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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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(m) A magyar erdő egykor erős, az 
idő múlásában, a munka szakadat
lan erővesztésében meggyengült j 
büszke tölgye kidőlt, a feltámadás 
szent ünnepének örvendező ma
gyarok szivébe a gyász, a bánat, 
a mérhetetlen veszteség fölötti 
mélységes fájdalom érzése költö
zött : Törköly József dr. nincs 
többé.

Halála nem jött váratlanul, hi
szen életerői már évek óta sze
münk láttára sorvadoztak s mégis, 
a husvétvasárnapon reánk szakadt 
csapás súlya alatt meggörnyedve, 
eibódulva, alig íudunk feleszmélni 
a zord valóságra s ha felocsúdunk 
kábultságunkból, intenzivebben, éle
sebben érezzük a seb fájdalmát, 
melyet a kérlelhetetlen Haiál csont
keze ejtett szivünkön.

Hogy ki volt dr. Törköiy József 
és mije volt ő a magyarságnak ? 
Ezt a kérdést nem teheti föl egyet
lenegy kisebbségi sorsban ittélő 
magyar sem, mert nemes és pél
dás munkássága, igaz-magyar éle
tét teljes egészében fajának, a ma
gyarság jobb élete megteremtésé
nek s elsősorban is annak szen
telte, hogy a nagy világégés után 
oly erősen szivén ütött és kisebb
ségi sorsba került magyarságban a 
megingott lelki egyensúlyt helyre
billentse és fenntartsa, a lelkek 
mérlegének megbillent szárát to
vábbhajolni ne engedje s igy nincs 
senki, aki őt és felbecsülhetetlen 
értékű munkásságát nem értékelte 
és nem ismerte volna.

Egy életét örökös küzdelemben, 
folytonos és állandó munkában 
töltő, pihenést, a megfáradások 
utáni nyugalmat nem ismerő, csupa 
szív, csupa lélek embert, rnegtán- 
torithatatlan hűségű, nagyakaratu 
és munkabírású férfiút, az itteni 
magyarság sorsát intéző és irá 
nyitó egyik harcos vezért vesz
tettünk el dr. Törköly Józsefben.

Nem volt magyar közéleti, tár
sadalmi mozgalom, melyben sziv- 
vel-lélekkel részt ne vett volna s a 
magyarság életküzdelmében nem 
Ismerünk teret, melynek porondján 
a jog, törvény és igazság fegyve
rével az élen ne harcolt volna a 
magyarság törvényes jogainak ki
vívásáért, vele együtt kisebbségi 
életet élő magyar testvérei igazsá
gáért s magáért az igazságért.

Emellett bátorszavu hirdetője

volt a haladásnak és nem szűnt 
meg ostorozni soha a jövő boldo
gulásának sírját megásó maradisá- 
got s a turáni átokként reánk szállt 
széthúzás, viszálykodás és vissza
vonással szemben a magyarság 
egyetakarásának, együttérzésének, 
cselekvő képessége fokozásának 
létrehozásán fáradozott mindhalálig.

Minden erejét, tehetségét a köz 
javára szentelte s igazhivő életével, 
egészségét, vagyonát feláldozó 
nagyszerű munkásságával, szívósan 
kitartó, semmi akadály vagy ne
hézség előtt soha meg nem hőkölő 
küzdőkészségévei, fajához és nem
zetéhez rajongóén hűséges ragasz
kodásával, aranyszivüségével, jóté
kony cselekedeteivel örök emléket 
állított nevének s követendő pél
dányképűi szolgálhat mindannyi
unknak, időtlen időkig.

Nagy és felmérhetetlen hát a 
veszteség, mely dr. Törköly József 
halálával bennünket, magyarokat 
ért és nagy a rés, melyet elvesz
tésével a Halál sorainkon s az élen 
álló vezetőink glédáján ütött.

A nagy halott magyarnak kijáró 
megbecsülő emlékezéssel hajtjuk 
meg immár sírja fölött mélységes 
gyászunk fekete lobogóját s annak 
emlékét, akinek lelke szószólónkul 
az Ur trónusához égbe szállott, ál
dó kegyelettel örökké megőrizzük.

5  kinek emléke é l : nem halt 
örök halált!

*

Dr. Törköly József Rimaszombatban, 
1878 január l én született. 1896 bán 
a rimaszombati egyesült protestáns 
főgimnáziumban j e l e s  eredménynyel 
leérettségizvén, jogi tanulmányait a 
budapesti egyetemen kitüntetéssel befe
jezte s az ügyvédi oklevelet megszerez
ve, szülővárosában nyitotta meg ügyvédi 
irodáját, mely egyike lett a legkerese- 
tebbeknek s a fiatal ügyvéd, mint kri- 
minalista mihamar nagy sikereket ért el. 
Résztvett a városi és megyei politikai 
életben, 1908 bán nőül vette most öz
vegyi sorsra jutott hűséges hitvesét, Vad 
Máriát. Az országos politikában mint a 
függetlenségi és 48 as párt rendületlen 
híve vett részt.

A háború után elnöke lett a rima- 
szombati nemzeti tanácsnak, átsegítvén 
szülővárosát a forradalmi idők megráz
kódtatásain, minden baj elkerülésével.

Az itteni magyarság politikai szervez
kedése alkalmával egyik megalapítója 
volt az orsz. magyar földmivelő, kisgazda 
és kisiparos pártnak s később ennek, 
majd a Magyar Nemzeti Pártnak nem* 
zetgyfllési képviselőjeként és szenátora

ként tizenkét éven át foglalt helyet és 
dolgozott fáradhatatlanul a prágai par
lamentben s vivott meg ott sok harcot 
diadalmasan, egész 1937 február 12-ig, 
amikor súlyosbodó betegsége miatt le
mondott és a rimaszombati magyar jog
védő iroda vezetőjeként dolgozott, bajba 
került magyar testvérei érdekvédelmében.

Mindvégig lelkes vezére volt Rima
szombat magyarságának is és mint kép
viselőtestületi és tanácstag a város par
lamentjében is lelkes és sikeres tevé
kenységet fejtett ki, egész haláláig.

Nemzetgyűlési, szenátusi s egyéb 
közéleti munkássága sikerekben gazdag 
volt s ezeket tudva, részletes ismerteté
sükre ki sem térünk.

Az élet gyertyáját rohamosan fogyasztó 
lázas munka mihamar megtámadta testi 
szervezetét: évekóta cukorbajban szen
vedett, amihez vesebaj és érelmeszese
dés járulván, pár héttel ezelőtt agyhü- 
dést szenvedett, ágyba dőlt és házi 
orvosának gondos kezelése s a legoda- 
adóbb ápolás melleit is husvétvasárnap- 
ján délután 4 órakor a haláloskór áldo
zata leit.

Temetése
a helybeli ág. hitv. evangélikus egyház- 
község templomából kedden déiután 
történt.

A megboldogult az egyházközségnek 
éveken át hűséges presbitere és 16 
éven át gondos feiiigyelője voit. Rava
tala ott állott az oltár előtt abban a 
templomban, melyben születésekor meg
keresztelték, virágkoszoruk tömegétől 
boiitva. Két oldalt a Ferenczy István 
iparos cserkészcsapat állott gyászőr
séget.

A templomot és a tágas templom
udvart zsúfolásig megtöltötte a gyász- 
szertartás közönsége. Bent foglaltak he
het a családtagok, törvényhozók, külön
böző küldöttségek és közéleti előkelő
ségek, köztük számosán a közeli és tá
volabbi vidékről. A templom udvaron 
gyülekezőknek megafonon közvetítették 
a szertartást és gyászbeszédeket.

A temetési szertartásra felgyülekezett 
11 lelkész között foglaltak helyet: Baráth 
Károly rimaszombati, Fábry Viktor eper
jesi, Palkovics Pál osgyáni, Smid Lehel 
bárttai, Varga Sándor rozsnyói, Bándy 
György balogpádári, Mayer Béla sajó- 
gömöri, Reken János cserencsényi, Mi- 
kula Zoltán gömörpanyiti, Szklenka 
Gusztáv nyustyai lelkészek és Mathe- 
idesz István rimaszombati segédlelkész.

A szertartást Baráth Károly és Fábry 
Viktor lelkészek végezték s imájuk vé
geztével Baráth Károly a rimaszombati- 
tamásfali ev. egyház nevében búcsúzott 
a megboldogult felügyelőtől, mig Fábry 
Zoltán a Magyar Evangélikus Szövetség 
és a maga nevében vett búcsút az el
hunyt alelnöktől és kedves baráttól.

A Szűcs György vezényelte kórus és 
illetve a Marosi Mihály által dirigált 
Magyar Dalegylet közbeneső gyászéne
keinek végeztével a további búcsúbe
szédekre került a sor.

Jaross Andor nemzetgyűlési képviselő, 
az egyesült magyar párt elnöke a szlo
vákiai és kárpátaljai magyarság, Füssy 
Kálmán szenátor a magyar törvényho
zók parlamenti klubja nevében vett bú
csút a magyarság nagy halottjától. Varga 
Imre rimaszombati ref. lelkész, az egye
sült magyar párt itteni szervezete nevé
ben a következő beszédben búcsúzott:

Gyászoló Testvéreim!
Egyesült Pártunk rimaszombati helyi 

szervezete nevében állok itt elhunyt ve
zérünk koporsója mellett, hogy búcsút 
mondjak néki annak a közösségnek a 
nevében, mely szivéhez mindig a legkö
zelebb volt.

Közéleti pályafutása sokféle munka- 
területre és munkaközösségbe vitte, a 
politikai harcok és a parlamenti köte
lezettségek gyakran szólították el ott
honából, de amikor a sok munkában 
elfáradt a teste : a szülőföldre tért visz- 
sza uj erőt, uj hitet és uj reménységet 
meríteni. Szervezetünk a vezért meg
illető szeretettel, megbecsüléssel és ra
gaszkodással vette őt körül mindenkor. 
Ennek a városnak és földnek a szere- 
tete volt közéleti küzdelmeinek legna
gyobb lendítő ereje.

Most, hogy már csak az maradt meg 
belőle, ami múlandó, sokkal inkább lát
ható lett benne az, ami változhatatlan : 
a lelki ember, a szellem embere.

Ha felelnünk kell arra a kérdésre, 
hogy ki volt ő nekünk tulajdonképpen, 
mit szerettünk és értékeltünk benne, 
akkor igy szólhatunk a koporsójánál:

Dr. Törköly József a hitnek az embe
re volt. Megvetette az egyéni és önző 
kényelmes életet. A nemzeti eszmének 
a szolgálatáért feláldozta egész életét. 
Közöttünk senki sem adott annyit . a 
a magyarságnak, mint ő. Magyarságunk 
megpróbáltatásai, a halálos veszedel
mek, amelyekben éltünk, sohasem tud
ták megtörni azt a meggyőződését, hogy 
nemzetünk életében a szenvedések és 
megpróbáltatások csak idői jellegűek és 
nem örökéletüek. Hitt az igazság győz
hetetlen erejében. Hitt abban, hogy az 
igazságot az emberi hazugságok, a kép
mutatás és erőszak csak ideig óráig 
tudja elhomályosítani, de az végül is 
kitör az emberi rosszakarat által épített 
korlátokból és győzelemre jut. Hitt ab
ban, hogy a nemzeti erő, a nemzeti ér
zés a legfontosabb fundámentom, amely
re építenünk lehet. Tisztelettel és be- 
becsülettel tekintett mások nemzeti ér
zéseire, kultúrájára, szabadság utáni 
vágyára, de ugyanígy megkívánta és az 
igazság s jog fegyverével harcolt azért, 
hogy mások is tiszteljék és .becsüljék 
meg a magyarság nemzeti érzéseit, a 
jövendőnket biztositó nemzeti öntuda
tot, kultúrát és szabadságszeretettinket. 
Törköly József hitt az igazság győzel
mében.

Dr. Törköly József a hit mellett a 
reménységnek az embere is volt. A re
ménység lobogóját senki se hordozta 
akkora lelkesedéssel, mint ő. Akkor is, 
amikor látszólag semmi okunk sem voit 
ügyünk közeli győzelmében hinni: 5 a 
törhetetlen reménység prófétája volt. Ez 
a reménység adott erőt egyre gyengülő 
testének, hogy emberfeletti munkáját az 
őrállók hűségével és éberségével elvé
gezze. Ezzel a reménységgel öntött uj 
erőt sok elfáradt, csalódott és kishitű 
magyar lélekbe. Egyik lábával itt állt a 
küzdelmek földjén, de a másikkal rálé
pett a jövendő földjére, ahol a mi re
ménységeink nőnek...

A hit és a reménység mellett Dr. Tör
köly József a szeretet embere volt. ö n 
zetlenségének, áldozatos életének ma
gyarázatát abban kell látnunk, hogy 
fajtáját egész szivvel és egész lélekkel 
szerette. Azért fáradt és őrlődött fel ez 
a hűséges magyar sz ív , mert mindnyá-
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junk gondja, szenvedése és keserűsége 
őrölte fel azt. Élete bele olvadt a ma
gyar szenvedésbe és fájdalomba, mert 
szive csupa szeretet volt. Példát adott 
mindnyájunknak arra, hogy nemzetün
ket csak az önzetlen szeretetből fakadó 
szolgálattal vihetjük előre. Az ő nemzet- 
szeretete azért volt gazdag, mert sok 
szegény magyar gondját vette fel, éjt- 
napot eggyétéve fáradozott a magyar 
nép, a magyar emberek kenyeréért és 
igazáért. A tiszta, példaadó szeretet em
bere volt.

Ezért állunk meg nagy fájdalommal 
koporsód mellett. A gazdag és munkás 
életet siratjuk itt. Azzal a fogadástétel
lel búcsúzunk tőled, hogy a hit, remény
ség és szeretet lobogóját, ami kiesett a 
kezedből, felemeljük és a te példád sze
rint a magyar s z ív  hűségével, becsüle
tességével, szeretetével fogjuk azt to
vábbra is hordozni. Hívek leszünk 
azokhoz az eszményekhez, amelyekért 
drága életedet felégetted.

Dr. Törköly József, hű és igaz vezé
rünk 1 Isten veled 1 Isten veled !

Niisch Andor képviselő a szepesi német 
párt, a szepesi német ev. esperességek és 
a szepesi német ev. szövetség, dr. Esze- 
nyi Gyula Rimaszombat város, dr. Wein- 
berger Rezső, rimaszombati ügyvéd az 
ügyvédi kar, Forgách Géza, a PMH 
szerkesztője a szlovákiai és kárpátaljai 
nemzethű magyar sajtó részéről búcsú
zott. Rimaszombat őslakos magyar kö
zönsége nevében Perecz Samu, nyug. 
városi tanácsos a következő búcsúbe
szédet mondotta:

Gyászoló gyülekezet!
A mi gyászunk nem e koporsónál kez

dődött. Óh ! már régebben elszoruló, fájó, 
aggódó szívvel szemléltük, hogy az alat
tomos kór miként végzi Törköly Józsi 
testi szervezetében romboló, pusztító 
munkáját, miként halkul el az ékesen 
szóló beszédes ajakon a szó s erőtlenül 
hogyan hanyatlik alá a munkás tollfor
gató kéz.

Ez a koporsó már csak elfojtott kö- 
nyeink forrását nyitotta meg, hogy azok 
hullatásával elsirassunk Téged, Törköly 
Józsi.

Ki sirathatna jobban mint m i: e vá
ros őslakos polgárai : hiszen Te egészen

a miénk voltál, itt születtél, itt növeked
tél, itt kezdődtek közéleti, politikai 
szárnypróbálgatásaid a múlt idők mesz- 
szeségében, hogy azután az államfor
dulat után mint választott törvényhozó, 
erőteljesebb szárnycsapásokkal a magas
ba emelkedjél s onnan pazarul szórjad 
szellemi és lelki kincseidet s azok tün
döklésével fényt árasszál mi reánk is.

Városunknak kiválasztottja és dicsek
vése lettél.

Mintha csak iránytmutatóul választot
tad volna a magyarok nagy nemzeti köl
tőjének, Arany Jánosnak költői mondá
sát : Előtted a küzdés, előtted a pálya, 
az erőtlen csügged, az erős megállja, s 
tudod mi az erő? akarat, amely előbb 
utóbb, de diadalt arat.

Te a pályádon nem csüggedtél, nem 
állottál a félrehuzódók közé, hanem, 
mert akaratod erős és változatlan volt, 
— a küzdést választottad. És abban a 
küzdésben, amit itt magyar fajtád ki
sebbségi jogainak és javainak kiharco
lásáért nem lankadó nemzeti érzésed és 
magyar lelked lángoló hevületével, a jog 
és igazság legyőzhetetlen fegyvereivel 
bízva-bízóan vívtál, mindig első voltál 
és abban az áldozatos küzdelemben csak 
egyetlen vezérszót ismertél: soha sem 
hátra, mindig csak előre !

Óh, mennyi hálát, mennyi elismerést 
és köszönetét érdemeltél nemzettestvé
reid egyeteme részéről azokért a nagy 
áldozatokért, amiket érettünk végeztéi s 
mennyi a külön hálás elismerés a mi 
részünkről: rimaszombati őslakos pol
gártársaid részéről azokért a szolgála
taidért, amiket a városi közügyek inté
zésénél, érdekei megvédése körül önzet
lenül teljesítettél.

Sokat, nagyon sokat áldoztál nem
zeti eszményeid oltárán s az áldozati 
tűz lángjainál magadat is elhamvasztot
tad. De porhamvaidból az áldozati lán
gok fölfelé, a megdicsőülés felé ragad
ják a testiség korlátái alól felszabadult 
élő lelkedet s ha majd elzarándokolunk 
sírodhoz, ott annak göröngyeiből lelked 
hevétől kiáradó enyhe magyar légkörben 
élő lelkeddel társalkodunk és találkozunk 
Veled. Azzal a fogadalommal, hogy nem 
felejtünk el soha, búcsúzunk Tőled : a 
viszontlátásig 1 Isten Veled !“

Telek A. Sándor a régi pártharcosok, 
ifj. Rábely Miklós a Rimaszombati Pol
gárikör, mint az elhunyt örökös tiszte
leti tag második otthona, Péter István 
alsópokorágyi kisgazda az egyesült ma
gyar párt gömöri helyi szervezetei ne
vében búcsúztak s ezzel a délután 3 
órakor kezdődött temetési szertartás 
templomi része 1/2 5 órakor véget ért.

A koporsót a katafalktól Szent-Ivány 
József, Füssy Kálmán, Jaross Andor, Pa
jor Miklós, Holota János dr., Nitsch An
dor törvényhozók a gyászkocsihoz vitték 
s mialatt a rimapálfalai dalárda a temp
lom előtt gyászdalt énekelt, Makovits 
Jenő festőművész, dr. Baráth László ügy
véd, Székely Ferenc párttitkár rendezése 
mellett felállott a mintegy 2500 főnyi 
hatalmas gyászmenet, amelyben a már 
emlitetteken kivtil ott láttuk a különböző 
helybeli és vidéki társadalmi egyesüle
tek, párt- és szakszervezetek, dr. BreSfan 
elnök vezetésével a kerületi bíróság, 
ügyvédikar küldöttségét, a város képvi
seletét, T o s t  B a r n a  k a s s a i  prelá- 
tus plébános, országos alelnököt, T o s t  
L á s z l ó  k a s s a i  alpolgármestert, 
Münster Tivadart, Hanesz Emil járási 
főnököt, a járási hivatal küldöttsége élén, 
Síudichrach Václav dr. főállamügyészt, 
Giller János dr. v. tartománygyülési kép
viselőt, Hevessy László tornaijai párt
elnököt, Boross Zoltán nyug. bírósági 
tanácsost Feledről, Loysch Ödön nyug. 
gimn. igazgatót, Farkas Zoltán, Heinzel- 
man Béla, Fodor Jenő földbirtokosokat, 
Kövy Árpád losonci ref. lelkészt, dr. To- 
mesz András losonci orvost és még szá
mos notabilitást.

A gyászmenet élén az egyesült ma
gyar párt hatalmas babérkoszorúját vit
ték, a többi koszorút, amelyeknek leg
nagyobb részét a kondoleáló küldöttsé
gek még a gyászháznál helyezték a ra
vatalra, külön gyászkocsira rakták, a 
családtagok koszorúit a koporsót vivő 
gyászkccsin helyezték el, amely után a 
gyászbaborult özvegy és családtagok, a 
törvényhozók s a megboldogult szivé
hez közelálló barátok haladtak.

A végeláthatatlan hatalmas gyászme
net a gyászképét mutató felvonulási 
útvonalon fél 6 óra tájban ért ki a te
metőbe, a Rimaszombat város által 
adományozott díszsírhelyhez, ahol a já-

Jazz—bánd.
Ez a zene igaz 
És nem hazug:
A saxofon úgy sír,
Mint manapság 
Az emberek 
Maguk.
Ez a zene korkép 
És nem torz :
Úgy veri
A néger a dobot,
Mint minket 
A sors.

Balta Sándor.

Fehérváry István:

Szemem könnyes, de bízón rebben.
Szemem könnyes, most félve rebben,
Dalolni szeretnék, dalolni szebben, 
Pogány-magyarul falu szélen 
S elküldeni messze, messze a széllel.
Szép búzatábla szélén járok,
Mellettem fut el sekély vizű árok,
Felette szúnyog, rajt’ béka-nyál,
Jaj, de búsan múlik ismét el a nyár.
Ott az országút, rajta rabja.
— Sorsa koldús-tarisznyával fogadta — 
Tiszta lelke égre kitárul.
Bokorba fárad s napja bezárul.
Álmatlan szemmel mered az égnek,
Furcsa érzések lopnak a szivébe.
Nézi, hogy húz el a magyar nap 
És sajnálja, hogy semmit nem akarnak.
Távol paraszt-kapások vádja 
Hangzik a vágásban, dalban, imában :
Átok bámul itten az égre
És ráül minden bús magyar szivére.
Épp madár szól, pacsirta rebben,
Trillázik mindig, napról-napra szebben
S ha öleli az este csöndje
Úgy zokog, mint a szivek összetörve.
Messziről öreg torony néz le,
A harangszó is olyan síró féle.
Néz büszkén, tova, meredten,
Komorságán könny tódul szemembe.
Néz az ég csúnyán, durcás kedvvel,
Ilyen vad népre másképp hogy nézhetne: 
Kinek van teje és kenyere 
S nem kell neki a magyarok Istene.
Szemem könnyes, de bízón rebben,
Dalolni akarok, dalolni szebben,
Dalolni magyarul falu szélen 
S elküldeni messze, messze a széllel.

Az amerikai leány.
Irta: Haits Géza.

— Elmehettek ! — mondta megköny- 
nyebülten az uj tanító s a pusztai va- 
dócok zsibongva rontottak ki a rozoga 
iskolaépületből.

Fájt a feje és sietve ment végig a 
falun. A kutyák mérgesen ugatták. A 
postán kinyílt egy ablak s valaki utána
nézett.

őszi, ibolyaszinű ködpára ereszkedett 
a földre. A délutáni nap jószivüen su
gározta tűnő melegét a szántókra, de a 
rét már megremegett a kiábránditó sej
telemtől.

Zsálya Vince tanító megállt.
Pesti, füsthöz szokott tüdeje mélyet 

szívott az élet levegőjéből. Felnézett a 
napba s hunyorított. Menten, aranyos
fényű bíborrá változott viseltes ruhája 
s pir hullt sápadt arcára.

Hosszú léptekkel ballagott tovább. 
Minél messzebb ment, a domboldalhoz 
lapult falucska annál iskább tiint déli
bábnak és a széles műut, amelyen el
barangolt, csalfán hívta, biztatta, ki, a 
nagyvilágba. Mióta idekerült, alkonyai
kor, titkos vágy űzi. Menekül a falu 
hatalmától. Látszólagos, tespedt tétlen
ségétől. Fél az egyhangúságtól, mert 
még nincs elég nyugalma, hogy élvezze 
a falu lelkét, az alig észrevehető, finom 
változatokból egybeforrott összhangját. 
A nagyváros felvértezte a tudomány, 
kultúra, pezsgő élet utáni sóvárgással. 
És érzi, itt, hamarosan elernyed, belső 
ellenállását legyőzi a természet, a zson- 
gitó csönd és lázadozását a megalkuvás 
ellen, elaltatják a kicsinyes életformák.

Elmosolyodott. Igen, a becsvágy szé
les útjáról rálépett a keskeny gyalog
járóra. Biztos, veszélytelen utacska. Nem 
tartogat meglepetést. Elvezet a posta
mesternő józan, szorgalmas leányához. 
Küzködni fognak, lesznek gyermekeik s 
nem pusmogják többé hóbortosnak a 
parasztok. Végigsimitott a homlokán s 
letépett egy csomó vörös lombot.

Háta mögött tülkölést, fékcsikorgást 
hallott. Ijedt kiáltás törte meg az alko
ny! idillt.

Valami nagyot huppant. Színes ruha 
röpült villámgyorsan az utmenti széna
boglyára s onnan lecsúszott a földre.

Tágranyiltszemü fiatal nő feküdt a 
fűben. A szája reszketett.

— Semmi baj ... semmi baj ... ugy-e? 
— hajolt föléje a tanító s dermedt óva
tossággal a vállához nyúlt.

A leány rábámult. Hangos, felszaba
dult nevetés rázta meg. Elkapta a 
feléje nyújtott kari s talpraszökötf. Se
lyem porköpenyege odasimult a szürke 
kabáthoz és az olcsó cigaretták szagát 
elnyomta finom parfömje.

Pillanatig tartott, de Zsálya Vincének 
úgy tűnt, a semmibe zuhant korábbi 
énje, elenyészett minden élménye. Az 
aranybőrü, villogófogu tünemény kecses 
macskafordulattal szembefordult vele, 
csengő melegséggel mondott „Thank 
you !“-t s életének női elrebbentek, mint 
ijedt egerek.

Az oldaltfarolt autó mellett paraszt
asszony sápitozott s mélaszemű borjut 
taszigált.

A leány sebes angolsággal magyará
zott. Zsálya Vince e percben átkozta 
gyermekkora elsikkasztott nyelvleckéit. 
Szeme csüngött az iveit, szamócapirosra 
fényezett ajkakon,

— Yes ! — bólintott és sovány pénz
tárcájából, pengőssel elhallgattatta a si
ránkozó asszonyt.

Hálásan nyílott rá a leány csillogó, 
fölényes tekintete s a tanítót elragadta 
a csodavárás könnyű szédülete. Filmek 
megvetett romantikája valónak tűnt. 
Nem lehet véletlen, hogy a sors elébe
sodorta ezt a nőt...

A leány riasztotta föl. Autójához fu
tott. Aggódva járta körül, simogatta, né
zegette, mint kedvesét. Á tanító neki- 
feszitette a vállát a kocsinak s helyre
billentette.

Halványkék, gyönyörű, áramvonalas 
játékszer. Könnyed, kényes és merész, 
mint gazdája...

A leány felgyújtotta a reflektort és 
kipróbálta a motort, Zsálya Vince gé
piesen vizsgálgatta a kerekeket.

Viszik az illúziót. A pillanatnyi bol

nosi dalárda éneke után Fényes Sándor 
egyházközségi másodfelügyelő búcsúzott 
a pihenőre tért egyházfelügyelőtől, a 
Magyar Dalegylet pedig dr. Koudela 
Géza „Babiloni vizek mellett" kezdetű, 
az elhunyt által annyira szeretett, meg
kapó énekét adta elő.

A papi imádság után sirba eresztet
ték a koporsót s mialatt hulltak a gö
röngyök, a rimaszombati egyesült cigány- 
zenekar dr. Törköly József „Hányt, ve
tett az élet, jaj, de elfáradtam...", „Kert
re nyílik az én rózsám ablaka...", „Man
dulafa, mandulafa..." kezdetű kedvenc 
dalait játszotta, a rezgésbe jött szivek 
húrján ott muzsikált az érzés és pereg
tek a lélekgyöngyök a gyászoló gyüle
kezet szemeiből.

*
Dr. Törköly József immár az enyészet 

ölében ott pihen a szülőföldben s ne
künk, élőknek már csak áldott emléke 
s az a halotti maszk maradt, amelyet 
dr. Eszenyi Gyula orvosi közreműködé
sével Makovits Jenő festőművész készített 
a nagy magyar halottról.

*

Dr. Törköly József
Meghalt... Mint súlyos zuhanó szikla 
Esett lelkünkre ez a kurta szó, 
Kibuggyant jajunk az Istent hívta : 
Atyánk ! lehet-e ez a zord való...? 
Annyi balsorsban gyötört nemzetünk 
Hova jut, hogyha szine-virága 
Elhull a harcon s egyedül állva 
Viharod gyenge játéka leszünk....?
Oh ! mi adhatna erőt dalomnak,
Mit a veszteség jajokra tépáz:
Nincs vigasza e szent fájdalomnak 
S befelé sir a fekeíe mély gyász :
Ki áll helyére közülünk, ki áll?
Ki töltheti be ezt a nagy helyet,
Mit át nem foghat gyenge képzelet 
Mit sorainkban döntött a Halál...?
Láttam sebeit, láttam a hitét.
Álmatlan éjek szenvedéseit,
Mikor egünkre szakadt a sötét 
S ránk eresztette dúló rémeit...
Mint marcangolta a honfi bánat!
De dacolt ott, hol legtöbb volt a baj. 
Elfagyott ajkán a kinzó sóhaj:
Hol férfi kellett, a bajra támadt.

dogságot, a szépség és ifjúság örök rej
télyét, az életérzés szédületét...

Puha kéz simult a vállára. A leány 
komikus fintorral a lábára mutatott. A 
leheletvékony harisnyán ujjnyi szakadás 
látszott és szoknyáján fűfolt éktelenke
dett. Beszökkent a kocsiba. Ideges kéz
zel turkált egy táskában. A tartalma 
kiborult s mindenféle csipkés holmi 
táncolt Zsálya Vince szeme előtt. A bő
röndön névjegy lógott.

Dorothy Watson, Newyork.
A leány fesztelenül öltözködött. Mint 

izzó parázs villant meg a meztelen térde.
Zsálya Vincze megbűvölten nézte. 

Gyöngéd. Finom. Orchidea... — kereste 
a káprázatát kifejező jelzőt, megzavart 
képzelete.

Dorothy ! — buggyant ki szájából 
önkéntelenül.

A leány szórakozottan feléje fordult, 
a zsebtükrébe nézett s intett neki, hogy 
zárja le a bőröndöt.

Zsálya Vincze vágyó karja lehanyat
lott. Ez az idegen, nagyvilági nő nem 
is veszi férfiszámba ! — Szégyen és ke
serűség öntötte el.

A leány búcsúra nyújtotta kesztyűs 
kezét. Kutatón, csodálkozva nézett az 
arcába. Hirtelen megértőn, anyásán el
mosolyodott. Kihajolt s megcsókolta. 
Gyorsan rálépett a pedálra. A gép neki
szökkent, csaknem elsodorta a férfit.

Zsálya Vincze kiáltani akart. Utána 
futni. De életének minden csalódása, 
nélkülözése egyszeriben rászakadt. Meg
bénulva, némán, csak állt és bámult.

Kis tüzes pont világított a homályban. 
Az autó biztonsági lámpája. Majd az is 
eltűnt a kanyarban. A benzinszag és a 
felkavart por egy ideig terjengett a le
vegőben, azután elült. Hideg csönd, 
zord magány borult a tájra. Az ország
úton hullámosán kígyózott egy árva női 
harisnya. A tanító lopva fölemelte. Si
mogatva tisztogatta s a zsebébe rejtette.

Lehajtotta fejét és lassan megindult 
a falu irányában.
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És nőtt a bajban ereje, lelke.
És mig főnixként égett a tűzben,
A vihar mindig feljebb emelte,
Mig szemünk elől sugárként tűnt el...

az utolsó suttogása is,
Mit tettre hivó ajka ellehelt,
A n e m z e t é  volt. S hogy sorsa betelt, 
Kihunyt éjszakánk mécsvilága is.
De mérhetetlen naggyá csak most nőtt, 
Mikor térdünket sírjára hajtjuk...
Még oly közel van szemeink előtt,
Teljes nagyságát nem is láthatjuk.
Csak gyermekeink és unokáink 
Csodálnak egykor e szerény sirra, 
Amelyre neve lánggal lesz Írva:
A n e m z e t é  vol t .  Magyar megállj i t t !

Telek A. Sándor.
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Indiai levelek.
Indiai földjog.

Indiaiknak nemcsak a tisztaság iránt 
nincs érzékük, hanem a szép dolgok 
iránt sincs. Hogy a vidéki városokban 
járda nincs, hanem a házak tövében 
mély falazott csatorna húzódik bűzös 
szennyvízzel, az nekik rendes dolog és 
ez csak a mi európai rendszerhez szo
kott szemünket sérti. — De amikor az 
ihariai maharádzsa palotájának erkélyén 
hosszan lobogó női ruhanemiieket lát
tam száradni, Ízlésükről nagyon rossz 
véleményt alkottam. Képzeljünk el egy 
európai uralkodót, kinek palotája erké
lyén, az utca felé, fehérneműt száríta
nak. . Ilyen nekünk teljesen elképzel
hetetlen ! Pedig majdnem mindegyik 
maharádzsa európai iskolázottságu és 
sokszor akkora földterület ura, mint fél 
Németország, mégis Ízlése nagyon hiá
nyos.

India maharadzsái a föld és a rajta 
éiők korlátlan hatalmú urai. Falvak, vá
rosok, bányatelkek, mind a maharadzsáé. 
A falvakban élő földművesek évente 
adót fizetnek neki a rizsföldjük és há
zuk után. Az adó nem sok. Fél hold 
földért k. b. 6 -  8 5-kor. és egy házért
12—15 é. kor. Ezt még ki lehet birni ! 
Mégis olykor sok hindunak fejtörést 
okoz, hogy őszre, ha az adószedő jön, 
honnan teremtse elő ezt az összeget. 
Az adószedő ott is könyörtelen, csak 
egyszer jön egy évben és aki nem fize
ti meg adóját, annak földjét nyomban a 
szomszédnak vagy más falubelinek adja.

Erdőirfás, kavicsbányászat, folyőho- 
mok kitermelés mind bérbeadott jogok. 
Európai vállalatok szén- és ércbánya- 
jogot 65 vagy 99 érvre váltanak. A-ki
termelt ércek után egyszer évente kell 
az adót befizetni. A területen épített 
házak, gyárak a szerződés lejárta után, 
minden ellenszolgáltatás nélkül a maha
rádzsa tulajdonába mennek át, hacsak 
újabb szerződést nem kötnek.

Bányaüzemünk mellett építtettem mun

kásáimmal egy szellös ágfonat-házikőt, 
főleg a déli tűző nap elleni védelmük 
Ekkor még nem tudtam, hogy a bánya
terület fáihoz semmi közöm. Másnap 
megjelent három hindu és nagyban ma
gyarázni kezdtek, mig végül megértet
tem, hogy nem a házzal, hanem az 
építőanyaggal van baj. Övék az erdő- 
irtás joga és munkásaim árulták el, 
hogy házat építettek nekem. A kivágott 
fáért egy és fél rúpiát kértek, de azért 
egy és egynegyeddel is megelégedtek 
(kb. 20 c. kor.) és mosolyogva távoztak. 
A téli szünet után visszatérve, házamat 
nem találtam. Az utolsó ágdarabkáig 
valaki ellopta.......

De azért a maharádzsáknak sem ró
zsás az életük. Az angolok gondoskod
tak róla és minden maharádzsa udva
rába beültettek egy angol jószágkor- 
mányzó-félét, akit a maharádzsa fizet, 
de aki az angol hatóságoknak felelős 
mindenért. Mert a maharádzsa is fizet 
busás jövedelmi adót az angol adóhiva
talba, hogy mást ne is említsek.

És tudok egy esetet, szenvedője a 
rátúi maharádzsa, ki jótállást vállalt 
öccse kölcsöneiért és a marvari bankár, 
angol jogszabály szerint 93 községet, 
valamint az azokhoz tartozó földeket és 
erdőségeket kihasittatta az adósság fe
jében. Most olyan nagy területről, mint 
Gömörmegye a bankár gyüjteti be az 
adót.

A börinai Latha nép talán az egyet
len, ki nem fizet adót. Erős, vállas hegy
lakó nép, nem sokat teketóriázik, ha
nem a neki kellemetlenkedőket naiv 
egyszerűséggel a magas sziklákról a 
szakadékba taszitja. A régi görög rend
szer is érvényben van náluk. Miként a 
múltban a nyomorék gyerekeket a tar- 
péji szikláról dobták a mélybe, azon- 
képen járnak el ők ma is a szegény 
szerencsétlenekkel.

Gedeon Tihamér.

H ÍR E K
Időlétrán.

Rugékony inakkal 
indulunk az útnak, 
dacos merészséggel 
fokról fokra hágunk; 
erőnk belesorvad, 
arcunk ráncba szedten, 
hajunk ezüstszürke, 
meg görnyed a hátunk. 
A létra évfokán 
nem jutunk magasba, 
akarásunk iüzén 
nem serceg erőzsír; 
kapaszkodó karunk 
gyengén lehanyatlik: 
a létra végfokán 
ott les reánk a sir.

. . .  Könyörgés szava zeng a processziót 
járó hívők ajakán: „Hogy a földnek bő gyü
mölcsöt adj és azt megtartsad: kérünk Té
ged, hallgass meg minket!"

>ĵ (rgu,s.
Templomi Ünnepélyt rendez a rima- 

szombati evang. egyház május hó 8-án, 
délután 4 órakor, amelyen Henriczy Bé
la poltári evang. lelkész, volt esperes 
tart előadást „A zsidó kérdés az evang. 
egyház szempontjából történeti fejlődé
sében és mai állapotában" cimen. Az 
előadó lelkész ismert irőember, akinek 
Írásai Hrissoványi néven látnak napvi
lágot egyházi és világi iratokban. — A 
széles látókörű egyháztörténeti búvár 
előadására felekezeti különbség nélkül 
felhívjuk a korunkat mozgató eszmék 
iránt érdeklődők figyelmét.

Eljegyzés. Dr. Lukács Géza minisz
teri titkár, idb. Lukács Géza és néhai 
Marton Lenke fia, folyó hó 18 án elje 
gyezte idb. Szent-lvány József és neje 
báró Wlassics Margit leányát, Sárikát.

Bíróság! áthelyezés. Dr. Csomó La
jos bírósági auskultant Beregszászról 
Rimaszombatba helyeztetett át.

Választmányi ülés. A rimaszombati 
Polgárikör folyó hó 28 án esti 8 órakor 
saját helyiségében rendes választmányi 
ülést tart. — Felkéretnek ez utón is az 
összes választmányi tagok, hogy ezen 
ülésen teljes számban megjelenni szí
veskedjenek. Az elnökség.

A kereskedő és magánalkalmazot
tak helyi csoportjának saját helyiségé
ben (Tátra szálló kis terme) folyó hó
28-én, csütörtök este Dr. Rosenberg el
lenőrző főorvos és Méneséi titkár az
I-ső prágai biztositó tagjainak aktuális 
panaszait tárgyalja meg.

A korcsolyázó egyesület elnöksége 
közli, hogy a folyó hó 20-ára hirdetett 
közgyűlés az alapszabályokban előirt 
taglétszám hiánya miatt megtartható nem 
volt, a következő közgyűlés folyó hó 
26 án, hétfőn este 6 órakor a városháza 
nagytermében, tekintet nélkül a megje
lent tagok számára, meg fog tartatni, 
Napirenden: általános helyzetjelentés és 
tisztujitás.

Buzaszentelés ünnepén.
Könyörgés szava zeng a processziót járó 

hívők ajakán, a Föld csodás méhében meg
fogant termés kenyérré érleléséért, a mezők 
zöld bársonyának az élés aranyával való be- 
festéséért, az apró magszemekből kicsirázott 
élet megmaradásáért.

A kopottra, éhesre szegényedett emberek, 
hitükben hittel élő hívők áhitatos segedelem
könyörgésében a nagy Jóság, az örök Re
ménység iránti mérhetetlen bizás elhomá- 
lyosulatlan igaz gyöngye csillog s kalapta- 
lan fejükre az áldás szimbólumaként kévék
ben omlik a napsugár csillogó, ragyogó ara
nya.

Békesség Veled, Buzaszentelő ünneplő né
pe! Reménység Nektek, processziós hívők!

Békesség, az emberiség legnagyobb ellen
ségének, a Gyűlöletnek kebletekből való 
száműzésével. Békesség azon tudatban, hogy 
az életetadó föld szántására használt ekeva
sakból, a termést arató kaszákból, a békes
séget hirdető harangokból nem lesz többé 
embervért ömlesztő, halált osztogató fegyver 
és Reménység Nektek, hogy az egymást-sze- 
retés boldog országának eljövetelével nem 
lesz kopottra, éhesre szegényedett ember, a 
Munka himnuszától hangos, boldog és békés 
Földön ...

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon nemeslelkü jóbarátainknak, 

ismerőseinknek, intézményeknek és tes
tületeknek, akik forrón szeretett fér
jem, illetve fivérem elhunyta alkalmá
ból jóleső részvétükkel, ravatalának 
felkoszoruzásával és végbucsujukkal, a 
nagy veszteség feletti mély fájdal
munkban résztvettek, úgy a magunk, 
mint az egész gyászoló család nevében 
is őszinte szivvel mondunk hálás kö
szönetét.

Rimaszombat, 1938. április 23.
özv. Törköly Jőzsefné 

Halász Jőzsefné.

Előadás. A rimaszombati magyar 
fiatalok „Uj munka" kulturegyesülete 
április 29-én este 8 órakor a „Tátra" 
szálló nagytermében a járási magyar 
közművelődési egyesület védnöksége 
alatt kultúrestet rendez. Előadó Vass 
László iró. — Előadásának tárgya: „A 
jobbágydaltól a viharsarokig."

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

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, április 23-24-én 
elragadtató amerikai film Kipling regénye 

nyomán. Hatalmas ének a szeretetről:
Bátor kapitányok

Fr. Bartolomew, Spencer Tracy, Barrytnore.

Kedden, április 26-án amerikai szerelmi 
dráma a szenvedélyről:

A pokolhajó
Ch. Laughton, Garry Copper, Garry Grant.

Szerdán, április 27-én kitűnő elragadtató 
bécsi nagyfilm :

Változó szerelem
K. Ludvig Diehl, Olga Öechová, K. Hardt.

Csütörtökön, április 28-án érdekfeszitő 
megrázó film :

Pánik a nyugati expressen

Társadalmi naptár.
Május 14. és 15-én a Mária kongregáció 

nagyszabású előadása a kát. olvasó- 
egyletben.

Május 7. 14. 21. 28. családias est vacso
rával egybekötve a Polgárikörben.

Koszorumegváltás. A Rimaszombati 
Magyar Dalegylet nagynevű diszeinöké- 
nek, Dr. Törköly Józsefnek elhunyta al
kalmával koszorumegváltás cimén a 
hősök emlékműve javáralöO koronát ado
mányozott, mely összeget rendeltetési 
helyére juttattuk el.

Tanári kinevezés. Az iskolaügyi mi
niszter Breznay László helybeli gimn. 
tanárt a rimaszombati áll. magyar reál- 
gimnáziumhoz rendes tanárrá kinevezte.

A Rimaszombati Magyar Daiegylet 
a járási magyar közművelődési testület 
védnöksége alatt a Blaha Lujza műked
velő társaság tagjainak közreműködésé
vel április 30-án és május 1-én szini- 
előadást rendez. Előadásra kerül Laka
tos László „Láz" cimü drámája. Közre
működnek : Feldmann Éva, Székely Im- 
réné, Leeső Ida, Szabó Sári, Tokár Jul- 
csa, Thurzó Ildikó, Vladár Pipi, Jelűnek 
Miklós, Reinitz László. Marosi Mihály, 
Durda Elemér, Remenyik Kálmán, Ko
sina Bandi és Koszka Lajos. — A két 
előadás a Polgárikör színháztermében 
tartatik. — Jegyek ára : 10, 7, 5 és 2 
korona, előjegyezhetők Csefo László do
hánytőzsdéjében, városháza épületében. 
Támogassuk műkedvelőink nemes törek
vését és a dalegylet kulturális misz- 
szióját.

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

Budapesti nemzetközi vásár ked
vezményei. A budapesti nemzetközi vá
sár alkalmából folyó hó 19-től—május 
hó 9 ig vizűm nélkül, jelentős viíeldij- 
kedvezménnyel lehet Magyarországra 
utazni. — Kedvezmények érvényesek vas
úton, autón, motorkerékpáron vagy más 
egyéb közúti járművön. — Igazolványok 
beszerezhetők : Dickmann Dezsőnél Ri
maszombat Gömöri-utca.

A folyó hó 23-ára tervezett Lutherá
nus-vacsora, egyházi gyász miatt, bi
zonytalan időre elhalasztatott.

A „Süt a napM előadását a helybeli 
református ifjúság műkedvelő gárdája 
folyó hó 19-én nagy sikerrel ismételte 
meg a Polgárikör színpadán

Épitkezési kedvezmények 1938-ban. 
Az építkezésekre nyújtott kedvezmények 
egy része 1937. december 31 - ével lejárt. 
Az 1937. december 13-án kelt és a tör
vények és rendeletek gyűjteményének 
259. számában megjelent törvény azon
ban meghosszabbította a kedvezmények 
érvényét, úgyhogy az 1938-as évben a 
következő helyzet alakul: A telek kisa
játítások az eddigi mértékben 1938- és 
1939-ben is eszközölhetők. Az olyan 
magánházaknál, melyek építését 1939. 
december 31-ike előtt megkezdték, az 
állam kétszámjegyű jelzálognál az épit
kezési költség 40 százalékáig vállal ke
zességet. A községeknek ama építkezé
seinél, amelyek szegényházak és mun
kanélküli otthonok stb. létesítését cé
lozzák, megmarad az állami hozzájáru
lás az eddig nyújtóit mértékben, de az 
építkezéseket 1939. év végéig meg kell 
kezdeni. Adó- és illetékmentesek a kő
vetkező uj épületek, amelyeknek építési 
munkálatait 1938. 1939. és 1940 ben 
kezdték meg: kislakások, amelyek men
tesek házbéradó és mindennemű ház
adó fizetése alól 25 esztendeig: uj épít
kezések, valamint át- és felépítések, 
melyek házbéradó alól 15 évig, házbér- 
illeték alól pedig 10 évig mentesek.

A Rimaszombati Magyar Daiegylet a Blaha Lujza műkedvelő társaság tagjainak közreműködésével április 30-án (szombaton) és 
május 1-én (vasárnap) a Rimaszombati Polgérikör színháztermében Lakates László nagyhírű drámáját a „L Á Z “  színművet adja 

élű. —  Jegyek: 1 0 , 7 ,  5 ás 2 koronáért a Csefo László dehánytűzsdéjében kaphatók.
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Ipartársulati közlemények. Az ipar
társulat elnöksége ezúton is értesíti tag
jait, hogy rendes évi közgyűlését 1938. 
április hó 24-én, vasárnap d. e. 9 óra
kor tartja a székházban s felkéri a ta
gokat, hogy azon minél teljesebb szám
ban jelenjenek meg, mert csak a köz
gyűlés alkalmából nyerhetnek a tagok 
teljes felvilágosítást az ipartársulat mű
ködéséről.— Ugyancsak közli az elnök
ség az ipartársulat tagjaival, hogy folyó 
hó 25-én, hétfőn délután 2 órai kez
dettel a besztercebányai kereskedelmi 
és iparkamara kamarai napot tart a 
székházban, ahol az iparkamarai kikül
döttek minden egyes tagnak készséggel 
adnak felvilágosítást az őket érdeklő 
kérdésekben. Mindenkinek érdeke, hogy 
saját ügyeit kedvezően elintéztesse, tes
sék azért a tagoknak saját érdekükben 
a kamarai kiküldöttek támogatását igény
be venni.

A munkanélküli kereskedők segélye
zése. Az országos hivatal munkanélküli 
kereskedők segélyezésére létesített alap
ból ez évben is utal ki segélyeket. A 
segélyekért olyanok folyamodhatnak, a 
kik legalább 25 évig önálló ipart űznek, 
50. életévüket betöltötték, betegek, mun
kanélküliek és nem bírnak önálló kere
settel, vagy ha életfenntartásuk másként 
biztosítva nincsen. A rimaszombati ke
reskedői grémium felhívja igényjogosult 
tagjait, hogy a segély iránti kérvényü
ket legkésőbb június 25-ig adják be a 
grémium titkárságához. A kérvényhez, 
amely bélyegilleték alá nem esik, az 
iparigazolványt, vagy koncesszióslevelet, 
esetleg ezeknek hiteles másolatát, min
den esetben az illetőségi, vagy állam
polgársági bizonyítványt kell csatolni. A 
kérvény kiállításához szükséges adatok 
a grémium titkárságában Rimaszombat, 
Masaryk tér 9. sz. I. em. a kérvényező 
rendelkezésére állnak. Megjegyzendő, 
hogy azok a kereskedők, akiknek élet- 
fenntartása családtagjaiknál, vagy más 
személyeknél biztosítva van, vagy pedig 
aggkori segélyt kapnak, a segélyre igényt 
nem tarthatnak.

Katonai lóvásárlás. A katonai lóvá
sárló bizottság folyó hó 28-án reggel 8 
órakor a helybeli vásártéren 4 évesnél 
idősebb hátaslovakat és tüzérségi köny- 
nyü igáslovakat fog vásárolni. Az eladni 
szándékozó lótulajdonosok hozzák ma
gukkal a lóra vonatkozó okmányokat; 
nyilvántartási lapot, fedeztetési igazol
ványt, bizonylatot a saját nevelésre vo
natkozólag, de mindenesetre a marhale
velet. A lovakat kötőféken kell előve
zetni.

Filmszinház. Folyó hó 23—24-én ke
rül színre a „Bátor kapitányok" cimü 
amerikai film, mely R. Kipling regénye 
nyomán készült s mely élénken megvi
lágítja a tengeri halászok veszélyes 
életmódját. Harvey, akit a 11 éves 
Freddie Bartholomeo személyesít, meg
ismerkedik a tengeren a való élettel s 
egy drámai esemény teljesen megvál
toztatja eddigi viselkedését. Főszerepet 
játszanak még Spencer Tracy, Lionel 
Barrymore és M. Douglas.

Folyó hó 26-án előadásra kerül „A 
pokolhajó" cimü ugyancsak amerikai 
film. Sturm tengeralattjáró kapitány fél
tékeny Diana nevű feleségére s a leg
különfélébb tettekre ragadtatja el ma
gát, tiszttársait üldözi s nem retten 
vissza halálos merénylettől sem, kocká
ra téve saját életét is. Főszereplők : Ch. 
Langhton, Tallulah Bankhead, Garry 
Coper és Cary Grant.

Folyó hó 27-én bemutatásra kerül a 
„Változó szerelem" cimü bécsi film. 
Gonza, egyik középamerikai állam el
nöke elakarja fogatni Costali nevű el
lenfelét, ki Antónia Delodrenhez mene
kül. Ott megismerkedik Deliával s sze
relmi regény fejlődik köztük. Antónia 
ünnepélyt rendez, amelyre Gonza is 
megjelen s ekkor meglepő fordulat tá
mad. A főszerepeket játszák : K. Ludwig 
Diebl, Olga Csechová, Karin Hardt.

Folyó hó 28 án „Pánik a nyugati ex- 
presszen" cimü angol film kerül leper- 
gésre. Bob mozdonyvezető utoljára tel
jesít szolgálatot, ami igen idegesiti, 
amihez hozzájárul, hogy Charlies fűtőt 
vya- usuja, hogy feleségével viszonyt 
folyat. Az uta-ok nem sejtik, hogy 
mi‘y drámái jelenetek folynak le a moz
donyon s rémület fogja el őket a nö
vekedő vészes sebesség miatt. Megrázó 
s végtelen izgalmas jelenetek játszód
nak le.

K a m a r a i  nap: A besztercebányai 
kereskedelmi és iparkamara a helybeli 
járási ipartársulat és kereskedelmi gré
mium közreműködésével városunkban 
/. hó 25-én, hétfőn d. u. 2  órakor az 
Ipartdrsulat székhazának nagytermében 
kamarai napot rendez. Ezen kamarai 
napon megjelenik a kamara vezetősége, 
amikor is Vaschko Vencel kamarai főtit
kár Dr. Balko János és Dr. Gindl Jenő 
kamarai titkárok kereskedelmi, ipari és 
gazdasági aktuális kérdésekről előadá
sokat fognak tartani, az előadás után a 
kiküldött kamarai előadók fogadni fog
ják az iparosokat és kereskedőket, min
den kéréseiket feljegyzik és előadott pa
naszaikat elintézik. Kamarai nap fontos 
jelentőségére való tekintettel a keres
kedelmi grémium elnöksége felkéri a 
város és a járás összes kereskedőit, hogy 
ezen kamarai napon teljes számban meg
jelenni szíveskedjenek.

M

Örök háború.
Az emberiség kezdettől fogva 

állandó harcban áll egymással, az 
ősember épugy, mint a mai civili
zált. Örök harc a hatalomért, a 
vagyonért.

Jelen századunk örökös harcban 
él, egész világ forrong, mindegyik 
iparkodik minél többet harácsolni, 
minél jobb anyagi helyzetbe kerül
ni a másik rovására. Pedig az 
eredmény a legtöbb esetben rosz- 
szabb kimenetelű, mint volt előző
leg. Embermilliók pusztulnak el az 
emberiség jóléte s az államok 
anyagi erejének megerősítése ér
dekében. S végeredményben csak 
döghalál, éhinség s anyagi rom
lás a kísérője a nemzetek harcának.

A jobb jövő csábos Ígéretének 
jelszava alatt millió és millió em
bert kergetnek a biztos halálba, 
kik vakon engedelmeskednek, hogy 
legalább gyermekeik részére meg
teremtsék a békét és a csendes 
nyugodt életet.

Pedig a háborúk soha nem 
szültek jólétet. — A háború csak 
pusztulást, drágaságot és nincste- 
lenséget vont maga után.

Húsz éve, hogy vége lett a nagy 
világháborúnak, húsz éve várjuk 
reménykedve a béke olajágát s 
most még rosszabb a helyzet Eu
rópában, mint volt a világháború 
előtt.

Mint az ujbor, forr, tombol az 
érzelmek kohója, minden percben 
uj háború kitörésétől lehet tartani, 
minden perc uj meglepetést s uj 
gyötrelmet hozhat számunkra. Még 
nem hervadt le a virág a hősök 
domború sírjáról, még itt élnek 
közöttünk a világháború nyomo
rékjai, de már uj küzdelemre feni 
kardját a vén Európa.

Örök harc az ember élete kicsi
ben is. A megélhetési gondok, a 
háboruokozta lehetetlen állapotok 
megőrlik az idegeket s elveszti az 
ember életkedvét, akaraterejét.

Az örök harc kicsiben és nagy
ban kezdettől fogva van és lesz a 
világ végezetéig.

Mikor jön el az annyira sóvár
gott béke, mikor fogják az embe
rek egymást megérteni s szeretet- 
ben egymást támogatva dolgozni 
a haladás, a tudomány és kultúra 
érdekében, mikor fogják áthatni az 
emberiség lelkét Krisztus nagyje
lentőségű szavai: „Békesség nek
tek."

Az örök béke, amelyet annyian 
áhitoznak, csak ideál marad, amely 
talán soha meg nem valósitható, 
amig ember él a földön, csak a 
harc a hatalomért, a vagyonért és 
dicsőségért folyó harc az örök, ez 
fogja uralni a világot mindörökké.

S P O R T .
A CsAF-MLSz középkerületének 1938. 
évi XIII. számú hivatalos közleményei.

Az 1938. április hó 19-én megtartott 
direktóriumi gyűlés határozatai:

Az 1937/38. évi II. oszt. bajnokság 
őszi fordulójáról elmaradt Losonci AFC 
Ib — Rim. Törekvés SE XI. II. oszt. baj
noki mérkőzés uj terminusát a Direk
tórium 1938. május hó 15-én, Losoncon, 
mig a tavaszi II. oszt. Rim. Törekvés SE 
XI.—Losonci AFC Ib bajnoki mérkőzés 
terminusát 1938. május hó 22 én, Rima
szombatban állapította meg.

A Panyidaróci ITE óvásának,a PITE— 
Losonci AFC Ib. II. oszt. bajnoki mérkő
zés ügyében, a Direktórium helyt adott 
és a CsAF—MLSz bajnoki és szö
vetségi díjszabályzatának 28. §-a értel
mében a folyó év április hó 3-án, Lo
soncon lejátszott mérkőzést megsemmi
sítette és a LaFC Ib két büntetőpontjá
nak levonása után, a mérkőzés újra való 
lejátszását rendelte el. Mindkét egyesü
letet felhívjuk, hogy az uj terminusban 
8 napon belül állapodjanak meg.

Pokorny Antal, Füleki TC játékost a 
Direktórium játékjogától 4 (négy) hó
napra felfüggesztette. A felfüggesztés 
tart: 1938. április hó 19-tői, 1938. au
gusztus 19-ig.

Tolmácsi János, Apátfalusi SC játékost 
a Direktórium játékjogától 4 (négy) hétre 
felfüggesztette. A felfüggesztés tart: 1938. 
április hó 19-tCI, május hó 17-ig.

Kovács Bencze Zoltán, Panyidaróci ITE 
játékost a Direktórium 4 (négy) heti fel
tételes büntetéssel sújtotta.

1938. május hó 1-én az alábbi át
lépés jár le:

Áron László: Losonci AFC—R.Törek
vés SE K5 1316'— ellenében.— LAFC -. 
mellékleteket és igazolványt azonnal ter
jessze be I RTSE : adatjavitásért K5 10 
illetéket a CsAF nak fizessen be !

Rimaszombat, 1938. április hó 20.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

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

A budapesti Vasas amatőr csapata 
nem reprezentálta méltóan a budapesti 
footballsportot s közönségünk igényeit 
nem elégítette ki teljes mértékben. A 
csapat feltűnően puhán, lendület nélkül 
játszott s csupán játékosainak technikai 
felkészültsége érdemel dicséretet.

Törekvés-Vssa3 amatőr Budapest 
2:0 (1:0). — Biró: Lehocky.

A Törekvés a következő összeállítás
ban játszott: Gajarsky — Gyürék, Lő- 
kös — Ríz, Szabó, Kocsis — Cintula 
(Szlovencsák,) Éliás, Pohocky, Árvay, 
Tromka.

Élvezetes, fordulatos játék után meg
érdemelt győzelmet aratott a Törekvés 
a vasárnapi nemzetközi mérkőzésen. A 
csapat lelkesedéssel, lendülettel ellen
súlyozta a pestiek technikai fölényét, 
sokat és veszélyesen támadott, a ven
dégcsapat támadásait pedig eredménye
sen rombolta szét. A Törekvés játéka a 
szépszámú közönség elismerését vívta ki, 
ami bizonyára gyümölcsözőleg fog hatni 
a csapat további sikeres szereplése te
kintetében. A Törekvés fedezetsora ez
úttal is feladata magaslatán állott. Főleg 
Szabó és Ríz játszott jól, Kocsison a II. 
félidőben látszott az erős iram hatása. 
A hátvédek keményen romboltak. Gyü
rék egy árnyalattal jobb volt, mint társa. 
Gajarszky több Ízben sikerrel lépett 
közbe. A csatársor játéka már több kí
vánnivalót hagy maga után. Pohocky 
lendülete és jó osztogatása, Tromka für
gesége és gyönyörű gólja érdemel di
cséretet. Az összekötőknek nem volt jő 
napjuk. A II. félidőben játszott Szloven
csák biztató formát mutatott.

A Vasas legjobbjai voltak: Terényi 
kapus, Görög, Dóczi, Ádám fedezetek, 
Teller és Sarovecky csatárok.

Góliövők : Pohocky szép 10 méteres 
lövésből, Tromka — Ríz ívelt kereszt- 
labdájából — bombafejesből.

Vasas amatőr Budapest—TMSC- 
Törekvés kombinált 5:1 (0:1).— Biró: 
Gottreich.

A Vasas ellenfele a Tamásfalai MSC 
csapata volt, megerősítve Ríz és Trom

ka Törekvés játékosokkal. Az I. félidő
ben a lelkes kombinált csapat nem 
hagyta érvényrejutni a pesti csapat tech
nikai fölényét s megszerezte a vezető 
gólt is Humay lövéséből. A II. félidőben 
azután a pestiek is megemberelték ma
gukat, igyekezetük meg is termette gyü
mölcsét s öt góllal bebiztosították győ
zelmüket. A pestiek közül főleg a kis
termetű Sarovecky összekötő nagyvonalú 
játéka vált ki. Jó volt Görög fedezet és 
a két hátvéd. A vegyes csapat csak az
I. félidőben elégített ki, amikor Molnár
II. , Ofcsárik, Ríz és Radóc váltak ki. A 
II. félidőben az egész csapat megzava
rodott s nem bírt ellenállni a vendég
csapat fölényének.

Törekvés vasárnap a Tamásfalai MSC 
csapatával játszik itthon. Papírforma sze
rint a Törekvés győzelme a valószinü, 
azonban a TMSC lelkesen tud küzdeni, 
s igy a mérkőzés nem tekinthető elinté- 
zettnek. Mindenesetre a Törekvés csakis 
hasonló lelkes játékkal szerezheti meg 
a két bajnoki pontot. A mérkőzés d. u. 
4 órakor kezdődik. Előtte 2 órai kez
dettel a Törekvés XI. játszik II. oszt. 
bajnoki mérkőzést a Panyidaróci ITE 
csapatával.

A Slovan szintén itthon, illetve Ta
másfalán, a TMSC pályáján játszik zsu- 
pabajnoki mérkőzést. A Breznói SK lesz 
a vendége. A Breznói SK jó képessé
gekkel rendelkező együttes s igy a Slo- 
vannak minden erejét meg kell feszíte
nie, hogy pontot szerezhessen. Kezdete 
délután V* 3 órakor.

Felelős sze rk esz tő : Rábely Károly.

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:

ÖRS I  J Ó Z S E F
szobafestő és mázoló. 

Rimaszombat Pokorágyi-utca 28. sz

É rtesítés!
Közös bádogos és vízvezeték 
szerelési vállalatunkat Jánosi 
u. 24. sz. alatt nyitottuk meg. 
Kérjük a n. érdemű közön
ség támogatását

Blatt és Bartek.
Nagy választék vitágmárkás rádiókban. 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. — A JFNA-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.

Kiadó lakás.
Tamásfali út 23. szám alatt egy
lakás, mely áll 3 szoba, konyha, 
kamra, fürdőszoba és előszobából, 
a hozzá tartozó mellékhelyiségek
kel azonnal bérbe kiadó. Magá
nos udvar, űj ház. — Értekezni 
lehet: Tamásfalán, 68. sz. alatt.

K IA D Ó
Vasut-ucca 25. szám alatt

5 szobás komfortos emeleti lakás
Július hó l étől.

Értekezni lehet ugyanott a földszinten

Eladó ház.
Egy kisebb és egy nagyobb 
ház eladó.

Cím megtudható Tópart u. 21. sz. alatt.

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


