamat s Rimaszombatban

SZOBAFESTŐ és MÁZOLÓ
ipart folytatok. — Minden e szakmába 
vágó munkát a legjutányosabb áron vál
lalok. — A n. é. közönség szives párt
fogását kérve. tisztelettel :

ŐRS I  J ÓZ S E F
szobafestő és mázoló.

Rimaszombat Pokorágyi-utca 23. sz.

Rimaszombat, 1938. Nyomatott R áboly  K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


