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

„Rimaszombat magyar város és az is marad",
— mondotta a múlt évben itt járt 
dr. Dérer Iván igazságügyminiszter. 
Az igazság őrének, a felelős kor- 
mányférfiunak ősrégi városunk fő
terén, az Isten szabad ege alatt el
hangzott, az elvitathatatlan tényekre 
alapított kijelentése csak megerő
sítése az ismert, letagadhatatlan 
valóságnak.

Ennek ellenére még mindig ta
lálunk egyeseket, akik az igazság
gal, a valósággal nemcsak hogy 
nem tudnak megbarátkozni, hanem 
egyenesen tagadóivá igyekeznek 
itt-ott, ebben-abban lenni, avagy 
legalább is megkísérlik az igazság 
megdöntését a valóság megváltoz
tatását. Hasztalan erőlködés, hiú kí
sérletezés ez, mely csak a közhan
gulat izgatására, a közéleti bajok 
növelésére alkalmas. De emellett 
egészségtelen és káros is, mert 
megöl minden jóratörekvést, útját 
állja nemcsak a város fejlődésének, 
de általában az emberi haladásnak. 
Rugója pedig mindennek az elfo
gultság szülte legszélsőségesebb 
önzés, gyakran az egyéni hiúság 
ás akarnokság, mely érvényesülési 
lehetőségek után törtet és az a 
megnemértés, amely az ellentétek 
keresésében és kiélezésében leli 
gyönyörűségét, vastag választó fa
lakat emelvén ezzel ember és em
ber közé és okozójává válván an
nak az idegenkedésnek, amely mint
egy lehetetlenné teszi a társadalmi 
együttmunkálkodást, a város érde
kében álló, eredményeket produ
káló, áldásos együttdolgozást, a 
nyugodt, békés fejlődést és hala
dást biztosító, zavartalan együtt
élést.

Mert vannak, akadnak egyesek, 
akik nem tudnak s talán nem is 
akarnak felemelkedni az emberies
ségnek arra a szintjére, ahonnét a 
jogban, törvényben és igazságban 
egyik ember egyenlőnek látja ma
gával a másikat s embertestvérként 
soha sem néz gyűlölettel egyik em 
bér a másikra.

Vannak egyesek, akik nem gon
dolnak arra, hogy politikai erősza
koskodással ideig-óráig lehet csak 
sikereket elérni. Nem gondolnak 
arra, hogy a h a t a l o m kegyé
ben való sütkérezésért az igaz
ságot keresztre feszíteni nem lehet 
anélkül, hogy ez egyszercsak mé
gis föl ne támadna és ne érvénye
sülne. Nem gondolnak arra, hogy 
porhintéssel nem lehet a valótlant 
valóságként beállítani a tisztánlátók 
és józanul gondolkozók szemében 
és nem gondolnak arra, hogy csü-

rés-csavarással, paktálásokkal és 
naiv, apró mesterkedésekkel hiába 
törekszenek rést ütni az Igazság 
várának bástyáján vagy éppen igaz
nak feltüntetni azt, ami nem igaz. 
Igazság csak egy van s annak ér
vényesülését megakadályozni egy
általán nem lehet. Az Igazság örök
től fogva való, az Igazság mindig 
győz. Éppen ezért hiszünk mi is a 
türelmetlenkedő megnemértők és 
nagyhangú akarnokok félrevonulá- 
sával a most oly beteg városi éle
tünk meggyógyulásában.

Ezt az ősrégi magyar várost ne 
igyekezzék magyar jellegétől senki 
sem megfosztani. Ne akarja itt so
ha senki a szabad akaratnyilvání
tások eredményeivel már több íz
ben megvilágított hivatalos statisz
tikai adatokra hivatkozva, váro
sunk magyar voltát még csak két
ségbe vonni sem. A megváltoztat- 
hatatlanba, az igazságügyminiszteri 
szóval is megerősített valóságba 
minden kétkedőnek vagy éppen a 
város magyar jellegének megvál
toztatására igyekvőnek bele kell 
nyugodnia. Itt, ebben semmi mes
terkedés, semmi csalafintaság vagy 
éppen erőszakoskodás nem hasz
nál, az legfeljebb a kedélyek fölösle
ges izgatására szolgál, ami e vá
ros együttélő, egymásra utalt, bé
kében, emberi szeretetben együtt 
lakó, különböző nemzetiségű pol
gárságára csak káros lehet. Ezzel 
számolni kell mindenkinek.

A Rákóczi szabadság-lobogója 
alatt hűséges kitartással harcoló 
Tarpa községbeliek a labancok 
szép szavaira nem hederitve, mint
egy üzenetül, büszkén Írták fel zász
lójukra: „Tarpa kuruc volt és az is 
marad!" Ilyen büszkeséggel üzen
jük mi is az igazsággal ellenkezően 
a valóságba beletörődni nem aka
róknak : Rimaszombat magyar vá
ros és az is marad ! (— —)

A szlovenszkói magyar evaűg. 
ifjúság gömöri táborozása,
A Szlovenszkói Magyar Evangélikus 

Szövetség nyári táborozásán az ország 
mjnden részéből igen számosán vettek 
részt. Az ifjúság táborozása julius 2-án 
Sajógömörön Mayer Béla sajógömöri ev. 
lelkész tábornyitó beszédével vette kez
detét ünnepélyes formák között, másnap 
ugyanott istentisztelet keretében tartot
ták meg az evangélikus napot, amely 
alkalommal Baráth Károly rimaszombati 
ev. lelkész mondott ünnepi beszédet, az 
oltári szolgálatot Ivanics Béla kuntapol

cai, Mayer Béla sajógömöri és Vargha 
Sándor rozsnyói lelkészek végezték.

Az istentiszteletet követően 11 órakor 
a losonci és rimaszombati ev. leány
körök rendezték meg konferenciájukat, 
amelyen Halláth János gömöri ev. főes- 
peres mondott nagyszabású megnyitó 
beszédet. A leánykori konferencia egy
órás ebédszünetet leszámítva, délután 
5 óráig tartott s azon számos előadás, 
szavalat és énekszám hangzott el. Az 
egybegyűltek ekkor Gömörpanyitra men
tek át, ahol az evangélikus templomban 
ünnepélyesen leleplezték Bugány Miklós 
volt sajógömöri, majd gömörpanyiti, gá
lyarabságot szenvedett ev. lelkész em
léktábláját. Az ünnepélyen Ivanics Béla 
kuntapolcai és Vargha Sándor rozsnyói 
ev. lelkészek mondottak beszédeket.

Julius 4-én a táborozó ifjúság Bérei
kére rándult ki, ahol a ref. árvaházat 
tekintették meg, 5-én pedig sor került 
a Szlovenszkói Magyar Evangélikus If
júsági Szövetség alakuló közgyűlésére.

A szlovenszkói magyar evang. ifjúság 
szervezését betetőző uj szövetség köz
gyűlése elnökké Baráth Károly rima- 
szombati ev. lelkészt, a leánytagozat 
ügyvezető elnökévé Istók Lenke tanár
nőt, a fiutagozat ügyvezető elnökévé 
Mohr Gedeon kassai segédlelkészt, tit
kárrá Rohringer Béla tőketerebesi főis
kolást, pénztárossá Kimer Lajos pozso
nyi segédlelkészt, jegyzővé Moravek 
Samu iglói segédlelkészt és Samarjay 
Annát (Pozsony), védnökökké pedig 
dr. Szilassy Bélánét (Losonc) és Gömöry 
Jánost (Kassa) választotta meg egyhan- 
gálag. A közgyűlés részletes tárgyalás 
után számos adminisztratív határozatot 
hozott. A szövetséget megalakulása al
kalmából az egyházi és közéleti ténye
zők közül igen sokan üdvözölték távira
tilag, igy az ev. püspökök, Szent-Ivány 
József, Dómján Elek, a magyarországi 
tiszai kerület püspöke, Tornallyay Zoltán 
ref. egyházkerületi főgondnok, Szilassy 
Béláné, Fábry Viktor eperjesi ev. lel
kész, a szlovenszkói magyar evang. szö
vetség elnöke, dr. Pfeiffer Miklós kas
sai r. kath. kanonok, a SzKIE elnöke, 
Egyed Aladár szegedi ev. főesperes és 
többen mások. Szerdán Rimaszombatba 
tették át székhelyüket a sajógömöri 
ifjúsági táborozás résztvevői, ahol első- 
izben rendezték meg értékes és gazdag 
munkaprogrammal a szlovenszkói ma
gyar evangélikus főiskolás napot. A le
ánykonferenciát Istók Lenke, a fiukon- 
ferenciát Mohr Gedeon vezette.

A szerdai programot istentisztelet ve
zette be, amelyen Bándy György balog- 
pádári ev. lelkész látta el a szolgálatot, 
majd Baráth Károly rimaszombati ev, 
lelkész elnöklésével kezdődött meg a 
főiskolások tanácskozása. Gömöry János 
másirányu sürgős elfoglaltsága miatt 
távolmaradni kényszerült az összejöve
telről s így bejelentett előadása elma
radt. Mohr Gedeon kassai ev. segéd
lelkész „A vallás és kultúra", Kovarik 
Sándor szepesolaszi ev. lelkész „A val
lás és nemzet", Smid Lehel bártfai ev. 
lelkész „Magyar bünbánat, magyar ön
ismeret" és Baráth Károly rimaszom
bati lelkész „Intelligens fiatalságunk be
kapcsolódása az egyházi életbe" címen 
tartottak nagy figyelemmel hallgatott és 
értékes hozzászólásokkal és vitával ki
sért előadásokat, amelyeknek befejezté
vel a résztvevők megtekintették Rima
szombat nevezetességeit. Este a Rima

szombati Polgárikör kerthelyiségében 
társasvacsora volt.

A főiskolásnap résztvevői csütörtökön 
testületileg vonultak a templomba, ahol 
részükre úrvacsorát osztottak ki a lel
készek. A csütörtöki és pénteki nap ki
rándulásokkal telt el, majd szombaton 
Sajógömörre gyűltek össze ismét a ki
tünően sikerült táborozás résztvevői és 
megható táborozási ünnepély után érzé
ken búcsút véve egymástól, kellemes 
emlékekkel, lélekben gazdagodva tértek 
otthonaikba Szlovenszkó minden ré
szébe.

A magyar evangélikus ifjúság találko
zása igy igazán nagyjelentőségű és ál- 
dásthozó élménnyé vált a táborozás va
lamennyi résztvevője számára, akik iga
zán nagy számban jelentek meg, hogy 
ezzel is a magyar evangélikus ifjúság 
öntudatos egységét bizonyítsák. A tábo
rozás sikere a résztvevők érdeklődésén, 
az előadók értékes munkáján kivül első
sorban Istók Lenke és Mohr Gedeon el
sőrangú szervező és előkészítő munkás
ságának, de nem kisebb mértékben a 
vendéglátó gyülekezetek lelkészeinek, 
Baráth Károlynak, Mayer Bélának és 
Mikula Zoltánnak tulajdonítható. A Szlo
venszkói Magyar Evangélikus Szövetség, 
amely ezt a táborozást megrendezte, 
igaz köszönetét mond mindazoknak, akik 
e szép napok sikeréhez munkásságukkal 
és érdeklődésükkel hozzájárultak !

A rimaszombati állami i i ia r r e á l -  
l i i á z i o i  értesítője az 1937-38. 

tanévről.
A csehszlovák párhuzamos osztályok

kal biró rimaszombati állami magyar 
reálgimnáziumnak ez a XV-ik értesítője, 
melynek a „magyar tanítási nyelvű 
törzsosztályok“-ra vonatkozó részét Ha
vas Vilmos tanár 1918—1938. című ju
bileumi cikke vezeti be.

Az értesítő a következő fejezetekre 
oszlik : A tanári kar. Az intézet króni
kája. Ez utóbbi felöleli a tanév egész 
történetét, az ünnepélyeket és előadá
sokat, a tanulóifjúság egészségi állapo
tát, a látogatásokat, a művészeti és tár
sadalmi nevelést, a testnevelést, kirán
dulásokat, a szülői szövetség működé
sét, az érettségi vizsgákat. A taneszközök, 
ösztöndíjak és segélyek című fejezetek 
után a tanulók statisztikája következik, 
amiből megtudjuk, hogy a tanév elején 
279 tanuló iratkozott be, az év folya
mán 2 tanuló vétetett föl s igy az ösz- 
szes tanulók száma a magyar osztá
lyokban 281 volt, akikből az év végén 
274 maradt és pedig 216 fiú és 58 le
ány (Egy fiú és egy leány magántanuló 
is volt ezenfelül). Anyanyelv szerint: 
272 magyar, 1 német és 1 csehszlovák 
volt. Vallás szerint: rém. kath. 103, re
formátus ICO, ág. hitv. evangélikus 37, 
izraelita 34. — Az év végén elért ered
mény : kitűnő 44, megfelelt 177, elégtelen 
12, javíthat 41 tanuló. A tanulók név
sorának osztályonkénti felsorolása után 
a jövő évben használandó tankönyvek 
jegyzéke rekeszti be a jólszerkesztett 
értesítő magyar osztályokra vonatkozó 
részét.

A jövő tanévre vonatkozó hirdetmény
ből közöljük a következőket;
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A tandíj félévenként 200 korona és 
minden félév kezdetétől számított 4 hé
ten belül fizetendő; szegény tanulók, 
akik az előző osztályt eredménnyel fe
jezték be és magaviseletből legalább jó 
érdemjegyet kaptak, felmenthetők a tan
díjfizetés alól, ha felmentésért folya
modnak.

A felmentés a középiskolai tanulmá
nyok egész tartamára érvényes, ha a 
tanuló megfelel a fent jelzett követel
ményeknek.

Szegény tanulók tankönyveket a bib- 
liotheca pauperumból az igazgatósághoz 
szeptember 1-ig benyújtott bélyegtelen 
kérvény alapján kaphatnak.

A javító- és pótvizsgák 1938. szept. 
1-én lesznek.

A tanévet szeptember 2-án nyitják 
meg és a rendes tanítás szeptember hó 
3-án kezdődik.

Felhívják a szülőket, hogy gyakrab
ban érdeklődjenek a tanulók előmene
tele és magaviseleté iránt az igazgató
nál és a tanári kar tagjainál, akik kész
ségesen adnak részletes felvilágosítást. 
15 nappal az első vagy második félév 
befejezése előtt ilyen felvilágosítások 
nem adhatók.

A sajtó erkölcsrontó hatása.
A sajtó erkölcsrontó hatását hovato

vább mindig jobban felismerik és már 
egyik-másik államban törvényes rendel
kezésekkel akarják korlátozni ezt a ve
szedelmet.

Vizsgáljuk csak meg, hogy a bizo
nyos irányú sajtónak miben nyilvánul 
meg az erkölcsrombolása?

Elsősorban is vannak olyan sajtóter
mékek, újságok, melyek erkölcstelen 
irányú cikkeket és Írásokat, híreket je
lentetnek meg, tehát ezzel nyíltan rom
bolják az erkölcsöt.

Másodsorban az emberi életben elő
forduló aljas cselekedeteket, csalásokat, 
rablásokat, gyilkosságokat, házasságtö
réseket a legapróbb részletességgel Írják 
le. Mintegy reávezetik az embereket a 
gonosz cselekedetek elkövetéséhez szük
séges ravasz praktikákra és arra is, 
hogy milyen óvintézkedések és előké
születek szükségesek ahhoz, hogy a 
gonosztett elkövetője megszabaduljon a 
büntetéstől, vagy legalább is az mini
málisra csökkenthető legyen.

Követelni, sürgetni kell az iparosok és kereskedők  
aggkori és nyugdíjbiztosítását.

Ú ja b b  a k c ió  m e g s z e r v e z é s e  u tján  ju th a t
n a k  k ö z e le b b  a  c é lk itű z é s  e lé r é s é h e z .

Kereskedő s iparostársadalmunk egyik 
legégetőbb és legsürgősebb feladata, 
hogy keresztülvigyék a kötelező bizto
sítás érvénybe léptetését. Mintegy 12 
esztendeje annak, hogy felszínre került 
az önálló keresettel bírók aggkori és 
nyugdijbiztositása. Már törvényt is hoz
tak erre vonatkozólag, de mind a mai 
napig nem lépett érvénybe.

A rendkívüli időkkel jár együtt, hogy 
ennek a valamikor tehetős társadalmi 
rétegnek javarésze bizonytalan helyzet
be került. Jövője, élete alkonyán meg
élhetése nem áll szilárd alapon, helye
sebben a túlnyomó többséget komoly 
nélkülözés fenyegeti.

Érthető és helyénvaló tehát az előre
látók arra irányuló törekvése, hogy ez 
a kötelességtudó osztály szociális véde
lemben részesüljön. Ezt csak úgy lehet 
elérni, ha az iparosok és kereskedők 
összes érdekszervezetei erélyesen sikra 
szállnak a szóbanforgó törvény mielőb
bi megvalósítása érdekében. Országos 
méretű akciókat kell megszervezni és a 
követelések teljesítése előtt nem szabad 
abbahagyni a sürgető lépéseket.

Kötelező rokkant, aggkori és beteg-

Különösen egy-egy gonosztevő sze
mélyével, annak életével és tetteivel 
foglalkozik sokat a sajtó. Interjúkat kö
zöl egy-egy bűnösről, ismerteti annak 
sokszor flegmatikus, konok megátalko- 
dottságra valló viselkedését a bíróság 
előtt. Ismerteti a pénzért felfogadott és 
körmönfont jogi védelem trükkjeit, me
lyekkel menteni akarják a bűnöst. Be 
akarják bizonyítani, hogy a gonosztet- 
teért tulajdonképen nem is felelős, mert 
„lelki kényszer", „külső befolyások", 
„szuggeszció" és ehhez hasonló okok 
késztették a bűnös cselekedet elköveté
sére a vádlottat és felmentését kérik.

A sajtó valóságos világhíres emberré 
tesz egy-egy bűnöst. Egy emberiséget 
megváltó nagy tudós, feltaláló személyé
vel nem foglalkozik annyit a sajtó, mint 
például egy „biatorbágyi rém“-mel. Akit 
végeredményben nem is bűnösnek, ha

ségi biztositást kell nyújtani minden 
önálló keresettel biró személynek, aki 
általános kereseti adó bevallás alá esik. 
Rámutattunk már arra, hogy ingyenes 
gyógykezelés még a családtagok részére 
is, ezenkívül rokkantsági és aggkori já
radék biztosítása ugyancsak elérhető, sőt 
a végkielégítés és betegség tartamára 
pénzsegély kifizetése is kiharcolható.

Súlyos hiba lenne, ha az idevágó 
törvényjavaslat módosítását nem köve
telnék teljes eréllyel. Ebben ugyanis 
arról van szó, hogy a 65 év legyen a 
korhatár és még ennek betöltése után 
három éves korhatárt állapítsanak meg. 
Ha változtatás nélkül fogadnák el ezt a 
törvénytervezetet, úgy nevetségesen cse
kély lenne azoknak a száma, akik en
nek a szociális célzattal megszavazott 
törvénynek kedvezményét élveznék. Ja
vító, segitő eredmény helyett igy az 
illeték kötelező fizetése miatt csupán 
újabb terhet raknának erre a társadal
mi rétegre.

Iparosaink és kereskedőink ne szűn
jenek meg követelni az idevágó módo
sított törvényjavaslat mielőbbi megsza
vazását és életbeléptetését.

nem „tehetségének, „nagy feltalálódnak 
állítanak be.

Nem csoda tehát, hogy ma, amikor 
úgyis nagyravágyóvá és feltűnési visz- 
ketegségben szenvedővé nevelik az em
bereket, mindig több feltűnni vágyó 
„nagy tehetség" akad, aki az igazi te
hetség hiányában végeredményben úgy 
akar szert tenni a világhírre, hogy va
lamely nagyarányú gazságot vagy go
nosztettet követ el, miként arra a pél
dákat a sajtóban olvassa.

Ezért ne kívánjuk a sajtótól, hogy 
gazságokat, bűnös, erkölcstelen csele
kedeteket és szennyes botrányokat a 
nyilvánosság előtt kiteregessen. Ezek a 
szennyes események nem valók a sajtó
nyilvánosság elé, mert rombolják az er
kölcsöt és megmételyezik az emberi 
sziveket.

Ne kívánjuk a sajtóktól a szennyes

dolgok kiteregetését, sőt vessük ki há
zunkból, családunk asztaláról azokat a 
sajtótermékeket és újságokat, melyek 
ilyent tartalmaznak, mert gyermekeink 
jövőjét, boldogságát tehetjük tönkre 
azzal, hogy ilyen bűnre, gonoszságra 
serkentő, lelket megmételyező irányú 
sajtótermékeket a keze ügyébe adunk.

Az életkörnyezetünkben úgyis elég 
gyakran kell már a serdülő gyermekek
nek is piszkos dolgokat látniok. Nincs 
arra szükség, hogy az egész világ szeré
nyét és bűneit kiszínezve teregessük ki 
gyermekeink előtt.

Csak azt a sajtóterméket türjiik meg, 
melyről érezzük, hogy nemesen szórakoz
tat és keresztény világnézeti szemszögből 
világítja meg a világeseményeket és 
azt hirdeti, hogy egy-egy gonosz csele
kedetért, előbb-utóbb súlyosan kell meg- 
bünhődni. A gonoszokból pedig nem 
csinál hősöket és világhíres embereket, 
nem forgatja ki és nem menti bűneiket, 
hanem meghagyja azokat a maguk szé
gyenletes valóságában.

Tegnapi karcolatok.
Úgy c se n d b e n . . .

Jártam a locs-pocsos novemberi utcá
kat. El-elnéztem a sötétben sikló villa
mosokat, a mellettem elsiető embereket. 
Gondolkoztam, vagy talán nem is. Va
lami édesen keserű gondolat emésztette 
lelkemet. Nem tudom túltenni magamat 
rajta, nem tudok szabadulni tőle. Száz
szor próbáltam másra gondolni, száz
szor nem sikerült.

Már valahol kinn, a város szélén, ta
lán a Kálvária-téren jártam. Vissza-visz- 
szafordultam. Az ak.'csor végére értem. 
Megálltam. Belebámultam az elhagyott 
utcába. Az egyik kapu elé fiatalok ér
keztek. Lány és fiú. Azt hiszem diákok. 
Kéz kezet szorongatva állottak és vár
tak. Talán azt várták, hogy elmenjek.

Fújni kezdett a szél, — megrezditette 
húrját a múlt. Édes-bús melódiája szállt, 
szállt felém és az őszi tájba. Gondola
taim kegyetlen szekere az elillant évek 
során akart átfutni.

— Nem, ezt nem 1
Utolsót szippantottam cigarettámból, 

aztán elfricskáztam az utközépi pocso
lyába. Még egy pillantást vetettem a 
kapu felé, vissza a tavaszba, azután...

P r a e lu d iu m . (Verseim elé.)
írok.......
Mert a szivem csordulásig teli,
Úgy érzem, hogy ki kell valahol önteni, 
El kell sóhajtanom :
Mi fáj, mi bánt, mi éget,
El kell ujjonganom :
De szép is az élet !...
Ezért irok.......
Szavam, mint puszták mélyében 
Kiáltónak szava nem vész el az éjben, 
Zakatolva, búgva, dübörögve éget, 
Jelszóm : az erő—az ifjúság—s az é le t!

V á g y .
Szeretnék menni, egyre menni,
S útközben soha megpihenni, 
Rohanni, futni, nézve, várva,
És vigasztalni, aki árva,
Lecsókolni a bánatkönnyet,
Segiteni — csak egyre többet ! 
Lélek-sebekre gyógyírt kenni,
Isten nevével csudát tenni,
Letépni minden szál virágot 
....... És átölelni a világot!

H ajrá , f iu k !
Szemünk tüzes, az arcunk piroslik,
S erünkben őrült táncot jár a vér, 
Keblünk feszül, az izmunk acélos,
S az élni vágyódás nekünk a Vezér 1 
Törünk előre vasakarattal,
Bármily, az ut és bármi áll elénk, 
Isten s Haza az Eszme előttünk, 
Hajrá, fiuk ! — az Élet int felénk.

Klamarik Lóránt Endre.

Portás.
Irta: Máriássyné-Szemere Katinka.

Gyermekkoromban volt nekünk egy 
nagy, fehérbundás kutyánk, Portás. Azaz 
hogy nem is a miénk volt igazság sze
rint, hanem Takács néniéké, akik ott 
laktak a falu végén.

Portás jelleme sajátságos keveréke 
volt a kutyatermészetnek és a tisztán 
emberi vonásoknak. A hűségét is ész
beli okokhoz kötötte. Mikor Mári átsze
gődött mihozzánk s Julcsa nevíi utóda 
nagyon is kimérte Portásnak a falatot 
Takácsék konyháján, Portás megvetés
sel otthagyta Julcsát és egyenesen átjött 
Mári után.

Nem is csalódott benne. Mári itt is 
protekciós ebédeket módolt ki a szá
mára. Azonfelül mi is megszerettük 
Portást. Méltóságteljesen nyújtotta a 
mancsát, ha pacsit kértünk tőle, szeret
te, ha a nyakát vakargattuk. Még azt is 
eltűrte, hogy lovagoljunk rajta.

Nem is bántuk volna, ha egészen ná
lunk marad. Ámde Portás nem feledte 
el a kutyabecsületet. Végeredményében 
Fáni néni, meg Biri néni házőrzője volt 
s mivel a házőrzés mestersége inkább 
éjszakára szorítkozik, alkonyatkor min
dennap pontosan hazament.

Ilyenformán a Takács nénik nem mi
nősítették kódorgásnak, hogy nappal 
nálunk járt kenyér és szórakozás után. 
Viszont mi sem nélkülöztük őt, mert 
mire mi gyerekek felkeltünk, Portás már 
ismét az udvaron várt.

Egy este magunk is elkísértük a né
nikhez. Szerettünk oda menni, mert 
mindig kaptunk egy szem cukrot vagy 
egy pogácsát. Ezúttal már messziről 
láttuk, hogy Buksi, Biri néni kis foxija, 
eszeveszetten futkos le s fel a kerítés 
mentén. Meg-megáll a kapu előtt és 
vinnyog.

Nyilván kinrekedt valahogy tévedés
ből és nem tud bemenni.

— Ne busulj Buksi, mindjárt beereszt- 
lek, — veregetem meg a fejét, amint 
segítségkérőén elémbe szaladt.

Portás lesújtó pillantással mérte vé
gig a foxit.

— Hogy lehet valaki ilyen kicsi és 
ilyen gyámoltalan,— mondta a tekintete. 
— És nem kell mindjárt az emberekhez 
folyamodni, ha bajba vagy. Akad még 
kutya is, aki okosabb nálad.

Ezzel lassú trappban elébünk került, 
s mielőtt odaérhettünk volna, nagy fehér 
lábával lenyomta a kiskapu kilincsét. 
Aztán megállt mellette és beeresztett. 
Mint egy igazi portás.

Buksi pedig sok borsot tört a nagy 
bundáskutya orra alá. Már magábanvé- 
ve az a tény is bosszantotta, hogy Biri 
néni őmellette szükségét látja még egy 
kutyának.

Aztán Buksi bent aludt a házban. 
Párnája volt a kályha mellett. Portás 
pedig fekhetett a köves tornácon, akár
hogy csikorgóit is odakint.

Dehát mindezt még el lehetett tűrni. 
Azt is, ha Buksi bolond jókedvében 
megcibálta öreg pajtása üstökét. Egy 
kis buta foxi nem sértheti meg az erős, 
okos bundáskutyát.

Ha pedig az sérti meg, aki nála is 
erősebb,— sőt állítólag okosabb is, ak
kor a Portás-féle jellem tudja mit cse
lekedjék.

Be is bizonyította. Egyszer megtör
tént az az égbekiáltó eset, hogy Taká
csék kizárták Portást éjszakára. Hiába 
nyomogatta a kiskapu kilincsét, nem 
engedett. Be volt zárva kulccsal.

Portás persze nem tudhatta, hogy 
minderről a néniknek sejtelmük sincs 
és az uj mindenes az oka egyedül. 
Ilyenkor megy a boltba petróleumért, 
mikor már lámpást kéne gyújtani. És 
hogy hanyagságát nagyobb ügybuzgó- 
sággal palástolja, ráfordítja a kiskapu 
kulcsát.

Mondom, ezt nem tudhatta Portás, ö  
csak a sértést érezte, kutyaszive leg
mélyéig. Sarkonfordult és lassan, rátar- 
tósan visszaindult mifelénk.

A mindenes — boltból jövet — mesz- 
sziről látta az egész jelenetet. A kerítés 
végén találkozott a kutyával.

— Gyere no, Portás, már nyitom, — 
biztatta hízelgőén.

— Kapunyitás a portás dolga, — 
mondta a kutya szemrehányó tekintete. 
— Ne felejtsd el máskor.

Nem is fordult vissza. Először életé
ben nálunk töltötte az éjszakát.

Másnap alkonyatkor mégis elindult 
újra Takácsékhoz. Ha ezúttal nyitva 
lesz a kapu, el lehet feledni a sértést.

A kapu azonban ismét be volt zárva. 
A kutya meg sem fordult a mindenes 
eszében, — annál jobban megfordult 
benne Balogék Terkája. Az ilyenkor 
szokott vízért menni az artézikutra. Fo
gott Jancsi is két öblös kannát és el
indult utána. S hogy hiba ne essék a 
ház körül, mig oda van, fordított egyet 
a kiskapu kulcsán. Be is dugta a zse
bébe.

Portás nem akart hinni a szemének, 
meg a lábának. Hogy őt most már má
sodszor kizárják innét, ahol három évig 
becsülettel szolgált? Az lehetetlen. Még 
az emberek sem lehetnek ennyire há
látlanok. Kivált Fáni néni, meg Biri 
néni. Hiszen ha nem is eresztették be a 
házba, az udvaron mindig megbecsülték.

Biri néni később úgy emlékezett, hogy 
aznap este egy nagy, panaszos vakkan- 
tást hallott a ház előtt. De hát vendég 
volt vacsorára, az Andriska jött ki meg
nézni az öreg nénikét, kompótot kellett 
készíteni a fiúnak a csirkepecsenyéhez, 
mert nagyon szereti...és a befőttes tál 
leesett és összetört. Nem csoda, ha 
Biri néni elfelejtette a vakkantást a 
nagy csörömpöléstől és a még nagyobb 
bosszúságtól.

Hiába tisziáztuk az ügyet a nénikkel, 
hiába magyaráztuk neki. Ettől a naptól 
kezdve be nem tette többé a lábát a 
Takács-portára.

Egész hűségét ezentúl mireánk fordí
totta. Ezentúl éjszaka is bennünket őr
zött, élete végéig.

A nénik iránt mindig megőrzött bizo
nyos tiszteletet. Ha hozzánk jöttek, sze
líden tűrte szemrehányásaikat. Csak ép
pen pacsit nem adott nekik többé. De 
ha a mindenes ide jött valami üzenet
tel, azt kegyetlenül megugatta.

Portás jellem volt. Nem gyűlölt, de 
nem is bocsájtott meg sohasem,
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Amiéta#a Csehszlovák Labdarúgó Szövetség bevezette  
a * d i v i s í o s  -  re n d sz e rt " , városunk sp o rtsze re tő  kö -  
zöldségének i s  egyetlen  vágya az v o l t ,  hogy egyesületünk csapata  
a Divízióban já tszó n .

Egyesületünk vezetősége e r e jé t  meghaladóan mindent 
e lk ö v e te tt, hogy a csapat a D iv ízióba k e rü ljö n  s ha ez eddig 
nsm s ik e rü l t ,  úgy az ra jtu n k  k iv ú l á lló  okokból tö r t é n t .

Hosszú és fáradságos munka u tán  ism é te lte n  * t t  á llunk , 
hogy meg van adva annak a leh e tő ség e , hegy csapatunk a D ivízióba 
k e rü ljö n . A nagy küzdelemhez egyedül gyengék^vagyunk és f e l t é t  -  
len ü l szükségünk van Rimaszombat sp o rtsze re tő  közönségének egy -  
ö n te tá  tám ogatására.

Vasárnap, folyó hó 17 .-én  délu tán  5 ó ra i k e z d e tte l 
k e rü l e ld ö n tésre  a h e ly b e li sp o rtte lep en  a

S___P___A __ R_ _ _ T_ _ _ A  -  T Ö R  E  Z  V É  S
Povazská B y s tric a  Rimaszombat

d iv iz ió s  s e le jte z ő  mérkőzés, amely mérkőzés kim enetele a to  -  
vább ju tásnál döntő fenvossággal b í r .

Ezúton i s  tó ik é ijíik  Rimaszombat sp o rtsz e re tő  közön -
ségé t, hogy a vasárnapi ■:c vknzezr.á-ier minél nagyobb számban meg -  
je le n n i sz íveskedjék  ás .t l l^ o  ’.n  ̂tusé; eoJ igyt ke zz ék csapatunkat 
a bee sül ebes gy o z t  .1 e -1 joz y. t  ?. :i ,

L e i  J L X *. u t  t  te h á t m i n d n y á j a n I f i t !o
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Azután útnak indultam. Köhintettem 
egy keserűt, s mentem tovább, tovább, 
szabadulni az elröppent nyolc év emlé
kei től ,  melyek fájnak, hisz elmúltak — 
úgy csendben ...
Furcsa emberfaj...

Furcsa emberfajt tárt elém a tegnap
est.  Aszott, kopott, de mély gondolatu 
m a g y a r  poétát ünnepeltünk csendben, 
m e l e g e n .  Tele volt a terem. De azért 
ott , az első sorokban sokakra vártak, 
egyre csak vártak a székek. Dehát...

Azután haza felé ballagtam. A város
ra egyszerre ereszkedett le a köd és a 
c s e n d .  A gyérvilágu lámpák sárga fé
nyükkel hosszan, bizonytalanul nyújtóz
kodtak el a Rima csaknem mozdulatlan 
kiöntésében. Mellettem mogorva, merev 
n é z é s ű  ház állott. Lakóját mindenki 
i sm e r i .  Nagyon sok és szép néven sze
r e p e l  : a  közélet kimagasló alakja, inte- 
í i g e n c i a ,  előkelőség stb... stb...

S o h a ,  sehol sem fordul meg, ahol va
l a h o g y a n  jogosan szegeződnek rá a sze
m e k ,  v á r n a k  tőle valamit. Ezt a jó tu
l a j d o n s á g á t  is ismerik, tehát ő mégis 
b i r t o k o s a  a z  elsorolt és el nem sorolt 
c i n e k n e k  — mert a pénz beszél.

M i é r t  kell négy fal közé zárkózni, 
gyűjteni, harácsolni, önmagának élni?! 
Mi e z ?  Ez is élet, ez is ember? Lehet, 
d e  b e t e g  filozófiáju ! — Gondolatban a 
falakon túl láttam, hallottam. Az emeleti 
t á r s a l g ó b a n  ketten beszélgettek.

Engem kövess, fiam, légy takaré
kos... Ne törődj azzal, hogy mit gon
d o l n a k  rólunk... Még egy kis megszorí
tás  életkereteinken, s holnap meg lesz 
a i i z e d i k  milliónk is.... Különben hol
nap szalonnát vacsorázunk foghagymá
val, h o g y  érezzék rajtunk, hogy ettünk.

Ne nevessünk, ilyen is van — sok. S 
ez az oka annak, hogy a közép és a 
s z e g é n y e b b  osztály filléreiből egy ma
gyar poétának még szalonnára sem jut 
m i n d i g ,  mert „a közélet kimagasló alak
j a i "  n e m  ismerik, nem akarnak tudni 
ró l a .  B o zó k y  L ászló .

I ly en k o r , u b o r k a sz e z o n b a n ,
nemcsak témakeresésre irányuló törekvé
sem, de tollszár-rágással komplikált gon- 
dolatfüzési igyekezetem is különösképpen 
csődöt szokott mondani.

Mit különösképpen, legyünk csak ő 
szinték, kedves Árgus barátom s valljuk 
be szépecskén, hogy e szellemi csödnyitási 
aktus minden uborkaszezonban követke
zetesen rendszeres, ami természetes is, 
mert hát hogyan is lenne akkor az ubor
kaszezon — hogy is mondják — uborka- 
szezon. — Téma hát nincs, gondolat, az 
sincs, ellenben — ha jól emlékezem, már 
mondám — van: uborkaszezon.

U bor ka-sze-zon! Hogy mi ez? Egy 
idénye a tucatos-hónapu öreg esztendőnek, 
magyarul: egy szezon, amelyben a teljes 
nincstelenség bokázva tobzódik. Nincs...

hogy mi is nincs? — nincs... nincs... 
egyszóval: nincs... semmi sincs, ellenben 
uborka — nohát, kérem, az... az — le
galább is lehetne. Bocsánat, csak lehetne, 
mert még az sincs.

Az sincs, mi van hát? — kérdezik 
Önök, uborkára vágyakozó ajakkal.

Naiv kérdés! Van egy nagyszerű sze
zon ! Pardon, miért a sok gúnyos mo
soly? Mit ugrálnak?! Az uborkaszezon 
talán bizony ugorka-szezon ? Elvégre tes
sék belátni, hogy így s egyedül és kizá
rólag csakis igy lehet e szezon méltó a 
nevére s hogy ez a legnagyszerűbb, leg
teljesebb, legpompásabb, legigazibb, leg
tökéletesebb, legkívánatosabb, lég... lég... 
lég... izé... legideálisabb uborkaszezon.

Ilyenkor az ember, itt Bátyiban, holdvi- 
iágos estéken kiül a káposztaföldek fotbal- 
listákat csábítgató keresziutjára, vágya
kozó, elmélázó tekintetével befutja a két 
Rima uborkatermelésre kevésbbé alkalmas 
közét, kezeit ölébe rakja, hüvelykujjaival 
malmozni kezd, sürü, mély sóhajtások kí
séretében következetesen és kitartóan (ez 
lényeges és fontos) egy arasznyira nőtt, 
sötétzöld szinü, bibircsókos uborkára gon
dol, száját összecsucsoritja s szakadatla
nul ezt fütyörészi: Álmomban a képed 
megjelent előttem...

Tessék? Hogy már elég volt? Hagy
jam abba, mert a bosszúságtól fűtötten 
még a jégbarlangban csücsülök is elolvad
nak ? Jó! E nagy nincstclenségben legyen 
hát mégis valamijük: legyen — igazuk.

si^(rgUS.
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Orvosi hir. Dr. Reinitz Vilmos fog
orvos három heti szabadságra utazott.

Külügyi kinevezés. Magyarország kor
mányzója Máriássy Zoltán I. oszt. kö 
vetségi tanácsost, városunk szülöttét, 
aki éveken át teljesitett a prágai követ
ségen szolgálatot, rendkívüli követté és 
meghatalmazott miniszterré nevezte ki.

A tiszáninneni ref. egyházkerület 
konferenciája Rozsnyón dr. Magda 
Sándor püspök, dr. Martens Alfréd egy
házmegyei gondnok és Négyessy János 
igazgató-tanitó elnöklete alatt nagy ér
deklődés mellett folyt le. A kétnapos 
konferencia, melyen az egyházi- és vi
lági vezető férfiak közül számosán je
lentek meg, eredményekben fölötte gaz
dag volt s azon résztvett városunkból 
Varga Imre ref. lelkész, továbbá Kon- 
koly-Thege István jánosii, Samu István 
balogi, Batta Pál szádellői lelkészek, 
Borza Lajos, Böszörményi Sándor taní
tók stb. is. A konferencia lefolyását a 
napilapok részletesen ismertették.

Súlyos kimenetelű autóbalesetet 
szenvedett Fodor István abafalai föld- 
birtokos, aki saját autóján folyó hó 9-én 
délelőtt Abafaláról Tornaija felé tartott, 
mellette ülő feleségével együtt. Szent
király község közelében, a 967 és 96'8 
kilométer — jelzőkövek közötti részen, 
az előirt baloldalon Gáspár János köve- 
csesi földmives haladt lovasszekerével 
az utón, melyet Fodor földbirtokos mel
lőzve, a csúszós utón az autó felfordult, 
az utszéli árokba zuhant és összetörött. 
A baleset következtében a földbirtokos 
fiatal felesége súlyos belső sérüléseket 
szenvedett, nyomban a rimaszombati 
állami kórházba szállították, ahol azon
nal megoperálták. Állapota komoly, de 
nem életveszélyes. Fodor István bal 
térdén szenvedett kisebb zúzódásokat.

Halálozások. Egy jóravaló ifjú em
ber váratlan hirtelenséggel szállt a sir 
ölébe : Ács István gépkocsivezető, vér
mérgezés következtében folyó hó 10-én, 
rövid, de kinos szenvedés után, 28 éves 
korában városunkban elhalálozott. A 
tragikus módon elmúlt ifjú halála őszin
te részvétet váltott ki városszerte s ez 
a részvét impozáns módon nyert kifeje
zést folyó hó 12-én végbement temeté
sén. Halálát özvegy édes anyja, testvé
rei és rokonai gyászolják.

Pongrácz Jánosné szül. Springer Mag
dolna 70 éves korában folyó hó 12-én 
Losoncon hosszú szenvedés után meg
halt. Temetése nagy részvét mellett fo
lyó hó 14 én ment végbe. Az elhunyt
ban Müller Ivánné szül. Pongrácz Ada 
szeretett édesanyját vesztette el.

Amint lapzártakor őszinte részvéttel 
értesültünk, özv. Holéczy Sámuelné szül. 
Porubszky Gizella, néhai Holéczy Sá
muel ág. hiív. ev. lelkész özvegye 78 
éves korában Rozsnyón, folyó hó 11-én, 
hosszas betegeskedés után örökálomra 
szendertilt. A megboldogult nagyasszony 
a finomlelkületü, gondos családanya és 
igazi papné mintaképe volt, akinek ha
lála a legszélesebb körben őszinte rész
vétet keltett, mely részvét méltóképpen 
nyilvánult meg f. hó 12-én a rozsnyói 
evang. templomból történt temetésén. 
— Halálát gyermekei: Holéczy Gizella 
férj. Thern Elemérné, családjával, Holé
czy Miklós rimaszombati áll. magyar 
reálgimnáziumi tanár, nejével szül. Jacz- 
kó Ilonával gyászolják.

Tragikus halál. Hlóska János, a ri- 
mamurány-salgótarjáni vasmű részvény- 
társaság 62 éves nyug. altisztje folyó hó 
13-án Nyustyán egy zsámolyról oly sze
rencsétlenül esett le, hogy ennek követ
keztében súlyos belső sérüléseket szen
vedett s a helybeii állami kórházban 
megkísérelt operáció sem mutatkozott 
életének megmentésére sikeresnek. — A 
szerencsétlenül járt ember halála széles 
körben nagy részvétet keltett.

Piaci mizériák. Háziasszonyaink ál
landó panaszai a piacon uralkodó viszo
nyokról egyenesen a közvélemény elé 
kívánkoznak, hogy az arra hivatott té
nyezők is tudomást szerezzenek ezekről. 
Köztudomású pl., hogy a cseresznye ter
més ezidén mondhatni katasztrófális volt 
s Gesztes nem tudta ellátni a közszük
ségletet. Amikor a piacot látogatók nagy 
örömére végre idegen helyről megérke
zett két kocsi ropogós cseresznyével, a 
piaci árusok és kofák megrohanták a 
szállítmányokat s vége az örömnek. így 
szokott ez történni egyéb gyümölcsfé
lékkel. Előbb a piaci árusok látják el 
magukat jó áruval, a silány maradékot

pedig, ha akad, átengedik nagy keggyel 
a vásárló közönségnek. Akad olyan piaci 
árus is, aki nem is enged más halandót 
az áruhoz hozzányúlni, amelyre rátette 
a kezét.— A piacon felburjanzó drága
ság semmiképpen sincs indokolva. Hol 
a tartós forróságra, hol pedig sok eső
zésre hivatkoznak. Középút nincsen. 
Mindez csak arra való, hogy a termé
szet szeszélyességével visszaéljenek s 
kihasználják a vevők helyzetét, kik el
akarják magukat látni befőzésre való 
termésekkel.

A rimaszombati kereskedői grémi
um közgyűlése. A rimaszombati járási 
kereskedői grémium vasárnap délelőtt 
tartotta meg első rendes közgyűlését, 
Dickmann Dezső elnöklete alatt. Az el
nök napirend előtt megemlékezett Ma- 
saryk elnök és Najman keresk. minisz
ter haláláról, úgyszintén a grémium 
múlt évben elhalt tagjairól. — Azután 
Schneller Egon grémiumi titkár terjesz
tette elő a jelentést a grémium múlt 
évi működéséről. A közgyűlés elfogadta 
a pénztári jelentést és az 1938. évi 
költségvetést, majd úgy határozott, hogy 
az államvédelmi gyűjtési akció határ
idejét julius végéig meghosszabbítja. 
Tudomásul vették a rimaszombati já
rási vegyes ipartársulattal folyamatban 
volt vagyonjogi vita rendezését. — Az 
elnökségnek a tanoncvizsgarend meg
állapítására vonatkozó javaslatát a köz
gyűlés elfogadta. A választott bíróságba 
a következőket választották meg: Pau- 
ker Imre, Engel Zoltán, Altmann Sámuel, 
Füzy Rudolf, Csipka Károly (Tiszolc) és 
Janda János (Rimakokova). A döntőbíró
ság tagjai a következők: Rőczey Jenő 
mérnök és Gyulai István. Végül elfo
gadta a közgyűlés a beiratási illeték 
felemelésére vonatkozó alapszabálymó- 
dositást.

A 60 éven felüliek találkozójára,
illetve vacsorájára az aláírások már 
megkezdődtek. Az aláírások gyűjtését a 
Polgárikor agilis elnökségének tagjai 
vállalták magukra, ami érthetővé is te
szi, hogy nagy, élénk érdeklődés nyil
vánul meg a vacsora iránt. Hogy ezek 
a vacsorák milyen kedvesek, hangula
tosak és fesztelenek, mi sem igazolja 
jobban, mint az elmúlt évek összejöve
teleinek közismert nagy sikerei. Termé
szetesen, ezen a vacsorán résztvehetnek 
a 60 éven alóli fiatalok is — szerényen, 
a szélső sorok között. A vacsora után 
persze a fiatalságé lesz a szó, ők ve
szik át az ütemet, lendítik magasra a 
kedvet s folytatják a murit nótával, 
tánccal, napfényes reggelig, a szabadtéri 
tükörsima parketten. — Ha valamilyen 
véletlen folytán nem juthatott el az alá
írási iv azokhoz az igénylőkhöz, akik 
szívesen vennének részt ezen a 23-iki 
vacsorán, azok szíveskedjenek ebbeli 
szándékukat ifj. Rábely Miklós elnök
nél vagy Remenyik Kálmán háznagynál 
bejelenteni.

Ács István dalos testvér sirhantjára.
A pusztulás angyala szárnyára ke lt ... 
Ott volt még velünk a komáromi dalos 
ünnepélyen, örült a sikernek és a jól 
végzett szereplés után együtt vigadozott 
velünk s most alig négy hét után már 
örök pihenőre költözött ki a rimaszom
bati csendes temetőbe. Fegyelmezett, 
szorgalmas, a magyar dal iránt lelke
sedni tudó igazi jó dalos testvér volt, 
pontosan és szívesen járt a gyakorló 
órákra, ahol nyugodt és szerény visel
kedésével az összes dalosok megbecsü
lését és szeretetét érdemelte ki. Ő va
lóban megértette a magyar dal nagy 
átfogó és összetartó erejét s napi fára
dalmait szívesen pihente ki a dal ölé-

A törvények és rendeletek gyűjtemé
nyében a pénzügyminiszter 148. szám 
alatt kihirdette a Csehszlovák Nemzeti 
Banknak a posta és postatatakarék ut
ján külföldre eszközlendő fizetések sza
bályozására vonatkozóan hozott uj intéz
kedését. E szerint a postatakarék utján 
ugyanaz a fizikai vagy jogi személy kül
földre a Nemzeti Bank külön engedélye 
nélkül naponta legfeljebb 50 Kc-t utal
hat. A posta utján vagy más módon kül
földre bankjegyet, papír-, aprópénzt vagy

ben. — Váratlan elhunyta mélyen meg
rendítette a rimaszombati magyar dal
egylet minden egyes tagját, s a midőn 
ravatala előtt utolsó búcsúként egy 
gyászkardallal adta meg szeretett dal
testvérének a tiszteletet, még e pár 
sorral, mélységes részvéttel, igaz hálá
val és hűséggel kiván adózni nemes
emlékének 1 . ,

A rimaszombati magyar
dalegylet dalosai és tisztikara.

R észvétköszönet.
Mindazoknak, akik szeretett édesatyánk 

elhunyta alkalmával szives részvétüket ki
fejezték, vagy a temetésén megjelentek, 
valamint a rimaszombati bőriparosok szak
csoportjának a ravatalra helyezett koszo
rúért, ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1938. julius 15.
A Broczkó-család.

Gondtalanul nyaralhat, ha összes áruszük
ségletét I. K. S. jegyekkel szerzi be, mert 
igy őtven rimaszombati cégnél készpénzáron 
vásárolhat, de csak egy helyen, intézetünk
nél törleszt kényelmes havi részletekben. — 
Az I. K. S. jegyeket beszerezheti az Iparosok 
és Kereskedők Hitelintézeténél Rimaszombat, 
Masaryk-tér 20. ahol készséggel adnak bő
vebb felvilágosítást.

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

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon nemeslelkü jóbarátainknak, is

merőseinknek, az Autóvezető kollégáknak 
a temetésrendezés fáradozásáért, Törekvés 
Sport Egyesületnek, Magyar Dalegyletnek 
és mindazoknak, akik forrón szeretett fiam, 
illetve tesztvérünk elhunyta alkalmával vi
rággal és végbucsujokkal a nagy veszte
ség feletti mély fájdalmunkban résztvettek, 
úgy a magunk mint a család nevében is 
őszinte szívvel mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1938. julius 12.
özv. Ács Józsefné és gyermekei.

IRODALOM. Vladislav Vancura „Szö
kés Budára." Kiadta: E u g e n  P r a g e r  
könyvkiadó vállalata Bratislava-Pozsony, 
Meghitt környezetünk, ismert figurák, 
helyzetek, sorsok, kaleideszkópja ez a 
mély lélektani tudással irt regény. A 
szlovák földbirtokos fia felkerül a prá
gai egyetemre, ahol romantikus szere
lem szövődik közte és egyik cseh diák
leány között. A fiatalok, akiknek házas
ságáról a leány szigorú szülei hallani 
sem akarnak, külföldre szöknek. Buda
pestre mennek, abba a városba, amit a 
fiú még gyerekkorában, a nagy fordulat 
előtt ismert meg. De már oda is hiába 
megy, ott is minden és mindenki meg
változott s a talajtalanná vált ember 
összetörik az idegenségben : főbelövi 
magát. Idős apja magához veszi az öz
vegyen maradt cseh menyecskét s talán 
ott, a kassai kis polgári otthonban, ta
lán ott tud majd egy rendezett élet ki
alakulni.... A magyar olvasó számára 
kétszeresen érdekes ez a regény. Nem
csak azért, mert a cseh irodalom egyik 
legértékesebb alkotását kapja kézhez, 
hanem azért is, mert megismerheti be
lőle, hogyan látja Szlovenszkót, hogyan 
látja Budapestet egy cseh Író.

Milo Urbán: „Az élő ostor." Kiadta: 
E u g e n  P r a g e r  könyvkiadó vállalata 
Bratislava-Pozsony. Az első szlovák re
gény, mely áttörte az ország szűk hatá
rait és világsikert hozott írójának. Cse
lekménye a világháború vérgőzös évei
ben Ráztokon, egy istenhátamögötti kis 
árvamegyei faluban játszódik. Nemcsak 
nyers fizikai erőt testesítenek meg a 
regény alakjai, hanem erkölcsi erőt is 
szimbolizálnak, amikor felgyújtják a falu 
korcsmáját, mely megmérgezte életüket

érmet küldeni tilos. Idegen fizetési esz
közök külföldre postán a Nemzeti Bank 
engedélye nélkül nem küldhetők sem
milyen összegben sem. Postautalványon 
a Nemzeti Bank engedélye nélkül na
ponta legfeljebb ötvenkorouás összeg 
utalható külföldre. Postai utánvétkifize
téssel ugyanazon fizikai vagy jogi sze
mély a Nemzeti Bank külön engedélye 
nélkül legfeljebb 300 K5-t utalhat kül
földre naponta. Az ilymódon utalt ösz- 
szeg azonban havonta nem haladhatja 
meg az 1500 koronát.

Csak 50 korona utalható külföldre naponta a 
posta vagy a postatakarók utján.

K ü lfö ld re  s e m  c s e h s z lo v á k  p é n z , s e m  id e g e n  f iz e t é s i  e s z k ö z
n em  k ü ld h e tő .
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A Rimaszombati Hősök Emlékmű
bizottsága közli a nagyérdemű közön
séggel, hogy az eddig rendelkezésre 
álló és felülbírált hösnevek vésése a 
jövő hónapban megkezdődik. Tekintet
tel a szigorú a-b-c sorrendre, utólag 
korrigálások nem eszközölhetők, s igy 
minden érdekeltet felhívunk, hogyha még 
volna olyan hős, akinek neve az eddigi 
kimutatásokban nem szerepel, ezt kel
lően okmányokkal alátámasztva az el
nökség címére (Sichert Károly) bejelen
teni szíveskedjenek.

Az emlékműbizottság.
A hősök emlékműbizottsága közli: 

hogy az emlékmű építési költségeire a 
junius 26-iki kimutatás óta a következő
önkéntes adományok folytak be l
Ifj. Rábely Miklós . . . . Ke 50.—
Tupta Géza mérnök Debrecen ti 6 0 .-
Gabnay A n ta l ....................... fi 30.—
Veres G y u l a ........................ n 50.—
Dr. Szakai! Kornél, Tornaija . ti 20.—
Siku M i h á l y ........................„
Dr. Schalet és Dr. Wachs ügyv.

50 —

i r o d á j a ................................. /f 50 -
Dr. Zádor Jenő Feled . . . n 50.—
Marton G y u la ........................ fi 15.—
Glaser Hugó . . . . . . fi 2 0 .-
Jelűnek B erta lan ................... n 100.—
Králik János............................ n 20 —
Mándy A n t a l ........................ fi 20 —
Horváth L ajos ....................... fi 20.—
Nagy Jenő bútor keresk. . . ti 20.—
Pohl Károly, Rozsnyó . . . n 20.—
Veres I s t v á n ........................ n 50.—
Váry János VII. részlet. . . fi 17 —
Nyitray Jó zse f .......................
Ács István dalos testvérének 

elhunyta alkalmával, koszorú- 
megváltás cimen adománya 
a Rimaszombati magyar dal-

11 50.-

e g y le tn e k ............................ ti 100.—
Özv. Brand Rudolfné Losonc ti 10.—

Összesen Ke 822.—
A már e lapban eddig nyug

tatott önkéntes adományok 
ö s sz e g e ............................  Ke 11774.—

Végösszeg . K5 12596.— 
A jószivü adakozóknak hálás köszöne
tét fejezi ki az Emlékműbizottság.

Az unalom.
A mai nehéz anyagi viszonyok 

közt kevés ember mondhatja el ma
gáról, hogy unatkozik, mert nagyon 
meg kell dolgozni a mindennapi 
kenyérért s nincs idő az unalomra. 
Ha pedig valaki munkanélkül van, 
az sem unatkozik, mert ezer prob
lémán, ezer apró megoldáson töri 
a fejét, hogyan tudna keserves 
anyagi helyzetén segíteni. Már most 
csak az a kérdés, hogy jó, vagy 
rossz, illetve bűnös megoldással akar 
e menekülni a bajtól.

De nem a társadalom egyszerű 
munkásairól, nem a dolgozó mé- 
hekről akarok beszélni, hanem 
azokról akiket az Isten megáldott 
a földi élet minden javával, vagy 
még inkább, azokról, akik talán 
elég nagy anyagi gondokkal küzde
nek de nem azon iparkodnak, hogy 
egy kis egészséges gazdálkodással 
helyrehozzák a háztartásukban a 
megbillent egyensúlyt.

Azt mondják, jobb az olyannak, 
aki sohasem gondol a holnappal s 
csak a mának él, nem csinál prob
lémát semmiből, de akik nem törőd
nek sajátmagukkal, azok egyszer- 
csak azon veszik magukat észre, 
hogy azt a keveset is, amijük volt 
könnyelműségük miatt elveszítették.

Az unalom, a nemtörődömség 
fásulttá teszi az agyat, megemészti 
a s z ív , a lélek minden nemes tu
lajdonságát, felőrli a kedély frisse
ségét. Unalmában az ember agyá
ban sok olyan terv fogamzik meg, 
amire normális körülmények közt 
nem is gondolna, sok rossznak sok 
erkölcstelen dolognak a szülőanyja.

Az unalom volt az, amely eltá
volította a nőt a családi tűzhelytől,

mert nem állt eléggé a hivatása ma
gaslatán, mulatni, szórakozni vá
gyott.

A ma asszonya jobban érzi ma
gát a klubbokban és tánchelyisé
gekben, mint a gyermekszobában. 
Nem köti le őt a család, gyerme
kei nevelését idegenre bízza s ta
lán már nincs is meg az a ragasz
kodás, az a szeretet anya és gyer
meke között, mint volt azelőtt.

A mondén nő minden szórako
zása mellett is unatkozik, a sok 
mulatságba, szórakozásba jobban 
beleun, mint más ember a munká
ba. Unalmába aztán nem tudja mit 
csináljon. Sportol, bridzsel, szerel
mi légyottakra jár. Mindez nem 
elégíti ki, de nemcsak a nők, a 
férfiak épp úgy, vagy talán még job
ban beleunnak az ezerféle változa
tos szórakozásba is. Mindig újat, 
mindig valami extrát akarnak kita
lálni, hogy elűzzék a testet, lelket 
megmételyező unalmat.

Aki átérzi az Isten által neki ki
jelölt helyen betöltendő hivatásának 
szükségességét, aki komolyan ve
szi a rárótt kötelességeket, az nem 
unatkozik.

Csak a könnyelmű, mivel sem 
törődő emberek esnek az unalom 
idegőrlő malmába, akiknek nem 
lebeg szemeik előtt semmiféle cél, 
akik gondtalanul máról holnapra 
élnek, s akiket nem tüzel az aka
rások ezerféle változata.

Az unalom leghatásosabb ellen
szere az elfoglaltság. Nem lehet, 
hogy valaki minden kötelezettség 
nélkül tudja leélni az életet. Min
den társadalmi rétegnek meg van 
a maga kötelessége s aki ezt a 
kötelességteljesitést elmulasztja, az 
nem érdemli meg embertársai meg
becsülését. Akit nem sarkalnak ma
gasabb életcélok, az nem talál egy 
fix pontot az életben, amiért érde
mes felvenni a harcot, annak iga
zán nem érdemes élnie sem. Az 
ilyen emberek sivárnak találják az 
életet és elégedetlenek lesznek má
sokkal és önmagukkal szemben is.

Ezerféle nemes cél van, ami ki
kivitelre vár. Bocsássuk eszünket 
és erőnket annak a szolgálatába s 
hogyha fáradozásunkat siker koro
názta, nem fogunk unatkozni, mert 
a jó önmagában megtalálja jutal
mát s munkánk eredményén fel
buzdulva, újabb cél felé törekszünk, 
sokszor nem fogjuk tudni mi az, 
ami elkedvetleníti az embert, ami 
életunttá teszi, mert célt találunk 
az életünknek s akkor ez a szó 
„unalom" ismeretlen fogalommá 
válik.

A  dal.
A dal a lírai költészet legegyszerűbb 

kivirágzása. Közvetlenségénél fogva a 
népléiek egyik legjellemzőbb kifejezője, 
önkényes visszhangja a tiszta hangu
latnak.

A magyar ember örömét, bánatát dal
ba önti. Ha valami nagy bánat nyomja 
a lelkét, belesirja a nótába, ha öröm 
éri: dalban ad kifejezést örömének. Nem 
is tudna nóta néikül élni, azért olyan 
gazdag a magyarok népköltészete.

Nem kell ahoz nagy tudás, a magyar 
paraszt az eke mellett találja ki a nó
tát. Dalba önti szivének legrejtettebb 
érzelmeit. Az aratólányok ajkáról nóta 
csendül, versenyt dalolnak az ég mada
raival, a szellő pedig fölkapja s viszi, 
röpíti a ringó búzatáblákon a nagy vég
telenség felé.

Régi dolog, hogy amilyen jól tud ká
romkodni a magyar ember, éppen olyan 
jól tud dalolni is. Benne van az már 
a vérében, dalolva születik s dalolva 
hal meg.

De mintha valami nem volna rendjén 
az utolsó időben. Elfogy a dal a szán
tó-vető ajkáról, megcsendesedik, magá
ba mélyed.

Nem csoda a mai zűrzavaros gon
dokkal teli világban, de hát apáink se 
voltak mindig rózsás helyzetben, őket 
is érte ezer csapás, de a dal nem fo
gyott ki ajkukról soha.

A népköltészet minden nemzetnél da
lokban jut kifejezésre. A népdalt bizo
nyos naiv báj jellemzi, mig a műdal az 
irodalmi fejlettség előrehaladottabb fo
kán áll. A hangulat minősége szerint a 
dalnak számtalan változata van. — Van 
vallásos, hazafias, szerelmi, bordal stb. 
van szomorú és vig, humoros és gúnydal.

A  hártya.
A kártyát, melyet az ördög bibliájá

nak szoktak nevezni, állítólag Gringen- 
auer találta föl, de a legrégibb kultú
rájú kínaiak is kártyáztak fa és csont
táblácskákkal, melyekre színes képek 
voltak festve. Európában 1240-ben hoz
ták be.

Sok embert juttatott a tönk szélére 
úgy anyagilag mint erkölcsileg. Jaj an
nak, akit a kártyaszenvedély elvakit. 
Ha vészit, játszik tovább, abban a re
ményben, hogy Fortuna istenasszonya 
majd csak felé fordul s mikor már 
nincs mit elvesziteni, hozzányúl a más 
pénzéhez, hátha azzal visszanyeri, amit 
eddig veszített. De a szerencse isten- 
asszonya nagyon szűkmarkú szokott 
lenni s akitől egyszer elfordul, nehezen 
tér ahhoz vissza, s mikor már-már min
den elúszott, nincs más hátra, mint egy 
jólirányzott golyó, vagy az erkölcsi bu
kás. S aki nyer, nem bántja-e a lelki
ismeret, hogy a másik szerencsétlensé
gének részben ő is okozója?

Gringenauer — ha ugyan tényleg ő 
volt a kártya feltalálója — ennél sokkal 
okosabb dolgot is találhatott volna fel, 
de ha már feltalálta, nem kellett volna 
annyi követőjének lenni. Az okos, előre
látó ember, aki a családját szereti, nem 
fogja lapozgatni az 32 levelii bibliát.

S P O R T .
A Cs. A. F. — M. L. Sz. Középkerületé
nek XX. sz. hivatalos közleményei.

Figyelmeztetjük összes tagegyesülete
inket, hogy mérkőzéseikre kizárólag azon 
játékvezetőket engedjék be díjmentesen, 
akiknek a CS. A.F. Magyar Footballbi- 
rák Testületé által kiadott 1938. év 11. 
fél évi szelvényük be van ragasztva az 
igazolványaikba!!

Átigazolási rész:
1938. julius havában a következő át

lépési bejelentés érkezett:
Kerekes István: Kassai AC—Rim. Tö

rekvés SE. Eme átlépési bejelentést a 
Központ érvénytelenítette, mivel a játé
kos a folyó hónapban a Beregszászi 
FTC-hez is jelentett átlépést és kiadatás 
először a BFTC részére szólt.

Törlés:
Repkci Lajos: Pelsőci SC—Rozsnyói 

SC K5 200 ellenében a Pelsőci SC ja
vára, miután a játékos a lejárat utáni 6 
hó elmúltával sem lett kiváltva.

Rimaszombat, 1938. julius hó 14. 
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k.

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Vágbesztercei Sparta—Törekvés 

diviziós selejtező mérkőzés.
Vasárnap nagyszerű sportesemény 

színhelye lesz a városkerti sporttelep: 
a Vágbesztercei Sparta kitűnő együttese,

a divízióba való jutás főaspiránsa fog 
megmérkőzni a Törekvés csapatával. A 
Sparta elsőrendűen kiegyensúlyozott csa
pattal rendelkezik, melynek nagy kilá
tása van a divízióba jutásra. Soraiban 
internacionális játékost is találunk: Orth- 
ot, a Bratislava SK volt válogatott hát
védjét, de a többi játékos is nagy ké
pességekkel rendelkezik.

A Törekvés első selejtező mérkőzését 
balszerencsével végezte s kilátásai a di
vízióba való jutásra apadtak, azonban 
nem enyésztek el teljesen. Minden azon 
múlik, hogy a Törekvés együttese ki tud
ja-e használni a hazai pálya és a hazai 
közönség nyújtotta előnyt és kifejezésre 
tudja-e juttatni a csapatban rejlő összes 
képességeket.

A Törekvés minden játékosának első
rendű kötelessége, hogy teljes lelkese
déssel és odaadással vívja meg a nehéz 
küzdelmet s akkor a siker nem marad
hat el, amely nagyszerű fegyvertény 
örökké emlékezetes maradna városunk 
sportéletének történetében.

Emellett városunk sportkedvelő kö
zönsége kell, hogy teljes számban jelen
jen meg a nagy találkozáson s buzdítsa 
teljes erőkifejtésre a jelenleg a városunk 
footballsporíjának reprezentálására hiva
tott Törekvést. Közönség és csapat kell 
hogy egyek legyenek a győzelem aka
rásában s akkor az meg is fog születni!

A mérkőzés délután 5 órakor kezdő
dik.

Előtte délután fél 4 órakor a Törek
vés—TMSC ifj. csapatai mérkőznek az 
ifj. bajnokság során.

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

5 szobás komfortos, adómentes
családi lakóház

n e -  szabad kézből eladó.
Gim: a kiadóban, (ügynökök kizárva.)

Pályázati hirdetmény.
A RIMASZOMBATI IPAROSKOR a 
vendéglői iparjogának gyakorlásához

vesető»kimérői
állásra pályázatot hirdet. — A pá
lyázati kérvényeket folyó julius hó 26-ig 
lehet beadni az Iparoskor elnökénél 
vagy főtitkáránál.

Az állást augusztus hó 1 én ei kell 
foglalni.

Kaució 3000 korona. Próbaidő 90 nap.
Csak helybeli nős, gyermektelen, 40 

évnél nem idősebb, kifogástalan elő
életű egyének pályázhatnak.

A feltételek az egyesület főtitkáránál 
megtekinthetők.

Rimaszombat, 1938. julius 14.
Szőllősy István. Králik János,

főtitkár. elnök.

Eladd építési telek.
Rimaszombatban Liget utca 6.szám 
alatti 236 D-ölnyi telek szabad
kézből eladó. — Ugyancsak eladó 
egy teljesen jó elsőrendű cimbalom.
Érdeklődők jelentkezzenek :

Vasut-ucca 17. szám alatt.

Eladó ház.
Rimaszombatban a Szijjártó-utcza 
76. b) c) házszám alatti lakóház elő
nyös feltételek mellett azonnal eladó.

Érdeklődni lehet:
Dr. Löcherer Géza ügyvédi irodájában 

Masaryk-tér 6. szám alatt.

A Rimaszombati Bank állagkimutatása 1938. junius hó 30-án.
VAGYON. Készpénz és azonnal esedékes követelések : Ke 663.347 45 — Váltók: 

Ké 1,529.772'— Értékpapírok: Ke 783.95980 Részesedés: Ke 2.937'—. 
Adósok: Ke 2,333 534'—. — Egyéb aktivák : Ke 2,903.93040. Vagyon- 
tételek összege: Ke 8,217.480 65.

T E H E R .  Részvénytőke: Ké 1,200.000'—. Tartalékok : K2 354.397 70. Nyugdíjalap : 
Ké 360.542'—. Betétek könyvecskékre: Ke 3,818,482 75. Hitelezők: 
Ke 2,476.036'20. — Egyéb passzívák : Ke 8.022'—. — Tehertételek 
összege: Ke 8,217.480'65. Az Igazgató-tanács.

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


