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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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Kiss József-matinét
közvetít a szlovákiai magyar rádió Rimaszombatból junius 12-én, vasárnap

délelőtt 11 órakor.

A kötelességteljesités
egyik legszebb emberi feladatunk 
s mily boldog az az ember, aki a 
vállalt ügyek vagy éppen munka 
elvégzésében kötelességét híven és 
szinte erényszámba menően jól tel
jesiti. Éppen oly boldogtalan és 
önön lelkiismeretének vádoló sutto
gását halló, érző azonban az az 
ember, aki elmulasztja, vagy elha
nyagolja kötelességeinek teljesíté
sét, amivel nemcsak maga ellen, 
de vét esetleg azon embertársai 
vagy talán éppen a nagy Köz el
len is, akiknek és illetve amelynek 
érdeke a kötelesség nem teljesíté
se miatt sérelmet szenved.

Annak, aki valamely megbízatás 
folytán bármilyen funkció elvégzé
sét, becsületes teljesítését magára 
vállalta, tudásának és erejének 
megfeszítésével is azon kell lennie, 
hogy ebbeli kötelességét legjobb 
lelkiismerete szerint elvégezze, fel 
adatát maradéktalanul végrehajtsa.

Ebben, a kötelességteljesitésben 
mulasztást és hanyagságot csak a 
kevésbbé lelkiismeretes ember ré
széről tapasztalhatunk s az ilyen 
tapasztalaton okulva, nem lehet és 
nem szabad úgy egyénnek, mint 
talán éppen testületnek vagy a nagy 
Köznek, hogy érdekvédelmét eset
leg képviseletét ilyen kevésbbé 
lelkiismeretes emberre bizza, őt 
ügyeiben vagy munkaelvégzésben 
feladatok avagy kötelességek telje
sítése elé állitsa. r

Egyrészt az Élet számos köte
lességet ró reánk, másrészt az em
beri közösségben élés nyomán ter
heltetünk meg, megbízás folytán, 
nem mindig könnyűnek mondható, 
sőt gyakran terhes kötelességek
kel. Az előbbi kötelesség az élet
tel járó, ami elől ki nem térhe
tünk, az utóbbinak vállalása telje
sen tetszésünkre van bizva: vagy 
elfogadjuk, vagy nem. Ha azonban 
vállaltuk, elfogadtuk, akkor ne te
gyük ezt esetleg csak merő hiú
ságból, üres ambició kielégítésből 
csupán, hanem igyekezzünk leg
jobb tudásunk és lelkiismeretünk 
szerint becsületesen meg is felelni 
annak. Gyakran előre nem látott 
körülmények ideiglenesen, rövid 
időre meggátolhatnak, korlátozhat
nak kötelességünk teljesítésében, 
de ilyen esetben is mód adódik 
arra, hogy a tőlünk talán csak 
órákra terjedően elvárt feladat tel
jesítésére, vagy munka elvégzésére 
magunk részéről előzetesen helyet
test állíthassunk, nehogy ebbeli 
mulasztásunkkal fontos ügyek ked
vezőtlen elintézésének ódiumát ve

Ismeretes olvasóink előtt, hogy Kiss 
József költő édesanyjának síremlékét 
folyó junius hó 19 én, vasárnap délelőtt 
fél 12 órakor avatják fel a Rimaszom
bat határában lévő régi zsidó-temető
ben. — A szlovákiai magyar rádió igaz
gatósága eredetileg helyszíni közvetítés 
keretében akarta ismertetni a sirköava- 
tás egész menetét. A temető félreeső 
fekvése és egyéb technikai akadályok 
azonban meggátolták a terv keresztül
vitelét s igy a rádió igazgatósága a 
helyszíni közvetítés helyett Kiss József- 
matinét rendez folyó hó 12-én, vasárnap 
délelőtt pontosan 11 órakor, melyet a

gyük magunkra, vagy éppen igaz 
ügyek és közérdek sérelmeinek 
okozói legyünk.

A kötelességieljesités lelkiisme
reti kérdés. A magyar lelkiismeret 
viszont szent kötelességgé teszi min
den öntudatos magyarnak a magyar 
munkában való részvételt a magyar
ság ügyének tettekkel való, kitartó, 
minden akadályon át a legnagyobb 
energiával végzeft, áldozatos szol
gálatát, mert annyi szomorú ta
pasztalat s az olykor nem egészen 
önzetlenül mellénk állókban való 
csalódás is újból és újból azt iga
zolja, hogy mi csak önmagunkban 
bízhatunk, és éppen ezért nekünk 
kötelességeinket is a leglelkiismere
tesebben teljesítenünk kell.  ̂ ^

Városi közgyűlés.
Rimaszombat város képviselőtestülete 

pénteken délután a volt vármegyeház 
nagytermében tartotta meg júniusi ren
des közgyűlését, dr. Eszenyi Gyula vá- 
rosbiró elnöklésével. — A közgyűlés a 
legutóbb megválasztott öt városi tiszt
viselő eskü, illetve fogadalomtételével 
vette kezdetét, majd parázs napirend
előtti vitával folytatódott, amelyet a most 
megalakult rimaszombati „népfront" ne
vében dr. Bartos városbiró-helyettes 
provokált ki, az ülések terminusainak 
kitűzése, a jegyzőkönyv vezetése és hi
telesítése körüli anomáliákkal kapcso
latban. A szokatlanul heves támadás 
elültévei a Szentpétery-iparoscserkész
csapat segélyügye került a napirendből 
elsőnek szőnyegre, a tizenhatfőnyi és 
túlnyomórészt iparosokból és ipari mun
kásokból rekrutált „népfront" azonban 
minden osztályérdeket mellőzve, elve
tette a cserkészek 5000 ócska téglát 
jelentő kérvényét. A városházi életben 
uj politikai csoportosulásként jelentke
ző „népfront" (Micsuráék, kommunisták, 
szcc. demek, és agrárok) hangos bemu
tatkozása érthető feltűnést keltett a 
közgyűlésen, különösen pedig amikor a 
zárszámadás tárgyalásának megkezdésé
nél dr. Bartos megszokott fölényes te
norját még jobban felemelve, olyan ki

kassai rádióieadóáilomás hullámhosszán 
közvetít. A matinén Weinberger Tibor 
dr. tart előadást: „A költő anyjának 
síremléke" cimen, Feldmann Éva és 
Szabó Sári Kiss József verseiből sza
valnak, Makovits Jenő, Singer S. Leó 
rabbi és Márkus László, az emlékmű
bizottság elnöke, aktuális nyilatkozatok
kal szerepelnek. A matinét Juhász Ár
pád Író, a magyar rádió főszerkesztője 
vezeti.

Maga a sirkő-avatás, a már közölt 
módon, a következő vasárnapon, folyó 
junius hó 19-én délelőtt fél 12 órakor 
fog lefolyni.

tanitásban részesítette a város elöljáró
ságát (amelyben különben helyettes vá- 
rosbirói minőségben jómaga is helyet 
foglal), amilyenben még kevesen része
sültek ebben a sok vihart látott köz
gyűlési teremben. Nem kevesebb tör
tént, mint az, hogy a városi magyar 
párt szavazataival a városbiróhelyettesi 
székbe beválasztott s ezen szolgála
taiért 500 Ke havi tiszteletdijjal hono
rált dr. Bartos az 1937. évi városi zár
számadás elfogadása ellen szólalt föl, 
dacára annak, hogy a számadásokat a 
legapróbb részleteiben is felülvizsgálta 
már és helyesnek fogadta el a számta
lan városi bizottság, a tanács és még 
ennek tetejébe egy ad hoc szakértői bi
zottság s az ezen bizottságok munkájá
ban résztvett vitarendező városbiróhe- 
lyettes tiszte ellenére sem tartotta kö
telességének észrevételeit a bizottsá- 
gosdi idején bejelenteni, hanem még a 
tizennégynapos közszemlére tétel idejé
nek elmúltával sem közölte elől járótár
sai val, vagy a bizottságokkal, hogy a 
zárszámadások egyes tételei ellen alaki, 
vagy anyagi kifogásai vannak. Mind
ebből látható, hogy dr. Bartos politikai 
érdemszerzés céljából rendezte meg a 
prágai pártközpontok utasítására Ösz- 
szeházasodott „népfront" élén a zár- 
számadási vitát, a noteszéből felolvasott 
10 — 20 koronás tételekkel ugyanis csak 
hangulatot tudott kelteni, érvek azonban 
nem születtek ebből a hangulatkeltés
ből, ennek dacára azonban a „népfront" 
15 szavazattal a városi magyar párt 13 
szavazatával szemben mégis elvetette a 
zárszámadást s azt egy újabb ad hoc 
bizottság elé utalta, ismételt átvizsgálás 
céljából.

Ilyen zárszámadási leszavazás még 
nem történt a rimaszombati képviselő- 
testület életében s még kevésbé, hogy 
a felelősségben erkölcsileg is egyetem- 
legesen osztozó egyik városbiró csinált 
volna frontot az elöljárósággal szemben, 
amikor tudvalévőén dr. Bartos mint 
első v á ro sb iró -h e ly e ttes ,  nemcsak 
résztvesz a városi ügyek vezetésében és 
irányításában, hanem tagja ezenfelül 
minden egyes bizottságnak s igy tudo
mással kell bírnia a város minden 
apró-cseprő ügyéről, a köteles ellenőr
zést tehát esetről-esetre azonnal kell 
elvégeznie, amint az ügyek a bizottsá
gok rostáin jelentkeznek, a városi ad
minisztráció ellen azonban tudomásunk

szerint egyetlen egy alkalommal sem 
érvényesített ellenvéleményt, vagy kifo
gást, mostani közgyűlési kirohanásáig, 
amelyet ennélfogva tisztán politikai ma
nővernek kell tekinteni és pedig mint 
az autonomista mozgalommal szemben 
jelentkező „népfront" harcos bemutat
kozását, amely a város politikáját irá
nyító erők uj átcsoportosítását vonhatja 
maga után.

Kétségtelen, hogy a városi magyar 
pártnak a kellemetlenül ható leszava
zást nem kellett volna elszenvednie, ha 
a párt tagjai közül négy kényelemsze
rető és fegyelmezetlen városatya indo
kolatlanul távol nem marad a közgyű
lésről.

A viharos jelenetekben bővelkedő 
zárszámadási vita lezárásával a polgári 
iskolai vízvezeték és csatornázás ügyé
nek tárgyalására tért át a közgyűlés, 
egyhangúlag megszavazva a tanácsi elő
terjesztést és egyben felhatalmazta az 
elöljáróságot a szükséges pályázat kiírá
sára és a munkálatok sürgős kiadására, 
hogy a tanév elejére elkészüljenek a 
szükséges építkezések.

A Főtér-járdáinak aszfaltozását is egy
hangúlag megszavazta a közgyűlés, a 
szabályrendelet szerinti előléptetésre ja
vasolt tisztviselők ügyében azonban már 
rostálást végzett, amenyiben a „nép
frontnak" nem szimpatikus tisztviselők 
előléptetését a többség nem szavazta 
meg.

A volt Szoyka-féle sertéstelep telek
könyvi ügyének, a Pokorágyi és Nagy- 
hid uccáknak és a Kispást-térnek és a 
Drucker-vendéglő melletti uj ucca sza
bályozási terveinek egyhangúlag történt 
elfogadása után a kerületi munkásbiz- 
tositó székházépitési ügyének tárgyalá
sára tért át a közgyűlés, dr. Bartos he
lyettes városbiró azonban ezzel kapcso
latban a tanácsi előterjesztés elnapolá
sát indítványozta arra hivatkozással, 
hogy a készülő kisebbségi statútum kö
vetkeztében számítani lehet a kerületi 
bíróság területének kibővítésével s ez- 
esetben a jelenlegi törvényszéki palotát 
az igazságügyi kormány kénytelen lesz 
megfelelő uj épületekkel kiegészíteni, a 
betegsegélyző által igényelt telekre te
hát a törvényszéknek esetleg szüksége 
lehet. A közgyűlés szavazattöbbséggel 
az elnapolás mellett döntött.

Dr. Eszenyi másirányu sürgős elfog
laltsága miatt ezután eltávozott az ülés
ről és helyette dr. Bartos vette át a 
közgyűlés folytatólagos vezetését. A Sen- 
ka-féle ház megvételére vonatkozó ta
nácsi javaslatot a „népfront" leszavazta, 
majd gyorsított tempóban megszavazott 
egész sereg adminisztratív ügyet és en
nek ledarálásával, a városi magyar párt 
szavazataival, egyhangúlag a jogügyi bi
zottság iagjává választották dr. Ragályi 
Antal ügyvédet, majd megszavaztak 
ugyancsak egyhangúlag három vendég
lői koncessziót, a Rimaszombati Polgári 
Körnek ugyanilyen koncesszió engedé
lyezése iránti kérvényét azonban, maga
sabb politikai érdekből, érthetetlen mó
don leszavazták. Megszavazták a tanács
nak dr. Törköly József díszsírhelyére vo
natkozó indítványát is, ebben a szava
zásban azonban a szoc. demek, kommu
nisták és Micsura-párti városatyák, szin
tén a magasabb politika érdekéből, tün
tetőleg nem vettek részt. A népfront vi
lágnézeti magatartására legjellemzőbb az 
az eset, amely a magyar közművelődési 
bizottság egyik tagsági helyének bétől-
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tésével kapcsolatban történt. A tanács 
a járási közművelődési bizottság egy
hangú jelölése alapján Raschka Lajos 
rimaszombati r. k. káplánt kanditálta 
erre a bizottsági tagságra, a kommunis
ta városatyák azonban Morvay Gyula 
rimaszombati polg. isk. tanárt, az ismert 
baloldali irőt ajánlották helyette s mi
után a kommunista indítványt a katoli
kus Micsura-párti városatyák is magu
kévá tették, Raschka káplán kibukott a 
bizottságból. A Micsura-párt ezzel be
igazolta, hogy katolikus-párt létére elő
térbe helyezi a pártérdekeket az egy
házi érdekeknek. — A közgyűlés a tég
lagyári kemence és melléképületeinek 
lebontásával kapcsolatos tanácsi indít
vány tárgyalásával ért véget. A közgyű
lés beszüntette a bontási munkálatokat 
s a téglatelep ügyeinek felülvizsgálására 
négytagú bizottságot választott.

Magyar gyermek 
magyar iskolába!

A  m a g y a r  s z ü lő k h ö z !
Amint az újságokból olvassuk, 

az iskolai referátus rendelkezése 
alapján az idei iskolai év junius hó 
22-én véget ér, s 23—24-én, két 
napon át tartatnak a beiratások.

Mint minden behatásoknál, úgy 
most is azt hangoztatjuk:

„Magyar gyermek magyar 
iskolába való!"

Mert csak anyanyelvén sajátíthatja 
el az alapismereteket s azok elsa
játítása után már könnyedén tanul 
bármily más nyelvet. Aki az anya
nyelv helyett más nyelven szerzi 
meg kiskorában az ismereteket, az 
fél ember marad, mert nem bir 
teljesen az ismeretek tárházába be
hatolni s egész életén át önvád 
mardossa nemcsak a szülőt, hanem 
a gyermeket is az elhibázott iskoláz
tatás miatt.

Magyar gyermek magyar isko
lába ! Hangoztatjuk ezt most külö
nösen a készülő uj nemzetiségi

A ratkői vasút következménye.
Irta: Plentzner Frigyes.

Lázasan tervezték a tornaljai-rákos- 
ratkói vicinális vasutat.

Rengeteg hosszadalmas levelezés, al
ku, állandó bankett, ankét, eszem-iszom 
s egy kibontakozó részvénytársaság kon
túrjai előzték meg magának a tervnek 
megszületését. Jézusmáriám, mi lesz itt 
akkor, ha a terv testet ölt?! Talán 
örökös ökörsütés, ébresztőül mindennap 
ágyulövések, esténként óriási örömtüzek 
a környező dombokon, cigányzenével, 
körtánccal s tudja az ég mi mindenféle 
motoszkált a jámborok fejében Tornai
jától Ratkóig.

Néhány hét múlva jött a bomba! 
Nem erre vezetik a vasutat, hanem Ba
logtól fölfelé a Dereneken á t ! Ha kell, 
átfúrjuk a hegyet, vagy óriási sikló 
szállítja fel és le az egész vasúti garni
túrát, de a vasútnak arra kell mennie, 
mivel magasabb érdekek ezt úgy kí
vánják.

Erre a rémhírre jött a futkosás : al
ispán, főispán, képviselő urak közbe
jöttével egészen a miniszterig. Ez sem 
volt kutya 1 Sok gyűlés, sok bankett, 
sok tiltakozás s minden ilyen csopor
tos mozgalomnak, csoportos muri lett 
a vége. Gyöngyös, Miskolc, Tálya, Mád 
soha annyi hordót nem gurított a szép 
Gömörnek ebbe a két kies völgyébe, 
mint az Urnák 1907., 1908. és 1909. 
esztendejében.

Gyalogos cigány küldöncök, fuvarosok, 
sonkolyosok vitték, hozták a híreket, 
hogy hát, igy-amugy, már láttak kubiko
sokat Otrokocs körül. Fehérpiros ruda
kat cipelő mérnökök futkosnak Harká- 
cson, húzzák a hosszú láncot, mellyel 
rendre mérik a vasút helyét, utánuk 
a kubikusok hányják a földet magas 
töltésbe, mivel a vasút csakis töltésen 
futhat. Békák brekegnek a vizes göd
rökben, sőt egy fuvaros megesküdött, 
hogy már káka is nő benne.

törvény alapján is, mely a magya
roknak mindenféle állami és más 
alkalmazásnál a magyarság száza
lékának megfelően biztosítékot akar 
nyújtani. Ha gyermeked másnyelvü 
iskolába iratod be, az már nem le
het százszázalékos magyar.

Magyar gyermek magyar isko
lába! Nem lehet az kifogás, hogy 
az államnyelvet nem tanulja meg. 
Az államnyelvet ott is elsajátíthat
ja. Tudtunkkal már a II. elemiben 
kezdi el az államnyelv tanulását s 
ha nyelvérzéke van, könnyű szer
rel elsajátíthatja az iskolában úgy, 
hogy az életben bármely alkalmaz
tatásban megállhatja helyét az ál
lamnyelv és anyanyelv tudásával. 
Ha az elemi és polgári iskolai ta
nulmányai után folytatni akarja a 
tanulást, akkor nyitva az ut a köz
társaságban létező magyar intézet
be : gimnázium, felső ipariskola, 
földmivesiskola, tanitóképezde stb.

Magyar gyermek magyar iskolába!
Mert akaraterős, fajához, 
nemzetéhez ragaszkodó ál
lampolgár csak az lehet, 
aki magyar létére magyar 
elemi iskolában nyerte az 

első oktatást.
Vegyünk példát a csehektől, szlo
vákoktól, németektől, akik minden
felé azt hangoztatják, hogy csak 
az anyanyelven nyert oktatás ma
radandó.

Magyar szülők, ti hozzátok szó
lunk a haldokló iskolai év végén ! 
Ha nem tettétek eddig azt, hogy 
gyermekeiteket magyar iskolába 
járattátok volna, úgy gondolkozza
tok és nyíljon fel a szemetek a 
közelgő uj iskolai évre való beira
tásnál, fogjátok kézen gyermekei
teket s vigyétek a magyar iskolá
ba. Saját lelkiismereteteket nyug-

No hát nem igaz, az egész csak mese.— 
Szólott a kövii szalonnás. Tegnap Ba
logon beszélték, hogy már fúrják a 
Dereneket. Borzasztó nagy fúrók, gépek 
hevernek az utmentén Bugyikfalán, a 
Derenek oldalában pedig recseg, ropog 
a mészkő. A szilistyeieknek megenged
ték, hogy ingyen hordhatják a mész- 
kemencékbe, csak úgy nyikorog a sok 
szekér, lehallani egészen Balogig — 
hogy disznóznak azok a szilistyeiek. — 
Ott azt mondták, hogy: ha Kövii- 
völgye a fejetetejére is áll, az ő völ
gyükön fog menni a vasút, hiszen azt 
a kis hegyet átfúrni gyerekjáték s hogy 
a költség kisebb legyen, a kovácsok 
írásban bejelentették, hogy a fúrókat 
ingyen fogják élesíteni.

Borzasztó konkurrencia, mellyel szem
ben a köviivölgyiek nem tudnak semmit 
sem produkálni, csupán a Rimamurány 
háta mögé bújnak. Nagy urak vannak 
ott, majd verekednek azok 1

A szalonnás azt is állította, hogy a 
gesztesiek két krajcárral felfogják emel
ni a cseresznye árát, mivel annyi nép 
lesz ott a fúrásnál, hogy az kieszi az 
egész környéket. Akinek pedig gesztesi 
cseresznye keli, az fizesse meg 1

Ezek a lázas izgalmak három évig 
tartottak. Az ankétok már permanensek 
lettek s volt olyan tömeg részvény-vá
rományos, ki lassan megcsömörlött a 
csigatésztalevestől, rántott csirkétől — 
egyéves kappantól — és sztrapacskától. 
Mig azonban fáradt gyomra párhuza
mosan fáradt ki agyával, kifáradt az 
egész terv is s az elgondolt gyönyörű 
terv halvány mécsként kezdett világí
tani a jövő sötétjében. Elhallgatott min
den. Az izgalmak elültek, a fúrókat nem 
kellett élesíteni, a harkácsi békák hiába 
várták a vizet, a nyírvidéki harcsabaju- 
szu kubikosok gödreiben.

A hir azonban már az első évben, 
túlterjedt a vármegye határán, bezörge
tett minden vasútépítő iroda ablakán s 
hogy a konkurrencia ne legyen fürgébb, 
ha az árajánlati felhívás napvilágot lát,

tátjátok meg ezzel a cselekedettel, 
gyermekeitek jövőjét biztosítjátok 
s fajotok iránti tartozástokat is le- 
rójjátok ezáltal.

Beiratások
a helybeli állami körzeti polgári iskolá
ban az 1938 — 39. tanévre folyó évi junius 
hó 23. és 24-én lesznek az itteni inté
zet rajztermében (I. emelet) mindennap 
délelőtt 9—12 óráig és délután 15—17 
óráig.

Az állami körzeti polgári iskola I-ső 
osztályába csak azon tanulók vehetők 
fel, akiket arra az elemi iskola tantes
tülete alkalmasnak minősit. Az uj tanu
lók a beiratásnál szüleik, vagy azok he
lyettesei kíséretében tartoznak megje
lenni, mikor is felmutatják:

1. Anyakönyvi kivonatukat (keresztle
velüket.

2. Utolsó iskolai bizonyítványukat és
3. Állampolgársági bizonyítványukat.
A magántanulók vizsgaengedély iránti

kérvényeiket folyó évi szept. hő 1-éig 
nyújtsák be az iskola igazgatóságához.

A felvételi vizsgák engedélyezése 
iránti kérvényeket az iskola igazgatósé 
gához folyó évi junius hó 22-ig kell be
nyújtani. Felvételi vizsgák junius 22. és 
23-án lesznek.

A tanítás a polgári iskolában ingye
nes. Beiratási dij 10 korona, mely alól 
csak szegénységi bizonyítvány alapján 
menthető fel a gyermek, szüleinek Írás
beli kérésére. A beiratkozó tanuló ezen
kívül 1'20 K5 biztosítási dijat és ön
kéntes adományokat fizet.

Más iskolakörzet tanulói a Körzeti 
Iskolatanács határozata értelmében az 
iskolai dologi kiadások fedezésére évi 
30 koronát fizetnek.

Figyelmeztetjük az iskolakörzet szü
lőit (Rimaszombat, Tamásfalva, Alsó- 
pokorágy, Zeherje, Bakti, Jánosi), hogy 
a beírások csak ezeken a napokon lesz
nek. Kérjük : ne mulasszák el idejeko
rán beíratni gyermekeiket, mert az ilyen 
mulasztásért a szülő a felelős.

Pótbeiratás sem most, sem az uj tan
év kezdetén nem leszl

Elegendő jelentkező esetén a jövő 
tanévben is megnyílik az egyéves to
vábbképző tanfolyam. Beiratási dij itt 
is 10 Ke. Évi tandíj 100 Ke. Ezenkívül

megjelentek a völgyekben a különböző 
megbízottak. Volt közötte mindenféle 
fajta : szerény, alázatos, magaslóról be
szélő és senkivel sem törődő önhitt. Ez 
az utóbbi típus volt az én emberem. 
Hosszú, nyurga fráter, nagyokat lépő és 
borzasztóan ordító trasszirozó mérnök. 
Egy tucat figuransával egyetemben ke
resztülgázolt mindenen, búzán, rozson, 
kenderen, réten, erdőn és temetőn. így 
történt, hogy keresztülgázolt apám erdő
gondnokságán is, annak legszebb töl
gyesében akkora vonalat vágatott ki, 
hogy bátran országúinak is nevezhetnők. 
Mindezt tüneményes gyorsasággal tette 
s mire a jó öreg feleszmélt, már a har
madik falu határában sürgött-forgott, 
buzgó léptekkel tiporva, a lenföldek 
szemethizlaló smaragdzöld tengerét.

Hű, lett ebből nagy zri 1 „Szaladt a 
sokaság nyomban, hogy lelője." Rábe
csülni a kárt. Ha már nincsen vasút, 
legalább van egy mérnök, akit nyársra 
lehet huzni. Majd fizet, ha szorul a 
kapcája 111

A mi emberünk azonban gyors dolga 
végeztével összepakolt s eltűnt mint a 
füst, magaután hagyva vagy 1500 földbe
vert karót, egy tucat füstbement, lenből 
szövendő lepedőt, néhány mázsa búza 
állapotában összetiport nullás lisztet, 
egy csomó napszámbért, melyet majd 
a firma fog kifizetni. De hogy snajdig 
volt, az tagaghatatlan. A szövetkezetben 
ezressel fizetett, de mert nem tudták 
felváltani ott is adós maradt: koszt és 
italok 314.—, lakás 60.— összesen te 
hát 374 koronával. „Majd kifizetem, ha 
a vasutat építjük." Szólt és eltávozott.

Nyolcadikba mentem, érettségi előtt. 
Apám megbizott, hogy ezután a sarla
tán után mérjem fel azt a vonalat, me
lyet ő az erdőben kivágatott. „Minden
napra kapsz 1 koronát. Elvállalod?" 
Miaz, hogy miaz, elvállalom-e? Naponta 
egy korona, egy érettségi előtt álló 
diáknak? Még a poklok mélységét is 
megmértem volna ennyi pénzért, a nagy 
vakáció unalma alatt.

biztosítási dijat és önkéntes adományo
kat kell fizetni.

Más körzeti tanulót a KIT csak a szü
lők által beadott kérvény alapján veszi 
fel, ha lesz elegendő hely. A kérvénye
ket a Körzeti Iskolatanács címére (Ri
maszombat, állami körz. polgári iskola) 
kell beadni junius 15-éig. Más iskolák 
tanulóit a továbbképző tanfolyamba 
csak abban az esetben veszi fel a KIT, 
ha lesz elég hely.

K ü lö n ö s  ö n g y i lk o s s á g i  ok.
Mi minden kergethet embereket öngyil

kosságba ! Milyen különféle okok kész
tethetik az embereket az élettől időelött 
való megválásra! Az idők folyamán száz 
és száz öngyilkossági esetről tudok, ezek
nek nagyrészénél szerelmi csalódás volt a 
halálbamenekülés oka. Tudok azonban 
esetet, amikor a fiatal asszony azért lett 
öngyilkos, mert férje a déli étkezésnél a 
káposztás tésztát lekritizálta. Egy másik 
esetben férjuram azért menekült a halál
ba, mert nyakkendőjét soha sem tudta 
neje tetszésére megkötni.

Az is előfordult már, hogy egy bojtár
gyerek ostorának gyenge pattogása miatt 
követett el öngyilkosságot.

Mondom, sok mindenféle, különösnél kü
lönösebb okot ismerek, de olyat, mint leg
utóbb, még soha nem hallottam.

Egy öngyilkos rendőrhatósági megmo- 
tozása alkalmával a következő tartalmú 
levelet találták a hulla zsebében:

„Szomorú körülmények kergettek a ha
lálba. Ugyanis elvettem egy özvegyet, 
akinek felnőtt leánya volt. Az apám gyak
ran meglátogatott bennünket és beleszere
tett a mostohalányomba, kit végül felesé
gül is vett.

Ezek után az apám leit a vöm és mos
tohaleányom az anyám, mert ö volt az 
apám felesége.

Feleségemnek egy fiúgyermeke szüle
tett, aki az apám sógora lett, nekem pe
dig a nagybátyám, mert ö volt a mosto
haanyám testvére. Az apám feleségének, 
vagyis a mostohaanyámnak szintén szü
letett egy fia, aki természetesen az én 
mostohatestvérem lett és egyúttal az uno
kám is, miután a mostohaleányomnak a 
fia volt.

A munkásokat az uradalom fizette, 
azonban féltő gonddal én válogattam 
meg, az emberi korhatár küszöbéről s 
jaj volt annak a szerencsétlen öregnek, 
aki fürgébben ugrott, mint ahogyan azt 
én kiszámítottam, hogy ennek a mun
kának addig kell tartani, amig az 50 
krajcárok egy áttört leánygyiirü és egy 
sötétkék, vékony, csikós fehér vászon
ruha árára nem szaparodnak fel. Ezt a 
ruhát ugyanis sóvárgó szemmel gusz- 
táltam a rimamurányi resti kis vegyes 
kereskedésében, ahol lókefétől fogkeféig, 
teasüteménytől gyömbérig, ördöghájtól 
Hoffmanncseppig, bányászköténytől kék 
csikkal díszelgő, fehér vászonruháig, 
mindent lehetett kapni.

Ha néha-néha a nagy meleg egy 
üveg sörre bekényszeritett ebbe az üz
letbe, szemem rátapadt erre a gyönyörű 
ruhára, mely ruhaakasztón lógott az 
üzlet menyezetéről s minden ajtónyitás
ra lengett, lebegett, mint a tanító ur 
gyermekkori lenge magyarja, melyet 
magas karón, madárijesztőül akasztott 
ki kenderföldje közepén. Hát még, ha 
az ajtót nagyon kinyitotta valami ben- 
fentes altiszt, vagy pláne mérnök és az 
észbontó ruha lassan megfordult hossz- 
tengelye körül, testemen bizsergés fu
tott végig s lelkemben egy titkos foga
dalom született: „Enyém leszel, az Is
ten engem úgy segéljen 1“ És az enyém 
lett. Megvettem azon az áron, amit kér
tek. Nem alkudtam, mert féltem, hogy 
valaki rám veri az árát. Csak ide vele, 
ide gyorsan, kabátom alá kaptam és 
rohantam vele haza.

Amikor otthon kiteregettem, ott ért 
az első csapás. Apám nem akart nyíl
tan lehűteni, azonban meghallottam, 
amint anyámnak súgta : „Lelkiösmeret- 
lenség, ilyen ruháért ennyi pénzt el
venni." Ez kissé meglepett, hiszen az 
egész család nagy örömmel üdvözölte 
álmaim álmát, a mesés ruhát, melyet 
első keresetemből, önállóan magam vet
tem magamnak. Eh, ósdi ember az 
öreg, gondoltam magamban, mit ért ő
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így feleségem lett az öreg anyám, mert 
5 az anyám anyja volt és egyidejűleg 
voltam a férje és unokája is.

És miután az öreganyám férje én va
gyok, igy én vagyok saját magamnak az 
öregapja.u

Nohál! Ilyent azután keveset produkál 
az Élet, azaz hogy inkább a Halál, ön 
gyilkossági ok: saját magának öregapja- 
sdga. Szinte tragikomikus az eset. Nos,
nem ?

OTvgUS.
Egyházfelügyelőválasztás és beik

tatás. Az osgyáni várkastély történelmi 
nevezetességre szert tett egykori urai
nak a Bakosok, a Korponayak kegy- 
urasága, illetve felügyelősége alatt a 
virágzás magas fokára emelt nagymultu 
osgyán-kereszturi ágostai hitvallású ev. 
egyház a megüresedett egyházfelügyelői 
tisztségre egyhangú lelkesedéssel Járossy 
Mihály, volt balogpádári, pár év előtt 
nyugalomba vonult s városunkban lete
lepedett evangélikus lelkészt választotta 
meg. Beiktatása folyó hó 19-én délelőtt 
10 órai kezdettel fényes egyházi ünne
pély keretében az ősi egyház nemrég 
megújított hatalmas templomában lesz 
megtartva.

Aranylakodalom. Párját ritkító, ben- 
sőségteljes, szép ünnepség folyt le f. hó 
4 én Füleken. A városunkból származó 
Benkó János nyug. elemi iskolai igazga
tó tanító és neje Rábely Ilona e napon 
tartották aranylakodalmukat, amit az tett 
párját ritkitóvá, hogy a nagyszámú le
származó és oldalrokonok között, szel
lemi és testi erejének teljes épségében, 
megjelent az aranymenyasszony 93 éves 
édesaíyja, id. Rábely Miklós, a világ leg
öregebb aktiv nyomdásza, városunk köz- 
becsfilésben álló legidősebb polgára is. 
Az aranylakodalmas pár szombaton dél
előtt az ünneplő rokonsággal egyetem
ben a Szent-Ferenc rendi szerzetesek 
ősrégi templomában szent-misét hallga
tott, amelynek végeztével a miséző pap 
megáldotta a harmonikus, szép családi 
életet élő s emberi hivatását, rendelte
tését minden tekintetben példásan be
töltő, Fülek és vidéke társadalmának 
tiszteletében és szeretetében álló arany
lakodalmas párt. Istenházából hazatérve, 
az aranynász ünneplő népe lakoma ke
retében örvendezett az örömnapnak s 
C'aládi boldogság közepette meleg sze
retettel vette körül a félszázados, kedves 
házasokat és táncra hangolódva, bizony
bizony még „Miklós-bácsi“,a család nesz

kék csikós, fehér ruhához ? És elmerül
tem ruhám bámulatában a nagy tükör 
előtt, s gyönyörrel gusztáltam, hogy 
mily nagyszerűen áll rajtam, mintha 
csak reám szabták volna.

Másnap — vasárnap volt — felvet
tem a ruhát s abban tetszelegtem nap
n a p  mellett mindaddig, amig anyám 
reám nem szólt, hogy a ruha már 
szennyes, ki kell mosni. Juj, milyen 
s z é p  lesz az első mosás után — gon
doltam magamban — hiszen mindig azt 
hallottam otthon, hogy a vászon mosás 
után lesz szép.

És a ruhát kimosták. Gonddal kiva
salták s én gyönyörködtem gyönyörű 
fényében, melyet mosás után kapott.

A következő vasárnap, valami uzson
na volt a papáknál. Szép lányokat hív
tak össze a vidékről s az én szivem 
előre repesett annak a nagy hódítás
nak, melyet egyréazt ruhámnak fogok 
köszönhetni, de meg érettségi előtt álló 
fiatal ember, jövendő erdőmérnök, biz
tos állás Coburgnál: Herz willst du 
noch mehr? Ki is húztam magam ha
talmasan. — A hóditó ruha felöltésére 
került a sor. Húzom a nadrágot. 
Jézusmáriám ! Feszült a lábszáramon, 
alul bokán felül ért, mint egy ág
ról szakadt csavargón. — A kabátba 
alig fértem bele, majdnem szétrepedt a 
hátamon, ujjai pedig jó 5 centiméterrel 
rövidebbek lettek. A mellény egysze
rűen nem ment össze rajtam. Az egész 
ruha teljesen összezsugorodott a mosás
ban s én ott álltam üdén, kiszépitve, 
magyaros lengén, ruha nélkül, porba- 
sujtott reményekkel, összetörve, mint 
egy párját vesztett bús gerlice. Testvé
reim kinevettek, apám, anyám fejét 
csóválta. Ez volt reám nézve a ratkói 
vasút borzasztóan szomorú következ
ménye.

tora is fordult egyet-kettőt. Az arany
lakodalmas párt személyesen, táviratban, 
levélben számosán üdvözölték, mi is a 
szülőföld szeretetteljes együttérzését s a 
földiek jókívánságait tolmácsoljuk nekik.

Feldmann Éva szavalóestje. Feld- 
man Éva, aki kitűnő szavalataival s a 
műkedvelő színpadon való nagysikerű 
fellépéseivel annyi szép estet szerzett 
városunk közönségének, rövidesen vég
leg elköltözik Rimaszombatból. Ebből 
az alkalomból a helyi Községi Magyar 
Közművelődési bizottság felkérte Feld
mann Évái, hogy búcsúzóul egy önálló 
szavaló-est keretében lépjen még fel. 
Feldmann Éva a felhívásnak eleget tett 
és a szavaló-estre folyó hó 25-én, szom
baton este fél 9 órakor kerül sor a 
Polgárikor nagytermében, Marosy Mihály 
közreműködésével. — A szavalóest iránt, 
melynek műsorát az előadó Ady Endre, 
Kiss József, Petőfi Sándor, Győry Dezső, 
Emil B. Lukáé és Laco Novomesky ver
seiből és két páros jelenetből állítja 
össze, már most nagy érdeklődés mu
tatkozik s annak részletes műsorát leg
közelebb ismertetjük.

Húszéves találkozó. A rimaszombati 
régi egyesült protestáns főgimnázium
ban húsz évvel ezelőtt érettségizett if
jak folyó hó 4-én tartották fogadalmas 
húszéves találkozójukat városunkban. A 
találkozón alig húszán jelentek meg a 
régi osztálytársak közül. A találkozáson 
összegyülekezettek a szokásos banket
ten bensőségteljes melegséggel elevení
tették fel diákköri élményeiket s Győry 
Dezső, a Magyar Újság felelős szer
kesztője felolvasta hangulatos visszaem
lékezését. A négy X felé haladó öreg
diákok lerótták kegyeletük adóját elhalt 
volt tanáraik és tanulótársaikkal szem
ben s tisztelgő látogatást tettek még 
életben levő rimaszombati lakos két ta
náruknál, valamint a régi alma méter
ben.

Halálozások. Pünkösd második nap
ján temették Budapesten, a farkasréti 
temetőben Horváth Árpádot, a budapesti 
főállampénztár nyugalmazott főigazgató
ját, a vaskoronarend III. oszt. lovagját. 
Kiterjedt család gyászolja az érdemekben 
megőszült férfiút, többek között testvér- 
öccse, Horváth Zoltán nyug. tanár, la
punk belső munkatársa is.

„Sarolta néni" meghalt. Nádassy 
Sarolta óvónő, a rimaszombati „Gizella" 
kisdedóvóintézet hosszú éveken át volt 
vezetője folyó hó 1-én Nyíregyházán 
egynapi szenvedés után, 76 éves korá
ban elhalt. A kedvesmodoru, finom lel
kű óvónő egész generációkat részesített 
kisdedóvói gondviselésben, akik mindig 
szívesen emlékeznek a rajongásig sze
retett „Sarolta néni“-re. A megboldogult 
halálának hire városunkban őszinte rész
vétet keltett. Holttestét a nyíregyházai 
családi sírboltban folyó hó 3-án helyez
ték örök nyugalomra.

Csecsemő holttest a kofferben. 
Molnár Mária 22 éves korláti munkás
leányt f. hó 1-én gyermekágyi lázzal szál
lították be a rimaszombati kórházba. 
Miután újszülött gyermekéről nem tu
dott elfogadható magyarázatot adni, a 
csendőrök átvizsgálták lakását és ott 
egy kofferben begyömöszölve találták 
meg a csecsemő hulláját. Az ügyészség 
intézkedésére a parányi holttestet fel
boncolták.

Szabadtéri szinpadavatás a Polgári 
Körben. Pár héttel ezelőtt még csak az 
elképzelésről irtunk, ma már a megva
lósulás stádiumáról Írhatunk. A haladó 
szellemű vezetőség gyors elhatározással 
valósítja meg programját s bátor erőfe
szítéssel igyekszik a Kör kulturális és 
anyagi megerősödését biztosítani. Egy
két lépéssel ismét előbbre jutott célki
tűzésében. A kellemes, szép helyen, poé- 
tikus, festői környezetben, fenyőfák il
latot permetező légkörében épült sza
badtéri színpad és táncparkett valami 
nagyszerű hatást, örömet, életkedvet 
gyakorol a szemlélőre. A felavatás szom
baton, junius 18 án lesz, változatos prog
rammal, este fél 9 órai kezdettel. — A 
műsorszámon a dalárda is szerepel és 
bemutatja a komáromi pünkösdi dal
versenyen hatalmas sikerrel előadott 
versenydarabját is. A rendezőség egyet
len kívánsága csupán csak az, hogy a 
hétköznapok sivár és egyhangú órái után 
olcsó és kellemes szórakozást nyújt
hasson a kör tagjai és vendégeinek. — 
Belépődíj nincs, a tánchoz dzsessz mu
zsika lesz, vacsorát a házfelügyelőnél 
is lehet előjegyezni.

A komáromi IV. országos magyar 
dalosönnepet Pünkösd ünnepén tartot
ták meg Komáromban s azon Gömörből 
résztvettek a következő dalárdák : Ri
maszombati Magyar Dalegylet, elnök : 
Sichert Károly, karnagy: id. Halász Jó
zsef. Rozsnyói Dalegylet, elnök: Pohl 
Károly, karnagy: Román János. Tornai
jai Magyar Dalegylet, elnök : Tornallyay 
Zoltán, karnagy: Halász István. — A 
gömöri dalárdák teljes sikerrel szere
peltek, közülök a Tornaijai Magyar Dal
egylet pompás énekét rádió utján is 
élvezhettük. Mindannyian elismerő ok
levelet nyertek. A legalább negyven év 
óta dalárdistákat a Dalosszövetség ki
tüntetésben részesítette s köztük foglalt 
helyet Perecz Samu, koszorús dalárdánk 
büszkesége, a magyar dal egyik lelkes 
szeretője és a dalegylet nagyérdemű 
örökös elnöke is.

Az Egység himnuszát megzenésitet- 
ték. Márkus László főszerkesztőnk „Ma
gyarnak lenni..." cimü, a csehszlovákiai 
egyesült magyarpárti lapok valamennyi
ében megjelent lelkeshangu költeményét, 
az Egység himnuszát Németh István 
László, a pozsonyi dóm kiváló karnagya, 
a hírneves zenész és zenepedagógus 
megzenésitetie s a himnusz kottáját a 
Prágai Magyar Hírlap, Uj Hirek, Baráz
da pünkösdi számukban közölvén, a 
himnuszt pünkösd vasárnaptól kezdve 
Szlovákia-szerte dalolják, ahol csak ma
gyarok laknak. A kotta irodalmi folyó
iratainkban is megjelenik, de hangsze
relve külön is sokszorosítják.

A rimaszombati Ferenczy-iparos- 
cserkészraj jubileuma. Az agilis cser
készmunkájáról közismert rimaszombati 
Ferenczy- iparoscserkészraj pünkösdkor 
nagyszabású táborozás keretében ünne
pelte meg fenállásának ötödik éves for
dulóját, a pokorágyi Kőkút melletti tá
borhelyen. A cserkészraj rendezői már 
szombaton kezdték meg a sátortábor 
építését, amelyet rövid idő alatt ideális 
cserkésztáborrá szereltek és díszítettek, 
föl. A raj tagjai a Rimaszombatban tar
tózkodó többi cserkészrajokkal együtte
sen vasárnap reggel résztvettek a külön
féle felekezetek templomaiban rendezett 
istentiszteleteken, majd a Polgári Kör
ben megtartott gyülekezés után Mako- 
vits Jenő vezetésével testületileg vonul
tak Ferenczy István szobra elé, amelyre 
a város színeivel diszitett cserkoszorut 
helyeztek el, egyperces néma tisztelgés 
mellett. A kegyeletes aktus után katonás 
rendben meneteltek a cserkészek Poko- 
rágyra, ahol ekkorára már pompás ebéd
del várt reájuk a cserkésszakácsok kü
lönítménye. Délután három órakor szép
számú közönség jelenlétében kezdődtek 
meg a műsorra vett cserkészversenyek 
és játékok, amelyek hétfőn is folytatód
tak s a délutáni eső miatt csak a 12-i 
szabadkai-erdei majálison fejeződnek be 
teljesen. Vasárnap este kedélyes tábor
tűznél szórakoztak a cserkészek a tisz
teletükre megjelent közönséggel együtt, 
hétfőn este pedig a hivatalos program 
szerint vig nótaszóval vonultak haza Ri
maszombatba, a Polgári Körben lévő 
cserkészotthonukba. A cserkészet minden 
igaz barátja meleg szeretettel vette ki 
részét a rimaszombati derék Ferenczy- 
iparoscserkészraj jubileumi örömeiből és 
a cserkészet jellemnevelő hivatásában 
tökéletesen megerősödve hagyta el a 
kétnapos táborozás kedves színhelyét.

Köszönetnyilvánítás. Köszönetemet 
fejezem ki Remenyik Kálmán órás- és 
ékszerész urnák, hogy ellopott és nála 
megvételre kínált aranyórámat a tolvaj
jal együtt a rendőrség kezére juttatta.

Rimaszombat, 1938. junius 9.
Szalvendy Gyula.

Az iparoskör közleményei: 1. Az
iparoskör tagjai a lévárti fürdőben ked
vezményes áron nyaralhatnak. Bővebb 
felvilágosítás nyerhető a titkárnál. —
2. Folyó hó 19-én, vasárnap tanulmányi 
kirándulást rendeznek a Vyverecska-for- 
ráshoz, ahol ismertetést adnak a forrás 
nagy jelentőségéről. Jelentkezni lehet 
Gabonás István és Pecsők Lajos üzle
tében, ahol bővebb felvilágosítás is kap
ható. — 3. Minden szerdán és szomba
ton térzene az iparoskör kerthelyiségé
ben. Belépődíj nincs. ('Kitűnő szabadtéri 
sültekről, fajtiszta olcsó borok, frissen 
csapolt barna és világos sörről gondos
kodva van.) Aki komoly szórakozási 
helyet kiván, azt az iparoskörben min
denki megtalálhatja. — 4. Folyó hó 12-n 
táncestélyünket már a p a v i l l o n b a n  
tartjuk meg. — 5. Junius 26 án tartjuk

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, junius 11-12-én 

kitűnő filmalkotás :
H indu s ír e m lé k

Kedden, junius 14-én két asszony harca a 
gyermekért:

K ét a n y a  g y e r m e k e
Lil Dagover, Willy Fritsch, Tasnády Mária.

Szerdán, junius 15-én kiváló csehül beszélő 
filmsláger:

A  d o lg o z ó  n ő k
Rolf Wanka, Nedosinská, Hana Vítová, 

Theodor Pistek.

Csütörtökön, junius 16-án szenzációs ame
rikai repülési film :
É jje li r e p ü lé s

Clark Gabié, Myrna Loy, J. Barrymore, 
R. Montgomery.

évi rendes közgyűlésünket. Felkérjük t. 
tagjainkat, hogy a közgyűlésen minél 
nagyobb számban vegyenek részt. — 
6. A hosszuszói cseppkőbarlanghoz tár
saskirándulást készítünk elő. Jelentke
zést felvesz Szőllősy István titkár.

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

Az ezeregyéjszaka meséibe illő kép
tárul az ember elé, ha a meleg nyári 
este jöttével a korcsolyapálya melletti 
Samarjay kertben Konyha Géza által vá
rosunkban létesített nyári mulatóhelyre 
belép, hogy a napi munka és gond 
okozta elfáradást kipihenje és kelleme
sen szórakozzék. A hatalmas területű, 
parkírozott és figyelmesen gondozott 
kerthelyiség közepén óriási, masszív 
burkolatú tánckörönd, középső részén, 
a szökőkút fölött hatalmas villanyreflek
tor s a korlátok szélén külömbözőszinü, 
diszkrétfényü villanyégők. Az Ízléssel el
rendezett, csoportosított asztalok több
százfőnyi közönség elhelyezkedésére al
kalmasak s esténként bucsujárásként 
siet felkeresni a közönség ezt a ragyogó, 
kellemes nyári szórakozó, szigorúan csa
ládias mulatóhelyet, a melynek megte
remtéséért a sajtó részéről is dicséret 
illeti a figyelmes kiszolgálásról gondos
kodó s mindenben jót nyújtani igyekvő 
Konyha Géza tulajdonost. A kitűnő nyári 
mulatóhelyen a zenét ifj. Friczi Lajos 
pompásan megszervezett zenekara látja 
el kifogástalanul s emeli a hangulatot 
muzsikájával.

A hősök emlékművére május 29-iki 
kimutatásunk óta a következő újabb 
önkéntes adományok folytak b e : Dr. 
Baráth L ász ló ..........................Kő 30 —
Pataky G y u la ........................ 20 —
Maros M ik lós ....................... 30.—
Klein M ó r ............................ 30.—
Váry János VI. részlet . . . w 17.—
Rimamurány-Salgótarjáni Vas-

mű-R.-T. rimabrézői erdőhi-
v a t a l a ................................. n 300.—

Plentzner Frigyes . . . . n 50.—
özv. Dr. Sigmund Józsefné . V 50.—
Vondra János ....................... » 50.—
Józsa Ignácz ....................... V 40.—
Özv. Heksch Bertalanná . . 25.—
Svehla István Rimóca . . . 20.—
Altmann Sámuel . . . .  , r> 50.—
Angyal G y u la ........................ n 50 —

összesen Ke 762 —
1938. febr. 6-iki felhívásunk 
óta befolyt, már nyugtatott 
önkéntes adományok össze
ge . , ............................ Kő 10117.—

Végösszeg Ki 10879.— 
A jószivü és kegyeletes adományokért 
hálás köszönetét fejezi ki az

Emlékműbizottság.
Ma vasárnap van a magyar gyer

mekek majálisa. Minden magyar szülő 
tartsa kötelességének a majálison való 
részvételt, hogy minél több adomány 
gyűljön össze a szegény magyar isko
lásgyermekek felsegélyezésére. Erre a 
jótékonycélu erdei mulatságra ezúton 
hívjuk meg a magyar gyermekek min
den barátját és jóakaróját. — Program: 
reggel 8 órakor zenés felvonulás a vá
roson keresztül a szabadkai erdőbe. 
Gyülekezés és indulási hely: az állami 
elemi elemi leányiskola udvara. Este 7 
óráig gyermekjátékok, zsákbafutási ver
seny, kötélhúzás, lepényevés, cigányzene
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és tánc.— Délelőtt 11 órakor az összes 
felekezetek papjai misét illetőleg isten
tiszteletet tartanak kint az erdőben. Ál
landó kedvezményes autójárat a Masa- 
ryk-térről. — Kitűnő konyháról, cuk
rászdáról és különféle jégbehütött italok
ról gondoskodva van. Belépdidij nincsen, 
önkéntes adományok a szegény magyar 
iskolásgyermekek felsegélyezésére kö
szönettel fogadtatnak. Magyarok 1 Ezen 
az idei első magyar majálison legyünk 
ott mindnyájan s örvendjünk, szórakoz
zunk és magyarosan mulassunk gyerme
keinkkel együtt!

Filmszínház. Folyó hó 11-12-én színre 
kerül az „Esnapuri tigris" c. film foly
tatásaképpen a „Hindu síremlék" c. film, 
mely uj hangos alkotásában még hatá
sosabban kidomborítja a misztikus India 
káprázatos képeit izgalmas eseményeivel 
együtt.

Folyó hó 14-én előadásra kerül a 
„Két anya gyermeke" cimü német film 
színmű, melyben a főszerepeket Lil 
Dagover, Willy Fritsch, Tasnády Mária 
és a kis Eberhard Itzenplitz játszák. — 
Leontine egy baleset révén megismerke
dik a kis Jo-val s meglepődve állapítja 
meg e gyerek nagy hasonlatosságát fér
jéhez s lelke mélyén aggály támad, mert 
Ervin nevű fia és Jo egy napon szület
tek, ami azután mély hatású drámai for
dulatoknak ad tápot.

Folyó hó 15-én az „A dolgozó nők" 
cimü csehnyelvü film kerül lepergésre, 
mely reális betekintést nyújt a főváros 
zajos életébe, melyben igyekszenek a 
dolgozó nők problémáját a saját felfo
gásuk szerint megadni.

Folyó hó 16-án az „Éjjeli repülés" 
kerül bemutatásra parádés szereposztás
sal, u. m. Clark Gabié, John és Lionel 
Barrymore, Myrna Loy, Helen Hayer és 
Róbert Montgomery sztárokkal.

„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: 
(Folytatás)

51. Jókai Mór arcképe farámában. — 
52. „Mulattató Újság" klischéje. — 53. 
Erdőrészlet klischéje, mindhárom Bodon 
József hagyatékából, Hüvössy Lajos köz
vetítésével. — 54. Sárga mázos cserép
tál. — 55. Garamvidéki piroskendő. — 
56. 3 dr. könyv özv. Túrják Józsefnétól 
Rimaszombat.

Haynik Géza múzeumfelügyelő aján
dékai : 57. „Kalász" cimü agrárpolitikai 
hetilap I.-II. évf. — 58. „Gömör" 1921 
évi I. évf. — 59. „Magyar-Gazda" XXVI. 
évf. — 60. „Prágai Magyar Hírlap" 
1922 évi I. évfolyama. — 61. „Kassai- 
Újság" 1922 évi évf. — 62. „Kassai-Új
ság" 1921 évi évf. — 64. „Kassai-Újság" 
1920 évi évf. — 65. „Magyar-Szó" na
pilap 1919 évi I. évf. — 66. „Gömöri- 
Gazda" 1919 évi XXIII-ik évf. — 67. 
„Evangelikus-Lap" 1922 évi I. évf. —
68. „Magyar-Iparos" 1922 évi I. évf. —
69. „Gömöri-Gazda" 1920 évi évf.— 70. 
„Színházi Élet" 1910 évi I. évf.

71. Geduly Henrik: „Nyíregyháza az 
ezredik évben". — 72. „Gömör" 1922 
évi II. évf. — 73. „Evangélikus Őrálló" 
1918 évi XVI. évf. — 74. „Gazdasági 
Tudósitó" 1918 évi XXII. évf. — 75. 
„Evangélikus Őrálló" 1917 évi XIII. évf.
— 76. Loysch Ödön : „1848 március 15."
— 77. Geduly Henrik: „Luther és 
Zwingli Christológiai álláspontjának ki
mutatása" 1889. — 78. Hanvay Zoltán : 
„Belgrád-Valjevó ; Lodz Limanova". — 
79. Hanvay Zoltán : „Nem tudom én ki 
volt nagyobb" 1914.

81. „Evangélikus őrálló" 1916. XII. 
évf. -  82. „A 16 os honvéd" 1917 és 
1918 évi I. és II. évf. — 83. „Rimavöl
gye" 1927 és 1928 évi I. és II. évf. —
84. Holéczyné J. Ilona: „A nő" 1924.—
85. „Gömör-Nógrádi Gazda" 1921. XXV. 
évf. — 86. „Kassai - Újság" 1920. 82-ik 
évf. — 87. Dr. Rajcsányi Gyula Pozsony: 
„Népek hervadása" 1921. — 88. Horváth 
Zoltán : „Faluszépe" színdarab 1921. —
89. „A világháború naptára" 1916. —
90. Bilkei Papp Mihály volt aradi tör
vényszéki elnök első feleségének me
nyasszonyi és esküvői cipője 1857-ből

özv. Bihary Gyulánétól Sajókirályi Dr. 
Krecs Gyula közvetítésével.

91. Díszes régi csizmahúzó Jeszenszki 
Soma szíjgyártó Rimaszombat. 92. Bol- 
seviki és régi osztrák-magyar papírpén
zek Nagy Jenő bőrkereskedőtől Rima
szombat. 93. Prágai Magyar Hírlap va
sárnapi képes mellékletei 22 drb. Volkó 
Viktortól Rimaszombat. 94. Evangélikus 
naptár 1937. és 95. Meghívó az 1938. 
január 5-én Kassán megtartott magyar 
bálra, Volkó Viktortól Rimaszombat. 96. 
„Vestnik" Praha 1937. évi 38. szám két 
példánya, a szerkesztőségtől. 97. Régi 
vaspatkő Csavar Jurajtól Rimaszombat. 
98. Ötcsövű pisztoly Morvay Gyula ta
nítótól Rimaszombat. 99. Régi vaspatkó 
Sinka Pál kovácsmestertől Rimaszom
bat. 100. Régi vasrablánc Stepko Ján 
cechmeistertől Rimaszombat.

További szives adományokat a mú
zeum részére köszönettel fogad és kér a 

Muzeum igazgatósága.

S P O R T .
F O O T E A L I .

Ligeti—Törekvés 1:1 (0:1). — Biró: 
Lakatos.

A CsAF—MLSz nyugati csoportjának 
országos elődöntő mérkőzése gyönyörű 
időben, szépszámú közönség jelenlété
ben zajlott le. A mérkőzést elejétől vé
géig igen heves iramban játszották s igy 
érthető, hogy a játék színvonala alatta 
maradt a várakozásnak. Tekintettel a 
tét magasságára, mindkét csapat teljes 
erőbedobással játszott, annak dacára, 
hogy a nagy meleg is ernyesztőleg ha
tott a játékosokra.

A játék folyamán a Ligeti bizonyult a 
technikailag képzettebb és összeszokot- 
tabb együttesnek, ezzel szemben a Tö
rekvés a lendületesebbnek s csupán a 
hallatlan balszerencse, no meg a csatá
rok vérszegény gólratörése okozta, hogy 
a Törekvés nem került ki győztesként 
a találkozásból. Volt a mérkőzésnek 
olyan fázisa, amikor a Ligeti csapata 
csak vergődött a Törekvés nyomasztó 
fölénye alatt, de a nagy fölény nem vál
tódott fel tényleges eredményre, a holt
biztos gólhelyzetek — a Törekvés csa
tárok hibájából s a Ligeti kapusának jó
voltából — mind meddők maradtak. A 
balszerencsének tudható be az a körül
mény is, hogy épen a Törekvés fölényé
nek közepette Lakatos biró a Törekvés 
egy szabályos gólját nem adta meg. Ha e 
gól érvényes lett volna, bizonyára más 
fordulatot vett volna a mérkőzés ered
ményének kialakulása.

Lakatos sípjelére a csapatok a követ
kező felállításban léptek a porondra:

Ligeti: Boros — Borbély, Utzmann — 
Hédi, Andruska, Minarik — Callmeyer, 
Strasser, Schmidt, Unger, Vinkovits.

Törekvés: Áron — Gyürék, Lőkös — 
Ríz, Szabó, Kocsis — Szlovencsák, Ár- 
vay, Horatius, Paskulyák, Tromka.

A mérkőzés tapogatódzó játékkal kez
dődött. A Ligeti előbb találta föl magát 
s- némi fölényt tudott kiharcolni, amelyet 
az első félidő egész folyamán meg is 
tartott. A Törekvés játékán — a csatár
sort illetőleg — szembetűnő volt, hogy 
az összeszokottságot nélkülözi. A Ligeti 
fölényének a 15. percben eredménye is 
lett, amikor is a védelem együttes hibá
jából Vinkovits gólt ért el.

A II. félidő igen heves Törekvés tá
madásokkal kezdődött. A Törekvés nagy 
fölénye állandósult s vagy 20 percig a 
Ligeti kapujához volt szorítva. A 18. 
percben Paskulyák az ellenfél kapusát 
labdával együtt a hálóba lökte, azonban 
a biró a szabályos gólt nem adta meg. 
Ezután a Ligeti is feljött s Áronnak 
többízben igen veszélyes helyzeteket 
kellett tisztázni. A 30. percben Tromka 
lövését Boros kapus a kapuból öklözte 
ki. A biró először nem Ítélte meg a gólt, 
majd Brünner határbiró igazolására mé
gis megítélte. A mérkőzés változatos já
tékkal végződött.

A Törekvés csatársorán meglátszott 
az összeszokottság hiánya. Horatius szép 
labdákkal látta el társait, azonban játéka 
meglehetősen rezervált s az eredmé
nyességgel is adós maradt. Ez annak 
tudható, hogy régen nem játszott. Pas
kulyák, a másik szerzemény, kemény já
tékos, jól tartja magánál a labdát és jól 
is adja le azokat. Mindketten erősítést 
jelentenek a Törekvés számára. Árvay

jól megállta a helyét, technikai felké
szültsége érvényesült. Szlovencsáknak 
voltak jó és kevésbé jó momentumai, 
azonban kemény küzdőkészsége hasz
nára volt a csapatának. Tromka a szo
kottnál gyengébben játszott. A fedezet
sor volt a csapat gyengéje. Főhibája a 
fedezeteknek, hogy nem látják el pontos 
és jó labdákkal a csatárokat. Szabó és 
Ríz a szerelésben még megállták a he
lyüket, de ő rájuk is áll az előbbi meg
állapítás. Kocsis ellenben majdnem min
dig alulmaradt a Ligeti gyors jobbszár
nyával szemben. Gyürék gyengén kez
dett, de azután a játék folyamán némi
leg javult. Főleg rúgásai sikerültek. Lő- 
kösnek jóval nehezebb helyzete volt 
Kocsis gyenge játéka miatt s játékába 
hibák csúsztak. Áron a gólnál rosszul 
helyezkedett, általában azonban több 
biztos góltól mentette meg csapatát s 
igy talán legjobb embere volt a Törek
vésnek.

A Ligeti főerőssége a közvetlen vé
delem volt. Boros kapus nagyszerűen 
védett, de a szerencsével sincs hadilá
bon. Igen jó Borbély is. A fedezetsor 
szürkén játszott, mig a csatársor legjobb 
része a jobbszárny volt. A veterán Call
meyer a csapat legjobbja.

Lakatos biró bizonytalanul és erély
telenül vezette a mérkőzést. Mindkét 
csapatot egyformán sújtotta Ítélkezései
vel.

A Törekvés Pozsonyban!
Vasárnap kerül sorra a Törekvés— 

Ligeti revánsmérkőzés Pozsonyban. A 
Törekvésnek nehéz a helyzete, de nem ki
látástalan. Elég a közelfekvő füleki pél
dára hivatkozni, amikor is a Kassai AC 
otthoni döntetlen eredménye dacára, lel
kes játékkal saját otthonában késztette 
megadásra az FTC-t. A Törekvés jól 
küzdött az első mérkőzésen, azonban a 
balszerencse és az összeszokottság hiá
nya megfosztották a győzelem dicsősé
gétől. Az összeszokottságot az erős mér
kőzés már bizonyára meghozta. Remél
jük, hogy a következő mérkőzésen a 
Törekvés mellé áll a szerencse s ha a 
játékosok igazi rimaszombati lelkesedés
sel és akarással szívügyüknek fogják 
tekinteni a mérkőzés kimenetelét, miként 
az elmúlt évi pozsonyi mérkőzésen, ak
kor a győzelem nem fog elmaradni s 
sporttársadalmunk nagy lelkesedéssel 
fogja hazavárni a Törekvés játékosokat.

LAFC—TMSC kupamérkőzés színhe
lye lesz vasárnap a tamásfalai sportte
lep, amikor is a LAFC teljes diviziós 
csapata lesz a TMSC ellenfele. Tekintve, 
hogy a LAFC már régen nem játszott 
itten, bizonyára nagy közönség lesz ki
váncsi az érdekes találkozásra, amely 
délután 5 órakor kezdődik.

Apátfalusi S C - Osgyáni SE 4:4 (2:2). 
— Barátságos mérkőzés Osgyánba.

Méltó ellenfél volt az ŐSE a közép
kerület I. oszt. csapatának és már 4:2-re 
vezetett is s a mérkőzés nagyobb ré
szében fölénybe volt, de Mészáros ka
pus gyenge védése fosztotta meg a győ
zelemtől.

Hajnácskai FC—Apátfalvai SC 5:3. 
Barátságos mérkőzés Ajnácskőn 150 
néző előtt, mely a II. oszt. hazai csapat 
megérdemelt győzelmével végődött. A 
hazai csapat két tartalékkal állt ki és 
igy is megérdemelten győzte le jónevü 
1. oszt. ellenfelét.

Felelős szerkesztő: R á b e ly  K á ro ly .

Irodai tisztviselő
vagy tisztviselőnő, gyakorlattal, 
perfekt szlovák tudással, azon
nali belépésre kerestetik

Rimavölgyi Talkumipar B. T.
Rím. Sobota, TomaSovská u.3.

P . l  a  f i n  3 Masaryk-tér 25. szám 
r i i a U U ^  alatt lévő

emeletes ház.
Felvilágosítással szolgál: Fényes Ele

mér, Rimaszombat.
Ugyanott bútorok és háziedények eladók.
E g y  jó  k a r b a n  le v ő

varrógépet
k e r e s e k  m e g v é te lr e .

Cím a kiadóhivatalban.

Nagy választék vitágmárkás rádiókban. 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. — A JENA-1 DURAX tűz
álló üvegedények kizárólágos lerakata.
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek.
— Sokszorosító gépek. — Kedvező al

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

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Rimaszombat vá

ros és vidéke n. é. közönségét, hogy 
hosszú segédi gyakorlatom után önálló
sítottam magamat s Rimaszombatban
SZOBAFESTŐ és  MÁZOLÓ
ipart folytatok. — Minden e szakmába 
vágó munkát a legjutányosabb áron vál
lalok. — A n. é. közönség szives párt
fogását kérve. tisztelettel:

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

Rimaszombat Pokorágyi-utca 28. sz.

JánoSovce (Jánosi) községben egy
lakóház kerttel azonnal eladó. A ház a 
törvényh. ut mellett, a község forgalmas 
helyén fekszik. Bővebb felvilágosítás a 
jánosi körjegyzői hivatalban kapható.
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XVIII. évi rendes közgyűlésére,

mely 1938. junius 24-én délután 4 órakor lesz megtartva a „Tatra-
Banka“ rimavská sobotai fiókjának helyiségében.

A  k ö z g y ű lé s  t á r g y s o r o z a ta :
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése az elmúlt 1935/6. 

és 1936/7. üzletévekröl és ezen üzletévekre vonatkozó zárszám
adások előterjesztése, megállapítása és elfogadása, és határozat a 
veszteségek tekintetében.

2. Határozathozatal az igazgatóság és felügyelőbizottság részére szóló 
felmentvény megadása iránt.

3. Egy igazgatósági tag megválasztása egy évre.
4. Esetleges alapszabályszerü inditványok tárgyalása.

Rimavská Sobota, 1938. junius hó 8.
A z  I g a z g a t ó s á g .

A zárszámadások eredeti példányban délelőtt 8 órától déli 12 óráig a Tatra 
Banka fiókjának hivatalos helyiségében, hétköznapokon a t. Részvényesek 
által megtekinthetők. Közgyűlésen szavazati jogot csakis azon részvényesek 
gyakorolhatnak, kik részvényeiket az alapszabályok 14 §-a értelmében le
galább 8 nappal a közgyűlés megtartása előtt a Tatra Banka rimavská 
sobotai fiókjánál elismervény ellenében letették.

R im aszom bat, 1938. N yom atott R áboly  K áróly  könyvnyom dájában (M asaryk-tér 9 . szám .)


