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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. K éziratokat v issza  nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : ELŐFI ZETÉSI  DIJAK:  Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hlrlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

Kiss József költő anyjának siremlékmütiizottsága
közli a nagyközönséggel, hogy a váratlanul beállott nagy esőzés miatt 
a megyei úttól a régi zsidó temetőig vezető ut és maga a temető 
talaja is annyira sáros és átázott, hogy a temetőben való munka s a 
temetőnek a megközelítése teljesen lehetetlenné vált. Ennek következ
tében a siremlékbizottság kénytelen a folyó hó 29-ére hirdetett sirkő- 
avaíást elhalasztani 1938. junius hó 19-ének d. e. fél 12 órájára, 
amikor is a sirkőavatás a már közölt műsorral fog lefolyni.

Rimaszombat, 1938. május 24. A siremlékbizottság.

A magyar öntudat
életre kelt, a nemzeti lélek fel
ébredt. — A világháború szenve
dései után ránkszakadt megpró
báltatásokkal minket ért megren
dülésből magunkhoz tértünk. Föl
eszméltünk a szörnyű kábulatból, 
melyet a hirtelen, váratlanul jött 
csapás okozott. A húsz éve tartó 
nagy lelkivajudás, hosszas erőlte
tés után, felébresztette a nemzeti 
lelket, életre hozta a magyar ön
tudatot s ennek áldott térvényé
ből csirába hajtott s annyi jégve
rés, fagy és aszály után lombba 
szökkent, virágba borult, erőssé 
terebélyesedett a magyar munka 
fája is.

Bizakodó hittel, szent remény
séggel látjuk a magyar munkában 
való részvételre igyekvést megnyi
latkozni az ideszakadt magyarság 
minden rétegében s erős a biza
kodásunk, hogy ez a jóratörekvés, 
ez a munkakészség mindinkább 
kiszélesedik és a magyar öntudat
tal, egységes magyar erővel vég
zett magyar munka nem marad 
meddő s abból nemcsak a magyar
ságra, de az egész emberiségre 
csak jó, csak áldás fakad.

Hogy ez igy legyen, hogy ez bekö
vetkezzék, a velünk együtt élő nép- 
testvérek iránti szerető megbecsülés
sel, minket jellemző jog- és törvény- 
tisztelettel, lojalitással, a magyarság 
minden egyes tagjának át kell hatva 
lennie a magyar öntudattól s ezzel 
az öntudattal teljes erejéből, lan
kadatlan buzgalommal, fáradhatat
lan kitartással, csüggedést nem is
merő előre igyekvéssel, a legmesz- 
szebbmenő áldozatkészséggel, ha 
kell az inak szakadtáig, az utolsó 
fillérig, végső leheheletig dolgoz
nia kell.

Ebben nincs, ebben nem lehet 
kivétel senki, aki magyarnak tartja, 
annak vallja magát. A kötelesség 
egyetemleges: egy az összesért, 
összes az egyért. A munka közös, 
de közös az abból fakadó minden 
áldás is.

A magyar tetterő ősforrása tisz
tán buzog a keblek mélyén, ott 
csobog a szivek pitvarában, a lel
kek vitrinjében. Szökkenjen ma
gasra e kristályforrás, hogy élet 
fakadjon a szántatlan ugarrá gá
zolt magyar mezőn; erővel teljen 
meg a vér s szétfolyó csatornáin 
vigye magával a tettrekészség, a 
cselekvő, alkotó munka csodaflui- 
dumát az agyakba, a tétlenségben 
elpetyhüdt izmokba.

Magyarságunkra igaz büszke
séggel álljunk meg mindannyian a

poszton, hová sorsunk hivott, a 
vártán, hová a nagy és szép mun
ka elvégzésére a kötelesség állított 
és ezt a békés, épitő munkát min
den habozás, tétovázás nélkül vé
gezzük el magyar becsülettel.

Ne panaszkodjunk, ha sok is a 
terhűnk, a magyar munka sikere 
sem következhet be áldozathozás 
nélkül s ez a siker bőségesen ju
talmaz minden munkáért, minden 
áldozatért. Zsebünk nyíljon meg, 
karunk táruljon adakozásra, tettek
kel, ésszel, erővel dolgozzunk sor
sunk jobbrafordulásán s ezzel az 
emberiség szebb jövőjén.

A magyar öntudat, a magyar 
nemzeti lélek felébredt, a béke fe
hér szerszámaival folyó, alkotó ma
gyar munka megindult: sorsunk 
jobbrafordulása nem lehet kétséges!

Márkus László.

A  föld szive
megdobban, lüktető ereje mint valami 
hatalmas gépezet, életet ad a növénynek. 
Mintegy varázsütésre zöldbe öltözik a 
fü, fa s a hosszú vegetálás után minden 
tavasszal uj élet fakad.

Az ujjáébredés, a természetnek ezen 
csodálatos újjászületése győzelmet arat 
a pusztulás fölött.

Az eget ezüstös felhő takarja, mögüle 
bágyadt még, de biztató erővel moso
lyog már a nap. Feltámadt a természet!

Amint a növény első megmozdulása, 
a földből való kibúvása a tavasz jöttét 
hirdeti, úgy hirdette a húsvéti harangszó 
a feltámadást.

Husvét a halálon diadalt aratott élet 
győzelmi ünnepe volt.

Sajnos a jelenlegi husvétunk nem volt 
olyan, — mint valaha. Gyermekkori naiv, 
szép álmainkat beszennyezte az idő kö
nyörtelen keze.

Lesüllyedt az ember arról a piedesz- 
tálról, melyre őt az Isten teremtette.

A ma embere lábbal tapossa az igaz
ságot, a vallást s nein a szeretet, ha
nem a vad gyűlölet burjánzik az em
beri szivekben.

A múlt eseményei megtanítottak ben
nünket arra, hogyha elfordulunk az Is
tentől, Ö is elfordul mitőlünk. Vallás és 
erkölcs nélkül eldurvul az ember s hogy 
mi annak a következménye, azt láttuk 
a múltban, amikor államok roppantak 
össze s nincstelenek, hazátlanok jajkiál
tása töltötte be a léget.

Hogy miféle borzalmak várnak még 
ránk, az csak a jövő titka. Feszült a 
légkör, a levegő s kitudja mit hoz a 
holnap.

Akaratlanul is felvetődik a kérdés, 
miért kell ennek lenni, miért kell az em
bereknek egymást gyűlölni?

Hisz az Isten szeretetre tanított ben
nünket s úgy szeretett, hogy egyszülött 
fiát áldozta föl értünk.

Kell-e ennél nagyobb, kell-e nemesebb 
áldozat? S bennünk nem lenne egy 
szikrája sem a felebaráti szeretetnek, 
melyre minden vallás tanítja az embe
riséget?

Az állampolitika mozgató erői tekint
senek lelkűk legmélyére, hátha találnak 
még benne egy kis töredéket a megér
tésnek és szeretetnek? Miért kell becs
vágyból, vagy kapzsiságból gyászba bo
rítani ismét az emberek millióit?

Nem volt elég a könnyből, nem volt 
elég a sóhajból s háborús borzalmakból?

A háború mindenképpen veszteség. 
Egyik győző fél sem mondhatja el ma
gáról, hogy érdemes volt harcolni, érde
mes volt milliókat a másvilágra küldeni, 
mert a vérrel szerzett vagyon csak fél 
öröm, ahoz az árvák és özvegyek köny- 
nye s a hősök kiömlő vére tapad.

Ünnepi áhitat tölti el lelkünket, amikor 
megcsendülnek a templomok harangjai, 
de ezen szent áhitat maradjon meg szi
vünkben s ne törölje azt el a hétköz
napok robotos egyhangúsága, hanem 
tápláljuk tovább, hogy elmondhassuk, 
Krisztus vére nem hiába folyt, kövessük 
az ő  rögös golgotáját panaszszó nélkül 
s ne feledjük el ezen kijelentést:

„Én vagyok az ut, igazság és az élet, 
— ki bennem hisz, nem csalatkozik 1“

Lelkészbeiktatás Feleden.
Ifj. Káposztás Lászlónak, Káposztás 

László rimaszombati banki cégvezető
főkönyvelő kiváló képzettségű fiának, a 
Feled-gortvakisfaludi egyesült reformá
tus egyházközség meghívott lelkészének 
állásába való beiktatása fényes ünnep
ség keretében folyt le folyó hó 22-én 
Feleden.

A reggeli vonattal indult el az ifjú 
lelkipásztor szülővárosából, Rimaszom
batból Feledre, nagyszámú hozzátarto
zói és rimaszombati tisztelői kíséreté
ben, uj állomáshelyének elfoglalása vé
gett. A feledi állomáson a két egyház- 
község presbiterei és hívei élén Boross 
Zoltán egyházmegyei világi tanácsbiró- 
főgondnok fogadta és üdvözölte benső
séges szavakkal az uj lelkészt, aki meg
hatva, talpraesett beszéddel köszönte 
meg a meleg fogadtatást.

Az állomásról a hivek nagy áldozat- 
készségével és önkéntes megadóztatá
sával felépített s még nagyobb egyház- 
községnek is díszére váló lelkészi lakba 
ment az uj lelkipásztor kíséretével, ahol 
bevárta a délelőtt 10 órakor kezdődő 
ünnepélyes beiktatást. Pontban 10 óra

kor indult el a menet a község maga
sabb pontján fekvő szép templomba, 
élén a beiktatandó lelkész, a beiktatás
sal megbízott Lenkey Lajos esperes he
lyettessel, runyai lelkésszel, Dr. Zehery 
István egyházmegyei főgondnokkal s 
Boross Zoltán egyházmegyei világi ta- 
nácsbiróval. A menet virágokkal kiszórt 
utón, diadalkapu alatt haladt el s érke
zett meg a templom bejárata elé, ahol 
is Kösik András feledi kurátor, majd 
Feledi Apollónia leányköri tag üdvözölte 
az uj lelkészt keresetlen szavakkal, biz
tosítván őt a hivek szeretetéről és ra
gaszkodásáról.

A bevezető ének elhangzása után 
megkezdődött a tulajdonképeni beikta
tatási ünnepély. Az Urasztalánál Lenkey 
Lajos helyettes esperes magasszárnya- 
lásu beszéd kíséretében üdvözölte és 
iktatta be az uj lelkipásztort állásába, 
vázolván előtte azokat a lelki tulajdon
ságokat, amelyekkel egy hivatásának 
magaslatán álló papnak rendelkeznie 
kell s gazdag élettapasztalataiból merí
tett útmutatásokat adott a papi köte- 
telességek teljesítésére vonatkozólag. 
Végül átadta az uj lelkésznek az evan
géliumot azzal, hogy hirdesse híveinek 
az Isten igéit.

Ezután a beiktatott lelkész felment a 
szószékre s megtartotta beköszöntő ün
nepi beszédét. — A mesterien felépített 
és szép gondolatokban bővelkedő be
szédben érces hangon fejtette ki jövő
beni lelkészi munkájának programját s 
tett hitvallást amellett, hogy híveinek, a 
reá bízott nyájnak igazi lelkipásztora 
akar lenni, testvéri szeretettel lesz se
gítségükre az élet minden körülményei 
között s megvédi őket a hit, a vallás 
fegyverével bárhonnan jövő támadással 
szemben. Az ünnepi beszéd könnyekig 
meghatotta a jelenlevőket.

A szószékről távozva ismét az Urasz
talánál foglalt helyet az uj lelkész s fo
gadta az üdvözléseket, elsősorban is 
Boross Zoltán egyházmegyei világi ta- 
nácsbiró-főgondnok üdvözlését. A fő
gondnok mindenre kiterjedő figyelem
mel összeállított tartalmas beszédben 
tárta fel a két egyházközség viszonyait, 
megjelölve az utat, amelyen a lelkész
nek haladnia kell hívei érdekében. A 
beiktatott lelkész hálás köszönettel vet
te a főgondnok üdvözlő szavait s jó
tanácsait, ígéretet téve arra, hogy min
den rendelkezésére álló eszközzel az 
adott irányelvek szerint fog működni s 
fogja munkálni és szolgálni hivei ügyeit. 
Majd gyönyörű csokor átnyujtása mel
lett Czikora Etelka a feledi egyházköz
ség, Kovács Juliska a református leány
kör, Sziványó Gyula kurátor a gortva- 
kisfaludi egyházközség, B. Kovács Barna 
a református ifjúság s Kiss Mária a 
rimaszombati református leáuykör ne
vében üdvözölte a lelkipásztort, aki 
minden egyes üdvözlésre meghatódot- 
tan, meleg köszönettel válaszolt.

Ezek után az uj lelkész szép beszéd 
kíséretében végezte el első papi tény
kedését, egy újszülöttnek megkereszte- 
lését.

A templomi beiktatási ünnepélyt a 
Róth-vendéglőben ünnepi ebéd követte, 
amelynek során egymást követték a 
szebbnél-szebb pohárköszöntők, az ün
nepelt lelkész, a lelkész hozzátartozói s 
a két egyház-község elöljárói és hivei 
üdvözlésére.

A pohárköszöntők sorozatát Dr. Ze-
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hery István egyházmegyei főgondnok 
nyitotta meg. Utána sorrendben a követ
kezők mondottak pohárköszöntőt: Dr.Bat- 
ta Pál feledi ügyvéd, Dr. Gabonás János 
városi titkár Rimaszombat, Vincze Zoltán 
presbiter, Boross Zoltán egyházmegyei 
tanácsbiró - főgondnok, Sziványó Gyula 
gortvakisfaludi k u r á t o r ,  a beiktatott 
lelkész, Fejes János lénártfalai ig. tanító, 
Kovács György feledi presbiter, Zajdó 
László serkei ref. lelkész, Báthory An
dor, nyug. gimn. tanár, Varga Imre ri
maszombati ref. lelkész a beiktatott lel
kész volt teológiai tanára és Kusza Ist
ván Gortvakisfalud.

Az ünnnpi ebéd vig poharazás és 
és cigányzene mellett a délutáni órák
ban ért véget. Majd az uj lelkész atyja 
vendégelte meg a megjelenteket a lel
készlakáson, ahol fokozódott a hangulat 
s folytatódott a mulatság, melyből az 
idősebb korosztály is derekasan kivette 
részét.

Az egész beiktatási ünnepély példás 
rendben és programszerűen folyt le s 
arról mindnyájan, akik azon részt vet
tünk, lelkileg felüdülve s feledhetetlen 
emlékekkel tértünk vissza otthonunkba, 
ismételten is megköszönve az uj lel
késznek, az ő hozzátartozóinak, a Feled- 
gortvakisfaludi egyesitett egyházközség 
elöljáróinak és híveinek azt a meleg 
vendégszeretetet, a melyben bennünket 
részesíteni szívesek voltak. Dr. G.J.

Rimaszombati hősökért.
10.000 korona.

Nem csak egyszerű szám ez, de szá
mokban kifejezett értéke Rimaszombat 
város közönsége áldozatkészségének ! 
Mindenütt káosz gomolyog, reménytelen 
zűrzavar, nyüzsgés, amely megfertőzi a 
a fülledt levegőt, az emberek mindenféle 
mérgek sötét mámorában önmagukat 
emésztik, akinek kevesebb van sokat 
akar; akinek sokja van, többet akar: 
aki megszerezte már a legtöbbet, min
dent akar. A világ zuhanó romok dü
börgésétől hangzik, az önszeretet meg- 
százszorozta a gyűlöletet.

És ebben a légkörben, mint üde oázis 
hat azon készség, szeretet, hűség és ra
gaszkodás, mely a világháború rima- 
szombati hőseinek felállítandó emlék
művéhez hordja a téglákat; kicsit és 
nagyot s elindította a valóságos építő 
munkát, melyet oly régen óhajtottunk.

A február 6-án ez évben elindított 
újabb adományozási felhívás óta a mai 
napig több mint 10.000 korona folyt be 
az emlékmű céljaira, ezen összeggel 
most a rendelkezésre áll 87.000 korona. 
Sok pénz, de még mindig nem elég a 
terv szerinti 2 bronz szobru, sisak és 
koszorús megoldáshoz, jóllehet az épí
tési részre a teljes travertin-márvány 
kidolgozás és a 3 >/* méter magas név
tábla költségvetési összege bizlositva 
van.

Ezért a további áldozatkészségnek 
megtorpannia nem szabad, még sok tég
lát kell összehordani, hogy a terv sze
rinti emlékmű felállítása valóság legyen, 
miért is mindenkit kérünk, aki niégnem 
adott, adjon minél előbb, mert ha el
múlt az égen, elmúlt a földön a harc 
zaja, ha csendes minden és a holtak 
alusznak, nem alhatik az eszme, mely 
életre kelti a hősök emlékezetét!

Kelj föl éjféli szellő, szedd föl a lom
bokat, mik le vannak tépve a zivatar 
kezétől, hintsd be vele a hősi halottakat! 
És kelj föl hajnali szellő, rázd föl az 
alvó Ielkiismeretet, hogy senki ne fe
ledje el hősök iránti tartozását!

A legújabb orvosság,
nem tudom, vájjon hallottaké már: a 
t á n c .  Valami dr. Doletti nevii olasz 
orvos, aki ezzel a tudományos kérdéssel 
évtizedeken át behatóan foglalkozott, arra 
a — bizonyára nagyjelentőségű — föl
fedezésre jutott, hogy a hisztériának a 
leghatásosabb gyógyszere a t ánc .  A 
tűzzel, hévvel, szenvedéllyel táncoló hisz
tériás nők e furcsa betegségből kigyó
gyulnak és általában a hisztériás jelen
ségek a téli időszakban — mikor a nők 
többet táncolnak — ritkábbak, mint nyá
ron. Száz nő közül 78 gyógyult ki az 
első kísérletnél, ami mindeneseire nagy
szerű eredménynek mondható. Hiszem, 
hogy sok asszony és leány veszi öröm
mel a hirt a legújabb orvosságról s ha, 
hm... ühüm... talán... véletlenül... éppen 
nem szenvednek is e modern nyavalyában, 
férj uramat, a zsörtölődő mamát s ha 
kell, úgy a szigorú papát, hm... ühüm... 
esetleg egy-egy ájuldsi jelenet ügyes rög
tönzésével, amúgy szelíden beleegyezésre 
bírhatják, hogy a legújabb orvosságot 
kellő adagolásban használhassák, főleg 
ha rigolyás férjuram, a zsörtölődő mama

és a szigorú papa maguk sem vonakod
nak ezt az újabban fölfedezett s egy 
cseppet sem kellemetlen gyógyszert — 
hisztéria nélkül is — be - be szedegetni. 
Tessék csak megpróbálni!

O /V g u s .
Esküvő. Haas Éva és dr. Klein Imre 

folyó hó 31-én délután 3 órakor tartják 
esküvőjüket Losoncon, melyre ezúton 
hívják meg jó barátaikat és ismerőseiket.

Templomi ünnepély. A rimaszombat- 
tamásfali ág. ev. egyház szlovák anya
nyelvű hívei számára áldozócsütörtökön 
délután 4 órai kezdettel lélekemelő szép 
templomi ünnepélyt rendezett, a követ
kező műsorral : 1. Vallásos közének.
2. Imát mondott Maíhaeidesz István s. 
lelkész. 3. Szavalt: Siroky Ilona. 4. Éne
kelt : Harsányi Aurélné. 5. Előadást tar
tott Banczik Oszkár rimakokovai lel
kész. 6. Énekeltek a polgári iskola ta
nulói, id. Halász józsef dirigálása mel
lett. 7. Imádkozott: Mathaeidesz István
s. lelkész. 8. Egyházi közének zárta be 
a szlovák hívők nagy érdeklődése mel
lett lefolyt templomi ünnepélyt.

Érettségi vizsgák. A rimaszombati 
áll. magyar reálgimnázium szlovák tago
zatán a szóbeli érettségi vizsgák pén
teken, május 27-én vették kezdetüket 
és május 31-én délben fejeződnek be. 
A magyar növendékek szóbeli érettségi 
vizsgái május 31-én délutántól junius 
2-ig tartanak. Az érettségi vizsgálatokon 
a tanügyi kormányt Hornyák Miklós 
ipolysági áll. magyar reálgimnáziumi 
igazgató képviseli. Az érettségi vizsgák 
eredményéről jövő héten adunk beszá
molót.

A Szlovákiai Ügyvédszövetség rima
szombati fiókja folyó hó 21-én tartotta 
évi közgyűlését Rimaszombatban, Lang- 
hoffer László dr. rozsnyói ügyvéd, alel- 
nök elnökletével, a tagok élénk érdeklő
dése mellett. A közgyűlésen megválasz
tották a választmány rendes tagjaiul 
Weinberger Rezső dr., Veres Andor dr., 
Bazovsky Vladimír dr. és Ganczfried 
Ernő dr. rimaszombati ügyvédeket, pót
tagokul pedig Bernáth Gyula dr. és Lö- 
cherer Géza dr. rimaszombati ügyvéde
ket, helyi megbízottakul Tornaijáról 
Szakáll Kornél dr., Feledről Boross Zol
tán dr., Rozsnyóról Strausz Miksa dr. 
és Nagyrőcéről Mariányi Pál dr. ügyvé
deket, végül pénztárossá Haas István dr. 
rimaszombati ügyvédet. A közgyűlés 
utolsó pontjaként Haas István dr. tartott

alapos előadást az uj automobiltörvény 
rendelkezéseiről. A közgyűlés befejezté
vel a Polgárikörben kedélyes társasva
csora volt az ügyvédek és családtagjaik 
részvételével, melynek során Langhoffer 
László dr., Öurkovic János dr., Wein- 
ber Rezső dr. és Strausz Miksa dr. tar
tottak szellemes pohárköszöntőket. A 
közgyűlés és az azt követő társasvacso
ra kitűnő megrendezéséért Rárósy Gyula 
dr. ügyvédet, az ügyvédszövetségi fiók 
agilis titkárát illeti elismerés.

A gimnazisták tornaünnepélye. A
rimaszombati állami magyar reálgimná
zium (szlovák tagozattal) középiskola 
mindkét nemzetiségű növendékeinek tor
naünnepélye folyó hó 22 én folyt le. A 
délelőttre műsorba vett könnyű atlétikai 
versenyek elhagyásával az ünnepély a 
városkerttől a gimnázium udvarára tör
ténő felvonulással vette kezdetét, majd 
a gimnázium udvarán bemutatásra ke
rültek az országos tornaversenyre előirt 
szabadgyakorlatok, melyeket a növen
dékek nagy ügyességgel, precízen haj
tottak végre, ugyancsak ügyes felkészült
séget tanúsítottak a wolley-bal és had- 
zena játékokban. A nagyszámú közön
ség lelkes tapsokkal kisérte a külön
böző tornagyakorlatokat és meleg óvá- 
cióban fejezte ki elismerését az ifjúság 
testnevelésének ügyét szivén viselő s 
lankadatlan ügybugalommal szolgáló 
oktatóknak, a hosszú évtizedek óta ér
tékes és eredményes munkásságot ki
fejtő, dicséretes szaktudással dolgozó 
Mándy Antal tornatanárnak és kartársá
nak Janicsek Oldrich, a szlovák tagozat 
tornatanárának, nemkülönben a szlovák 
leánynövendékeket a tornára oktató és 
szép eredményt produkáló dr. Vincze 
Jenöné-Flórián Magda gimn. tanárnőnek.

Rendkívül kedvező alkalom Debre
cen megtekintésére. A debreceni ref. 
kollégium ebben az évben ünnepli 
fennállásánsk négyszázadik évfordulóját, 
mely alkalommal Debrecen ez év aug. 
23-ik napján megrendezi a magyar re
formátusok világgyülését. A jelentkezők 
a kongresszus napján Debrecen város 
vendégei lesznek. Az Összefogás cimü 
református lap ez alkalommal több kü- 
lönvonatot indít Szlovenszkóból és Kár
pátaljáról Debrecenbe. Tekintettel az 
óriási kedvezményekre, a Debrecenbe 
való utazás és ott tartózkodás költsé
gei minimálisak lesznek. A kirándulók 
útközben megtekintik Miskolczot és 
Nyíregyházát s természetesen alkalmuk

Régi világ.
Rohamosan fejlődött Budapest világ

várossá, rohamosan „uniformizálta" la
kóit. Ma már csak olyan ez a milliós 
város, mint a többi, legföljebb — még 
szebbek az asszonyai! Meglepő, meny
nyi szép asszony meg leány van Buda
pesten. De ez a mai divat őket is egy
formává teszi, mint ahogyan a mai szá
guldó, rohanó időkben el kell tűnni az 
egyéniségeknek.

Pedig Budapest a múlt század utolsó 
éveiben, de még a jelen század elején 
is, egészen a nagy háború kitöréséig, 
az egyéniségek városa volt. Túlságosan 
gyorsan fejlődött ez a kedves, ifjú város 
ahhoz, hogy — mingyárt világvárossá 
legyen. így aztán békés derűjében so
káig megőrzött valamit a kisvárosias 
jellegéből is, ami különösen kedvessé 
tette a békebeli fejlődő, ragyogó, Váci- 
uccás, Stefánia-korzós Budapestet.

Az utolsó Pesten élő vidéki nagyur 
kétségtelenül báró Podmaniczky Frigyes 
volt. Az ő nevéhez most már Pestnek 
bizonyos korszaka fűződik és a ma élő 
nemzedék sohsem fogja megérteni, hogy 
miért? Mert hiszen nem látta őt. El
képzelni nem lehet. Látni kellett ezt a 
kedves „fafejü" bárót (ahogy egy mér
ges ellenzéki politikus elnevezte), lengő, 
fehér császárszakállával, szokatlanul 
hosszú nyakával-fejével, mely váratlanul 
végződött egy kis pörge kalapban. Ka
bátja kockás volt, saját fantáziája nyo
mán készült, félig „Mencsikoff" volt, 
félig házikabát, nyakkendőtűjébe szegfű 
volt tűzve, csoszogott, alig jutott előre. 
A Rákóczi-ut elején lakott, egyik szem
közti, hires étteremben volt a sarokasz
tala negyven évig (ezt az asztalt aztán 
Hüttl Hümér professzor örökölte), ha az 
ucca egyik oldaláról átment a másikra, 
megállották a kocsik, úgy várták és mi
kor utolsó óráit élte, a Dohány-ucca 
elején a kocsiutat vastagon megrakták

szalmával, hogy besüppedjen a kocsi
kerék és a zörgése ne zavarja a hal
doklót... Csakúgy, mint vidéken vala
mikor régen.

*

Könnyű volt a hires „Mohácsi bácsi
nak", aztán „Bizay-nak, a nemzet báró
jának", meg az elegáns Kuthy Lajosnak 
híresnek lenni. Amikor ők éltek és do
mináltak, Pest akkor még valóban kis 
város volt, de már a század utolsó év
tizedében a kocsikkal zsúfolásig telt 
kocsikorzón, meg a Kossuth Lajos és 
Váci-utcán bizony nagyon érdekes, ele
gáns egyéniségnek kellett ahhoz lenni, 
hogy feltűnést keltsen, hogy közismertté 
legyen. Menjünk végig a múltak korzó
ján, említsünk meg párat ezek közül a 
kedves „béke-tipusok" közül. Gromon 
Dezső tűnik élénkbe, minden idők leg
elegánsabb államtitkára, amint lapos 
cilinderével, lobogó ősz fürtjeivel, lobo
gó „a la Lavalliére" nyakkendőjében, 
pompás „bug“-ra vasalt háromszáz koc
kás nadrágja egyikében indul a nép
szerű cukrászdába reggelizni. Harsány 
hangok, vitával, lármával tele lesz az 
ucca ; jön Zubovics Fedor, közös hu
szárkapitányi atillában, két vasvilla ba
jusza fölmered a füléig, sörétszemei dü- 
hödten villognak. Mindig haragszik, 
mindig úgy viselkedik, mintha meg
akarna enni valakit. Azt mondják, hogy 
a legjobb ember volt! Hires legény volt, 
rekord-idő alatt ért el Pestről Parisba 
lóháton, (Páris örömujjongással fogadta) 
Azután fegyvergyakorlatra bevonulása
kor késett egy fél napot, mert direkte 
Albániából jött lóháton, mindig párba
jozott, mindig vizi-torpedókon törte a 
fejét (egyet ki is próbáltak, a zsűrit 
majd felrobbantotta a torpedó). Viseg- 
rádon lakott, majd Kismaroson a Mi- 
gazzi-kastélyban, csak verekedni, pár
bajozni járt be Pestre. Mikor az első 
Röntgen-felvételekről szóló hirek nagy

port vertek, egy pesti élclap tréfásan 
rávilágított Röntgennel az ő alakjára is, 
ezzel az aláírással: „Zubovics, akiben 
csak puskagolyókat lehet látni !“ Zubo
vics provokáltatta a hírlapírót is, azzal, 
hogy senkinek sincs joga az ő csontvá
zát nyilvánosság elé bocsájtani.

*
Sorra felvonulnak az emlékek szivár- 

ványos hidján az eltűnt kedves alakok. 
Voltak, akik öltözködésük különös mód
jával vonták magukra a figyelmet. Alapi 
Salamon, Asbóth Jenő csak kiskabátban 
jártak, rajtuk is túltett gróf Szapáry Pál, 
az ifjú fiumei kormányzó, aki télen is 
— frakkban jelent meg a korzón, kabát 
nélkül. Volt egy Gilio Egon nevű, kék- 
attilás, pompás megjelenésű főhadnagy, 
ő az előírásokba ütköző magas gallér
jairól volt nevezetes.

Nagy elegancia volt a szürke inókus- 
prémmel bélelt, sárga bőrbundában 
megjelenni, melyet magyaros zsinórdisz 
ékített. Mert ilyen bundához nem jut
hatott akárki fia, ezt egyetlen bunda
szabó tudta készíteni csupán Magyar- 
országon, a hires rozsnyói Aczél. I'yen 
bundája csak keveseknek volt. József 
főhercegnek, gróf Andrássy Gézának, 
Szapáry Pálnak, Goluchovszky Agenor- 
nak és ilyen bundát muzsikált ki ma
gának Rozsnyón, a „Száz szál gyertyá
val", meg a „Fehér őszi rózsával" az 
örökké mosolygó, kurta kis Fráter Lo- 
ránd.

A hölgyek ritkán mutatkoztak az 
uccákon. Ifjú lányok (akármilyen külö
nösen hangzik is ma) nem igen jelen
tek meg kisérő nélkül. Pallavicini-And- 
rássy Boy grófnő beszéli, hogy leány
korában kiséret nélkül sohse ment vé
gig az utcán. Hires asszonyok, szép 
leányok képeit csak egy-egy báli tu
dósítás keretében láthattunk, vagy pe
dig a divatos fényképész kirakatában. 
Széchenyi Hanna grófnő jut eszünkbe,

villogó karika fülbevalóival, aztán a 
hires szép Fáy Vilma, meg a gyönyö
rű Maróthy Margit,*) Színésznők is rit
kán jöttek a sétáló közönség közé, néha 
végigsugárzott-mosolygott a Koronaher
ceg-utcán Küry Klára, no meg Márkus 
Emilia, akinek az volt a neve, hogy a 
„Szőke csoda."

*
Az ébredező ifjú világváros romanti

kájának iródiákjai is érdekes egyénisé
gek voltak. Álljunk meg egy futó pil
lanatra a lobogóhaju, tüzes tekintetű 
Bródy Sándornál, aki Pest szerelmese 
volt és a szakácsművészet megfelleb
bezhetetlen diktátora. Ő volt a „bohé
mek fejedelme", éjjeli mulatóhelyeken 
megforduló, kártyázgató, barátkozó ős
bohém, Ezzel szemben Herceg Ferencet 
bizonyos tartózkodó visszavonulás jel
lemezte, a Muzeunv utca 9. számú ház 
földszintjén lakott, négyszobás, elegáns 
garzonlakásban, a mágnás-paloták között. 
Beöthy László pompás újságírónak bi
zonyult, gyors, kitűnő munkás, a „Béni 
Bácsi" cimü sikerült énekes vígjátékét 
három nap alatt irta. Volt egy regénye, 
az volt a cime : „Két leány és egy le
gény", ma már kevesen ismerik, pedig 
e műben benne van a régi Pestnek 
minden kedvessége, amiről ma már csak 
álmodni lehet...

*
íme, néhány hevenyészve kikapott 

kép a boldog régi világból. Néhány fo
tográfia, ötletszerűen csoportosítva, hát
térben a Vigadó, a Sándor-utcai parla
ment, a régi Nemzeti Színház!... íme, a 
közelmúlt — és mégis milyen messze 
van! Derült, gondtalan mosoly és — 
mégis milyen távol van, mintha csak 
álom lett volna az egész !

*) Gömöry Olivérné. (Szerk.)
Farkas Imre,
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lesz Debrecen évszázados nevezetessé
gei mellett megismerni a modern Deb
recent, a Nagyerdőben épített világhírű 
egyetemmel s a természetes meleg vízzel 
rendelkező híres fürdővel, valamint a 
Hortobágyot is. Az utazásra más val
lást: jelentkezőket is szívesen látnak, 
ieientkezhetni a rimaszombati reformá
tus lelkészi hivatalban lehet.

Hátrálékos vidéki előfizető
ink részére mai számunkhoz 
postai csekklapot mellékeltünk. 
Kérjük, hogy annak felhaszná
lásával előfizetési dijhátrálé- 
kaikat haladéktalanul beküldeni 
szíveskedjenek.

A kassai felső ipariskola magyar 
szakosztályának első évfolyamába a be
i ra tás  és felvételi vizsga az eredeti dá
tumtól  eltérőleg már junius 24-én reg
gel 8 órakor lesz, mivel az iskolaűgyi 
minisztérium rendelete értelmében az 
idén az iskolai év már junius 22-én fe
jeződik be. Mindazok, akik a felvételi 
v izsgán részt akarnak venni, kötelesek 
tehát  junius 24 én reggel 8 órakor az 
intézetben Kassán, Komensky ucca 2. 
megjelenni és a hiányzó okmányokat, 
valamint a szükséges Írószereket ma
gukkal hozni.

Junius 22-én vége lesz az iskolaév
nek. Az iskolaügyi miniszter rendeletet 
adott ki az idei tanév befejezésére vo
natkozóan. Eredetileg úgy tervezték, 
hogy a tanévet junius első napjaiban 
fejezik be. Ezt a tervet azonban elejtet
ték, mert a pedagógusok arra hivatkoz
tak, hogy a tanév megrövidítése követ
keztében nem tudnak elkészülni a tan
anyaggal. A miniszteri rendelet értelmé
ben Prágában junius 15 én ér véget a 
tanév, mig az ország többi részében ju
nius 22 én. Az elemi iskolai behatáso
kat junius 23 án kezdik meg.

A hősök emlékművére május 15 iki
kimutatásunk óta újabban a következő
önkéntes adományok folytak be
Buday Ö d ö n ........................ Ki 30 .-
Tibély L á s z ló ....................... n 10.—
Bozóky György, Csizfürdő. . n 20.—
Szabó K á r o ly ........................ n 3 0 .-
Szőke János ............................ f f 20.—
Kovács G y u la ........................ n 20.—
Róth László............................ t f 20.—
Kövér P á l ............................. n 20.—
Rimaszombati izr. hitközség. f f 300.-
Gömöri S á n d o r ................... >f 20.—
Mária kongregáció . . . . f f 20 —
Beck Jenő ............................ n 10.—
Váry János V. részlet . . . n 3 0 .-
Komáromy Zoltán, Zsip . . f f 2 0 .-
Dr. Schalet Joachim . . . » 100.-
Kozma Á rm in ........................ 20.—
Özv. Cseh Istvánná . . . . ff 20.—
Dr. Veres A n d o r ................... ff 50.—
járási keresk. grémium. . ff 200.—
Horváth Albert Rimabrézó V 20.—
Biaczovszky József . . . . n 100 —

Összesen Kö 1085.—
Az 1938. február 6-iki felhí
vás folytán befolyt már nyug
tatott önkéntes adományok : Ke 9032.—

Végösszeg Ke 10117.—
Az emlékműbizottság közli Rimaszom

bat város közönségével, hogy az általános 
gyűjtési engedélyt az Országos Hivatal 
engedélyezte, s Így a házról-házra való 
intenzív gyűjtés megkezdődik. Kéri a 
bizottság, hogy az önzetlen munkát vál
laló gyűjtőket szeretettel fogadják, jö
vetelüket ne vegyék zaklatásnak, mert 
szép és fenséges a cél, amiért dolgoz
nak ! Külön emlékezik meg a bizottság 
az utóbbi akció óta befolyt 10.000 ko
ronás önkéntes adományról. Köszönet 
és hála illeti mindazokat, akik jószivü 
adományaikkal az emlékmű építésének 
ügyét elősegítették.

Az emlékműbizottsüg.
Iskolai hírek. A késmárki német tan

nyelvű ev. polgári leányiskolában és a 
vele kapcsolatos egyéves kereskedelmi 
irányú női tanfolyamban, valamint a 
kétéves női szakiskolába és a vele kap
csolatos 1 éves felsőruhavarró műhelybe 
a jövő tanévi beiratások már junius hó 
22-én és 23-án tartatnak meg. A polgári 
leányiskolában az V. elemi isk. osztály 
elvégzése után, a keresk. tanfolyamban 
a III. polg. isk. oszt. avagy a középisk.
IV. oszt. elvégzése után, a női szakisko
lába pedig a polgári iskola III. vagy a 
gymti. IV. oszt. elvégzett leányok nyer

nek felvételt. Az idegenből jövő leányok 
havi 400—500 K5-ért szepesi német csa
ládoknál kaphatnak teljes ellátást. — A 
késmárki tiszta pormentes, egészséges 
tátrai levegőn való tartózkodás különö
sen vérszegény, fejlődésközben álló 
leányoknak ajánlatos. Késmárk 650 m 
fekszik a tenger szine felett, a Magas 
Tátra közvetlen közelében, környéke 
fenyves erdőkkel van boritva. Bővebb 
felvilágositással szolgál az evang. polg. 
leányiskola igazgatósága Késmárkon.

„Alvó vulkánokon" címmel most je
lent meg lapunk munkatársának, Hor
váth Zoltánnak regénye a déli palóc vi
dék népének életéből. A könyv 10 nyom
tatott ivre terjed s Írójától már számos 
elbeszélést közölt a „Gömör“ évek óta. 
A könyv finom papíron, csinos kiállítás
ban látott napvilágot, fedőlapját Mako- 
vits Jenő művészünk készítette Ízlésesen. 
Az egész könyv kiadócégünknek elisme
résére válik. Ára előfizetőknek 15 ko
rona, bolti ára 20 korona. Ismertetését 
következő számunkban hozzuk.

A komáromi országos magyar da
losünnepély iránt, — mely pünkösdkor 
fog lefolyni, — egyre élénkebb érdek
lődés mutatkozik. A résztvevő 44 ének
kar képviselni fogja a szlovákiai magyar 
kisebbség egész etnográfiai területét, s 
a magyar társadalom minden rétegét. 
Pozsonytól Kassáig minden magyarlakta 
járás elküldi egy-egy egyletét, hogy Ko
máromban, a csehszlovákiai magyar kul
túra egyik végvárában a magyar dal 
összetartó erejével hirdesse élniakará- 
sunkat. A dalosszövetség vezetősége 
mindent megtesz, hogy a Komáromba 
érkező magyar dalosok lelkében a IV. 
országos magyar daiosünnep emlékeze
tes legyen. A dalosünnep védnökeinek 
díszes névsorában ott találjuk Szlovákia 
magyar társadalmának elitjét. A védnö
kök száma az ezret is meghaladja.

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

Szigorúan büntetik a rémhirterjesz- 
tőket. A legutóbbi napok eseményeivel 
kapcsolatban egyesek a legképtelenebb 
híreket terjesztenek és mint a legjobban 
informáltak nyilvánosan tárgyalják fan
táziájuk elképesztő szörnyszülötteit. A 
hatóságok a legerélyesebben lépnek fel 
ellenük és már eddig is többet súlyosan 
megbüntettek. Figyelmeztetünk minden
kit, hogy a hivatalos közleményeken 
kívül más híreszteléseknek hitelt ne ad
jon és olyanok terjesztésétől tartózkodjék.

Kereskedők a nyári időszámításért.
A csehszlovák kereskedők központi ta
nácsa illetékes helyeken akciót indított 
annak érdekében, hogy a nyugati álla
mok mintájára vezessék be Csehszlová
kiában is a nyári időszámítást. Az ak
ciót azzal indokolják, hogy a nyári idő
számítás sok előnyt jelent az alkalma
zottaknak, ezenkívül a lakosság széles 
rétegei az esti világítás csökkenése ré
vén anyagi előnyökhöz jutnak és kisebb 
megtakarításokat érhetnek el.

Játék-kártyák utólagos lebélyegzé
se. A játékkártyák lebélyegzésére vo
natkozó határidő 1938. április 13-án le
járt. A pénzügyminisztérium felhatal
mazta az országos pénzügyigazgatósá
gokat, hogy azok (egyesületek, vendég
lősök, kávésok, magánszemélyek stb.), 
kik a kártyákat lebélyegezni elfelejtet
ték, ha az utólagos lebélyegzést sürgő
sen kérelmezik, azt — a birság elenge
dése mellett — engedélyezhetik, de csak 
az esetben, ha az utólagos lebélyegzés 
junius végéig eszközölhető lesz. Az ér
dekeltek figyelmét felhívjuk ezen körül
ményre azzal, hogy kérvényeiket a ve- 
zérpénzügyigazgatósághoz címezve, az 
illetékes jövedékellenőrző hivatalnál sür
gősen adják be, mert a fenti határidő 
után a lebélyegzést nem engedélyezik 
és az ötvenszeres birságon kivül a kár
tyákat is elkobozzák. Megjegyezzük, 
hogy az engedélynek junius vége előtt 
már az érdekeltek kezében kell lenniök, 
tehát a kérvények beadása sürgős. Vo
natkozik az utólagos lebélyegzés azokra 
az esetekre is, amelyekben a játékkár
tyákat a jövedéki ellenőrző közegek 
már lefoglalták és elvitték.

Hat évre fogják az uj adóköny
vecskéket kiadni. Mint értesülünk, az 
adófizetők által már régebben követelt 
uj adókönyvecskék kiadása csak ez év 
végén fog megtörténni, mert előzőleg 
ugyanis mintegy öt és félmillió adófizető 
részére kell uj adózási számlapot felfek
tetni. Az uj adókönyvecskéket egysze
rűsítik és ezáltal nagymértékben meg- 
könnyebbitik úgy az adókivető hatósá- 
ságok, mint az adófizető közönség szá
mára a fizetendő adó nyilvántartását. 
Egyébként javasolják, hogy az hat évi 
időtartamra szóljon,

Uj mulatóhely városunkban. Monté 
Carlo néven polgári mulatóhely nyilt 
me ga  j é g p á l y a  mellett, a Samar- 
jay-kertben. A tulajdonos Konyha Géza 
ügyesen és kellő dísszel rendezte be a 
kertei, a benne álló helyiséggel együtt. 
Az épület előtt köralaku tánchely ké
szült, színes világitó lámpákkal és még 
egy másik kisebb kör is van a kertben 
asztalokkal. A táncra termett fiatalság 
s általában a közönség kellemes idő
töltést és szórakozást találhat a kert
ben, ahol egyúttal olcsó ételek és ita
lok figyelmes fölszolgálásáról is gon
doskodik az agilis tulajdonos.

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

Kivonják a forgalomból a régi ok
mánybélyegeket. Mihelyt a régi kész
letek elfogynak, az eddigi okmánybélye
geket ki fogják a forgalomból vonni. 
Folyó évi szeptember 30-án túl a régi 
okmánybélyegek érvényüket vesztik.

Gondatlanságból származott gyer
mekhalálért: két hónapi fogház. Ja-
kubecz Ilona lekenyei földmivesasszony 
ez év januárjában a kemence padkáján 
csinált fekhelyet másféléves László nevű 
kisfiának s mikor házimunkája végezté
vel visszatért a szobába, a kis gyerme
ket a tűzhely vaslapjára esve találta, 
súlyosan összeégve. Minden ápolás da
cára a gyermek másnap kiszenvedett 
és az ügyészség gondatlanság címén 
büntető eljárást indított a szerencsétlen 
anya ellen, akit a rimaszombati kerületi 
bíróság most Ítélt el feltételesen két 
hónapi fogházra.

Kilenc hónapot kapott a kuruzsló 
szepsii cigányasszony. Váradi Károly 
szilicei föidmives régóta betegeskedő 
feleségét három évvel ezelőtt egy jósvá- 
dáju cigányasszony 5000 korona hono
rárium ellenében „orvosi kezelés alá 
vette" és teljes jótállással vállalta ki- 
kurálását. Váradiék a bankból vettek 
föl kölcsönt, csak hogy a tudós asszony 
munkáját elvégezhesse. — A kuruzsló 
cigányasszonynak első dolga volt vala
mi kenőccsel bekenegetni a beteg asz- 
szony kezét, lábát, azután az ötezer ko
ronát felvenni s mikor az már a keze 
között volt, nyomtalanul eltűnt a köz
ségből. A becsapott földműves csak egy 
év múlva tett följelentést a csaló ellen 
s a c sendőrségnek egyévi munkájába 
került, mig nagynehezen kézre tudták 
keríteni Gulyás Mária-Mako szepsii il
letőségű 45 éves cigányasszony szemé
lyeben. Csalásért és kuruzslásért jeg- 
erősen most Ítélte el a rimaszombati 
kerületi biróság.

Filmszínház. Folyó hó 28. és 29 én 
bemutatásra kerül „Walewska grófnő" 
című amerikai parádés film, melyben 
Greta Garbó egyik legnagyobb hatású 
alakítását nyújtja, partnerével Charles 
Beyerrel. E film lenyűgöző képekben 
tárja elénk a lengyel grófnőnek és Na
póleonnak szerelmi regényét, mely még 
Elba szigetén, az első száműzetés ide
jén is folytatódik.

Folyó hó 31-én színre kerül „Művész
házasság" cimü német nyelvű film. Fel- 
der igen tehetséges festő, de nem akar 
a nyilvánosság előtt szerepelni. Felesége, 
Mónika ügyes trükkel segit a helyzeten 
s rövidesen hírnevet is szerez magának, 
de mikor az államdij adományozására 
kerül a sor, kirobban a valóság. Fősze
replők : Luise Ulrich, Viktor de Kowa, 
Heinrich George.

Junius 1-én „A szerelem szeszélyei" 
cimü ugyancsak német nyelvű verziós 
film kerül előadásra Willy Fovr rende
zésében. A film meséje Atkins híres 
repülőnő és Warren újságíró körül fo-

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, május 28-29-én 

történelmi kolosz :
Walewska grófnő

Greta Garbó, Charles Boyer. Rendezte 
Clarence Brown.

Kedden, május 31-én kitűnő film a sze
relemről és kariérről :

Művészházasság
Luisa Ulrich, Viktor de Kowa, J. Georg.

Szerdán, junius 1-én ez idény legsikerül
tebb társadalmi filmje:

A szerelem szeszélyei

Csütörtökön, junius 2-án szenzációs cse
mege az erős idegeknek :

Embercsapda

rog, kik különös körülmények közepette 
kerülnek egymáshoz s a kifejlődő ese
mények mindkettőt kijózanítják.

Junius 2-án lepergésre kerül „Ember- 
csapda" cimü kalandorfilm, mely élénk 
bevilágitást nyújt az amerikai gangsz- 
terek földalatti machinációiba s élénken 
illusztrálja a bandák egymásközötti ádáz 
harcát, mely nem mentes a legügyesebb 
fondorlatoktól.

A Rimaszombati Kát. Olvasóegylet 
junius 4 én, pünkösd szombatján este 
fél 9 órakor tartja meg a szokásos 
táncestélyét.

Betörőbandát tett ártalmatlanná a 
tornaijai csendőrség. Április 15-én 
éjjel ismeretlen tettesek behatoltak Klein 
Gyula bejei korcsmáros pincéjébe és 
üzlethelyiségébe és onnan egy hordó 
bort, öt demjon különféle szeszesitalt, 
dohányárut és 2500 korona készpénzt 
emeltek el. — Néhány nap múlva ha
sonló körülmények között Simonovics 
Emánuel tornaijai szabómester műhelyét 
látogatták meg a betörők és onnan hét 
férfiöltönyt loptak el, majd Bejébe men
tek át és ott Szemrák András föidmives 
kamráját igyekeztek kifosztani, azonban 
munkájukban a házbeliek megzavarták 
őket. Egy hétre rá Bukovinszky József 
Dapsy-pusztai lakos kamráját törték föl 
ismeretlen tettesek és 40 kg. szalonnát, 
200 kg. lisztet, egy pár csizmát és egy 
mérleget zsákmányolva távoztak el. A 
tornaijai csendőrség a napokban Kovács 
Béla selymes, sajólenkei pásztor, Pálmai 
Gyula balogtamási kertészlegény és 
Bozó István balogtamási napszámos sze
mélyében kézrekeritette a tetteseket, 
akiknek lakásán a lopott holmik egy 
részét megtalálták. Mindhármukat be
szállították a rimaszombati ügyészség 
fogházába.

Sorsjegytulajdonosok . . .  vigyázat 1
A prágai rendőrigazgatóság közlése sze
rint legutóbb két „Sorsjegyellenőrző köz
pont" alakult Prágában, még pedig az 
egyik a II. Václavské nám. 60., a másik 
a XII. Korunn^ tr. 83. szám alatt. Ezek 
a „Központok" az egyes községi elöljá
róságokhoz intézett körirataikban az il
lető községbeli sorsjegytulajdonosoknak 
a névjegyzékét kérik be s egyben in
gyenes sorsjegyellenőrzést s az esetle
ges nyereségeknek a beszedését is Ígé
rik. — Megtévesztő formában hirdetmé
nyeket is küldenek a községi bíráknak 
kifüggesztés céljából s ezzel azt a lát
szatot keltik, mintha közhivatali intéz
kedésről volna szó. — A rendőrigazga
tóság a sajtó utján is figyelmezteti a 
közönséget, hogy a szóbanlevő „közpon
tok" eljárása a sorsjegytulajdonosok 
megkárosítását célzó manipulációknak 
gyanúját kelti s ezért arra a tényre utal, 
hogy a sorsjegyek ellenőrzését, valamint 
netáni nyeremények inkasszálását min
den egyes pénzintézet — megbízható for
mában és szakszerűen végzi el.

Drága a takarmány — szénalopá
sok mindenfelé. A múlt hét egyik éjje
lén ismeretlen tettesek felszakitották 
Zajacz Zsuzsanna krokovai gazdálkodó 
cstirjének hátsó deszkáit és az igy tá
madt résen néhány métermázsa szénát 
loptak el. A szénahulladékok és a tol
vajok friss-Bafacsizmatalpas nyomain 
a csendőrök Balag Mihály és Tornán 
Mihály krokovai gazdálkodókat vették 
gyanúba, akiknél azonban a foganatosí
tott házkutatás során nem találtak szé
nát s igy a kutatást most másirányban 
folytatják.Magyarok! Lépjetek be az Egyesült Pártba!
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A hivatalnok ne kereskedjen. A ha
tóságok szigorú utasítást kaptak a kor
mánytól, hogy ne tűrjék a hivatalokban, 
hogy a hivatalnokok bárminemű ipari 
vagy kereskedelmi magántevékenységet 
fejthessenek ki. A rendeletet csak he
lyeselni lehet. A hivatalnok végezze hi
vatalos dolgait, az ipari vagy kereskedői 
munka az arra jogosított iparos, keres
kedő joga.

Mi szeretnék lenni ?
Alig akad ember a világon, aki elé

gedett volna sorsával. Ősidők óta léte
ző igazság az, hogy az ember későn 
eszmél rá, hogy rosszul kezdte az életét. 
Sokszor meg sem tudja mondani, hol 
van a hiba, csak azt tudja, hogy vala
hol tévedett, valami nagy, legtöbbször 
jóvátehetetlen nagy csacsiságot csinált.

Sajnos, e mai áldatlan állapotok mel
lett a legtöbb ember nem azzal keresi 
meg kenyerét, amihez kedve s ügyes
sége volna, hanem olyan állásokat tölt 
be, amihez semmi kedve, sőt ami tudá
sához mérten nagyon is kevés.

Ilyenkor a munka csak teher, mert 
nem jókedvvel végzi, s érzi annak le
alacsonyító voltát. Mert hiába tartja a 
közmondás, hogy a munka nemesit, de 
mindenkinek egyéniségéhez, rátermett
ségéhez s tudásához mérten kellene el
helyezkedni az életben, akkor volna 
igazán kellemes a munka s akkor iga
zán szivvel-lélekkel feküdne bele sok 
elfojtott tehetség a munka gyönyört 
hozó, lázas sietségébe. Akkor nem kény
szerűség, nem a kenyér utáni hajsza 
sarkalná az embereket a munkára, ha
nem az alkotási vágy. Iparkodna min
denki a legjobbat, a legszebbet produ
kálni abban a dologban, melyhez leg
nagyobb a rátermettsége.

Sokszor hallani öregemberek ajkáról: 
„Hej, ha mégegyszer fiatal lehetnék, ha 
mégegyszer újra kezdhetném az életet, 
de másként volna !“

Ma már lélektani kísérletekkel igye
keznek kikutatni a gyermekekben a rej
tőző hajlamot, hogy ki mire hivatott, 
aszerint választhassa meg foglalkozását, 
mert sok esetben a szülő az oka, ha 
gyermeke nem arra a pályára lép, amely 
kedvére való volna. Sokszor az a hiba, 
hogy a gyenge tanulókból is minden
áron egyetemi képzettségű embert akar
nak faragni s erőszakkal, minden esz
közzel odahatnak, hogy meglegyen a 
diplomája. Lehet, hogy az ilyen a keres
kedői, vagy egyéb pályán egész jól 
megállná a helyét, mig igy kollégái 
mellett csak megtűrt személy, aki alig 
konyit valamit a hivatásához.

Viszont hány derékba tört existencia 
körmöl kegyelem fillérekért magánhiva
talokban csak azért, hogy nem volt meg 
taníttatásához a kellő tőke, nem tudtak 
a szülők költeni rá s kénytelen voit ta
nulmányai befejezése előtt hivatalt vál
lalni, hogy a mindennapi kenyeret meg
keresse.

Az ilyennek, aki érzi, hogy magasabb 
dolgokra hivatott, örökké lelkén fog rá
gódni a seb, örökké érezni fogja a mun
kában alárendelt voltát, elmúlik élet
kedve, munkakedve, mert nincs, ami 
fölkeltse és táplálja benne a tettrevá- 
gyást.

Az ilyen ember azután még ha jó 
anyagi körülmények közé kerül sem 
lesz soha elégedett. Mindig szeme előtt 
fog lebegni, mire lett volna képes, mit 
tudott volna produkálni, ha az lehetett 
volna, ami akart lenni.

Ezen problémákon alig lehet segíteni, 
utólag semmiesetre sem. Mindenesetre 
a szülőknek kell arra törekedni, hogy 
olyan pályára adják gyermekeiket, ami
hez annak — ha az anyagi akadályok
ba nem ütközik — legnagyobb kedve 
és tehetsége van. Ne játszón szerepet a 
gyermek pályaválasztásánál sem a hiú
ság, sem a bigott vallásosság, amikor 
már pólyáskorában elhatározzák, hogy 
a g y e r m e k ü k e t  papnak szánják s 
hiába tiltakozik ellene a leendő papje
lölt, mégha vissza is vonnák a szülők 
régi elhatározásukat nem merik, nehogy 
határozatlanoknak látszassanak. — így 
lesz azután sok élni akaró ifjúból a 
szülők akarata szerint Istennek fölkent 
papja, amihez sem kedve, sem meggyő
ződése nincs.

Minden szülőnek legfontosabb törek
vése az legyen, hogy gyermeke szellemi

és fizikai erejéhez mérten válassza meg 
annak életpályáját, akkor, ha ez igy 
volna, talán több foglalkozásával meg
elégedett ember élne a földön.

Tiltakozunk a magyar film
behozatal korlátozása ellen!

Ismeretes, hogy a szlovákiai filmszín
ház-tulajdonosok szövetsége Pozsonyban 
megtartott ülésén egy zsolnai mozis in
dítványára a magyarnyelvű filmek be
hozatalának korlátozása mellett foglalt 
állást.

Ugyancsak ismeretes, hogy a magyar
nyelvű filmek általában véve rendkívüli 
sikerrel peregnek Szlovákia területén, el
sősorban mindazon helyeken, ahol ma
gyarok laknak.

Nenikevésbbé ismeretes az 1920. feb
ruár 29 én 121. szám alatt kelt alkot
mánytörvény, melynek 128 § a 3. be
kezdése : A csehszlovák köztársaság
állampolgárai az általános törvények ha
tárain belül a magán és kereskedelmi 
forgalomban, vallási ügyekben, a sajtó
ban és bárminemű közzétételnél, vagy 
nyilvános népgyüléseken bármely nyel
vet szabadon használhatnak. Ennélfogva 
nyilvánvaló, hogy a mozis szervezet 
állásfoglalása nélkülözi a törvényes ala
pot és mélységesen sérti a törvényes 
kötelességeit példásan teljesítő cseh
szlovákiai magyarságot, miértis a fenti 
ily törekvések ellen a legélesebben til
takozunk 1

Különös, hogy akkor, amikor a ma
gyar filmek országos sikere azt bizo
nyítja, hogy azok bemutatása nálunk 
üzletnek is elsőrangú, ilyen határozatot 
hoznak. Különös, hogy a viszonosságot 
csak magyar viszonylatban követelik a 
mozitulajdonosok, de például francia és 
orosz viszonylatban nem.

Nyilvánvaló, hogy az elfogultság dik
tálta az indítványt és a sovinizmus előtt 
alázatosan meggörnyedők többsége fo
gadta azt el. Az itteni magyarság jól 
jegyezze meg magának és legyen tuda
tában annak, hogy mint mozilátogató 
üzletfél hatalmas összegekkel támasztja 
alá a filmszínházak létét, mely filmszín
házak még csak arra a méltányosságra 
sem voltak eddigelé hajlandóak, — egyes 
vidéki kivételektől eltekintve — hogy a 
vetítés alkalmával magyar szöveget is 
alkalmazzanak.

„Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület 
Rimaszombat" részére 1937. évében 

küldött adományok kimutatása,
A „Gömör-Kishonti Múzeum Egyesü
let" Igazgatósága hálás köszönettel 
nyugtázza a múzeum gyarapítására 
1937 év folyamán ajándékozásképpen

beküldött következő tárgyakat:
I. Réz pecsétnyomó, Síd község aján

déka. — 2. 5 drb. különböző alakú kulcs 
Lévay István lakatos Rimaszombat. —
3. Egy emlékérem Puhl körjegyzőtől. —
4. Fonográf készülék Tóth Béláné Rima
szombat. — 5. Egy darab szótár Pycha 
József polg. isk. tanuló Rimaszombat. — 
6. Külömböző papírpénzek Bloch Osz
kártól. — 7. Sándy Gyula-féle tervrajz 
Tóth Bélánétól. — 8. Sándy Gyula-féíe 
jutalom kép Tóth Bélánétól. — 9. Ing. 
ivan Hoűdek: „Zo iivota Ruiombersk^ch 
cechov." (szerző ajándéka.) — 10. Egy 
kitömött madár Keresik Lászlótól.

II. Deszkára festett régi kép (Jánoki- 
család) Ch^2ó rimaráhói ev. lelkésztől. 
— 12. „Pannónia" allegorikus kép Hüvös- 
sy Lajostól. — 13. Kristályok a korláti 
bányából, Papp Sándor Korlát. — 14. 
Blaha Lujza emlékünnepély meghívója 
Márkus Lászlótól.— 15. Csengey Gusz
táv költő gyászjelentése Márkus László
tól. — 16. 6 drb. katonaiérem Márkus 
Lászlótól. — 17.25 drb. régi pénz Már
kus Lászlótól. — 18. Középkori edény
cserepek Hüvössy Lajostól. — 19. Egy 
drb. régi osztrák réz krajcáros Hüvössy 
Lajostól. — 20. Történelmi arcképcsar
nok I. kötet Volkó Viktortól.

21. Csizmahúzó Volkó Viktortól. — 
22. Régi cserépkályha özv. Einhorn Ká- 
rolynétól. — 23. Pecsenyesütő Rima- 
szombati Polgárikörtől. — 24. 2 drb. 
templomi faszobor a derencsényi evang. 
templomból Hüvössy Lajostól. — 25. 
Réz puskaportartó. — 26. Tüzcsiholó

acélpatkó. — 27. 1 drb. régi aranypénz.
— 28. 31 drb. ezüstpénz Maksa József 
nyug. ref. lelkésztől Nagykapos. — 29. 
5 drb. orosz ezüstpénz Lévay Istvántól.
— 30. 3-lábu üveg tányérka és kis 
üvegpohárka ezüst foglalatban a sabáci 
görögkeleti templomból Gross Jenőtől 
Rimaszombat.

31. Régi francia könyv 1748 ból Szi- 
kora Dezsőtől Rimaszombat. — 32. Kant: 
„Kritik dér Urtheilskraft" 1799-ből Tú
rós Andrástól Rimaszombat. — 33. 
Agyag pipa 1812 bői Szarvas Jánostól 
Uzapanyit. — 34. 2 drb. régi zár kul
csokkal özv. Harangozó Andrásné Rima
szombat. — 35. Pecsétnyomók, pecsétek, 
bélyegzők és lenyomataik Gömörkishont 
megye községeiről Prochádzka Richárd- 
tól Rimaszombat. — 36. Habverő Volkó 
Viktortól. — 37. Arany Toldija egy le
velező-lapra leírva Perecz Samutól Ri
maszombat. — 38. Nagy vörösréz céh
korsó — 39. Cinkávés kanna. — 40. 
Egy kerek cinntál.

41. 7 drb. cinntányér. — 42. Kézi sár
garéz csengő Perecz Sámueltől Rima
szombat. — 43. M. kir. Hadsegélyző hi
vatal felhívása. — 44. Zita és Károly 
Király üdvözlő kártyái 5 drb. — 45. 
Régi okmánybélyegek Túrják Józseftől 
Rimaszombat. — 46. Külömböző hivata
lok viaszk pecsétjei Túrják Józseftől 
Rimaszombat. — 47. 2 drb. színes kép 
fakeretben Rajzinger Istvánnétól Rima
szombat. — 48. „Vestník Cseszkoszlo- 
venszkó" szerkesztőségtől. — 49. Kövü
let Bán Géza III. oszt. reálgimnáziumi 
tanulótól Harmacz. — 50. 5 drb. agyag
gyöngy Tariska Lajos kerületi bírósági 
tanácsostól Rimaszombat.

(Folytatjuk.)

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

Füleki TC—Törekvés 5:1 (3:1). —
Biró: Klein.

A Törekvés az első félidőben egyen
rangú ellenfele volt a divízió bajnoká
nak. Sok szép támadást vezetett, azon
ban csak egy végződött Tromka révén 
eredménnyel. Ezzel szemben az FTC 
csatárok rutinja három gólban nyert ki
fejezést. A II. félidőben a sérült Pohoc- 
ky és Tichy nagy hátrányt okoztak a 
csatársor akcióképessége szempontjából 
s igy sokkal jobban kidomborodott a 
hazai csapat fölénye. A Törekvés leg
jobbjai Ríz, Áron, Kocsis, Pohocky és 
Tromka voltak.

Utekácsi SK—Slovan 5:1.  — A Sok
tartalékkal kiálló Slovan nem birt ellen
állni a bajnokjelölt utekácsi csapat na
gyobb tudásának.

Elmaradnak a Párkányi TE—Tö
rekvés országos elődöntő mérkőzések.

A Törekvés táviratot kapott csütörtö
kön a Szövetségtől, amelyben arról ér
tesítették, hogy a vasárnap Párkányban 
lejátszandó PTE—RTSE országos elő
döntő mérkőzés elmarad. A távirat után 
levél is érkezett, amelyben közölték a 
törekvéssel, hogy a Párkányi TE-t — 
az állandó mérkőzés elhalasztási kérel
me miatt — az országos elődöntő mér
kőzések küzdelmeiből törülték. Ezekután 
tehát az országos elődöntő mérkőzések 
nyugati csoportjában csak a Rimaszom
bati Törekvés SE és a pozsonyi Ligeti 
SC csapatai fognak küzdeni. Mint isme
retes, az első mérkőzés Rimaszombat
ban lesz 1938. junius hó 6-án, pünkösd 
hétfőjén délután 5 órakor.

Miután igy a Törekvés vasárnap sza
bad maradt — kihasználni akarván az 
üres vasárnapot — lekötötte a Tiszolci 
SK jóképességü csapatát.

A Tiszolci SK elleni barátságos 
mérkőzés vasárnap délután 5 órakor

kezdődik a városkert melletti sport
telepen. Ezt megelőzőleg a Törekvés 
és Slovan ifjúsági csapatai játszanak 3 
órai kezdettel előmérkőzést.

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 ÓZS EF
szobafestő és mázoló. 

Rimaszombat Pokorágyi-utca 28. sz.

TP I q Í ]  A  a Masaryk-tér 25. szám
alatt lévő

emeletes ház.
Felvilágosítással szolgál: Fényes Ele

mér, Rimaszombat.

Nagy választék világmárkás 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.

Egy jó karban levő

varrógépet
keresek megvételre.

Cim a kiadóhivatalban.

6663—1938. szám.

Pályázat
a polgári iskolai épület vízve
zetéki és csatornázási munká

lataira.
Rimaszombat város nyilvános pá

lyázatot hirdet a költségvetésben 
részletesen felsorolt munkálatokra. 
Az árajánlatok lepecsételt zárt bo
rítékban „Árajánlat a polgári isko
la vízvezetéki és csatornázási mun
kálatokra" felirattal ellátva, legké
sőbb 1938. évi junius hó 22-én 
déli 12 óráig keil beadni a vá
rosi iktatóba, kizárólag csakis a 
város által kiállított nyomtatványo
kon, melyek ára munkálatok sze
rint 10'— Ké. Az árajánlathoz is
mert jónevü pénzintézet betétköny
vecskéjében 5%-os vádium csato
landó, mely nélkül az árajánlat 
figyelembe nem vétetik. Az áraján
latok felbontása 1938. junius hó 
23-án délután 3 órakor a város
házán nyilvánosan történik. A mun
kálatok 1938. junius hó 27-én 
adatnak ki és 1938. évi augusz- 
hó 25-éig föltétlenül befejezen- 
dők. A tervek és a részletes felté
telek megtekinthetők a városházán.

Rimaszombat, 1938. május 24.
Harsányi s. k. Dr. Eszenyi s. k.

v. jegyző jzői főtitkár. városbiró.

♦  I Látogasson meg vételkényszer nélkül!
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É rtesítés.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy 

Rimaszombatban, Gömöri-ucca 6. szám alatt levő Engel-féie

C IP Ő Ü Z L E T E T
átvettem. — Raktáron tartok úgy női-, mint férfi- és gyermekcipőket 
nagy választékban. — A nagyérdemű vevőközönség további támoga
tását kérve, maradok teljes tisztelettel _ ,F R A N K L  I.
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Olcsó áraim beszélnek! Győződjön m eg!

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


