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Te  Deum,
a hálaadás szavai elhangzottak 
már a templomokban a tanulóifjú
ság ajkairól, az iskolák kapui be
zárultak, a tanév véget ért.

A tanulókra pihenést, szórako
zást, a szülőkre sok esetben újabb 
gondot jelent ez, a pályaválasztás 
gondját, amely ma a magyar em
berre súlyosabban nehezedik, mint 
annak előtte.

A politikai változások még min
dig csaknem teljesen elzárják a hi
vatalnoki pályát, amely régebben 
igen sok ifjú számára nyújtott el
helyezkedési lehetőséget.

Ma erre alig lehet számitani s 
igy nem marad más hátra, mint 
sorba venni a lehetséges hivatáso
kat, számot vetve a család anyagi 
helyzetével és a gyermek hajla
maival s kiválasztani azt, amely 
kedvező s főleg megvalósítható 
boldogulást igér.

A mai gyakorlatiasan gondolko
dó világ kissé megtépázta egy-egy 
meggyökeresedett illúziónkat. Na
gyon hittünk a diploma minden- 
hatóságában s ha fiainkkal ezt 
megtudtuk szereztetni, azt hittük, 
hogy kimerítettük szülői kötelessé
geinket.

Az élet azonban tovább is lát a 
diplománál s valóban kézzelfogható 
tudást és alkotó munkaképességet 
vár az életbe lépőtől és csak ezt
fizeti meg.

Ez az uj irány szabja meg ten
nivalónkat, amikor gyermekeink 
számára pályát választunk. Ne tö
rekedjünk mindenáron a hosszú 
éveket, súlyos anyagi áldozatokat 
követelő főiskolai kiképzésre, mi
kor az élet által megkövetelt belső 
tartalmat könnyebben is elérhetjük.

Igyekezzünk a nyugat praktikus 
népei példájára fiainkat korábban, 
frissebben küldeni az életbe, ahol az 
úgyis elengedhetetlen önképzés ad 
majd nekik módot a választott spe
ciális ágban való tökéletesedésre. 
Egyetlen pályánál sem helytállóbb ez 
a gondolat, mint a műszaki kikép
zést igénylő pályáknál. Bocsássuk 
gyermekeinket általában gyakorlati 
pályákra. Ne irtózzék többé a ma
gyar ifjúság az ipari, kereskedői 
pályáktól. Fiainkat helyüket az élet
ben jól megállni tudó, öntudatos, 
törhetetlen hitü, kötelességteljesítő, 
lelkiismeretes, szorgalmas és lelkes 
magyarokká nevelve, küldjük ezek
re a biztos megélhetést nyújtó s va
lóban igazi függetlenséget biztositó 
pályákra is.

Ha a magyar szülő és ifjúság be
látja ezt és igy cselekszik, az életünk 
egén sötétlő vészes fellegek szerte

foszlanák, szebb jövő hajnala pirkad 
reánk és a pályaválasztásnál bizo
nyára enyhülnek a ma oly terhes 
gondok.

Egyházfelügyelő-beiktatás
Osgyánhan.

Az osgyáni ág. h. ev. egyház folyó hó 
19 én iktatta hivatalába uj egyházfel- 
ügyelöjét, Járossy Mihály volt balogpá- 
dári ev. lelkészt. A beiktatás díszes egy
házi ünnepély keretében folyt le.

A virágokkal feldiszitett templombe
járat előtti kertben az iskolás gyerme
kek sorfala állott s egy kedves iskolás 
leányka, Szántó Bözsike szépen elszavalt 
alkalmi költeménnyel s diszes virágcso
korral üdvözölte a kíséretével templom
ba vonuló egyházi uj elöljárót. Bent a 
templomban is mindenütt virág diszlett 
s illatozott, az oltár előtt Palkovics Pál 
helyi lelkész, alesperes mondott nagy
hatású beiktató beszédet s szólt az 
egyházi vezetők nehéz kötelességeiről, 
miket — úgymond, — az uj egyházfel
ügyelő, mint lelkész egykori működési 
helyén oly hiven s lelkiismeretesen gya
korolt, s kifejezte azon reményét, hogy 
most már a felügyelete alatt álló osgyáni 
egyházra fogja forditani munkaerejét. 
Azután az előirt esküt vette ki az uj 
egyházfelügyelőtől, aki az eskü elhang
zása után megtartotta nagyszabású s 
élénk érdeklődéssel s figyelemmel kisért 
székfoglaló beszédét, melyben e kérdést 
viiágitá meg: mik az egyházfelügyelő 
kötelességei s mi képezheti alapját az 
egyház tovább fejlődése és virágzásának? 
Hangsúlyozta, hogy az egyháztagoknak 
az evangélium szelleme által átdolgo
zott, egyetértő, egymást szerető lelkiem
berekké kell válniok, hogy szilárdan 
megállhassanak a hitükért vívott harc
ban s a községben levő másik hitfele- 
kezettel, a róm. kath. egyházzal egyet
értőn s vállvetve kell küzdeni az isten
telenek romboló hatalmával szemben. 
Hirdeti a felekezeti béke és összefogás 
szükségességét; sürgeti felekezeti saját 
iskolájának fentartására a nagyobbmérvü 
anyagi támogatást; uj jövedelmi forrá
sok szerzését, a legnagyobb mérvű ta
karékosságot s minden világi politiká
nak az egyházból kiküszöbölését.

A beszéd elhangzása után a külön
böző egyházi testületek megbízottai üd
vözölték az uj egyházfelügyelőt és pe
dig az egyházi presbitérium nevében 
Simon András másodfelügyelő; az ev. 
nőegylet és énekkar nevében Dorók Já
nos egyházi gondnok ; a keresztúri fiiiá- 
lis egyház nevében Gyeraj István gond
nok ; az ev. leánykör nevében Nagy
molnár Zsuzsika, aki szép üdvözlő be
széde kíséretében gyönyörű virágcsokor
ral is kedveskedett.

Záhony ig. tanitó távolléte miatt Do
rók gondnok vezetésével az egyházi 
négyszólamú énekkar a gályarabok: 
„Térj magadhoz drága Sión" kezdetű 
énekét, az üdvözlések és az egyház- 
felügyelő válaszai után pedig Luther 
közismert diadalénekét zengte el kifo
gástalan összhangban s tette még in
kább ünnepélyessé a lélekemelő egyházi 
aktust. Majd következett az Ur szent 
vacsorájának kiszolgáltatása az uj fel
ügyelő és neje részére. Érdekes véletlen,

hogy a sajnálatosan nélkülözött Záhony 
ig. tanitó helyett éppen Dóbisz Károly 
ny. isk. igazgató, ki az uj egyházfel
ügyelővel 32 évig működött a balog- 
pádári egyházban, vezette az egyházi 
éneket s szakavatott orgonajátékával 
gyönyörködtette az ünneplő közönséget. 
A magasztos ünnepély Palkovics ales
peres oltári áldásával véget ért.

Azután a kedves lelkészcsalád fogadta 
gazdagon megrakott asztalánál az uj 
elnöktársat és kíséretét, valamint szá
mos meghívottat s elhangzott néhány 
pohárköszöntő, éltetve a beiktatott egy- 
házfelügyelőt, a vendéglátó lelkészt, kü
lönösen a nő- s leánykörök lelkes ve
zetőjét, az igazi papnét, a kedves házi
asszonyt.

Ebéd végeztével Záhony Emmi, hely
beli tanítónő, az iskolás gyermekek 
számára évzáró juniálist tartott az egy
háztanács s az ünnepélyen résztvevők 
jelenlétében s a közönség ugyan gyö
nyörködhetett az ügyes tanítónő által 
betanított gyermektáncokban. — Késő 
este volt, midőn a helyi és vidéki ven
dégek egy felejthetetlen nap kedves em
lékével távoztak otthonukba.

Sok anya
tanácstalanul kérdezi: milyen pá
lyára adjam leányom ? — ami ért
hető, mert a legnagyobb gond 
megtalálni azt a pályát, amely 
nincs még elárasztva s amely vala
hogy biztosítani tudná a gyermek 
jövőjét.

Különösen súlyos ez a kérdés a 
leánygyermekeknél, mert dacára a 
nők nagy térhódításának a munka 
területén, még nincs minden pálya 
nyitva a leányok számára és sok 
olyan foglalkozás van, amelynek 
elvégzésére a leányok nem alkal
masak.

Könnyebb a helyzet olyan eset
ben, ha a kislánynak határozott 
hajlama van valamely pályára: 
mondjuk ha remekül tanul, művé
szi tehetsége van, vagy esetleg ki
váló kézügyessége, de többségben 
vannak azok, akik maguk sem 
tudják, mire képezzék ki magukat. 
Itt aztán a szülőnek kell dönteni 
és övék a felelősség teljes súlya.

Volt egy idő, amikor a szülők 
az ilyen kisleányt egyszerűen be
adták egy kereskedelmi tanfolyam
ra, ahol rövid idő alatt kitanulta a 
gép- és gyorsírást és nem volt 
túlságosan nehéz egy ilyen kezdő
nek bejutni valami irodába. Sajnos 
az ilyen tanfolyamok évrőí-évre 
úgy elárasztották anyaggal a tiszt
viselői pályát, hogy teljesen deval
válódott a munka értéke is és ma 
már senkinek sem mernénk aján
lani, hogy gyermekét ilyen kétes 
jövőnek tegye ki.

Hosszú időnek kell eltelni ahhoz, 
hogy a kereslet és kínálat kiegyen
lítődjék ezen a pályán, hogy az

egyre özönlő kezdők ne szerepel
jenek bérlenyomók gyanánt a régi 
és gyakorlott tisztviselők rovására.

Egyébként is csak a több nyel
vet biró tisztviselő munkájának 
van ma már csak értéke, tehát 
nagyot tévednek azok, akik azt 
hiszik, hogy egypár hónapos kur
zussal már nyugodtan képzett tiszt
viselőnek nevezhetik magukat.

Legjobb, ha a szülők ezzel már 
kezdetben tisztában vannak és jó
zan meggondolással szétnéznek a 
gyakorlati pályák között.

Azt a munkát tartjuk legcélsze
rűbbnek, amit az ember a két ke
zével maga is meg tud csinálni és 
az olyan dolog legyen, amire min
denkinek szüksége van. Ha valaki 
ruhát, kalapot, fehérneműt és más 
efajta gyakorlati értékű holmit tud 
előállítani, az — mint mondani 
szokás — a jég hátán is megél, 
az nincs helyhez kötve, mert a 
legkisebb faluban is, bármily ide
gen városban is megkeresheti ke
nyerét.

Itt meg van az az óriási előny 
is, hogy az ügyesség, Ízlés, élel
messég szerephez jut és a kis var
rónőből, masamódból könnyen le
het szalontulajdonos, független, jól 
kereső, esetleg gazdag asszony is 
egy bizonyos idő múlva. Ezekben 
a szabad foglalkozásokban renge
teg fantázia van és sok olyan nő 
van, aki egy-egy jól menő üzem 
boldog tulajdonosa.

A kozmetikai, fodrászipari, szö
vő-kötő és sok más ezekhez ha
sonló pálya is rengeteg nőnek ad 
kenyeret, ezek mind szép, tiszta 
munkák, amiket nem kell megvet
ni, még az úgynevezett jobb csa
ládból származó leányoknak sem.

Csak le kell számolni azzal a 
régi tévhittel, hogy „urilány“-hoz 
ez, meg az nem való, mert az 
igazi ur mégis csak az, aki nem 
szorul másokra, aki függetlenül, a 
maga munkájából és ügyességéből 
meg tud élni.

És gondolják csak el a fiatal 
leányok, milyen szép és felemelő 
dolog, ha az ember valamit meg 
tud csinálni. Egy sikerült ruha, 
vagy kalapkreáció, vagy bármi 
más Ízléses dolog előállítása mi
lyen örömet szerez az alkotójának, 
mennyivel több ez, mint a lélek- 
nélküli, gépies munka, amelybe 
egyéniségéből és tehetségéből nem 
adhat bele semmit.

A gyakorlati pályákon igenis 
vannak egyéni sikerek, lehet ne
vet és köztiszteletet szerezni és 
esetleg még pénzt is.
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Újabb botrányok
a városházán.

F. évi 24-ik számunkban hirt adtunk 
arról a városunk történetében példátlan 
eljárásról, mellyel Dr. Bartos Gyula vá
rosi másodbiró a rimaszombati „nép
front" pucsszerű megalakítása után a 
képviselőtestületben a költségvetést le
szavaztatta.

Úgy látszik azonban, hogy ezzel a ki
rohanással korántsem szűntek meg Dr. 
Bartos másodbirónak, — aki pedig eh
hez a tisztséghez és az ezzel járó havi 
500 Kő mellékjövedelemhez a magyar
ság szavazataival jutott, — az erősza
koskodásai és a magyarság ellen terv
szerűen összeállított sorozatos attakjai.

A múlt héten megtartott városi tanács
ülésen ugyanis Dr. Bartos minden indok 
nélkül, durván és a nála már a kerületi 
bíróság tanácselnöki székéből ismert 
„magas" hanghordozással megtámadta 
Dr. Eszenyi Gyula városbirót és őt a 
városbirói tisztségéről való lemondásra 
szólította fel.

Az ilyen eljárás senki részéről sem 
volna ildomosnak és a magát művelt 
embernek tartó egyénhez méltónak ne
vezhető, de legkevésbbé nevezhető en
nek éppen a másodbiró részéről, akinek 
a törvény és a városi szabályrendeletek 
szerinti hivatása és kötelessége az, hogy 
a városbirónak minden munkájában se
gítségére legyen s őt távollétében vagy 
egyéb akadályoztatása esetén helyette
sítse.

Dr. Bartos elfelejti azt a nagy különb
séget, hogy Dr. Eszenyi Gyula városbiró 
mögött városunk egész magyarsága, tehát 
a túlnyomó többség ma is egy ember
ként áll s iránta a legteljesebb bizalom
mal viseltetik, mig a másodbiró ur egy 
újabb választás esetén aligha nyerné el 
mégegyszer a magyarságnak — részére 
egyszer oly könnyelműen, bár jóhisze- 
műleg előlegezett, de azóta teljes mér
tékben eljátszott bizalmát.

Egyébként dr. Bartos egyéniségére 
és várospolitikai működésére igen jel
lemző az alább: eset is :

Annak dacára, hogy neki, mint má
sodbirónak tudnia kell, hogy bármiféle 
bizottság összehívásának a joga egyedül 
és kizárólag magát a városbirót illeti 
meg, az elmúlt napokban dr. Bartos 
teljesen önhatalmúlag, a városbiró tudta 
és beleegyezése nélkül összehívta a 
városi téglatelep újbóli üzembe állítá
sára alakult bizottságot. Amikor pedig 
ezért az újabb erőszakos tettéért meg
felelő dorgálásban részesült, egy olyan

határozatot akart k i p r o v o k á l n i  a 
képviselőtestülettől, hogy keresse meg 
a képviselőtestület a járási hivatalt a 
másodbiró hatáskörének pontos körvo
nalozása iránt. Ez a provokáció azon
ban — notabene — még neki, az új
donsült népfront vezérének sem sikerült, 
mert dr. Bartos megint megfeledkezett 
arról, hogy a városnak van egy u. n. 
szabályrendelete, amely minden kétséget 
kizáró pontossággal megállapítja a má
sodbiró hatáskörét.

Nem óhajtunk itt azzal a kérdéssel 
foglalkozni, hogy micsoda érdemszerzési 
ambíciók inspirálták Dr. Bartost ez ujabbi 
erőszakos lépésének megtételére, annyit 
azonban konstatálnunk kell, hogy ezzel 
a cselekedetével Dr. Bartos törvénybe
ütköző hatásköri túllépést követett el. 
Minthogy pedig a Dr. Bartos várospoli
tikai működésében ez már nem első eset, 
ezért városunk közönsége méltán és jo
gosan elvárja, hogy az illetékes hatósá
gok megtalálják azokat a megfelelő esz
közöket, amelyek alkalmasak lesznek ar
ra, hogy a túlkapásokra hajlamos má- 
sodbirót visszaszorítsák hatáskörének 
törvényadta korlátái közé. F. S.

K I S S  J Ó Z S E F
édesanyja síremlékének felavatása.

Az elmúlt vasárnapon, f. hó 19-én dél
előtt fél 12 órakor, a mintegy négy esz
tendő előtt elindult mozgalom sikeres 
befejezéseként, a városunk határában fek
vő régi zsidó temetőben felavatták Kiss 
József költő édesanyjának síremlékét.

A Makovits Jenő festő- és szobrász- 
művész által tervezett s kivitelezett sír
emlék pompás fekete gránitból készült 
s két tömbből áll. A nagyobbikön a 
költő halhatatlan sirversének kezdő so
rai láthatók :

„... Valahol messze, 
valaha régen, 
megástak egy sírt 
temető-szélen..."

( K i s s  J ó z s e f )
A kisebbik tömb a következő felira

tot tartalmazza :
„Itt pihen a költő anyja:

Kiss Istvánná 
szül. Behrmann Mária, 

meghalt 1862.“
Az avatóünnepséget Szabó Sári ve

zette be, aki a költőnek az anyasirról 
irt „Egy sir" című versét adta elő ha
tásosan, majd Singer S. Leó rabbi, ri
maszombati segédlelkész tartotta meg 
magasszárnyalásu, fenköít gondolatokban 
gazdag, irodalmi értékű avatóbeszédét.

A kiváló fiatal pap rendkívüli szónoki 
készségről tanúskodó, kitünően felépí
tett beszéde nagy hatást gyakorolt a 
lélekemelő ünnepség meghatott részt- E g y  m a g y a r  d a lo s t  ü n n ep e ltek ,
vevőire.

Végezetül Feldmann Éva szavalta el, 
nagy sikereket aratva, a személyesen 
jelenlevő Győry Dezsőnek ez alkalomra 
irt, „Sirkőavatás a Siralmasban" cimű 
következő költeményét:

Körül a dűlőt úgy hivják, Siralmas, 
amott a völgyben a sok háztető 
és messzetúl a városfalakon, 
hol csalitot fák s bokrok árnya fon, 
fekszik a régi zsidótemető.
Itt a v a l a h o l ,  ahol egyszer régen, 
tcmetőszélen megásták a sírt.
Nem érhet tovább e földi világunk, 
de vigye mosti mély megindultságunk 
egy nemzetnek szét világgá a hirt,
hogy megtaláltuk ezt a valaholt, 
és az a r égen  nem is olyan régen.
A világ fordul, a kerék le-fel, 
a fohász mindig lentről énekel 
s a bánat mindig felhőt húz az égen.
De a szeretet és az ember-eszmény, 
amely időt-áll, önmagához hívül, 
nem süpped el nyomtalan és örökre: 
emlékeket kap a porladt rögökre, 
hol falakon bent, hol falakon kiviil.
Elmúlik minden, test, vágy, szenvedélyek 
s erőszak, mit a gyűlölség vetett 
s kínozzon bár újra az életkatlan, 
nem múlik el, mi bennünk halhatatlan, 
a szabad és a széles szeretet!
Ha minden földet elvesznek is tőle 
és minden fegyver őellene vív, 
ha sosem is tudhatja, mi a béke, 
legyőzhetetlen, mert van menedéke : 
fönt: Isten, itt lent : az anyai szív !
Nem az a boldog, aki szeretetben,
de az, aki szeretetnek élt,
mint akinek most jelt kapott a hantja.
— Aludj hát asszony, aludj, költő anyja, 
aki szeretett : mindörökre él 1

A nagy sikert arató alkalmi költe
mény elhangzása után Márkus László 
főszerkesztőnk, a siremlékbizottság lel
kes elnöke, szivból jövő, formás beszéd 
keretében adta át a sirkövet a temető 
tulajdonosának, a rimaszombati Zsidó 
Szentegyletnek, melynek nevében Stei- 
ner Félix elnök tett Ígéretet arra, hogy 
a temető tulajdonosa az emlékkőnek 
lelkes gondozója s karbantartója lesz.

A nagyszámú résztvevők meghatottan, 
régi idők szépségeivel lelkűkben hagy
ták el az egy napra újból mozgalmassá 
vált, de egyébként méla csendbe bur- 
kolódző, lankás siralmasi dűlőt...

a magyar dal szolgálatában ötvenöt év óta 
munkálkodó lelkes dalárdistát vettek körül 
egy szivek melegétől fütött estére ünneplő 
szeretettel, hogy annak tüzénél a tisztelgők 
az elismerés fáklyáját meggyujtva, leróhas- 
sák hálaadójukat a nagy magyar dalossal 
szemben.

Perecz Samu, míndannyiunk közbecsülés- 
ben álló, kedves „Samu bács!“-ja ez az ün
nepelt magyar dalos.

Fogalommá nemesedett Perecz Samu neve 
a magyarság életében s ha a magyar munka 
mezején végig tekintünk, sok helyen ott ta
láljuk őt szántó-vető, vagy éppen kévekötő, 
biztató, lelkc-sitő, dolgosokat vezető, ügyeket 
irányitó, szorgalmas cselekvésben, pihenés- 
telenül, két év híján hat évtized óta.

Mert csaknem hatvan éves lelkiismeretes, 
becsületes, eredményekben gazdag közéleti 
munkásságra tekinthet vissza, megnyugvásos 
lelkiismerettel, a magyar dal kitüntetett, lel
kes művelője, a nemzet- és hazaszeretetben 
példányképül szolgáló, hűséges, bizó hitü, 
kedves „Samu bácsi“-nk, akinek gordonka- 
bugásu, csodás baritonja elbűvölte a magyar 
nemzet csalogányát, városunk örök büszke
ségét is s ez a lelketsimogató, szivet érzés
sel telitő bariton ott zengett a hires rima- 
szombati koszorús dalárda diadalmas utjá
nak mindenegyes dicsőséget szerző, a ma
gyar dal szépségét ragyogtató stációján, ott 
még a római Szent Péter templomának egyik 
kupola ablakában is, ahonnét esti méla 
csendben búgva szárnyalt a magyar dal az 
örök város fölött, Perecz Samu bácsi ajká
ró l: „Megüzentem az Istennek..."

Büszkeségünk nekünk az ünnepelt s az őt 
ért lélekderitő, szivet érzésekkel telitő, meg- 
tiszteltetéses ünneplésbe stílszerűen, Így, a 
hirek élén bekapcsolódva, a legjobb kivánatok 
tolmácsolásával egyidejűleg örömös szívvel 
hajtjuk meg előtte a Közvélemény fehér lo
bogóját s mint annyi siker-rendet arató, ékes- 
tollu, sok betűbarázdát szántott, volt sajtó
munkás előtt az összes céhbeliek nevében, 
feszes vigyázz-áílásban, szembenéző büszkél- 
kedéssel, hálásan tiszteleg, ime, az ünnepi 
parádéra ezúttal kivonult gömöri szakasz.

M á rk u s L á sz ló .
Doktorráavaíás. Bálint István állat

orvost (Rimaszombat) a briinni állator
vosi főiskolán az állatorvosi tudományok 
doktorává avatták.

Doktorráavaíás. Fenyő Endrét (Tor
naija) folyó hó 24 én avatták a prágai 
Károly-egyetem jogi fakultásának colle- 
gium maximumában a jog- és állam
tudományok doktorává.

Régi rimaszombati emlékek.
Társas élet a Rimapartján. Kavaro
dás a kaszinóban. A törvényszéki el
nök és birái. Az akáclombos város.

Irta : Kálniczky Géza.
I.

A rimaszombati kaszinó egyike volt 
a legrégibbeknek az országban, mert 
1831. december 27-én alakult meg. 
Azóta nemcsak a város, hanem Gömör- 
Kishont vármegye társadalmi és kultur- 
életére nagy jelentőséggel birt. Mikor 
az 1900. évben mint törvényszéki biró 
Rimaszombatba jöttem, a kaszinó a Há
rom Rózsa épületének a Rózsa-utca 
felé eső részén, a régi színházi terem 
és mellékhelyiségeiben volt elhelyezve. 
Az 1903. évben azonban a régi törvény- 
széki épületnek a Miskoiczy-féle cuk
rászda feletti emeletére költözött. Kubi- 
nyi Aladár a rimaszombati törvényszék 
elnöke, a kaszinó elnöki tisztségét is 
viselte.

A törvényszék birái mind beléptek a 
kaszinóba, közülök azonban csak Kol- 
bay Sándor, Cseh István és dr. Musot- 
ter Miklós tudták megnyerni az 1905- 
ben kúriai birói rangot kapott elnök 
bizalmát. Állandó kísérői voltak a hiva
talos órát megelőzött reggeli sétákon a 
törvényszék előtt a Tompa-szobor kö
rüli kis parkban, hol sok hivatalos in
tézkedés, vagy személyi ügy került meg
beszélésre. Ezekről mi többiek csak 
később értesültünk. A bizalmas környe
zet jobban tudott alkalmazkodni a ka
szinói hagyományokhoz és Cseh Pista, 
mint jó vadász, a kaszinó választmá
nyában is helyet kapott, mi nagyban 
emelte tekintélyét.

A rimaszombati kedves szokást mind

nyájan követtük a névnapoknak kedé
lyesen elköltött villásreggeli utján való 
megünneplésével. A jó egyetértés ennek 
dacára csak látszólagos volt és Pong- 
rácz Dezső kartársunk befolyása alatt a 
névleg fel nem sorolt többi bíráknál 
ellenzéki törekvések mutatkoztak.

A törvényszék egy birájára sem illett 
a „rimaszombati gyüker" elnevezés : de 
Pongrácz Dezső némi összeköttetéssel 
birt a várossal. Édes atyja, Pongrácz 
Lázár, a besztercebányai törvényszék 
nyugalmazott birája, Szombatba költö
zött, hol veje Altdorffer István törvény- 
széki biró volt. --  A kedves öreg ur: 
„Lázi bácsi" név alatt népszerű tagja 
lett a kaszinónak. Fia zólyomi albiró 
korában gyakran megfordult Rimaszom
batban és midőn Altdorffer István, mint 
táblabiró, Kassára távozott, helyét a 
törvényszéknél Pongrácz Dezső fog
lalta el.

Itt jeles birónak bizonyult. E mellett 
jó kedélye és megnyerő egyénisége ré
vén sok barátra tett szert. Mindig vol
tak, vannak és lesznek olyanok, akik 
inkább időznek a társadalmi érintke
zésre több szabadságot engedő kávé
házban, mint a kaszinóban. Pongrácz 
Dezső velem együtt,továbbá kartársaink: 
Mészáros István törvényszéki biró, Fodor 
Zoltán albiró és a járásbíróságtól hozzánk 
szegődött Szászi Kovách Géza albiró, a 
kaszinó helyett, gyakran felkerestük a 
már akkor Hungáriának elkeresztelt 
Három Rózsa szálloda kávéházát, vagy 
a törvényszék szomszédságában,a Stolcz- 
féle házban, a bérlő nevéről Gedének 
nevezett szálloda éttermét.

Az 1908. évben szépen kitavaszodott. 
Megszűnt a Tiszolc felől a Rimavöl
gyét végigseprő hideg szél; elültették 
már a rásza-palántákat a Rimaszombat

Tamásfala között kerti gazdaságra hasz
nált földeken. A kaszinóban egy vasár
napra kitűzték a tavaszi közgyűlést, 
mely tisztujitással volt egybekötve. A 
közgyűlésről megfeledkezve, Feledre tá
voztam Osváth Dániel főszolgabíróhoz, 
akivel tornaijai albiróságom óta benső 
barátságban állottam.

Másnap a társaságunkhoz tartozó bí
rák felkerestek a hivatalban és Pong
rácz Dezső elmondta, hogy a kaszinói 
tisztujitáson megint csak Cseh Pistát 
ültették bele a választmányba, holott 
más birák is érdemesek erre a meg
tiszteltetésre. Magáról nem szólt, csak 
engem emelt ki, mint koromnál és ér
demeimnél fogva ilyen alkalmatos em
bert. A törvényszék birói karát ért sú
lyos sérelem miatt elhatározták, hogy 
kilépnek a kaszinóból. Arra kértek, hogy 
ne törjem meg a szolidaritást és barát
ságból Írjam alá én is a kilépési nyi
latkozatot.

A mellőzést nem nagyon éreztem, 
ellenben a szolidaritásra való hivatko
zás megtévesztett és könnyelműen alá
írtam a végzetes Írást, melyet nyomban 
elküldőitek a kaszinóba.

Vármegyére szóló nagy eset lett eb
ből. A meggondolatlan lépés különösen 
reám nézve járt sok kellemetlenséggel, 
mert a megye régi csaiádaival, köztük 
több vezető emberrel, atyafiságban ál
lottam.

Rimaszombatban elhatározásunkat Ku- 
binyi Aladárra, mint kettős elnökünkre 
nézve felette sértőnek találták. Azon
kívül nemcsak a Rimavölgyön és a Ku- 
binyi szükebb hazájában, a Gortvavöl- 
gyén; hanem a Balogvölgyén, sőt a 
távoli Sajóvölgyén is az uriosztály túl
nyomó része elitélte viselkedésünket. 
Szent-Ivány Árpád bátyám megjegyezte:

— Szörnyűség 1 Aladár kezet sem fog 
a biráival.

A törvényszéki elnökkel való érint
kezésünk ugyanis csak a hivatalos el
járásra szorítkozott, mi nem vált az 
ügymenet előnyére.

Környezetem arra ösztönzött, hogy 
lépjek vissza a kaszinóba, mit a vállalt 
szolidárilás miatt nem tehettem. Mind
azonáltal késznek nyilatkoztam előmoz
dítani a kibékülést az elnök és birái 
között. A közvetítő szerep sok nehéz
séggel já r t : mert az elnök teljes meg
hódolást és bocsánatkérést követelt, 
mire társaim hajlandók nem voltak.

A kaszinóból kilépvén, a Hungáriába 
és a Gedébe többet jártunk mint azelőtt. 
A tél közeledtével a Szászi Kovách 
Géza szives meghívása folytán, ezek a 
látogatások ritkábbak lettek. Kovách 
Géza egyedül éldegélt a főtérnek a Já- 
nosi-utca felé eső oldalán, az Enge! 
Adolf kereskedése és a Gömöri kávé
ház fölött az emeleten volt tágas laká
sában. Felhozta, hogy jó néven venné, 
ha felkeresnénk őt és felélénkítenénk 
magányát. Gramofon is van nála. Ami 
több, szülővárosából, a Tisza melletti 
Csépáról rokoni bora érkezett. Jól el 
lehet ott mulatni. Örömmel elfogadtuk 
igaz baráti szivből fakadt ajánlatát. — 
Mészáros István és én, mint hegyaljai 
emberek, lenéztük ugyan a homoki bo
rokat, de véleményünkben ez egyszer 
kedvezően csalatkoztunk. — A csépai 
borban mai napság vitamint fedezné
nek fel, mert rendkívül élénkítő volt a 
hatása.

A kis társaság, melyben a bariton 
hangjáról ismert Perecz Samu városi 
árvaszéki ülnök és a háztulajdonos En- 
gel Adolf is részt vettek, borozgatás 
közben hallgatta a gramofont. Az el-
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Papszentelés. A rozsnyói egyházme
gye püspöke a múlt vasárnap szentelte 
pappá Abelovszky József, Bállá János, 
gádor Ernő, Csaneczky Mihály és Zol- 
czer István szerpapokat.

Aranymise Sőregen. Megható és rit
ka ünnepségnek voltak tanúi a sőregi 
plébánia hivei és a környékbeli lakos
ság. Junius 21-én tartotta Ninger Ferenc 
e. kanonok-plébános áldozópappá szen
telésének ötvenedik évfordulóját. Ez al
kalomból nagy számban jött össze a 
kerület papsága s volt káplánjai, hogy 
a plébánia híveivel együtt méltóan ün
nepeljék meg ezt a nagy napot és üdvö
zöl jék  a sőregi plébánost, ki barátságos 
modorával és jóságával nagy népszerű
ségre tett szert. Az ünnepélyes szent
mise előtt Holczmann József gömör- 
péterfalai esperes-plébános először is a 
rozsnyóegyházmegyei főpásztor üdvözlő 
s elismerő levelét olvasta fel, majd a 

kerületi papság nevében köszöntötte és 
ajándékul egy szép aranykelyhet nyúj
tott át. Utána az ifjúság és Sőreg, Aj- 
nácskő, Csorna községek vezetői üdvö
zöl ték  az őszhaju és galambszivü papot 
és egy-egy értékes ajándékkal lepték 
meg őt. A szentmise és Te Deum után 
közebéd volt, melyen az első felköszön- 
íőt Kovács Gyula pp. kamarás mon
dotta a SzKIE nevében, majd Béres 
Gábor plébános a volt káplánok, Vis- 
nyai István tanitó a kerületi egyházi 
tanítóság, Uram János rimaszombati tan
felügyelő pedig a tankerület állami ta
nítóinak mély tiszteletét és hódolatát 
fejezték ki. A jubiláns meghatódva kö
szönte meg e szép ünneplést és Isten 
áldását kérte az összes megjelentekre 
és az ő üdvözlőire. — Adja a Minden
ható, hogy még sokáig élhessen és mű
ködhessen Isten dicsőségére és Egyhá
zának javára. Ad multus annosl 

Perecz Samu ünneplése. A Rima- 
szombati Magyar Dalegylet bensőséges 
ünneplésben részesítette diszelnökét, Pe
recz Samu nyug. városi tanácsost abból 
az alkalomból, hogy a Magyar Dalszö
vetség a komáromi országos dalver
senyt követő közgyűlésen aranyéremmel 
tüntette ki, ötvenötéves aktiv dalárdái 
működésének eiismeréseképen. A szlo- 
venszkői magyar dalosok aranyérmes 
nesztorát szombaton este id. Halász Jó
zsef karnagy vezetésével szerenáddal 
köszöntötte a rimaszombati magyar dal
egylet férfikara, az énekesek tisztelgése 
után pedig a Polgárikörbe kisérték az 
ünnepeltet, ahol százteritékes vacsorát 
rendezett tiszteletére a rimaszombati 
magyar társadalom. — A vacsorán el
sőnek Sichert Károly nyug. vezérigaz
gató, a Rimaszombati Magyar Dalegylet

hangzott sok jó anekdotán, mikor te
kintélyes emberekről is sző esett, Fodor 
Zoltán nagyokat nevetett. A tréfák még
sem voltak olyanok, hogy a rimaszom
bati társadalom fenntartó pilléreit meg
ingatták volna.

Az 1908. évben karácsony táján, a 
kedélyes összejöveteleket szomorú ese
mény zavarta meg. Pongrácz Dezsőt 
ádáz influenza ágyba döntötte. A társa
ság részvéte jeléül hozzá irt verses le
velem következő sorai hiven jellemzik 
a borongós közhangulatot:
„Lankadt minden tagod, mert betegség gyötört, 
Nem nyújt már neked a sakkjáték sem gyönyört, 
Es a jogtudomány siippedékes tája, 
Érdeklődésedet most hiába várja.
Nem hat rád semmikép a legszebb ária, 
Busongva nélkülöz kedves Hungária,
Ennek ablakából a főtért belátjuk,
De a mi Dezsőnket sehol sem találjuk.
Csendes lett egyszerre a Géza lakása,
Nem hallatszik benne Zoltán kacagása,
A gramofon hallgat, Engel, Perecz, bágyadt, 
Hiszen szegény Dezsőnk ott nyomja az ágyat. 
Mig mi büszkélkedve, fekete ruhába,
Tisztelgésre gyűlünk elnöki szobába,
Te láztól kínozva, elmerengve kérded:
Uj évet kívánni, hát ide ki téved ?“

A versben érintett újévi tisztelgést a 
törvényszéki elnöknél Vozáry Gyuri 
bácsi, egykori törvényszéki biró üd
vözlő beszédei tették nevezetessé. Az ő 
példáját követve az újévi szónokok 
mindig megemlékeztek a világtörténeti 
eseményekről. Az 1909. év első napja 
gyászos alkalmat szolgáltatott erre és 
Cseh István, ki a bírák nevében az el
nököt üdvözölte, kiterjeszkedett a ret
tenetes földrengésre, mely kevéssel 
előbb Olaszhon egyik nagy városát 
Messzinit elpusztította.

(Vége következik.)

ügyvezető elnöke üdvözölte az ünne
peltet, majd ifj. Rábely Miklós a Rima- 
szombati Polgári Kör elnöke mondott 
tiszteletére lelkes pohárköszöntőt. — Az 
ünnepi est hangulatát rendkívüli mér
tékben fokozták a dalegylet férfikará
nak énekszámai. A kör termeit zsúfolá
sig megtöltő közönség dübörgő tapssal 
fogadta a dalárda énekét és egyre több 
és több újrázást és újabb énekszámokat 
követelt. — Az óvációk elíiltével Perecz 
Samu formás beszédben köszönte meg 
a rimaszombati dalszerető magyar kö
zönség részéről megnyilvánult ünneplést. 
Az egybegyült közönség és az ünnepelt 
fehér asztal mellett és a táncteremben 
a kora reggeli órákig szórakozott együtt, 
a legjobb hangulatban.

Halálozás. Ruffinyi Aladár főmérnök, 
Dobsina város polgármestere folyó hó
17-én, életének hatvanadik évében meg
halt. Dobsina város impozáns módon 
adta meg a végtisztességet szeretett pol
gármesterének. Az összes középületeken, 
társadalmi egyesületek helyiségein gyász
lobogókat lengetett a szél. A város sa
ját halottjának tekintette és a városháza 
fekete drapériával bevont tanácstermé
ben ravatalozta fel nagy halottját, hon- 
nét temetése a múlt vasárnap délután 
óriási részvét mellett ment végbe. El
múlását özvegyén szül. Hönsch Gizellán 
kívül testvérei: Ruffinyi Margit férjezett 
Horváth A. Jánosné, Ruffinyi Aranka férj. 
Hanvai Edéné és rokonai gyászolják.

Ötéves találkozó. Felkérem úgy a 
helybeli, mint a vidéki osztálytársaimat, 
akik 1932—33. évben végezték a polg. 
iskola harmadik osztályát, hogy julius 
2 án, szombaton délelőtt 9 órakor a 
polgári iskola emeleti helyiségében öt
éves találkozóra teljes számban jelen
jenek meg. — Este fél 9 órakor a 
Konyha-kert helyiségében társas össze
jövetel lesz. — Túrják Margit.

Rimaszombati járási kereskedelmi 
grémium közgyűlése. A rimaszombati 
járási kereskedelmi grémium julius hó
10-én délelőtt fél 10 órakor, saját helyi
ségében (Masaryk-tér 9.) tartja évi ren
des közgyűlését. — A grémium elnök
sége ezúton is felkéri összes helybeli 
és vidéki tagjait, hogy a közgyűlésen 
megjelenni szíveskedjenek.

Az iparoskor közgyűlése. A rima- 
szombati iparoskör rendes évi körgyil
lését folyó hó 26-án délután 3 órakor 
tartja. A közgyűlésnek egyik tárgya a 
tisztujitás lesz.

A szkárosi ref. iskola műkedvető- 
előadása. Múlt vasárnap tartotta meg a 
szkárosi ref. iskola évzáró ünnepélyét, 
amely alkalommal Hevessy Piroska ta
nítónő ügyes betanításában és rendezé
sében szinrehozták a „Virit a pipacs" 
három feivonásos mesejátékot, az isko- 
iatermet zsúfolásig megtöltő közönség 
sürü tapsaitól kisérve. — A jól sikerült 
előadást a növendékek majálisa követte.

Tanévzáró ünnepély a helybeli áll. 
elemi magyar leányiskolában. Folyó 
hó 22-én délelőtt tartotta meg a hely
beli állami elemi magyar leányiskola 
tanévzáró ünnepélyét, melyen a szülők 
is szép számban jelentek meg. Reggel 
fé! 9 órakor a gyermekek az összes fe- 
Ickezetek templomaiban megtartott hála
adó istenitiszteleteken vettek részt, majd 
az iskolában az állami himnusz elének- 
lésével kezdődött a tanévzáró ünnepély. 
A kisgyermekek szavalatai után Pásztor 
Mária h. igazgatónő szívhez szóló beszéd
ben veit búcsút a gyermekektől, majd 
az iskolát végleg elhagyó ötödik osztá
lyosok nevében Kosiner Heddy vett bú
csút formás, szépen elmondott beszédé
ben az iskolától, szeretett tanítónőitől 
és iskoiatársaitól. Hálás szívvel mondott 
köszönetét azért a sok jó tanításért, 
oktatásért, amiben öt éven keresztül ré
szük volt, Isten áldását kérve az iskola 
összes tanítónőire és a betegsége miatt 
távollevő szeretett igazgatónőjükre, a 
mindenki által nagyon tiszteit és szere
tett Perényiné S. Ilonára. Az ünnepély 
végén kiosztották a néhai Boczkó Dá- 
niel-féle alapítvány ezévi kamatait, me
lyet az iskola öt éven keresztül két leg
szorgalmasabb és legjobb magaviseletü 
ölödik osztályos tanulója : Haynik Adri- 
enna és Sajbán Valéria kapták meg. 
Majd szétosztották a Rimaszombat város 
községi könyvtártanácsa által első Ízben 
ajándékozott tizenegy darab meseköny
vet, melyért ezúton mond hálás köszö
netét az iskola igazgatósága.

K ö sz ö n e tn y ilv á n ítá s .
Kiss József édesanyjának siremiék- 

bizottsága, az akció sikeres befejezése 
alkalmából, ezúton mond hálás köszö
netét mindazoknak, akik nemes szívre 
valló adományaikkal elősegítették a ki
tűzött cél megvalósítását. — Külön kö
szönetét mondunk tiszt. Singer S. Leó 
segédlelkész urnák, Feldmann Éva és 
Szabó Sári urhölgyeknek, az avató ün
nepségen való értékes közreműködé
sükért, Győry Dezső iró urnák a szép 
alkalmi költemény megírásáért, Mako- 
vits Jenő festőművész urnák a síremlék 
példás, önzetlen kivitelezéséért, a hely
beli Ferenczy István cserkészrajnak a 
temetőhöz vezető ut nagy fáradságot 
igénylő rendbehozataláért, végül Reinitz 
Vilmos dr. urnák, a bizottság pénztáro
sának és Brünner Sándor urnák, a vég
rehajtó bizottság jegyzőjének, lelkiisme
retes, jól végzett munkájukért.

Rimaszombat, 1938. junius 20.
Dr. Weinbergcr Tibor, Márkus László,

titkár. elnök.

A p o lg á r i  r e p ü lő tá m a d á s  e lle n i  
v é d e le m  (C P O ) k ö z le m é n y e .
A repülőriadó közrehirdetése. A he

lyi polgári reptiiőtámadás elleni védelem 
parancsnoka értesítést kap ellenséges 
repülők közeledtéről s a jelentés tartal
ma szerint vagy csupán a végrehajtó 
tényezők (közszolgálat) készültségét, 
vagy pedig az egész lakosság riadóját 
rendeli el. A végrehajtó tényezők ké
szültsége azt jelenti, hogy azok tagjai 
kijelölt állomáshelyükön gyülekezzenek 
s oly módon helyeződnek készültségbe, 
hogy azonnal kirohanhassanak a ka
tasztrófa színhelyére. A készültségre vo
natkozó jelzést mintegy 1 percig tartó, 
váltakozva rövid és hosszú hangú

kürtjelekkel adják. A riadóra vonatkozó 
jelzést az egész lakosság részére 3 per
cig tartó, megszakított hangú

( --------------------------- )
jelekkel adják és pedig szirénákkal, kür
tökkel s harangnak egy oldalra való ve
résével (félreverés). A repülőtámadás 
végét jelző jelzést 3 percig tartó meg
szakítás nélküli hangú

( --------------------------- )
kürt- és szirénajelekkel s rendes ha
rangozással adják.

Figyelmeztetik a lakosság, hogy a 
riadó közrehirdetése után büntetés terhe 
alatt azonnal tartozik éjjel az összes vi
lágosságot előírásos módon, rendesen 
eisötétiteni, nappal pedig a legközelebbi 
házban elrejtőzni. Semmiesetre sem fog
ják tűrni a riadó ideje alatt az uccá- 
kon való járást-kelést. Minden CPO 
igazolvány és karszalag nélküli egyént 
a rendőri közegek igazoltatni fognak s 
a rendőrőrszobára fogják kisérni. A la
kosság saját biztonsága érdekében tar
tozik a kiadott előírásokat betartani.

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

A hősök emlékműbizottsága közli,
hogy az emlékmű építésére a junius hó 
12-iki kimutatás óta a következő ön-
kéntes adományok folytak be *
Dickmann Dezső................... Ke 2 0 .-
Szlanyi G y u la ....................... ff 50.—
Horváth A l b e r t ................... ff 20.—
Neumann Vilmos................... 10 —
Keresik László....................... 50 —
Nagy E m i l ............................ f i 50.—
Bokor Ferencz ....................... f f 50 —
Höfer Sándor ................... f i 25.—
Magyar Újság kiadóhivatala,
Kiss József édesanyjának sir-
kő avatása alkalmából . . f i 200.-

Kriston-nővérek ugyanezen ci-
m é n ..................................... f i 25.—

Özv. Samarjay Jánosné. . . ff 100.-
Dr. Batta Pál, Feled . . . ff 20.—
B. A.......................................... 15.—
Református egyház . . . . ff 100.—
Özv. Hagetter Lajosné . . . ff 50.—
Sáffrány Imre, Miskoicz . . ff 100 —

Összesen Ke. 885.—
A már e lapban nyugtatott 

újabb önkéntes adományok 
összege...............................Ke. 10889.—

Végösszeg K5. 11774.— 
A jószivü adakozóknak hálás köszö

netét fejezi ki az Emlékbizottság.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, junius 25-26-án 
egy hadifogoly tábor regénye, szivet és 

lelket megragadó élmény :
F e k e te  g a r n iz io n  

(A nagy illúzió.)

Kedden és szerdán, junius 28-29-én a leg
sikerültebb magyarul beszélő vígjáték má

sod bemutatója:
H y p o lit  a  lak á j %

Jávor Pál, Kabos Gyula, Csortos Gyula, r  
Fenyvesi Éva.

Csütörtökön, junius 30-án három gyermek |  
szökése, akik a gangsztereknél kötnek ki: I

H e ste r  u tca i fiu k  -

A Polgáriköri szabadtéri színpad- 
avatás a junius 18-iki hűvös időjárás 
miatt elmaradt és julius 2-ára halasz
tódott el, este fél 9 órai kezdettel. A 
felavató ünnepélyre összeállított műsor 
kétségtelenül nagy sikert fog biztosí
tani nemcsak a szereplőknek, hanem a 
bájos rendezőnek is, aki műkedvelő 
leánygárdánk legragyogóbb tehetsége. 
A megnyitáson résztvevő közönséget a 
program érdekességén felül nem utolsó 
sorban fogja vonzani a színhely is, ahol 
az lejátszódik : az elragadó környezet, 
az üde bokrok és fenyőfák ágai között 
csillogó színes villanyfény és tarka lam
pionok serege és az éjféli tűzijáték, 
amely maga is látványosság számba 
megy. — A műsor utáni továbbiak so- 
sorát pedig a fiatalság tölti ki, amely 
gondoskodni fog a táncról s olyan ró
zsás hangulatról, mint amilyen a leg
utóbbi junius 18 iki estélyen uralkodott. 
Közvacsorára előjegyzési iv a kör ház- 
felügyelőjénél található. — Cigányzene, 
jazzband, tánc reggelig. — Jóizií ételek, 
zamatos borok.

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

Juliális. Az itteni iparoskor nyári 
mulatságát a szabadkai erdőben julius
3-án, rossz idő esetén julius 5 én ren
dezi meg. A tiszta jövedelmet az építési 
alapra fordítják. Saját konyha, villany
világítás, szórakoztató játékok. Autójá
rat a volt pénzügyi palota elől. Belépő
díj személyenkint 5 korona. Családijegy 
3 személyre 12 korona, 4 személyre 15 
korona. A juliális napján délelőtt 11 — 12 
óra között térzene a Tompakertben.

Tánczmulatság. A rimaszombati Ka
tolikus Olvasóegylet szombaton, junius 
25-én este fél 9 órai kezdettel táncmu
latságot rendez az olvasóegylet összes 
helyiségében, melyre tisztelettel hívja 
meg a mt. közönséget.

Lapeikobzások. A „Losonci Hírlap" 
és a „Sajóvidék-Az Újság" múlt számát 
inkriminált vezérczikkeik miatt elko
bozták.

Hatósági közlemény. A törvényes ha- 
tározmányok értelmében az országutakat, 
közutakat, uccákat és tereket az ország
úti forgalom részére forgalmi jelzések
kel kell ellátni. Figyelmeztető, mint ve
szélyes fordulók, keresztezések, vasúti 
átjárók stb., forgalmi tilalmakat és pa
rancsokat kifejező, mint teljes, vagy rész
beni hajtási tilalom, sebesség, parkolás 
stb., forgalmi figyelmeztetéseket és álta
lános információs közléseket, mint par
kolás, iskolák közelsége stb. kifejező 
jelzésekről van szó. — Kéretnek a mo
toros járművek tulajdonosai és vezetői, 
esetleg más érdekeltek is, hogy Írásbeli 
javaslataikat folyó évi julius 1-ig a hely
beli állami rendőri hivatalnál adják be, 
amely javaslatokat szintén be fogják fog
lalni a bizottsági nyomozati eljárásba.

Rimaszombali áll. rendőri hivatal.
Filmszínház. Folyó hó 25-26-án a 

„Fekete garnizon" cimü francia gyárt
mányú film kerül színre Aliía Parloval 
a főszerepben. A film bővelkedik hatá
sos részletekben, melyek a világháború 
számtalan epizódjainak nehány mozza
natát tárja elénk, mint a francia fog
lyok életét a németek táborában, a ha
zájuk iránti vágy által ösztökélt szökési 
kísérletek, német és francia légionáriu
sok barátkozása stb.

Folyó hó 28—29-én „Hypolit a lakáj" 
cimü magyar film reprizében lesz ré
szünk. A magyar filmgyártás legsikerül
tebb alkotásainak egyike e film, mely
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első bemutatása alkalmával is átütő 
sikert ért el. Jelezzük, hogy uj filmszal- 
lagról van szó, tehát tiszta reprodukció 
lesz adva.

Folyó hó 30-án a „Hester streeti fiuk" 
cimü amerikai film kerül lepergésre, 
melyben három igen tehetséges fiú, 
u. m. Treddie Bartholomeo, Jackie Coo
per és Mickes Rooney játszák a fősze
repeket tökéletes művészettel s finom 
humorukkal élvezetes szórakozást nyúj
tanak.

Munkában a lókötők. Múlt hét csü
törtökjén éjszaka ismeretlen tettesek 
behatoltak Czene Sándor jesztei lakos 
istállójába és onnan két lovat hajtottak 
el 2500 korona értékben, majd rövid 
idő múlva felkeresték Magyar Bálint 
ugyancsak jesztei lakos istállóját is, 
ahonnan szintén két lovat hajtottak el 
4000 korona értékben. A nyomok a ma
gyar határ felé vezetnek. A csendőrség 
a magyar hatóságok bevonásával foly
tatja a nyomozást a vakmerő lókötők 
után.

Lámpavasra akasztotta fel magát.
Nagy Sándor harmaci gazdálkodó 28 
éves feleségét szerdán délután lakószo
bájuk lámpavasára felakasztva találták 
meg a házbeliek. Az öngyilkos asszony 
búcsúlevelet hagyott hátra, melyben tet
tét áldatlan házaséletével indokolta meg. 
Az ügyészség intézkedésére a holttestet 
felboncolták.

Gyermekgyilkosságok. Néhány nap
pal ezelőtt a klenóci rozsföldeken egy 
újszülött leánygyermek hullájára akad
tak a község lakosai. A helyszínre ki
szálltbizottság intézkedésére az orvosok 
felboncolták a parányi hullát és meg
állapították, hogy a csöppség halálát 
fulladás okozta. Miután a fojtogatás je
leit kétségtelenül sikerült konstatálni, 
az ügyészség intézkedésére széleskörű 
nyomozás indult az anya kilétének 
megállapítása céljából s a csendőrök 
rövidesen Parobekné-Stefanik Mária 21 
éves klenóci asszony személyében ki is 
nyomozták a megfojtott csecsemő anyját, 
aki letartóztatásakor egykedvűen be
ismerte, hogy junius 7-én délután hat 
órakor a mezőn kapálás közben szülte 
meg magzatát és azt nyomban világra- 
jötte után megfojtotta. Letartóztatták és 
átadták a kerületi bíróságnak. — Pi- 
szony Júlia (smar) rimakokovai cseléd
leány, múlt vasárnap (junius 12.) reggel 
egy fiúgyermeknek adott életet. A kis 
gyermek rendkívül titokzatos körülmé
nyek között rövidesen kiszenvedett.

Gazdasági cselédből kerékpártol
vaj. Cserny Márton jolsvai lakos ápri
lis folyamán gazdasági cselédként al
kalmazta Közlök László alsóvályi fiatal
embert, akinek foglalóul 50 kor. adott. 
A gazdasági alkalmazottnak eszeágában 
sem volt a kijelölt időre állását elfog
lalni, hanem az előleggel zsebében el
emeit egy kerékpárt a Léderer-féle üz
let elől és ismeretlen helyre kerekezett. 
A károsultak feljelentésére a csendőr
ség rövidesen kézrekeritetíe a hűtlen 
alkalmazottat és a nagyrőcei járásbíró
ság jogerősen el is Ítélte két hónapi 
fogházra, múlt hó 6-án azonban sikerült 
a börtönből kereket oldania. A mozgal
mas életű gazdasági cselédet az elmúlt 
héten fogták el a csendőrök és meg
vasalva szállították be a járásbíróság 
fogházába.

Revolveres családi dráma a görény
bőr miatt. Vince László jankó, harká- 
csi földmives január 12-én afölötti dü
hében, mert János bátyja az istállóban 
megfogott görény bőrét tudta és bele
egyezése nélkül 35 koronáért eladta, 
revolverből kétszer rálőtt bátyjára és a 
segítségére siető feleségére. A rima- 
szombati kerületi bíróság súlyos testi 
sértés büntette címén egyévi és kéthó- 
napi fogházra Ítélte a merénylőt, aki 
felebbezéssel élt az Ítélet ellen. A kas
sai felsőbíróság most foglalkozott má
sodfokon a rimaszombati kerületi bíró
ság Ítéletével és azt mindenben meg
erősítve, elutasította a felebbezést.

Ősembertől napjainkig.
Az ősember, hogy a hideg ellen vé

dekezzék, állati bőrökkel takarta be 
testét, később növényi anyagokból szőtt 
ruhát készített s ebből alakult ki a di
vat, mely mindig nagyobb tért hódit és 
mind nagyobb arányokat ölt.

Amikor elnézem a pazar fényű csil

lárok alatt hullámzó embertömegeket a 
báltermekben, kávéházakban, önkéntele
nül az ősemberre kell gondolni s azt a 
tapasztalatot szűröm le megfigyeléseim
ből, hogy szépen, lassan visszafejlődünk 
az őskorba, legalább is a meztelenség 
tekintetében, mert az őskori ember is 
csak itt-ott akasztott magára egy-egy 
állati bőrt, vagy egy tolikötényt, (az 
előbbit ugyan a mi asszonyaink is nagy 
szeretettel viselik) s a báltermek asszo
nyain is itt-ott lehet látni egy darabka 
ruhát. Hja, spórolni kell, drága az anyag, 
no meg arra való a szép váll és hát, 
hogy mutogassák, ugy-e ?

Amint elnézem az égbetörő, hatalmas 
kőpalotákat, felhőkarcolókat, melyek ve
télkednek az egekkel, ismét csak az 
ősember jut eszembe, amely a hideg és 
az állatok elleni védekezésből barlan
gokban ütött tanyát s örült, ha csend
ben egy kis odúban meghúzhatta magát.

S mi még mindig elégedetlenek va
gyunk, még mindig többre vágyunk. 
Nagyravágyásunkban és hiúságunkban 
mindenre képesek vagyunk. Nem elég
szünk meg a tudomány és műveltség 
nyújtotta rendes élettel, a minden ké
nyelemmel berendezett lakással, a ren
des ruházattal, az emberi elme mindig 
újat, mindig valami rendkívülit akar 
produkálni. Szűk neki a kényelmes la
kás, nem tud belenyugodni a mai élet
viszonyokban, pedig a mostaninál sok
kal rosszabb életet élt valaha az ember, 
amit a maihoz nem is lehet hasonlíta
ni. Erre az a felelet, hogy az ősember 
még nem ébredt emberi mivoltának tu
datára s megelégedett azzal, amit a 
természet önként nyújtott neki. Ez igaz, 
de nézzük csak a műveltség korát. 
Nézzük az utolsó századok élet-halál
harcát, amikor a müveit ember kényte
len volt lemondani minden kényelemről 
s eltűrni éhínséget, döghalált s ezerféle 
emberek által előidézett nyomorúságot 
és az elemek által okozott csapásokat.

Nem a mai idők a legrosszabbak, 
nem kell a ma emberének kétségbeesni 
az élet tarthatatlansága miatt, mert most 
még ha gondokkal és ezer bajjal kell 
is megküzdenünk, de legalább emberi 
életet élünk s nem kell az ellenség 
pusztítása elől barlangokba menekülni, 
nem kell különféle eddig nem élvezett 
állati húsokkal megszüntetni éhségün
ket. Nem, ennyire még hál’ Istennek 
nem vagyunk.

Ha nem is a legfényesebb, de azért 
még tűrhető a helyzet, hogy szerényen 
élve s szivvel-lélekkel munkálkodva, 
meg tudjuk teremteni a mindennapit.

Nem itt a baj. A baj egyedüli oka, 
hogy nem tudunk rendesen gazdálkodni, 
hogy nem tudunk szerényen élni s nagy 
igényeink vannak. Túl sokat várunk az 
élettől, többet, mint amennyit megérde
melnénk.

Sok a nyomorúság, a munkanélküli, 
igaz, de az volt mindig kisebb-nagyobb 
mértékben. S ott is a legnagyobb hiba 
az, hogy sok munkanélküli azért nem 
dolgozik, hogy segélyt kapjon. Nem 
egyszer hallottam, hogy egy-egy szegény 
napszámos ember azt a kijelentést tette, 
hogy „minek dolgozzak, akkor nem ka
pok segélyt."

Az a segély ugyan édes-kevés arra, 
hogy egy család megéljen belőle, de a 
férfi, bármely kategóriához tartozik is, 
mindig kényelemszeretőbb, mint a nő, 
s Így legrosszabb esetben elküldi a fe
leségét napszámba, hogy ő kapja to
vább a segélyt.

Természetesen ezt általánosítani nem 
lehet, mert vannak azért rendes mun
kások is, akik ha nem is tudnak eleget 
keresni, a mindennapit úgy, ahogy meg
teremtik családjuknak.

Az igazság az, hogy minél jobban ha
nyatlott a kenyérkereseti lehetőség, an
nál nagyobbak az igényeink s ez hozza 
létre azután az egyes társadalmi osztá
lyokban az elégedetlenséget.

Méreg-e vagy orvosság?
A dohányos, aki kedélyesen szijja a 

pipáját, vagy a szivar élvezetének adja 
oda magát, vagy a kényelmesebb ciga
rettát tette kedvencévé, nem igen tudja, 
hogy nem kevesebb, mint ötven külön
böző dohányfajta van. Vannak dohány
palánták hófehér és bíborvörös, sárga 
rózsaszínű virággal, amik minden kert
nek a díszére válnának. Vannak pasz-

szionátusok, bár kis számban, akik a 
dohányt néha dísznövénynek ültetik és 
ápolják. A dohányültetéseknél, amilye
neket manapság már a tropikus és sub- 
tropikus zónáknak majdnem valamennyi 
vidékén találni, kizárólag a sárga és 
rózsaszín virágos fajták jönnek tekin
tetbe. Érdekes, hogy mig a sárgavirágu 
fajta az ezidőszerinti világfogyasztásnak 
csak egy tizedét termeli ki, addig a ró- 
zsaszinvirágu fajta kilenc tizedét szol
gáltatja. A különös becsben álló Ha
vanna-, Deli- és Virginia-dohány mind 
rózsaszín palántából származik.

A statisztika arról világosit fel, hogy 
a dohányfogyasztás egy évszázad óta 
évtizedről-évtizedre lassan, de állan
dóan növekszik. Különösen kiterjedt 
volt a világháború alatt, az akkori szám
adatokat azonban közben már régen 
túlhaladja a hihetetlenül megnövekedett 
békefogyasztás, mindennemű dohányból, 
évente egy millió tonnára tehető, amely 
mennyiség körülbelül tizrnilliárd arany* 
frank értéknek felel meg.

Ha az ember arra a nagyfokú szociá
lis nyomorra gondol, amely a világ 
minden országában észlelhető, bizony 
kicsit furcsának találja, hogy az embe
riség ilyen óriási összeget csak úgy 
egyszerűen elfüstöljön. Viszont meg
gondolandó, hogy a dohány elültetése, 
a vele való kereskedés és az árusítása 
az emberek millióinak ad foglalkozást. 
Az országok egész sorában monopólium 
a dohány, amely monopólium nagyon 
jövedelmező és jelentékenyen csökkenti 
a közadó terhét.

A dohányzás az embereknek olyan 
szükséglete, amely már a legrégibb 
időkben is mutatkozott. Herodot szerint 
a babiloniak, a szittyák, a trákok indiai 
kendert vagy hasist szittak, amelynek 
élvezete „bódultakká szokta őket tenni." 
A Kelet országaiban, különösen Kíná
ban már évezredek óta szijják az ópiu
mot. Azok a kutatók, akik először ju
tottak el Szibériába, beszélik, hogy en
nek a kopár országnak lakói, hogy a 
hideg ellen védjék magukat, szárított 
amanitleveleket füstöltek el. Nagyon ke
resett cikk volt különösen a dohány 
közkinccsé válása előtt a kát, betel, 
kóla, coca és a peturi. Ezeket azonban 
nem szitták, hanem rágták.

A dohány alaposan háttérbe szorította 
mindezeket. Az európaiak 1492. október
11-én ismerkedtek először meg a do
hánnyal, a mellyel — nem tudtak mit 
csinálni. így olvassuk legalább Kolum- 
bus hajónaplójában. A mondott napon 
ugyanis San Salvator szigetének lakói 
szárított dohánylevelekkel tisztelték meg. 
A spanyolok azonban nem tudtak az 
ajándékkal mit csinálni és eldobták. — 
Később azonban látta Kolumbus két 
matróza, hogy a benszülöttek rágyújtot
tak szárított dohánylevélből készült kis 
hengerekre, belélekzették a füstöt, az
tán a szájon és orron keresztül ismét 
kibocsájtották. Még ekkor sem jöttek 
tisztába a spanyolok a dohány valódi 
céljával; azt hitték ugyanis, hogy a 
benszülöttek arra használják, hogy sza- 
gositsák magukat.

A rákövetkező felfedező utakon aztán 
lassankint mégis megtanulták az euró
paiak a dohány igazi értékét becsülni. 
Látták, hogy a benszülöttek nemcsak 
elszitták a dohányt, hanem rágták is, 
sőt az orrlyukaikat is betömték vele. 
Azt is mondták, hogy a dohány eliizi 
az éhség érzését. A benszülöttek nyel
vén a dohány petum volt, a szárított 
leveleket pedig úgy hitták, hogy taba. 
Ebből az utóbbi szóból származott 
nyilván a tabaco szó, ahogyan Hernan- 
dez a dohányt elnevezte, amikor 1500 
bán először ültette el Spanyolországban. 
Már ő előtte is küldött egy Remon 
Pane nevezetű szerzetes, aki Kolumbus- 
sal együtt ért ki Haitiba, dohánymag
vakat V. Károly császárnak. Az első 
dohányküldeményt, amelyről a história 
bizonyosságként megemlékezik, Fernan- 
do Cortez juttatta el a császárhoz. De 
még akkor sem használták füstölésre, 
hanem fájdalomcsillapítónak.

Már 1586-ban besorozta a tudomány 
az uj növényfajtát a listáiba. Dalechamp 
botanikus volt az, akitől a Nicotiana elne
vezés való. Linné aztán végleg átvette a 
nevet, amelyet kibővített Nicotiana taba- 
cumra. A ma ismert valamennyi do
hányfajta általában Amerikából szár
mazik. Úgy látszik azonban, hogy Ausz
tráliában és Ujkaledoniában még né
hány különfajta nő vadon. Az érdeme

szerint nagyrabecsült Jáva dohányt a 
hollandusok már 1601-ben ültették el 
és óriási jövedelmeket szereztek belőle. 
Érdekes, hogy bizonyos néger törzsek 
Afrikában még mielőtt európaiakkal 
érintkezésbe jutottak volna, ismerték és 
el is ültették a dohányt.

A dohányról elsőnek Ciaude Berger 
értekezett 1683 bán a párisi orvosi 
egyetem megbízásából.Arra a kérdésére 
az egyetemnek, hogy ártalmas-e a do
hányzás, nagyon diplomatikusan adta 
meg a szerző a szakvéleményét. Azt fe
lelte ugyanis ékes latinsággal, hogy a 
„dohány túlgyakori élvezete megrövidíti 
az életet, de ha ésszel fogyasztjuk, ak
kor orvosság."

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

Törekvés—Baraki SC (Kassa) 3:3 
(3:1). — Biró : dr. Weinberger.

Gyenge iramú, nivótlan mérkőzés, me
lyen a diviós selejtező mérkőzésekre ké
szülő Törekvés kiábrándítóan gyengén 
játszott. Mindenesetre befolyással volt a 
színvonal kialakulására az a tény is, 
hogy a pályán egyidejűleg közvetítették 
hangszórón az olasz-magyar világbajnoki 
döntőmérkőzést is, s ez elvonta a játé
kosok figyelmét saját feladatuk teljesí
tésétől. A Törekvés vezetőségén áll az 
a kötelesség, hogy — ha eredményes 
szereplést kívánnak a csapattól — a 
játékosokat minden edzési lehetőség ko
moly teljesítésére szorítsák.

A Baraki SC elég gyenge képességek
kel rendelkező együttes s a rendes for
májában játszó Törekvésnek nem lett 
volna komoly ellenfele.

Szerdán, Péter és Pál napján a Tö
rekvés az Utekácsi SK kitűnő csapatát 
látja vendégül. Reméljük, a Törekvés 
sokkal értékesebb játékkal fog kiruk
kolni, mint a Baraki SC ellen s az el
következendő diviziós selejtező mérkő
zések előtt meg fogja erősíteni az egye
sület híveinek a csapat eredményes sze
replésébe vetett bizalmát. A mérkőzés 
délután fél 6 kor kezdődik.

K L E I N  GÉZA
könyv- és papirkereskedő Rimaszombat 

azonnali belépéssel felvesz
e g y  ta n u ló t  ü z l e t é b e  é s

egy tanulót könyvkötészetébe.
Szlovák és magyar nyelv tudása kötelező

É R T E SÍT É S.
Tisztelettel tudatom az építész, épít

tető és asztalos mester urakkal, hogy az

üveges munka árát leszállítottam:
I. rendű gépüveg tokméret □  m. Ke 21-

II. rendű ü v e g ...................□  m. K5 19-
A l a firnisz-gittemért 2 évi jótállást 

vállalok.
H EIM LIC H  ZSIGMOND
üveg-, porcellán-kereskedő és modern 
képkeretező. Rim. Sobota, Masaryk-tér.

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.

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 ÓZ S E F
szobafestő és mázoló.

Rimaszombat Pokorágyi-utca 28. sz.
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