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Vadászati
cikkek,

elsőrendű töltények
K ercs ik n é l

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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MASARYK-TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csü törtökön este. K éziratokat v issza  nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ: 

M Á R K U S  L Á S Z L Ó

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

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,433 -111 — 21. szám alatt engedélyezte.

A pá lyavá lasztás
gondja mindinkább előtérbe tolak
szik. E kérdés megoldásával fog
lalkozik szülő és felserdült ifjú egy
aránt, hiszen ismét augusztusban 
járunk, amikor az érettségi vizsgák 
mámora már szertefoszlott, az érett
ségizett ifjak arcáról elmúlt az első 
boldogság nevetése. — Közeledik 
szeptember, az ősz, az uj utak, uj 
gondok és küzdelmek ideje. Milyen 
reményekkel, vágyakkal, célkitűzé
sekkel kél küzdelmes útjára a szlo
vákiai magyar ifjúság ? Mit várhat 
az élettől a más tannyelvű főisko
lára kényszerült, legnagyobbrészt 
szegénysorsu magyar diákság ?

A nehéz kérdésre a feleletet 
elsősorban is a szlovákiai magyar 
egyetemi ifjúság eddig elért ered
ményei adják meg, amikből nagy 
megnyugvással állapítható meg, 
hogy a magyar főiskolás ifjúság 
az összes itteni egyetemeken, a 
nyelvi nehézségek ellenére, fénye
sen állta meg helyét minden tan
évben. Csodálatos az a lelkierő, 
szorgalom és tehetség, amely a 
magyar egyetemi ifjúságot a már 
említett nagy nyelvi- és anyagi ne
hézségek ellenére a csehszlovákiai 
diákság első soraiba emelte.

Ami a pályaválasztást illeti, tény, 
hogy az intellektuális pályákon 
érezhető túlzsúfoltság elsősorban a 
magyar egyetemi ifjúság elhelyez
kedését veszélyezteti, mert a gya
korlatban nagyon jól tudjuk, hogy 
a magyar fiatalság az állami hiva
talokban köztisztviselői állásra még 
mindig aligha számithat s ebben 
csak a jövő nyújthat enyhületi lehe
tőséget, amikor az itteni magyar 
nemzetcsoport fiatalsága is a be
ígért statútum rendelkezése szerint 
a magyarság számának arányában 
a köztisztviselői állásokhoz is hoz
zájuthat. Ilyen körülmények között 
még mindig az egészen szabad 
pályák a legmegfelelőbbek.

Fölötte örvendetes, hogy a ke
reskedelmi pálya iránt is élénkebb 
érdeklődést mutatnak a magyar 
diákok. Üdvös lenne, ha ez az ér
deklődés minél jobban fokozódnék.

Egyedül az ipar áll még elha
gyatottan és elhanyagolva, erre a 
pályára a legkevésbbé mennek az 
érettségizett magyar ifjak, pedig 
nagyon kívánatos lenne az. — Az 
ipari pálya szabad pálya és tisz
tességes megélhetést biztosit az 
arra megfelelő szakképzés, felsőbb 
oktatás után lépő ifjaknak, akiknek 
egyrésze amúgy is hova-tovább 
kénytelen lesz az olcsóbb ipari és 
kereskedelmi pályákra menni, mert

a hosszas és költségesebb egyetemi 
tanulás mindinkább csak a kivált
ságosaknak jut osztályrészül, bár 
a szegény magyar diákok helyze
tén igen sokat segítenek, javítanak 
a különböző szociális intézmények, 
de ezek dacára a magyar egyete
mi ifjúság nagyobb része még min
dig nélkülözések között él.

Az illetékeseknek több, nagyobb 
gondot kellene fordítani a szociá
lis megsegítés egységesítésére, az 
állami támogatás megnyerésére, 
mert csak igy válna lehetségessé, 
hogy a szegényebbsorsú magyar 
diákság kevesebb gonddal, nélkü
lözéssel és könnyebben szerezhes
se meg a kenyérkereseti pályához 
juttató, erre képesítő oklevelet.

A rimaszombati hősök 
névsora

a legkörültekintőbb bizottsági eljá
rás után véglegesen összeállittatott 
s a vésési munka kezdetét veszi.

Ezt megelőzőleg az emlékmű bi
zottság a legmesszebbmenő köteles 
gondosságtól vezérelve, a névsort 
alább újból azzal közli le, hogy 
ezzel a névsor véglegesen lezára
tott s az érdekeltek figyelmét csupán 
a nevek helyesírására felhiva, kéri a 
bizottság, hogy az erre vonatkozó 
észrevételek legkésőbb f. hó 10-ig 
Sichert Károly bizottsági elnöknél 
megtétessenek, mert későbbi ész
revételeket a bizottságnak többé 
már nem áll módjában figyelembe 
venni.

Miheztartás és tájékozódhatás 
végett azok, akik a megirni és 
összeállítani tervezett Rimaszombati 
Hősök Albumá-t megrendelni szán
dékoznak, kéretnek ezen szándé
kuknak folyó évi augusztus 20-ig 
Márkus László bizottsági főtitkár
nál, az album szerkesztőjénél szóbe
lileg, illetve levelezőlap utján 
történő szives bejelentésére.

A hősök albuma kortörténeti 
szempontból is becses könyve lesz 
minden rimaszombatinak.

A hősök neve:
Ambrózy Márton, Árvay György.
Bábonyi Tóth László, Banyo Gyula, 

Bartha Iván, Bedécs Béla, Benyo Gyula 
dr., Bernáth Ármin, Blaskovics Vilmos, 
Blumenthal Kálmán, Bodor László, Bo
ros István, Brandt Rezső, Bródy József.

Czakő László, Czeber János, Csank 
István, Csapó Gyula, Csapó Kálmán, 
Csapó Pál, Csonka József.

Deák Andor, Delics István, Deutsch 
Dávid, Drencsik János id., Drencsik Já
nos ifj., Dusza József.

Endrédy Lajos.
FScher Barna.
Gelb Ignácz, Cieörbe Gyula dr., Gyikó

Ferencz dr., Górász István, Grébecz Já
nos.

Hagetter Lajos, Harangozó Ferencz, 
Herényi István, Hizsnyan József, Homon- 
nay István, Hotyák István, Huszanyicza 
János.

Istók László.
Juraskó Jenő dr.
Kálosi János, Kamarás János, Kochan 

István, Konszky István, Kontratovich 
Elemér, Kótay Lajos, Kovács Gusztáv, 
Kovács István I., Kovács István II., Ko
vács János, Kovács József I., Kovács Jó
zsef II., Kovács Kálmán, Kozlay Béla, 
Kriskó Pál, Kriston Kálmán ifj., Kulcsár 
János, Kurcsik István.

László István, Leeső Aladár, Leeső 
Ferencz, Linzenboid Károly, Loffay János, 
Lőkös István, Lőkös János.

Mács István, Magyar Imre, Márton Jó
zsef, Márton Miklós, Mészáros József, 
Mézes József, Misurák György, Molnár 
Géza, Molnár Sándor, Mura Szilveszter, 
Míiller Ernő, Míiller Géza.

Nagy Imre, Nagy István, Nagy József, 
Nagy Pál.

Ofcsárik Pál.
Palkovics Ferencz, Pásztory Gyula, 

Pecsők János, Poprócsi Béla, Poránszky 
József, Póznán Zoltán, Putra Ede.

Rácz Gyula, Reisz Géza, Rcthy József, 
Roszjár János, Rózsa József.

Sáfrány János, Sáfrány Ödön, Salczer 
Aladár, Salczer Miksa, Schmid Arthur dr., 
Seres László, Simko István, Simon János, 
Szeleczky József, Széplaky Pál, Sziiassy 
István, Szűcs István.

Takács László, Tarjányi Lajos, Tatai 
István, Teleki János, Tengely Ferencz, 
Tóth András, Tóth Koháry János.

Uhrin János, Uliczky Gyula.
Varga Ferencz, Varga János, Varga 

Lajos ifj., Vasas József, Vencel Lajos, 
Viszlai János, Vondra István, Vörös 
László, Vrestyák Márton.

A közönség köréből
vettük az alábbi két közleményt.

I.
A háztulajdonosok figyelmébe.

A jelenlegi városi kataszteri felmérési 
eljáráshoz a városi mérnöki hivatal az 
itt működő kataszteri mérnöki osztály
nak oly tájékoztatást adott, hogy a vá
rosban a két tulajdonos között fekvő 
határvonal mindenütt a ház fala és 
nem a közöttük levő eresz, hivatkoz
va a városi statútum erre vonatkozó 
§-ára, mely szerint eresz, csepegő a 
városban nincs, azt bemérni mint birtok
határt nem kell.

A városi statútumnak ily módon a 
tulajdonjogra való vonatkoztatása nem
csak téves, hanem kiható következmé- 
njei lehetnek az ily hibásan végrehaj
tott bemérési ereszelhagyásokból eredő 
későbbi pörökben, ama elhagyott terü
letsáv miatt, mely a ház fala és az eresz 
között, a tulajdonos tudta nélkül, a szom
széd tulajdonába lett belemérve.

A városi statútumok erre vonatkozó 
§-a, a város utcáinak és az építkezés 
szabályozására vonatkozik, de semmi 
esetre a tulajdonjogra, miután az utób
bit más törvények biztosítják. A birtok 
határkijelölése két tulajdonos között, 
— ha nem vitás, — az illetők szuverén 
joga. A határ az erre vonatkozó katasz
teri bemérési előírások szerint, minde

nütt az érdekelt felek által jelöltetik 
meg, vagy tűzetik ki, éppen annak pon
tos bemérése céljából, amit a felek a 
beméréshez a város által kiküldött bi
zottság előtt jegyzőkönyvileg, sajátkezű 
aláírásukkal igazolni tartoznak.

Amennyiben a határ-bemérés a városi 
statútum szerint lett bemérve, jobb ha 
mellőzik az aláírást, miután nem maguk 
jelölték ki a határt és a hibásan be
mért térképi adatokért a felelősséget 
nem vállalták.

Elvitathatatlan, hogy beltelke határát 
a tulajdonos ismerheti a legjobban.

Nem egy csepegő-pör volt a város
ban, ami annak létezését igazolja, sok 
uj ház épült úgy, hogy nem a ház fala, 
hanem az eresz áll a határvonal felett, 
a statútumot ily értelemben általánosí
tani téves.

A városi statútum csak az államvál
tozás óta lépett érvénybe, tehát legfel
jebb húsz éves, ennélfogva azokra a 
házakra nem vonatkoztatható, melyek 
20 év előtt épültek, már pedig vannak 
a városban jóval öregebb házak is.

A ház- és telektulajdonosok házaik 
bemérésénél figyeljenek erre a körül
ményre, ha eresz képezi a határt a 
szomszéd között, hívják fel a mérnök 
figyelmét erre, nehogy a fenti eljárás
ból kifolyólag tulajdonukban, — a hi
bás bemérés miatt — károsodjanak.

A vitás határokat nem lehet a városi 
statútum szerint helyreállítani, hanem 
az erre vonatkozó térképi és területi 
adatok alapján erre jogosított mérnök 
által, vagy bíróság utján.

Amennyiben már az eddig bemért 
háztelkeknél a tulajdonosok figyelmét 
kikerülte volna a mérnökök fenti eljá
rása,— hogy a tulajdonos megkérdezése 
nélkül, a városi mérnöki hivatal által 
megadott téves tájékoztatás szerint, a 
határt képező ereszt a szomszédnak 
hagyták volna, — a tulajdonosnak joga 
van a kiigazítást kérni, annál is inkább, 
mert az uj térképek egy emberöltőre 
szólnak legalább és annak befejezése 
után felmerülő eltérések csak bírósági 
végzés alapján lesznek kijavithatók, a 
fél költségére.

II.
A vízórákról.

A városi vízvezetéknél évről-évre mu
tatkozó vizapadást a város elöljárósága 
úgy gondolta a köz érdekében biztosí
tani, hogy bevezetteti a vizóra-rendszert 
és ezzel részben megakasztja a fölös 
vizpocsékolást, másrészt igazságosan el
osztja a vízhasználatot és mindenki fi
zeti azt a vízmennyiséget, amit tényleg 
elhasznált.

Hogy gondolták el a fenti két köz
érdekű célt, világosabban, hogy akarják 
a nagyobb vízmennyiséget elérni?

A járási hivatal a vizóra-rendszert el
vileg elfogadta azzal, hogy az az egész 
városra egyszerre terjesztessék ki.

A város, hivatkozva nehéz pénzügyi 
viszonyaira, 4 évi turnusra osztotta be 
annak ketesztül vitelét. Az első évben 
160 vizórát szereltek fel. De hogyan?

Miután itt közérdekről van szó, a vá
ros különböző anyagi viszonyok között 
levő adófizető polgárai elvárták volna, 
hogy a vízórákat elhelyeztető városi 
tisztviselő, tekintettel arra, hogy a viz
óra beszerzése felszereléssel körülbelül 
400 korona kiadást jelent, első sor-



G ö m ö r 1938. augusztus hó 7.

Üzletek vasárnapi munkaszünete.
A rimaszombati textil, rőfös, divatáru, konfekciós, kötött-szövött-áru, 
kalap, férfi szövet- és bőrkereskedők közös megegyezéssel elhatároz
ták, hogy üzleteiket folyó hó 14-től kezdődőleg vasárnaponként egész

nap zárva tartják.
A haladó szellemű, szociális gondol

kozása kereskedőknek a hivatása ma
gaslatán álló Kereskedelmi Grémium 
közbejöttével, lapunk múlt heti vezető
cikke nyomán létrejött fenti elhatározá
sát igaz örömmel vettük és azon hi- 
szemben közöljük, hogy a kereskedők 
többi csoportjánál is győzni fog az 
emelkedettebb gondolkodás s jobb be
látás és már csak rövid idő választ el

a kereskedői üzletek vasárnapi teljes 
és egységes munkaszünetétől. Ez lesz 
kereskedőink saját és alkalmazottaik 
érdekében való legszebb és legemberibb 
cselekedete. Ezt nemcsak támogatja, de 
el is várja tőlük a vásárló közönség, 
amely eziránt mozgalmat indított, ezen 
jelszóval: Este 6 óra után és vasár
nap ne vásároljon senki sem ! Még az 
esetleg nyitva talált üzletekben sem 1

bán a nagyobb vizfogyasztóknak, má
sodsorban a tehetősebbeknek osztja be 
a város rendelkezésére álló adatok 
alapján és tekintettel arra, hogy négy 
év múlva jön csak a sor az utolsókra 
s az elsők vizdijhasználatából befolyó 
összegből szerzi be a város az összeget 
a további vízórákra, ezt a leglelkiisme
retesebben osztja be. A felmerült sok pa
naszból kiviláglik, hogy az első 160 
órát kapott egyének között vannak tel
jesen jövedelem nélküliek, kiktől a most 
folyó végrehajtással sem fogják majd a 
vizóra-használatidijat — félévre 50 ko
ronát — behajtani, de nem kaptak viz- 
órát gazdasággal rendelkező egyének, 
ahol tehenek, lovak, sertések vannak, 
nem kaptak vizórát nagyobb üzemeknél, 
hol a vizet még értékesítik is, nem 
kaplak órát, ahol nagyobb háztartások 
vannak, de kaptak órát, akik a minden
napos vízfogyasztást sem tudják tisz
tességesen megfizetni.

Ez igazságtalan eljárás ellen beadott 
panaszok és felebbezések ad akta téve 
feküsznek a városnál.

Akkor, amikor maga a megélhetés 
egyre nehezebb, a drágulás fokozódik, 
amikor az adók az államvédelmi, lég
védelmi egyre szaporodnak, ajánlatos 
volna a 160 vízóra elhelyezést felülvizs
gálni, mert jelenleg úgy áll a dolog, 
hogy egyesek tehene olcsóbb vizet 
iszik, mint más szegény adófizető polgár.

H ÍR E K
Nyári kép.

Napfestette, barna emberarcokról sűrű csep- 
pekben hull az izzadság erőtfogyasztó, lan
gyos esője s a csapzotthajas fejekből fehéren 
merednek elő a munka lázában égő szemek.

A kaszavágta élet hullakazlaiba rakódnak 
a pirult kalászkeresztek s a mezők ember- 
hordta hegyén a hálaadás nótaimádsága zen- 
dül.

A talpatszűró tarlón mély nyomot vág a 
cséplőgép mázsás, széles keréklába s a tüz- 
forrasztotta víznek gözlelke erőt hajt a füs
tölgő masinák csőereibe.

Füttyszó sivalkodik a harmatos hajnal 
csendjében, sistereg a mozgástszülő vasal
kotmány gőze s hajtóerőre lendül a szijas 
kerék.

Zúg, zörög a gép. A kazalhegyek oldott ke
resztjét mohó étvággyal fogyasztja a gép 
éhes vasgyomra, a remegve rázó rostalepe
dőkről kitárt szájú fehér zsákokba pereg a 
sok-sok apró életszem és kazalba tolódik fé-
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Egy el nem mondott toaszt.
Irta : Plentzner Frigyes.

Úgy történt, — kérem alásan — hogy 
egész héten szorítottam össze azt a 6 ot, 
illetőleg asszonnyal együtt, azt a 12-őt, 
melyet a Körben lettem volna befize
tendő a 60 évesek estélyén adandó 
zabáért. Amikor már együtt volt a 6, 
sőt „für allé Valié" 12, bumszt, jött a 
bomba, az asszony nélkülem nem akart 
menni, mivel ő még se nem 50 se 
nem 60.

Hiába biztattam, hogy akik többek, 
különösen ha asszonyok, azok külön 
asztalnál ülhetnek, sajnos azonban, nem 
és semmi pénzért sem rukkolt elő a 
boldogító „igennel". No, ha te nem, hát 
én se nem! Punktum ! így történt, hogy 
itthon maradtunk.

Pedig de nehezen maradtam itthon, 
hiszen hetek óta készültem erre a ked
ves estélyre, hetek óta bolyongtam az 
utcákon s mint egy detektiv avagy egy 
lélekfuró elmerültem a találkozó ösme- 
rősök bámulatába s a 32 fokban, csur
gó verejtékkel megállapítottam azt, hogy, 
hogyha két ösmerős találkozik, mind
kettő mosolyog. Mit? Mosolyog? Vigyo
rog, egymás kezét rázza, s amelyiknek 
még van, fogűfehérje csillog a napfény
ben. Egyet intenek a levegőbe s sza
pora léptekkel iramlik : északnak egyik, 
a másik délnek.

Belemerültem az emberek lélekmeg- 
ösmerésébe, gondolataik olvasásába s 
tapasztalataimról, ime, a következőkben 
számolhatok be :

Egy idősebb ur találkozik egy fiatal 
emberrel. Kezet fognak. Az ajkakon 
kölcsönös mosoly. Lelki szemeimmel 
beléjük fúródom s látom, hogy az öreg 
ur mosolya azt a gondolatát rejti, hogy 
de csúnyán nőtte ki magát ez a ka
masz ! A fiatalemberé viszont: Pont

nyes villák hegyén a kenyeret termő, kincsé
től megfosztott szalma.

Augusztus, a nyár legszebb képe ez.
s á r g á s .

Lemondás. A helybeli „Uj munka" 
kulturegyesület elnökségéről Morvay 
Gyula, polgári isk. tanár, az ismert iró 
lemondott.

Elhalasztott városi közgyűlés. Rima
szombat város képviselőtestületének csü
törtökre kitűzött közgyűlését határozat- 
képtelenség miatt keddre, f. hó 9 re ha
lasztották. A szabályszerűen összehívott 
közgyűlésről indokolatlanul távolmaradt 
„népfrontos" városatyák eljárása város
szerte megütközést keltett s a közönség 
rosszalását váltotta ki.

A rimaszombati tűzoltók munkájá
nak elismerése. A rimaszombati önkén
tes tűzoltóság — amint erről múlt szá
munkban megemlékeztünk — a füleki 
zománcgyárat elpusztított borzalmas tűz
vész oltási munkáiban hatalmas motoros 
fecskendőjével részt vett s derekasan 
állotta meg helyét. Tűzoltóink emberba
ráti munkájának elismerése a f. évi jú
lius 30-iki kelettel a füleki zománcgyár 
vezetőségétől érkezett következő tartal
mú levél:

„Tekintetes Városi Tűzoltó Egyesület
nek Rimaszombat. — Önöknek jutott az 
a nehéz feladat, hogy nemcsak a vidé
künkön, hanem azt hisszük, hogy az 
egész Köztársaságban emberemlékezet 
óta egyik legnagyobb tüzkatasztrófánál 
tegyenek tanúságot felkészültségük, ön- 
feláldozásuk és bátorságukról. Ezt a fel
adatot önök minden dicséretet felülmúló 
módon oldották meg. — Engedjék meg, 
hogy ezért a nagy munkájukért úgy a 
vállalat, mint annak minden alkalma-

most kellett nekem ezzel a vén trotli- 
val találkoznom, amikor sietek !

Láttam Kohnt, amint Schwarz kezét 
rázza mosolyogva. A mosoly nyilván
való. Kohn belül: Ez a büdös még 
mindig él ! Még mindég nyitva a „Ge- 
scheft" 1 Schwarz belül: Kohn, Kohn 
nem csoda ha kutya van a kertben, 
hisz te mindig csavarogsz, ütne meg a 
guta valahol! Isten vele, kedves Kohn, 
meddig marad oda ? Jó napot Schwarz, 
talán három napig. És távoznak, észak
nak egyik, a másik.......a Kohnék ut
cájába...

Két idősebb ur találkozik. Pirospozs
gás az egyik, hófehér hajjal, egészséges 
fogakkal, virág a gomblyukában. Olyan 
jól ápolt, tiszta öregur. A másik affajta 
hervadt kis öreg, madárfejecskével, mely 
folytonosan rezeg előre-hátra. Kopott 
bajusza megett barnás első fogak, az 
egyébként sötét, üres szájflregben.

— No, nézd már, kivel nem találko
zom — mondja mosolyogva a piros
pozsgás — hol jársz itt minálunk, Her- 
mann ?

— Ne csak, ne ! Hát te vagy az Béla? 
— hüledezik a kis öreg.

Néhány konvencionális, előzékeny szó, 
azután mosolyogva elválnak.

A konvencionális előzékenységek mély
ségesen mosolyba rejtik a pirospozsgás 
gondolatát: Hát ez a rezgő majom még 
motoszkál? Lassan megfordul és utána 
néz : No és milyen fürgén tipeg, ilyen 
buzgó szamár volt fiatal korában is.

A másik, szaporábban rázza a kis fe
jét : Milyen egészséges színe van, pedig 
két évvel idősebb nálam. Látszik, hogy 
soha életében nem dolgozott, minden 
hátrálékát a hivatalban mi dolgoztuk 
fel. A szamárlétrán felkapaszkodott, hja! 
Dér Dumme hat Glück. No majd le
pottyan, majd lepottyan. Nem jó az a 
piros szin, férges lehet belül.

Tippegő távoztában azon gondolkodik,

zottja a leghálásabb köszönetünket fe
jezzük ki."

Tompa Mihály emlékezete. Rima
szombat magyar társadalma kegyeletes 
ünnepély keretében koszoruzta meg va
sárnap délben Tompa Mihálynak, Rima
szombat szülöttjének a rimaszombati 
Tompa-téren lévő szobrát, a költő halá
lának 70-ik évfordulója alkalmából. Az 
ünnepélyen a város elöljárósága, az ösz- 
szes társadalmi és kulturális egyesületek 
elnökségei, valamint az egyházak kép
viselői és százakra menő közönség je
lent meg. A nyár szinpompás virágaiból 
kötött és a város színeit viselő selyem
szalagos virág-lantot U r b á n  K á r o l y  
reform, segédlelkész emelkedett szelle
mű és költői szépségű beszéd kíséreté
ben helyezte el a talapzaton, majd a 
közönség vonult el a szobor előtt, egy- 
egy virágcsokorral áldozva a költő hal
hatatlan emlékének. A kegyeletes ünne
pély befejeztével valóságos virágerdő bo
rította el a Tompa-szobor talapzatát. Az 
évforduló alkalmával Tompa Mihálynak 
a közeli Hanva községben lévő sírját is 
elhalmozták virágokkal a virágok költő
jének emlékét kegyelettel megőrző gö- 
möri magyarok.

Halálozások. Ndray Andor, a debre
ceni gazdasági akadémia igazgatója 56 
éves korában f. évi julius 12-én Debre
cenben elhunyt. Náray Andor Rimaszom
batban született, itt is nevelkedett, majd 
a magyaróvári gazdasági akadémia és a 
budapesti állatorvosi főiskola elvégzése 
után a tanári pályára lépett.

Özvegy Szabó Ferenczné született Lé- 
tássy Malvin, néhai Szabó Ferencz ny. 
adóhivatali pénztárnok özvegye, 76 éves 
korában julius hó 31-én városunkban 
meghalt. Holttestét őszinte részvétmeg

hogy ugyan mennyibe kerülhet egy ko
szorú, melyet mint régi kartársának kö
telessége lesz majd elküldeni a teme
tésére.

És igy tovább. Mi mindent rejt, mi 
mindent képes eltemetni egy barátságos 
kézszoritás s egy mélabus mosoly,

Lelki szemeimmel ott bolyongok a 
60 és több és kevesebb évesek találko
zóján. Látom a kézrázogatást, figyelem 
a mosolyt, a büszke 60 éves ajakán, 
amint leereszkedően kezet nyújt az 50 
évesnek. Néma mozdulat ez, de magá
ban rejti a kérdést: No, te kölyök, 
örülsz ugy-e hogy megtűrünk itt?

Magában az 50 éves: Hogy henceg, 
hogy a 60 évesek asztalánál ülhet. Mi
csoda rendezés ez? A zöme mégiscsak 
mi vagyunk, akik legtöbbet eszünk és 
legtöbbet iszunk és mi vagyunk azok, 
akik legjobban szorulunk is az asztal
nál. Hát bir-e már egy ilyen öreg 
trotykos enni, hát bir-e inni? mégis 
másfél méterre van a terítékük egymás
tól, mig ellenben mi, a tehetősebbje, szo
rongunk, mint a szardíniák a dobozban.

Közeledik egy 70 éves. Talán 76, de 
a hetes szám benne van. Mosolyok az 
arcokon. Kezet fog a 60 körülivel, ke
zet az 50-essel s fejével biccent a 45-ös 
felé. A 60-ast még kibírja, úgy immel- 
ámmal az 50-est is, de azt a fiatal 
kölyköt, azt a 45-őst már nem. Nem a 
lekicsinylés mosolyával biccent, de a 
brutális irigységével. Hogy mer valaki 
45 éves lenni? Hogy meri még bokáját 
katonásan összeütni és szisszenés nélkül 
derekat hajtani? Miért nem duzzad en
nek is a zsebe az antipirin, antifebrin, 
antineuralgica, antireoma, anticukor és 
antimész-pasztillák tubusától? Miért oly 
üde, fiatal és kívánatos? Nem ! Ezt a 
kölyköt nem birja a szive és mosolyog
va megveregeti a vállát egy 64-esnek 
mondván: Bizony, bizony te is ide
kerülsz.

nyilvánulás mellett folyó hó 2-án temet
ték. Halálával gyermekei: Szabó Mal
vin és Lenke szeretett édesanyjukat 
vesztették el.

Szonlagh Andor nyug. erdőtanácsos, 
éleiének 70-ik évében folyó hó 4 én Ri
maszombatban örökálomra szenderült. A 
közbecsülésben álló, nemes gondolkozá- 
su és végtelenül jószivü elhunyt várat
lan halála város- és vidék-szerte általá
nos, igaz részvétet keltett. Holttestét a 
Koháry u. 30. sz. alatti gyászházból f. 
hó 6-án, szombaton délután 4 órakor 
helyezik örök nyugalomra. Halálát kiter
jedt előkelő rokonság gyászolja.

Aratóűnnepély Balogon. Felejthetet
lenül szép napja volt Alsó- és Felső- 
balog községeknek julius hó 24 én. Ek
kor tartotta az egész vidéken oly jól 
ismert és oly nagyon várt arató-ünne
pélyét. Már a délelőtti órákat az ün
nepi hangulat varázsa töltötte meg, 
amikor is 10 órakor hálaadó Istentisz
telet volt a ref. templomban, ahol a 
nagy templomot csaknem teljesen be
töltő gyülekezet előtt Konkoly-Thege 
István jánosii ref. lelkész hirdette az 
Igét, prófétai lélekkel és erővel... Dél
után 3 órakor már több mint ezer em
ber gyűlt egybe a község piac-terén, 
hogy fölvonuljon az ünnepély színhe
lyére, ahol egy meghagyott búzatábla 
várta a magyar ruhás arató legényeket 
és leányokat. Egyszerre fölhangzik a 
ref. kórus lelkesítő dala, a Gazda-induló, 
amelynek végső szavai mellett fölsora
kozik a menet. Elől lovasbandérium, 
utána a volt magyar nemzeti párt zöld 
zászlója, szebbnél-szebb magyar ruhába 
öltözött leányoktól és asszonyoktól ki
sérve, majd különféle aliagórikus szeke
rek, az egyiken arató leányok és legé
nyek vállán a gyönyörű szép buzako- 
szoru s végül hosszú sora a résztve
vőknek... Az aratásra meghagyott búza
táblát négyszögben veszi körül közel 
másfélezer ember és megkezdődik a 
minta-aratás bemutatása 5 pár arató ál
tal... Megható volt látni és hallani, 
amint harsogva dőlt a susogó kaszák 
előtt a buzakalász a gyülekezet áhitatos 
éneke közben. Majd az araiás végezté- 
vel Samu István helybeli ref. lelkész 
mondott beszédet a kenyér jelentősé
géről és adott hálát buzgó imádságban 
Istennek azért a nagy kegyelemért, hogy 
földi gyermekeiről ebben az esztendő
ben sem feledkezett meg, hanem adott 
áldást a földünkre, adott kenyeret a 
kezünkbe és adott aratást az ő népé
nek... Akik jelen voltunk, úgy tetszett

A vállveregetett visszamosolyog, arca 
tükrözi gondolatát : Bizony, bizony, de 
istenments, hogy ilyen vén kakas legyek, 
mint te vagy.

Úgy általában észreveszem, hogy a 
75-ön fölülieknél dühöng a korkórság. 
Ezek hallatlan ambicióval törtetnek és 
törlészkednek felfelé. Oda mindig mo
solyognak, ám a kisebb korranguakat 
csak úgy fejbiccentéssel üdvözlik.

Láttam egy 80-ast. Mosolyogva járult 
a 93-as elé, azonban komoly arccal 
„pát" intett a 80 körüliek csoportja 
felé, mondván : Szervusztok, gyerekek. 
A felfelé leadott mosoly, a „pá“ intés
sel észrevett 60-asok, a nyolcvanas 
homlokára vésték titkos gondolatát, ami
kor elnézett az 50 körüliek csoportja 
felett: Mi a manónak hivnak össze 
ennyi taknyost? Ezek előtt nem mer 
beszélni az ember, zsindely van a ház
tetőn !

Hja, igen, ezek a nyolcvan körüliek 
irigy emberek. Nem a fiatalokat irigy- 
lik, hiszen mi az ördögöt kezdenének 
— újra élőiről — annyi sok évvel? 
Boldogok, hogy felkapaszkodtak idáig, 
ahonnét a korkórság már csak még 
feljebb ambicionálja őket. Mindegyik 
rangkoridősebb szeretne lenni s szíve
sen húzódna feljebb néhány székkel a 
prezidiutn 93 éve felé. A mosoly, mely 
kézszoritás nélkül elröppen ajkaikról, 
már nem leplez Ízetlen dévaj gondola
tot avagy keserűséget, csak egy sóhajt 
a magas Ég felé : Bár ők is elérhetnék 
a prezidiumot!!!

Nyaralni megyünk.
Irta : Soós Gyula.

— Szóval, hétfőn indulunk — riasz
tott fel álmodozásomból az asszony. 
Éppen arról álmodoztam, hogy mit csi
nálnék, ha elsején száz koronával meg-
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részére közvetítenek és csak sürgős jel- 
ligéjü, valamint a föladó óhajára kézbe
sítenek táviratot előfizetőknek éjszaka. 
Az éjszakai telefonközvetités 40% díj
szabás engedménnyel jár. — A posta 
azon igyekezete, hogy legalább a na
gyobb városokban legyen megszakítás- 
nélküli telefonszolgálat lehetősége, nagy 
anyagi áldozatot kívánt és csak az elő
fizetőkön múlik, hogy a pósta ezen 
igyekezetét a saját céljaira a legökono- 
mikusabban kihasználja, értékelve a pós
ta készségét a íelefonelőfizetőkkel szem
ben.

Műsoros tarka-estet rendez a Polgá
rikör fiatalsága augusztus 13 án a nyá
ron felavatott uj kerti színpadon. — A 
rendezést és a műsor összeállítását az 
erre hivatott egyik legkiválóbb rendező 
vállalta. Utána tánc dzsessz és cigány
zene mellett.

Pénzügyigazgatóság Rimaszombat
ban. Ujabbi pénzügyminisztériumi ja
vaslat folytán Szlovákiában létesítendő 
öt uj pénzügyigazgatóság egyikét Rima
szombatban állítják fel, ami városunk, 
de a környékező vidék közönségének is 
nagy előnyére szolgálna.

A „János vitéz" lévai szabadtéri 
előadása iránt országszerte nagy az ér
deklődés s a városokból társaságok ál
lanak össze a lévai kirándulásra. Rima
szombatból a CSD kirándulási osztálya 
f. hó 14-én társasutazást rendez Lévára.

I Útiköltség és belépődíj Rimaszombat—

Segítsünk a kenyér nélkül maradt 
füleki magyar munkásokon!

A füleki gyár égésének károsult
jai az ott dolgozó magyar munká
sok. Mintegy 2000 család maradt 
munka és kenyér nélkül. Az egész 
magyar társadalom nemes szivéhez 
fordulok ezen szerencsétlenek érde
kében kérő szóval: adakozzanak a 
munkások segélyezésére.

Sokaknak a kevés adománya is 
sokat tesz ki végösszegben és sok 
könnyet törülhetünk fel vele, sok 
embernek a reményét, nemzetsze- 
retetét, fajához való ragaszkodását 
adhatjuk vissza. A füleki ezrek 
sorsa is magyar sors, mert önhi
bájukon kivül kerültek válságba. 
Mindenki tehetségéhez képest ál- Szilassy Béla s. k. szenátor.

nekünk, hogy az^aratásnak Ura kedve
sen vette az az Ö hálaadó népe hódo
latát, mert atyai arca a napsugár mo
solyában ragyogott reánk és csókolta 
meg az ő magyar népének mindig gon
doktól borús homlokát... Az ünnepély 
végeztével a rimaszombati iparos cser
készek mutattak be különféle kedves és 
vig számokat, dalokkal fűszerezve a 
jelenlevők nagy tetszésére, akik ez al
kalommal vettek részt először arató- 
iinnepélyünkön, Szőllősy István parancs
nok vezetése alatt... Illesse őket ezért 
a kedves gondolatért innen is hálás 
köszönet... Szép és jó visszagondolni 
erre a napra, ahol annyi vérző magyar 
szív dobbant össze testvéri szeretetheti, 
talált örömet egymásban, nyert hitet, 
biztatást és reménységet a boldogabb 
jövendők felől, amely, — hisszük és 
reméljük, hogy ennek a népnek bizo
nyos osztályrésze lesz inég egykor Iste
nünk kegyelméből... Megerősített ben
nünket ez a nap abban a hitünkben, 
hogy él még a magyar szivekben az 
összetartozandóság szent érzése, hogy 
ráeszmélt már minden hű és igaz ma
gyar arra, hogy nekünk egy táborban, 
egymás mellett van a helyünk, ha élni 
akarunk és hogy Isten nem pusztulásra 
szánta a magyart, hanem terve, célja és 
akarata van ezzel a néppel. Évezredes 
múltak után évezredes jövendőket Ígért 
számára és mi megyünk hű és igaz 
magyar szívvel, soha r.em csüggedő lé
lekkel, boldogan a nekünk Ígért jöven
dők felé !... (Sn.)

A telefon uj kedvezményei. A tele
fonhálózat kibővítése és az egyes köz
ségek bekapcsolása gyors tempóban ha
lad. A hirek gyors és haladéktalan köz
vetítési lehetőségének nemcsak gazdasá
gi, de kulturális előnye is van. Ma már 
el vannak látva sok kis falu és tanya 
telefonnal, ahol egy pár év előtt még 
postahivatal sem volt. Sőt van sok falu 
és kisközség, ahol nincs postahivatal, de 
telefon már hosszabb idő óta üzemben 
van. — De nemcsak az, hogy vidékek 
és falvak egymás között telefonnal van 
nak egybekapcsolva, de a postaszolgálat 
is ugyanily menetben tökéletesedik, hogy 
lépést tartson a ma föltételeivel és kö
vetelményeivel. — így többek között: 
Rimaszombat, Losonc, Poprád, Eperjes, 
Munkács, Huszt városokban lett beve
zetve az éjjeli telefonszolgálat, amelyben 
nemcsak telefonbeszélgetéseket kapcsol
nak, hanem táviratokat is továbbítanak, 
vagy pedig kézbesítenek telefonon. — 
Természetes, hogy csak telefonelőfizetők

{oldaná fizetésemet az igazgató ur. Mert 
úgy e : egy szegény banktisztviselőnek 
ez az egy szabadság még engedélyez
hető. Tudniillik, hogy el-elábrándozzon 
arról, ami manapság inkább csak álom
ban, no meg a filmekben fordul elő, 
hogy az igazgató uraknak jó szivük van.

Mondom : álmodozásba voltam elme
rülve, amikor kedves nőm hangja visz- 
szaíerelt a szomorú jelenbe. Nem csoda 
tehát, ha kissé bárgyú képpel mered
tem életem „jobbik" felére. Arra azon
ban, hogy megkérdezzem : miről is van 
szó? — nem volt alkalmam. Drága nőm, 
szokása ez már, nem engedett most 
sem szóhoz jutni, hanem ellentmondást 
nem tűrő eréllyel folytatta mondókáját 
tovább :

— Igenis, hétfőn negyed nyolckor in
dul a vonat Szécsre. Mert az ellen — 
remélem — nincs kifogásod, hogy oda 
menjünk nyaralni, ahol az orrunk előtt 
van a strand. Bár ha elgondolom, hogy 
mi minden népség úszkál a Rimában 
és milyen trikókban ! Aztán Rima van 
itt is, nem igaz? Mégis jobb lesz, ha 
átmegyünk a Pista bácsiékhoz Tiszolc 
ra. Tudod : Közel is van, ti a Jucival 
reggel bejöhettek. Csak ne volna oly 
rendezetlen a Pista bácsiék udvara. De 
mégsem. Neked ugyan nem ártana meg 
az utazás, de az a szegény gyerek 
agyonstrapálná magát. Persze, neked 
kisebb gondod is nagyobb annál, ugy-e, 
mert most arra gondolsz, hogy egy vo
naton utazgatnál a postáskisasszonnyal. 
Nos, ne add az ártatlant. Amit tudok — 
tudom. Nem megyünk Tiszolcra. Ráfér
ne arra a gyerekre egypár fürdő Csí
zen. Nini, hogy felcsillan a szemed! 
Te persze most arra gondolsz, hogy 
Paszulykáék is ott nyaralnak, és az a 
másfélmázsás Paszulykáné ... Csak lesd! 
Átmegyünk Balogra és punktum. És 
ha az a tejfelesszáju Jani is ott lesz, 
hát az én lányom meg se fogja látni,

Inkább Várgedére megyünk, de előre 
figyelmeztetlek : nekem ne alsózz foly
ton azzal a Svarccal. Micsoda népség. 
Hidd el, az ember sokkal jobban teszi, 
ha egyenesen Szliácsra megy. Havi ezer 
ugyan sok azért a vacak szobáért, Ze- 
herjén egy évre sem fizetne annyit az 
ember, de az a por, az a por... Hiszen, 
ha te olyan férj lennél, mint a Török... 
Látod, annak már van lakása Rozsnyón, 
de mit törődsz te a családoddal? Mit 
mondasz? Hogy nekünk is akadna ott 
lakás? Mi az? Nem szóltál semmit? 
Jobb is. Én nem fogom a Törökéket 
majmolni. Inkább kimegyünk Szabad
kára. Úgy e jó volna ! A Katira gon
dolsz, ugy-e, de nem eszel belőle. Meg
maradunk Pokorágy mellett. Hogy ott 
nincs se strand, se sétány? Szégyelhe- 
titek magatokat, férfiak, hogy nincs. Itt 
van az orrotok előtt, magasabban is 
fekszik, mint a város, és ti mégsem ve
szitek észre. De persze, a kávéházat 
jól tudjátok, hol van ... Nézzétek meg a 
külföldieket, például az osztrákokat. 
Ahány domb, annyi üdülőhely. Hej, ha 
németül tudnék, meg sem állanék Kés
márkig. De mit tegyek, ha az a szegény 
gyerek csak kétheti szabadságot kap. 
Más apa jobb állásba helyezi el a gye
rekét. Hát megmaradunk Szabadkánál. 
Reggel bejöttök, este kijöttök. Mennyi 
előleget kaptál a nyaralásra? Naná, 
majd éppen neked adnak előleget 1 Is
tenem, Istenem, ez is egy férj és apa! 
Egy szót sem szól és holnapután már 
itt a hétfő. El fogunk utazni és punk
tum. Mit akarsz mondani? Nem vagyok 
kiváncsi a véleményedre. Egy uricsalád- 
nak el kell menni nyaralni. Hozd csak 
a pénzt és én egy perc alatt határozok. 
Mert én nem vagyok olyan tutyimutyi, 
olyan elhatározásra képtelen alamuszi, 
mint te. Te.......

dozzon, erősítse meg ezzel a sze
rencsétlenek magyar hitét és tegyen 
tanúbizonyságot a magyar összetar
tás erejéről.

Adományokat az „Iparosok és 
Kereskedők Hitelintézete" Losonc— 
füleki munkásoknak — megjegy
zéssel kérem küldeni.

Az adományokat nyilvánosan 
nyugtázzuk. Bízom abban, hogy 
felhívásom megértésre talál és ezért 
már előre is köszönetét mondok 
azoknak, akik a segélyezési moz
galmat támogatják.

Jobb jövőt! Adjon Isten!

Léva és vissza 67 Kő. Bővebb informá
ciót a helybeli vasúti állomáson nyer
hetni. Vegyünk részt minél többen e 
nagyszabású kulturünnepen.

Munkanélküli segély helyett munka. 
A munkanélküliség kérdésében, most 
döntő fordulat állóit be, amennyiben a 
kormány komolyan foglalkozik a Német
országban kitünően bevált s a szudéta- 
németek által is javasolt „munkatáborok 
felállításának" kérdésével. Sőt már leg
közelebb ilyen irányú javaslatot is ter
jeszt a parlament eié. Az elgondolás 
szerint a jövőben, ha valaki munka- 
nélküli segélyt igényel, köteles lesz 
dolgozni 1 Ezért tárgyalnak a munkatá
borok megszervezéséről. — A munka
táborban élő személyek katonai fegye
lemnek lennének alárendelve. — Ideje 
volna már, hogy a munkanélküliség 
kérdését radikális módon oldják meg, 
mert az eddigi rendszer a rengeteg ki
adás mellett a munkanélküliek száz
ezeréinek nem nyújtott emberséges tá
mogatást, ellenben bőséges alkalmat 
nyújtott a könnyelmű emberek között a 
munkakerülésre.

C É G V Á L T O Z Á S .  Jeszenszky
Soma rimaszombati szíjgyártó- és
bőrőndös cég társulás folytán nevét
„JESZENSZKY SOMA és FIÁ“ -ra
változtatta.
FQtyülőt kapnak a postások. A cseh

szlovák postaügyi minisztérium elren
delte, hogy mindazok a postások, akik 
a hivatalon kivül teljesítenek szolgálatot, 
sipot kapnak és veszély esetén abba kö
telesek belefujni. A sipjelzésre a rendőr
ségi közegek azonnal a postai alkalma
zott segítségére sietni kötelesek.

Vonatból ugrott ki egy fegyenc. 
Bozsek Jánost, a négy évi fegyházra Ítélt 
csehországi betörőt kedden szállították 
át bilincsbeverve az illavai fegyintézetbe 
s amikor a személyvonat Vágbeszterce 
mellett haladt, a fegyenc kijátszva kísé
rőjének éberségét, a nyitott ablakon át 
kivetette magát a robogó vonatból. A 
fegyházőr azonnal megrántotta a vészfé
ket s amikor a vonat lassítani kezdett, 
maga is kiugrott a vasúti kocsiból és 
még idejében nyakoncsipte a vakmerő 
ugrás következtében az árokbazuhant és 
onnan csak nehezen előkecmergő fe- 
gyencet, aki ekkorra azonban már po
koli ügyességgel bontotta ki kezeit a 
vasbilincsből. A többszörösen büntetett 
hivatásos betörőt, aki a múlt év júliusá
ban egyizben már Illaváról is, ahol bün
tetését töltötte, szintén megszökött, erős 
fedezettel szállították tovább az illavai 
fegyintézetbe.

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

Hét hónapra Ítélték a rozsnyói há
zasságszédelgőt. Mihalko József mod- 
rokai (Vágujhely mellett) illetőségű és 
csalások elkövetése miatt már tizenöt
ször büntetett cipészsegéd múlt év szep
temberében megismerkedett Mikó Mar
git rozsnyói leánnyal, kinek nőtlen em
berként mutatkozott be s megfelelő elő
készítés után megkérte kezét. A hiszé
keny nő hallgatott a mézesmázos be
szédű cipészlegényre s még akkor sem 
fogott gyanút, amikor a vőlegény pilla
natnyi pénzzavarokra hivatkozva 100 ko
rona gyorskölcsönt vett tőle igénybe, ha
nem még értékes aranykötő óráját is 
rábízta, hogy elvigye megjavítani. Á vő

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, augusztus 6-7-én 
Lubics Ernő legszebb amerikai víg filmje 
az ismert vígjáték nyomán. Óriási siker!:

Kékszakáll 8 ik felesége
Claudette Colbert, G. Cooper és több más.

Kedden, augusztus 9-én az ismert híres 
magyar film reprize :
Mária nővér

Szerdán, augusztus 10-én szenzációs ket
tős amerikai műsor:

Az ő házibarátja 
Londoni éjszakák

Jean Harlov, Róbert Taylor, Edmund Lo- 
we, Florence Rice.

Csütörtökön, augusztus 11-én a híres ame
rikai nagyfilm reprize :

Karenina Anna

legény a 100 koronával és karkötő órá
val sürgősen elvitorlázott Rozsnyóról s 
a károsult leány feljelentése alapján csak 
most májusban fogták el Pozsonyban az 
államrendőrség közegei s a rimaszom
bati kerületi bíróság csalásért és lopás
ért most vonta felelősségre és Ítélte el 
hét hónapi fogházra. Az Ítélet jogerős.

Megloptak egy pelsőci mérnököt. 
Dudna Jaroslav jelenleg Pelsőc község
ben működő mérnök feljelentést tett a 
csendőrségen, hogy pelsőci lakásába 
éjnek idején behatolt egy ismeretlen 
egyén és kabátjának belső zsebéből el
lopta 2430 korona készpénzét. A gyanú 
a mérnök lakótársára, Prisíupnik Pál 
csehországi illetőségű egyénre hárult, 
akit a csendőrség letartóztatott. Az el
járás folyik.

Gondtalanul nyaralhat, ha összes áruszük
ségletét I. K. S. jegyekkel szerzi be, mert 
Így 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 felvitágositást.

Az örök ember,
„Semmi sem uj a nap alatt" — 

mondotta valamikor egy arab bölcs 
és bizony igaza volt.

Évezredek suhannak el az em
beriség feje fölött, a földön azóta 
sok minden megváltozott: a pusz
ták vágtató lovasaiból szelíd, mü
veit emberek lettek, csendes csa
ládi tűzhelyet alapítottak, a tudo
mány kisded csiráját óriási fává 
növelték, magasan szárnyalt az em
beri művelődés — és mindezt el
pusztította időnkint a föld geológiai 
forradalma.

Évezredek óta az ember mindig 
csak: ember, erényeivel és hibáival.

Irigység, gyűlölet, nagyravágyás, 
jóakarat, szelídség : ime ez az örök 
ember.

A Mindenható kiszámíthatatlan 
idővel ezelőtt közénk dobta az éh
séget, a szerelmet és azóta e kettő 
mozgatja az emberiséget, ez a két 
fonál vezeti a föld urát: a többi 
mind — ezekből származik.

A mai ember — ember volt év
ezredekkel ezelőtt is, akár a vég
telen rónákon vágtatott, akár ha
talmas városaiba zárkózott.

Az idő kereke halad, halad igen 
gyorsan, de az ember természet
rajza ugyanaz, mint volt évezre
dekkel ezelőtt.

Felkapunk egy jelszót, ujjongunk, 
szerelmesek leszünk bele, azt hisz- 
szük, hogy ez uj, pedig dehogy uj, 
az öreg föld kérge alatt sok a bi
zonyíték, hogy semmi sem uj. Kö
zénk dobnak egy eszmét, diadal
mámorral hangoztatjuk, hogy ezt 
az emberiség eddig nem tudta, pe
dig dehogy: menjetek a föld alá, 
meglátjátok, hogy nem uj.

Az eszme, ha millió-féle is, ki
röppent már régen az ember agy-
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velejéből, a szépség, a legelső, a 
legfenségesebb — kikerült régen 
az Alkotó műhelyéből.

Az emberi műveltség összes té
nyezői az emberi viszonyok ösz- 
szes életfeltételei, mind megvoltak 
évezredekkel ezelőtt, hol csirában, 
hol kifejlődve. Fogamzottak, fejlőd
tek, elpusztultak, mint az ember 
maga.

Az ifjú föld nem ismert maga 
fölött urat, fölösleges erőit kibo
csátotta magából és rettenetes for
radalommal elpusztitott mindent, 
csak egy csira maradt meg, békés 
időben újra növekedett, azután újra 
elpusztult, ismét növekedett, ismét 
elpusztult — csak az ember ma
radt meg jó és rossz ösztöneivel, 
bűneivel, erényeivel, fájdalmaival 
és örömeivel.

Az ember maradt meg. Művelt
sége gyarapodott, leigázta a ter
mészetet, úrrá lett mindeneken, 
csak saját magát nem tudta meg
fékezni, a maga indulatait nem 
tudta megzabolázni.

Még most is ösztönök uralják 
ielkületét, még most is ellenségé
nek tekinti felebarátját és ellene 
vívja legádázabb küzdelmeit.

Kárörömmel nézi másnak pusz
tulását, vak önszeretetében csak 
magával törődik, csak a saját ér
dekeit látja és istápolja, csak ma
gának él és szemrebbenés nélkül 
szemléli embertársa romlását.

íme: ez az örök ember, mely 
volt, van és lesz (ks.)

Filmszínház. Folyó hó 6. és 7-én 
szinre kerül „Kékszakái nyolcadik fele
sége" cimü amerikai filmvigjáték Lubics 
Ernő rendezésében. Gary Cooper mint 
multimilliárdos hétszeri válás után im
már nyolcadszor készül nősülni, de ez 
egyszer úgy látszik sikeresen, mert leg
újabb szerelme Claudett Colbat szemé
lyében nem engedi ki a hálóból. Sok 
paradoxon-jelenet mulatságos együttest 
produkál.

Folyó hó 9 én „Mária nővér" cimü 
magyar film reprize lesz, mely nemrégi
ben osztatlan sikert ért el hatásos tar
talma miatt és igy sokan szívesen nézik 
meg újból e fiímet, mely az „Utolsó 
model" címen is ismeretes. Főszerep
lők : Szörényi Éva, Svéd Sándor és Já
vor Pál.

Folyó hó 10-én kettős műsor kerül 
lepergésre. 1. „Londoni éjszakák" cimü 
amerikai detektivfilm. Michael fiatal ri
porter meg van bízva egy gyilkos ki
nyomozásával. Munkája közben megis
merkedik Patriciával, ki segítségül sze
gődik. Mindkettőt állandóan fenyegeti 
az u. n. esernyős ember, de ők akadá
lyokon túl haladnak kalandos útjukon. 
Főszereplők : G. Murphy és R. Johnson.

II. „Az ő házibarátja" cimű ugyancsak 
amerikai film vidám epizódokban tárja 
elénk egy különös háromszög bonyo
dalmas történetét váratlan hapy enddel. 
Különös jelentőséget nyújt e filmnek a 
tragikusan elhunyt Jean Harlow szerep
lése Róbert Taylorral.

Folyó hó 11-én Greta Garbó isteni 
játéka fog bennünket gyönyörködtetni 
az „Anna Karenina" cimü film reprizé- 
ben, melyben még Fredric, March, Bra- 
tholomew, O’Sulliwan játszák a fősze
repeket.

A li az életraizoM  . . .
Apróságok korunk nagyjairól

XI. Pius pápa hat éve dolgozik az 
önéletrajzán, amely azonban csak három 
évvel a halála után fog a nyilvánosság 
elé kerülni.

Keresztély dán király buzgó kerék
páros. A pipáit és a dohányt maga vá
sárolja egy kopenhágai áruházban.

Haakon norvég király könyveket gyűjt. 
Az oslói régiségkereskedőknek ő az 
egyik legjobb vevője.

Gusztáv svéd király művészien kézi

munkázik. Hímzéseiből Stockholmban 
nemrég kiállítást rendezett.

A mikádó Japán legnagyobb földbir
tokosa. Erdőuradalmainak értékét 65 mil
lió fontra becsülik. Szabad idejében 
élettannal foglalkozik. Rádión szorgalma
san hallgatja a baseball-közvetitéseket.

Mary, angol anyakirálynénak több 
száz aranykulcsa van. Ezeket különféle 
városokban tett látogatásai vagy avatási 
ünnepségek alkalmával kapta.

Abdullah Emir, Transzjordánia kirá
lya naponta órákat tölt a sakk-táblánál, 
évente egyszer versenyre a palotájába 
hívja országának legjobb sakkozóit.

A haiderabadi nizámnak 18 gépkocsija 
van, köztük egy arany Rolls Royce.

A négus trónjának elvesztése óta fő
leg diplomáciai emlékiratok olvasásával 
tölti idejét.

Mussolini hetenkint háromszor szigo
rú böjtöt ta r t ; olyankor csak cukros- 
vizén é l ... Munkáját néha félbeszakítja 
és vív  egy keveset gróf Rodolfival, az 
egykori olasz kardvivóbajnokkal.

Lebrun, francia köztársasági elnök 
lelkesen támogatja az elhunyt Brunet 
nyelvész helyesírási reformját. A „ph“ 
mindig „f"-et ir.

Salazar portugál diktátornak csak öt 
fényképe van forgalomban. Tilos róla 
felvételt készíteni.

Hitler minden hónap 9 én tartózkodik 
fontos kérdésekben való döntéstől, ami
óta 1923. november 9-én első hatalom- 
rajutási kísérlete meghiúsult.

Kemal Atatürk, török államfő legszí
vesebben „Savarona" nevű jachtján tar
tózkodik, amelyet R. M. Cadwalader 
amerikai milliomostól vásárolt. Hajójára 
szerződtette a legjobb török jazz-zene- 
kart, mert szenvedélyes táncos.

Csankaisek gyermekkorában több csi
golyáját törte és azóta acélfűzőt visel. 
A fia teológus Berlinben.

Roosevelt elnök nem szereti, ha az 
asztalán levelek vagy iratok hevernek. 
Csak egy néhány lapból álló tömböcs- 
két tűr meg ott és megbeszélései köz
ben arra jegyezget.

Metaxas görög miniszterelnök a világ 
legudvariasabb diktátora. Az athéni utcá
kon mindig köszön a rendőröknek és 
az utcaseprőknek.

Neville Chamberlain angol miniszter- 
elnök örökös tiszteletbeli elnöke a „Mid
land Salmon and Trout Club" cimű ne
vezetes horgászegyesületnek.

Baldwin volt angol miniszterelnök 40 
éves házassági érfordulóján kijelentette, 
hogy egyetlenegyszer sem volt szóvál
tása a feleségével.

Göring lakásában megépíttette az 
unokaöccse számára a világ legnagyobb 
játékvasutját. A windsori herceg és lord 
Halifax berlini látogatásuk alkalmával 
megtekintették ezt a vasúthálózatot.

Hore-Belisha angol hadügyminiszter 
állandóan az Íróasztalán tartja édes
anyja arcképét. A virágtól fél, mert azt 
tartja, hogy betegséget terjeszt.

Litvinov orosz külügyi népbiztos a 
háború előtt tanonc volt egy londoni 
gyógyáru üzletben. Szovjetellenes ékek
ből teljes gyűjteménye van.

Reynaud francia igazságügyminiszter, 
a kamara legbőbeszédübb szónoka. A 
legutóbbi ülésszakban mondott beszédei 
a „Journal Officiel“-ben nyolcvankét la
pot töltöttek be.

Fiorello La Guardia, New-Yorknak, a 
világ legnagyobb városának polgármes
tere, háromszobás lakásban lakik fele
ségével és két fogadott gyermekével. 
Pályáját mint kalap-szabász kezdte, majd 
tolmács volt az ellis-islandi kivándor
lási hivatalban.

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

1938. év augusztus hó 1—3 között a 
következő átlépési bejelentések érkeztek:

Absenger Tibor: Füleki TC—Polgári 
TE Pozsony.

Tichy Gyula: R. Törekvés SE—Baraki 
SC Kassa.

Áron László: R.Törekvés SE—Bereg- 
szászi FTC

Hegedűs József: Füleki TC—Losonci 
AFC.

Pálji Tibor: Beregszászi FTC—Füle
ki TC.

Sulyok Ferenc: Beregszászi FTC—Fü
leki TC.

leki TC.
Tóth János: Ragyolci TC—Füleki TC.
A Központ megjegyzéseit a következő 

számunkban közöljük.
Újólag figyelmeztetjük tagegyesülete

inket, hogy uj igazolásokat csakis az 
igazolási dijak egyidejű beküldése mel
lett továbbitunk. Megterhelés igazolási 
dijaknál nincs!! lg. dijak nélkül beér
kezett igazolásokat elintézetlenül vissza
küldőnk ! Miheztartás végett alább kö
zöljük a különböző lg. dijakat.

1. 18 éven fölüli játékosoknál: 3—{-6 
Ké tehát egész évre 9’— Kő.

2. Ifj. játékosoknál (ahol már van 22 
ifj játékos) 2—(-4 Kő egész évre Kő 6.—

3. Ifj. játékosoknál (ahol 23-nál több 
ifj. játékos van) egész évre összesen 
csak 2'— Kő.

4. Falusi egyesületeknél l-J-2 Ké, 
egész évre öszesen 3'— Kő.

Ugyancsak figyelmeztetjük tagegyesü
leteinket, hogy nyomtatványokat csak 
úgy küldünk, hogyha az azokért járó 
összeget a megrendeléssel egyidejűleg 
bélyegben, vagy pénzesutalványon az 
előadó címére beküldik.

A fontosabb nyomtatványok árait 
alább közöljük :
kék igazolvány . . . darabja Kő 2— 
leigazolólap (belépési nyi

latkozat) „ Kő 0-20 
igazolási névjegyzék párja „ 010
átigazoló és visszavonási

lap darabja „ 1’—
kiadatási v. követel, beje

lentő lap „ „ 025
szövetségközti átlépést be

jelentő lap „ „ r —
helyben nemzetközi mér

kőzést bejelentő lap „ „ 050
Rimaszombat, 1938. augusztus hó 4.

Bokor Dezső s. k. Briinner Sándor s. k. 
társelnök. előadó.

F O O T B  A L L .
LAFC—Törekvés 3:1 (3:1).
Törekvés : Áron — Cintula (Rlz), Po- 

hocky (Paskulják) — Móré, Szabó, Riz 
(Cintula) — Fuchs, Éliás, Tromka, Mes
ter, Vályi.

A Törekvés tartalékos csapata igen 
sok részében „sántított", mindazonáltal 
a mérkőzést csak nagy védelmi hibák 
és a csatárok gólképtelensége miatt ve
szítette el. A játék folyamán a LAFC 
technikailag fejlettebb tudást árult el, 
viszont a Törekvés, főleg a II. félidőben 
lendületesebben játszott.

A gólokat az I. félidőben súlyos védel
mi hibák eredményezték (egy 11-est is 
érvényesített a LaFC.) A II. félidőben a 
Ríz-Paskulják hátvédpár igen jó védőjá
tékot mutatott s nem is tudott a LAFC 
több gólt elérni. Viszont a Törekvés 
fölényét csatárai nem tudták eredményre 
váltani, még egy 11-est is kihasználat
lanul hagytak s igy az I. félidő eredmé
nye megmaradt.

A LAFC-ból Bukovszky, Ferenczy, Pa- 
raghy és Hegedűs váltak ki.

A Törekvés legjobbjai Ríz, Szabó, 
Fuchs, Paskulják voltak.

Az old-boy mérkőzés a legteljesebb 
siker jegyében zajlott le. A közönség 
derűs érdeklődéssel kisérte a játék „iz
galmas fordulatait". Megállapították azt, 
hogy igaz ugyan, hogy egyes játékosok
nál „némi" súlytöbblet mutatkozik, azon
ban tehetségben nincs hiány.

A játékosokról szólván, elsősorban 
Angyal László kitűnő védőjátékáról kell 
megemlékeznünk, csupán kíméletlen be- 
lemenéseit kell megrónunk.

Müller Iván a középcsatár posztját sú
lyos egyéniségének latbavetésével töl
tötte be. Ahol vörös nadrágja a játék 
folyamán felvillant, ott az ellenfél szá
mára nem termett babér. Fejes a szó 
legnemesebb értelmében iskolát terem
tett : széles cowboy szalmakalapját bi
zonyára a világbajnokságon is utánozni 
fogják.

Az ügyvédtrió : dr. Baráth, dr. Fischer 
és dr. Weinberger beigazolta, hogy nála 
a jogi tudás nemesen párosul a football- 
tudással. Jelűnek László fölényes rutin
jával „kicsillant" az egyébként nagy ké
pességű partnerek közül is. A két kapus: 
Enyedi, Reichmann, jó osztályzatát le
rontotta, hogy irtóztak a robinzonádtól. 
Drucker, Cséman, Szabó, Korányi, Ko- 
pec, öreg harcosok, ezúttal is régi ké

pességeikkel rukkoltak ki. Jelűnek Mik
lós, Kovács, Brünner, Babarík, Neumann, 
Gross, Fűzy méltókép egészítették ki a 
keretet. Durda ellenben nem való a csa
patba (túlsókat tudott).

Szégyen, de való: a játék gyors üte
me annyira lekötötte a figyelmünket, 
hogy a gólok sorozatának feljegyzésére 
nem volt időnk.

A játékvezető tisztjét Badíny György 
nyug. rendőrkapitány töltötte be, hiva 
tásának megfelelő eréllyel.

Törekvés—Tornaijai SC ifj. 7:1. — 
Ifjúsági bajnoki mérkőzés az elmúlt va
sárnap. Jó biró volt Brünner. A Törek
vés ifjak igen jól játszottak.

A Tamásfalai MSC nagy sikert ért 
e l : résztvett a Kassai MSE által rende
zett munkás villámtornán s a tornát a 
Kassai Törekvés elleni 5:2 arányú dön- 
tőmérkőzésen megnyerte. Ezüstserleg és 
13 ezüstérem volt a díj.

A Törekvés vasárnap Vágbesztercén 
játsza le diviziós selejtező mérkőzését. 
Tekintve, hogy a Törekvés nem igen 
fog tudni kompletten kiállani, ha egy 
pontot szerezne, vagy tisztességes vere
séggel térne vissza, eredménynek szá
míthatnánk.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

NYÍLT TÉR.*) 
H irdetm ény.

Megveszem 1938. szeptember hó 1-tői 
Kohn László ur rimaráhói vendéglő
jét és üzletét. Felhívom fentnevezett ke
reskedő hitelezőit, hogy követeléseiket 
nálam folyó augusztus hó 25 éig je
lentsék be, mert ezen időn túl semmi
nemű bejelentést figyelembe nem vehe
tek. — 1938. augusztus hó 3.

Domonkos Dezső,
abafalai fogyasztási szövetk. üzletvezetője 

Abafala—Abovce pp. Tornala.

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

Rózsa-utca 6. szám alatt
két pinczehelyiség

raktárnak azonnal kiadó.
Információ: Nyár-utca 19. sz. a.

Tápintézeti hirdetmény.
A rimaszombati csehszlovák áll. ma

gyar reálgimnázium mellett működő Táp
intézet (étkezde) gondnoksága tisztelet
tel felhívja nemcsak a gimnáziumba, 
hanem a polgári vagy más iskolába 
járó tanulók szüleit is, hogy gyermekei
ket minél nagyobb számban Írassák be 
az étkezdébe, hogy ezáltal a dijakat a 
gondnokság még jobban mérsékelhesse. 
A tanulók olcsón jó meleg ebédet és 
vacsorát kapnak, ami egészségi szem
pontból igen fontos, igy a tanuló ifjú
ságnak nem kell maguknak hideg éte
leket hozniok, amely a nyári időszak
ban könnyen megromlik.

Az ebéd és vacsoráért havi 180 Ke., 
csak ebédért 120 Két. kell fizetni. Be- 
iratási dij és evőeszköz használati dija 
egész évre 20 Ké. Amellett, hogy a táp
dijak mérsékelten vannak megállapítva, 
a kitűnő és szegény tanulók kedvez
ményben is részesülhetnek. A kérvé
nyek az 1938—39. isk. év első felére
1938. augusztus 20, a második félévre
1939. január 25. adandók be a Tápinté- 
zat gondnokságának.

A kedvezmények összege az elmúlt 
esztendőben 23.150 Ké. volt.

A Tápintézet Gondnoksága.

Kisebb méretű szoba
üresen kerestetik.

Cím: e lap kiadóhivatalában.

Ó T  Eladók

üzleti pultok és polcok
folyó évi szeptember hó végével. 

Cim: e lap kiadóhivatalában.
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