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A  rimaszombati öregdiákok találkoznak.
I r t a : Márkus László.

Találkozók ideje járja, igy nya
ranta, az öreg Alma Materek idő
patinás, rozoga kapuinak becsu- 
kúdásra hajtásával. Az évtizedekkel 
ezelőtt az iskolák padjaiból kike
rültek jönnek össze itt-ott-amott, 
hogy ifjúi szívvel, fiatalos lelkese
déssel tett fogadalmukhoz hiven 
megjelenésükkel pecsételjék meg 
újra és újra régi barátságuk szö
vetséglevelét, adjanak kifejezést sok 
idők múltával sem lanyhult együtt
érzésüknek s a boldog diákévek 
emlékeinek, kedves epizódjainak 
felelevenítésével egy - két röpke 
napra derűssé tegyék robotos éle
tüket és elfeledjék a csalódások 
kitér méiésétöl sem mentes Éiet 
mostohaságát.

Mert egyetlen egy sincs, aki 
többé-kevésbbé ne csalódott volna, 
sőt boldog lehet az, ki hajótörött
nek nem érzi magát.

A gondtalan ifjúi életkedv ka
cagó szava csendes nevetéssé, vagy 
éppen hangtalan mosollyá halkult, 
finomodott, az egykor életpirtól ra
gyogó arcokon, márványsima hom
lokokon sürü, mély barázdákat 
szántott az Idő, a Gond s a csil
logó szemek merész nézését mélá
zóvá szeliditette a holnapra gon
dolás, a megélhetés küzdelmeiben 
telt idő akaratot, türelmet, kitartást, 
erőt sorvasztó, el-eltemető sok-sok 
megpróbáltatása.

És mégis kedves és mégis jól
esik a találkozás. Visszaidézni a 
diákkor szépségeit, megemlékezni 
az egyébként ártatlan csínyekről, 
az emlékezet-lapján letörülhetetle- 
nül ott élő pajkos cselekedetekről, 
a diákszerelmek illatos virágát ki- 
bimbóztató, nyitásra fakasztó első 
táncórákról, vidámságról, eleven
ségről s mindarról ami kedves volt, 
szép volt és szent is volt a haló- 
poraikban is áldott, felejthetetlen 
oktatómesterek által jóra, tudásra 
nevelt ifjuembernek.

A Rimaszombati Volt Diákok 
Szövetsége ilyen országos diákta
lálkozót rendez f. hó 10- és 11-én, 
szombaton, vasárnap városunkban: 
a rim aszom bati öregdiákok  talál
koznak.

Huszévóta várunk erre a talál
kozásra mi, kétévtizeden át idegen 
uralom elnyomása alatt kisebbségi 
sorsban élt, tengődöttrimaszombati

magyarok, akikhez most százan- 
és százan jönnek el a régi patak
parti öregiskolából s a Ferenczy- 
ulcai uj, díszes tudomány-csarnok
ból kikerült diáktársak az anya
országból, a felszabadult ország
részekből, baráti kézszoritásra, test
véri ölelkezésre.

Sajnos, az eredeti létszám meg 
apadt. Sokan hevernek már az 
enyészet siri ágyán és a Józsik, 
Janik, Pisták és Lacik közül any- 
nyian várnak a kraszniki csatatér 
meszes tömegsirjaiban, a Kárpátok 
égbetörö fenyvesei aljában, Szer
bia katonatemetőiben, Szibéria hó- 
mezőin, a doberdói pokolban, Fland- 
rid síkságán a végső találkozásra, 
d̂e sok diáktestvérünk nyög még 

'idegen uralom járma alatt is.
A halottak már nem jöhetnek el, 

a megszállás alatt élők pedig egye
lőre még nem találkozhatnak és 
nem örülhetnek velünk s csak hű
séges baráti emlékezésünk száll fe
léjük lelkitalálkozásra.

A messze tájakról és Gömöror- 
szág közeli vidékéről találkozásra 
siető diáktársaink idesereglése ün
nepe egész Rimaszombatnak. Sze
retet melegségétől fűtött, nagy, or
szágos ünnepe.

Érre a magasztos ünnepetülésre 
összegyülekezett kedves öregdiá
kokat örömös szívvel, boldogság
tól repdeső lélekkel köszöntjük :

Rimaszombati Ö regdiákok !
Isten hozott B en n etek et! Ö rülje

tek a találkozásnak, itt, a m e g 
csonkított o r sz á g  szenvedésünk  
könnyeivel is áztatott, felszabadu lt, 
b o ld o g  fö ld jén , baráti kézszoritás- 
tok teg y en  m agya rosan  erős, te s t
véri ölelk ezéstek  sz ere te tte lje s  é s  
örökre fe l e j th e t e t l e n :

*

Az országos diáktalálkozó programja 
a következő :

Junius 10-én d. e. 11 órától minden 
érkező vonatnál a vendégek fogadása.

10- én este 1926 órakor ünnepélyes 
fogadás az állomáson.

10 én este 20'30-kor közvacsora a 
Polgárikör termeiben. Utána tánc.

11- én reggel 9 órakor hálaadó Isten 
tisztelet minden felekezet templomában.

11-én d. e. 10 órakor ünnepi közgyű
lés a főgimnázium tornatermében.

11-én d. e. 10 óra 30 p kor ballagás 
a régi gimnázium udvarára, ott rövid 
visszapillantás.

11-én 11 órakor ballagás a temetőbe 
az elhunyt tanárok és két diáktárs sír
jának megkoszorúzása.

11 én 13 órakor közebéd a Polgári- 
körben.

Utána egyéni programok, majd eluta
zás.

Lapzártáig a találkozóra jelentkezet
tek névsora :

Ablonczy László ref. lelkész Kelemér. 
Angyal Kálmán dr. körorvos, Angyal 
Káimánné Bánréve. Argay Lajos tanító 
Eakti. Baksay József ny. járásbiró, Bak- 
say István magánzó, Balog Elemér szám
vevő, Baráth Lász'ó dr. ügyvéd, Baráth 
Laszíóné, Baráth Károiy dr. orvos, id. 
Baráth Károly vallástanár, Barta Aladár 
kereskedő, Báthory Andor ny. tanár 
Rimaszombat. Vitéz Bariba Bertalan dr. 
min. titkár, Bárczy László szvsi. tanács
jegyző, Bárczy Lászlóné Budapest. Básthy 
László Salgótarján. Borbás Antal kör
orvos, Borbás Antalné Sajókaza. Borso- 
vai Lengyel Gyula ref. lelkész, Borsovai 
Lengyel Gyula dr. Szendrőlád. Bódy Pál 
ev. lelkész Tápiószele. Benkő Barnabás 
tanár Budapest. Buday Aladár erdőtaná
csos Felsőbalog. Burger Andor dr. ügy 
véd, Braun Zoltán dr. ügyvéd, Cseh 
Miklós Oti. tisztviselő, Csontos Árpád 
Rimaszombat. Dalmay István vasgyári 
tisztviselő, Dalmay István leánya Ózd. 
Demeter Ferenc dr.. Derekas János ke
reskedő, Derekas József, Deutsch István 
gyógyszerész Rimaszombat. Dobos László 
tanfelügyelő Miskolc. Dobránszky István 
Érsekújvár. Droba Márton ev. lelkész 
Gyömrőd. Eisele Lajos Farkaslyuk. Fe
hér Gyula dr. m. kir. rendőrkapitány 
Szeged. Feledi Jenő dr. ügyvéd Balassa
gyarmat. Fényes Elemér dr., Fényes 
Sándor ifj. gyógyszerész Rimaszombat. 
Fodor István földbirtokos Abafala. Fre- 
nyo Lajos tanár Rimaszombat. Füry 
Gyula Tiszakürt. Gazda Pál ny. törvsz. 
biró Rimaszombat. Gazdy Béla kir. fő
ügyész Kassa. Gazdy Gyula dr. ny. máv. 
főtanácsos, Groó Béla dr. igazg. főorvos 
Budapest. Halász István dr. vármegyei 
II. főjegyző, Haás Andor dr. ügyvéd, 
Haás István dr. ügyvéd, Heksch György 
kereskedő, Heksch Györgyné, Hizsnyan 
Béla dr. orvos, Hlatka László Rimaszom
bat. Hosszúfalusi Imre Taktaharkány. 
Horváth Zoltán máv. főintéző Tiszalúc. 
Hubay Mihály ref. lelkész, Hubay Mi- 
hályné Szilvásvárad. Huszth Aladár ny. 
kir. bányaügyi tanácsos Pécs. Huszth 
Elemér ny. bányafőpénztáros Kaposvár. 
Huszth Jenő bányafönök Nagymányok. 
Havasi Jenő állatorvos Tornaija. Istók 
Barna dr. törv. biró, Istók Zoltán pénz
ügyi tanácsos, Istók Endre pénzügyi 
tisztviselő, Istók Elemér Rimaszombat. 
Jákfalvi Jakovecz Lajos Oti tiszv. Eger. 
Járossy Mihály ny. lelkész, Jávorszky 
Jenő adótiszt Rimaszombat. Jelűnek 
Adorján dr. főorvos, Jelűnek Ferencz 
újságíró Budapest. Jetiinek Ernő szik- 
vizgyáros, Jelűnek Henrik kgi. tisztviselő 
Rimaszombat. Jelűnek József dr. ügyvéd

Budapest. Jelűnek László fakereskedő 
Jelűnek Miklós kereskedő Rimaszombat 
Jerem Aurél dr. fogorvos Tatatóváros 
Jurasko Elek R. M. főtisztv. Salgótarján 
Jurasko Pál tkp. pénztárnok, Jurasko 
Pálné Rimaszombat. Kardos Elemér dr. 
ügyvéd, Kemény Miklós máv. főmérnök 
Budapest. Keményfy Béla dr. állatorvos 
Ónod. Kerekes Aranka Budapest. Kere
kes Jenő tüzérezredes Kecskemét. Ke
rekes Tibor dr. járásbiró Budapest. 
Kerpán Béla Rimaszombat. Kiss Lajos 
dr. ny. törzsorvos Komárom. Klaniczay 
Jenő főtisztv. Hódoscsépány. Klein Sá
muel dr. orvos. Kolbenheyer Pál magán- 
tisztv. Komáromy Zoltán tanár, Konyha 
Béla ny. tisztv., Korányi Zoltán fény
képész, Kosiner Dezső dr. fogorvos, 
Kosiner Dezsőné dr. fogorvos, Kovács 
László dr. ny. polgármester Rimaszom
bat. Kovács László dr. ügyvéd Budapest. 
Krecs Gyula dr. ny. orvos, Kroó Ferenc 
kereskedő Rimaszombat. Kubinyi Aladár 
dr. ügyvéd Budapest. Vitéz Ladányi 
László dr. Ibusz főtisztv. Budapest. 
Lengyel Iván árvaszéki elnök Rimaszom
bat. Lengyel Iván ifj. mérnök Budapest. 
Lengyel Pál gyógyszerész Rimaszombat. 
Lévai István tisztv. Budapest. Lovcsányi 
Dezső ny. máv. főnök, Lokcsánszky 
András v. szolgabiró, Lontay Frigyes 
Rimaszombat. Loysch Ödön ifj. dr. bank
tisztviselő, Loysch Ödönné Budapest. 
Löcherer Géza dr. kir. közjegyző, Lud- 
vig Lajos Rimaszombat. Vitéz Lukács 
Béla földm. államtitkár Budapest. Lu
kács Endre alispán Miskolc. Lukács 
Géza dr. min. titkár Budapest. Lusztig 
László gyógyszerész, Lusztig Sándor dr. 
fogorvos, Lusztig Sámuel dr. bőrgyó
gyász, Márer János, Márkus László 
lapszerkesztő, Maros Miklós vsi. tiszt
viselő Rimaszombat. Medveczky Sándor, 
Meskó Barna ny. árvaszéki ülnök. Mé- 
szárosné Lengyel Malvin Budapest. Mi- 
bálik Ábris dr. uradalmi ügyész Jolsva. 
Mihalik Dezső dr. vármegyei tiszti fő
ügyész, Mihalik Aliz Rimaszombat. Mol
nár Gyula dr. főorvos, Molnár József dr. 
várm. tiszti főügyész Miskolc. Nagy 
Sándor orsz. pártigazgató Nemesmar- 
tonfala. Németh Lajos, Németh László 
Rimaszombat. Nigrinyi Éva gyógyszerész 
Rimaszécs. Ökolicsányi Jánosné jbiró 
özvegye Rimaszombat. O'torharits Hor
váth Elemér ny. főispán Boldva. Perecz 
Barna dr. orvos Olaszűszka. Perecz Béla 
dr. törvényszéki joggyakornok, Perecz 
Sámuel ny. városi tanácsos Rimaszom
bat. Pékh Gyula dr. Esztergom. Pogány 
István Budapest. Rábely Károly nyomda
tulajdonos, Rábely Miklós Polg. Kör. 
elnök, Ragályi Antal dr. ügyvéd Rima
szombat. Ragályi Gyula dr. Miskolc. 
Ragályi Nándor dr. orvos Rimaszombat. 
Ráróssy Gyula dr. törvsz. biró Komárom. 
Remenyik Dezső tejcsarnokos Tornaija. 
Romhányi Gyula dr. ny. pü. tanácsos 
Balassagyarmat. Sailer István Budapest. 
Schalett Jenőné Rimaszombat. Simon, 
Gyula dr. ny. gazd. felügyelő Hatvan. 
Singer Rezső főrabbi, Somogyi Sándor
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kereskedő Rimaszombat. Soós Barna 
Budapest. Soós István igazgató Párkány. 
Striczky Árpád ifj. tisztv.. Szabó Elemér 
id. Rimaszombat. Schlosz László tanító 
Rimaszombat. Sólyom dr., Sólyom dr., 
Sólyom dr., Sólyom dr. B. Z. Nagytétény. 
Sövényházy László gyógyszerész, Szabó 
Elemér ifj. földbirtokos Rimaszombat. 
Szabó Ferenc jegyző, Szabó Ferenczné 
Rozsnyó. Szabó József gy. tisztv. Ná- 
dasd. Szabó István tanító, Szabó Károly 
vsi. számvevő Rimaszombat. Szakait 
Dezső R. M. fötisztv. Rudobánya. Sza
kai! Kornél dr. ügyvéd Tornaija. Szilassy 
István dr. törvsz. joggyakornok Rima
szombat. Takács István máv. titkár Mis
kolc. Tepper Lajos Rimaszombat. Tóth 
Bertalan ny. főjegyző Kecskéd. Tóth 
László mérnök, Tóth Vilmos vsi. mérnök 
Rimaszombat. Törék László ny. müsz. 
főtanácsos Újdiósgyör. Trompler Elek 
mérnök Budapest. Urbányi Dezső bánya
főmérnök Bánszállás. Vajda Zoltán külk. 
tisztv. Budapest. Várhegyi Zoltán, Veres 
Andor dr. ügyvéd, Veres Andorné, Ve
res Gyula fakereskedő, Veres Istvánné, 
Veress László honv. őrnagy Rimaszom
bat. Veress László külk. főtiszv., Veress 
Lászlóné Budapest. Viczián Lajos Lo
sonc. Vincze Jenő dr. orvos Tornaija. 
Volkó Viktor, Weinberger Tibor dr. 
ügyvéd, Weinberger László tanár Rima
szombat. Wiesinger Frigyes dr. főorvos 
Wiesinger Frigyesné, Wiesinger X. Wie
singer X. Budapest. Vinter Pál dr. ügy
véd, Zeidner Győző dr. orvos, Zehery 
István ny. főorvos, Ziman Dániel Rima
szombat. Zólyomy Pál ny. ev lelkész 
Kétegyháza. Bayer Artúr ny. tanár, Hor
váth Albert ny. tanár, Kerekes Dezső 
ny. tanár, Komáromy Géza ny. tanár, 
Papp József volt vallástanár, Fábián

Vilmos gimn. igazgató, Bányai József 
dr. vaflástanár, lireznay László tanár, 
Holéczy Miklós tanár, Kozlay Kálmán 
tanár, Lackner László énektanár, Mándy 
Antal tornatanár, Molnár József tanár, 
Pásztory Gyula tanár, Sárkány Oszkár 
dr. tanár, Sipos István tanár, Surányi 
Júlia tanárnő, Thirring Gyula Rimaszom
bat.

Utólag jelentkeztek :
Balog Elemérné Rimaszombat. Batta 

Pál építész Ózd. Bayer Arthurné, Beél 
Valéria Rimaszombat. Csaláné Loysch 

I Edit Kassa. Dalmay László dr. máv. 
főtiszt Budapest. Fűzy Rezső főjegyző, 
Gazda Pálné, Gazda Mária, Jelűnek 
Miklósné Rimaszombat. Keményffy Bé- 
láné Ónod. Kertsik László kereskedő, 
Kertsik Lászlóné, Kotnáromy Zoltánné,

[ Ludvig Antal magán tisztviselő Ludvig 
Antalné, Lusztig László Rimaszombat. 
Nagy Bertalan R. M. főtiszt. Salgótarján. 
Pálné Veres Emmy Miskolc. Stolcz 
Zsigmond dr. rendőrtanácsos Budapest. 
Szőllősy János vsi. ellenőr, Szőllősy 
Jánosné, Temják Pál kereskedő, Tem- 

1 ják Pálné, Varga Imréné és húga, Dr. 
Wallentinyi Dezsőné tanár özvegye, 
Wallentinyi ldi, Wallentinyi Bözsi, Ba- 
dinyi György városbiró, Badinyi Gy.-né, 

1 Badinyi Antal, Rábely Miklósné, Varga 
Imre ref. lelkész, Matolcsy Pál ny. igaz
gató tanító, Róth Tibor, Róth Tiborné, 
Zatyko János ny. ev. lelkész, Zatyko 
Sári, Zatyko Ili, Antóny Pál Rimaszom
bat. Dr. Fekete Tibor belügyminiszteri 
osztálytanácsos Budapest. Dr. Bódy 
István orvos Pestszentlőrinc. Pandula 
Pál vezetőjegyző Borsodivánka. Székely 
Ernő Budapest. Bender Ferenc dr. Hu- 
hay Mihály, dr. Krecs Márta, Paál 
Zoltán Rimaszombat.

Nem népszerűek a találmányok,
felfedezések mindjárt. Pl. a gyűszűvirágot, a Digitális purpureát, mely gyógyszer- 
könyvünk kincse, már 1210 ben ismerték, de csak a XVIII. században kezdenek 
vele tudományosan foglalkozni. Annál feltűnőbb, hogy egy másik gyógyszerkin- 
csiink alig, hogy a tudományos világ megismeri, máris elindul világhódító útjára 
és mindenütt, ahol gyomor-, epe , máj- és bélbetegségekben szenvedők vannak, 
kifejti gyógyító hatását. Nem is gyógyszer, hanem természetes forrásvíz ez, mely 
a magyar Alföldön fakad és Mira glaubersós gyógyvíz néven kerül forgalomba. 
Az orvosok 4—6 hetes kúrákat tartatnak vele, amikor is reggel éhgyomorra, 
langyosan egy pohárnyi fogyasztandó.

énekelhetjük a himnuszt, mint azelőtt 
annyiszor.

...Öregdiákok vagyunk, mondja az 
újsághír s igy kell neveznünk magun
kat, meit a padokban fiatalok ülnek, 
gyermekek és serdülők, a magyar jövő! 
katonái. Most, gondolatban, mi foglaljuk 
el a gyermekek helyét, egy percig el
nézegetjük a táblát, amelyre még csak 
az imént irt fel egyenletet Pásztory ta
nár ur s latin szavakat Rochlitz tanár 
u r : olyannyira az imént volt még, hogy 
talán meg sem száradt a szivacs a ke
zében. De ott ülnek már az utódok : a 
szőke s barna gyermekfejek kíváncsian 
hajolnak össze, a kicsik csodálkozva, a

nagyobbak a nagy gimnazista fölényével, 
nézik az elődöket s talán kissé moso
lyognak is rajtunk. Számukra néha Ili 
heteden, hogy e komoly urak s tekin
télyes férfiak is itt ugráltak a padok 
között s faragták a deszkát, irgalmatla
nul. Csak mi tudjuk, hogy mindez igaz 
volt.

S mi tudjuk, hogy talán még most is 
az lenne a legkedvesebb szó, az volna 
a legvidámabb vágy, ha valaki a lépcső
korlátnál lehajolva, dörgő hangon ránk 
kiáltana :

— Mendur, viselje magát tisztessége
sen, mert megrángatom a haját !

Széchenyi-szobor újra elfoglalta régi 
helyét a városkertben.

Öregdiákok vagyunk!
Irta : Szombathy Viktor.

...Öregdiákok vagyunk !
El kell hinnem, mert a meghívóban 

ilyen címen hívogatnak s a múltkor is, 
amikor az Eszterházy utcai első meg
beszélésen pontosan szemügyre vettük 
egymást, azt kellett látnunk, hogy sok
kal több az ősz hajszál a koponyákon, 
mint a töretlen, friss, fekete.

Pedig még csak alig néhány napja, 
hogy ott állottunk, gyanakodva s bi
zonytalan érzésekkel az igazgatói szoba 
ajtaja előtt, hogy Veress igazgató ur 
színe elé bocsáttassunk, miközben 
Trunkó ur és Zapotoczky ur, hetedikes 
kiválóságok már odalenn döngették a 
labdát s a labda olykor surranva, ka
szálva szökött át a Sütteöék kertjébe, 
mert inkább a másét pusztítsuk, mint a 
saját botanikus kertünket.

Így kezdődött valahogy mindnyájunk 
számára a diákság : reggelenkint friss 
ökörnyálak úszkáltak a levegőben s a 
pokorágyi havasok felől édes tarlórépa- 
illatokat cipelgetett a szellő, halványkék 
ködök üldögéltek a vén Szinyec olda 
Iában s a Temetőárok olykor megduz
zadt, kicsapott medréből.

Öregdiákok azonban nem vagyunk. 
Mert lehet, hogy a test kissé megrok
kant s elterebélyesedett, lehet, hogy 
erősen kopaszodik némelyikünk, lehet, 
hogy elértek közülünk sokan magas 
méltóságokat, mások viszont semmit 
sem kaptak az élettől, — az öregséget 
azonban tagadjuk. A rimaszombati diák 
mindig fiatal.

Fiatalos volt a város, fejlődőben s 
ujraserkedőben, amikor mi tapostuk ut
cáit, ifjú a szellem, amely a gimnázium 
tantermeiből áradt. Csak a régi épület, 
a Rákóczi-utcai sárga ház volt ódon, 
ám már abból is friss elmék szöktek 
elő, hogy az ország minden részébe el
jutva, sokhelyütt éltető kovászként dol
gozzák át a magyar életet. Rimaszom
bati diákot mindenütt találsz. Ha olykor 
a gömöri urhatnámság, a vidéki izü len- 
geteg magatartás, a szívesen s céltala
nul hordott monokli gyanakvással töl
tötte is el az alföldi, lassúbb járású ma
gyart, ha Sárost és Gömört gyakorta 
emlegették együtt, mikszáthos meglátás
sal s némi derűvel : — a rimaszomba- 
tiság s az iskola, amely időnkint kivül 
s belül megujhódott, jó ajánlólevél volt 
mindenkor s mindenütt s netán, ha mé
gis bosszantani akart bennünket valaki 
palócos szójárásunkért, Bátyiért s a za
varos Rima vizéért: magunk mosolyog-

j tünk legjobban, együtt 3 bosszantgató- 
j val s igy vettük el az élét kellemetlen 
I szóváltásoknak. Mi más lett volna ez a 
| nyugodt, biztos magatartás, mint derűs 
! és fölényes szellem és az, hogy e bosz- 
I szantásos célzásokat ügyesen kivédeni 

tudtuk, bizonnyal egyik következménye 
volt a nyugodt s öntudatos nevelésnek, 
amelyet az Alma Mater tantermeiben 
kaptunk. A tanári kar — s ez milyén 
fontos 1 — nem azok közé tartozott, 
amely a kisvárosi köldöknézés bizony
talan örömeitől nem tudott sohasem 
szabadulni, mert az egyébként józan s 
hatásos, kispolgári gyiiker-szellem nem 
lett úrrá e karban : a város szellemi 
savát-borsát a kiilömböző vidékekről 
összegyűlt kitűnő tanárok jelentették. 
Erdély és Szepesség, Zemplén és Dél
vidék, Pest és Dunántúl lelkét hozta 
egy-egy tanár a kivül is megujhódott 
intézetbe, az örök és megingathatatlan 
magyarság itt olvadt össze a tájleik ék
kel, az egyes provinciák széliemével.

S volt valami ebben az intézetben, 
valami magasztos és európai, — csak 
most érzékeljük pontosan, mit is jelen
tett tulajdonképen : a protestáns feleke
zetek szellemileg egyesültek ez intézet
ben, hogy a gimnázium ilyen módon a 
magyar haza egyetlen ilyen intézetévé 
váljék. Ám, soha nem lehetett érezni, 
hogy más vallásfelekezetek akárcsak egy 
jottányival is hátrább állanának elbírá
lásban, — e sorok Írója, sokszáz társá
val együtt úgy nőtt föl, hogy minden 
vallást megtanult tisztelni, becsülni, 
soha-soha vallásgyülöletet belé nem cse
pegtettek. E gimnázium szelleme biztat 
sokunkat még ma is arra, hogy szenve
délyesen haicoljunk a keresztény val
lásfelekezetek békéjéért, egymással szem 
ben tanúsítandó megértéséért s ha ez 
némelyek szemében talán ma bűn, ak
kor büszkén vállaljuk a bűnösséget s 
kiróható ránk a szigorú penitencia.

És magyar volt ez az intézet, izig- 
vérig az : még a szomorú, húszéves in
tervallum sem tudta kiölni ez intézet 
leikéből a magyarságot s valahányszor 
visszajöttünk, mi, 'öregek, e város ut 
cáira, házai közé, valahányszor utunk 
elvezetett a kétemeletes épület rácsai 
előtt : keserűen ugyan, de rendíthetet
len biztosság érzésével néztük a tágí
tott falakat s hallgattuk uj urak s uj 
tanítványok szavát, csökönyösen vártuk 
s ime, joggal, hogy megjelenik még az 
angyalos zászló a gimnázium ormán s 
a tornaterem boltozata alatt újból el

A „legnagyobb magyar" nevét] 
viselő, messzeföldön párját ritkító | 
városkertünk nagyköröndje széles; 
virágágyának közepén évtizedekóta 
ott állott Széchenyi István mell
szobra. Ezt a szobrot a cseh sovi
nizmus vandál - módon ledön
tötte. A huszévvel ezelőtt talpaza
táról letaszított mellszobrot Rábely 
Miklós volt könyv- és papirkeres- 
kedő titkon házába vitette s ma
gyar hűséggel huszéven át ott 
őrizgette.

Boldog felszabulásunk után Ma- 
kovits Jenő festőművész és szob
rász az időmarta, a ledöntés alkal
mával mégis sérült szobrot kijaví
totta s Rábely Miklós az általa 
gonddal-féltve őrzött szobrot ismét 
viszatétette régi helyére.

A régi helyét újra elfoglaló mell-' 
szobor ünnepélyes visszahelyezése 
és leleplezése a múlt vasárnap 
délelőtt történt meg, nagyszámú 
közönség jelentétében, melynek so
raiban helyet foglalt a katonaság 
tiszti küldöttsége, élén vitéz de- 
zséri Bobok Miksa alezredessel, 
helyőrségi parancsnokkal, a hiva
talok, hatóságok, intézmények, is
kolák képviselői s a cserkészifju- 
ság.

A magyar Hiszekegy elimádko- 
zása után Rábely Miklós hazafias 
gondolatokban bővelkedő s a cse
heknek a szobor ledöntésében 
megnyilvánult gonosz cselekedetét, 
a megőrzés körülményeit ismertető, 
lelkeshangu beszéde közben levon

ták a szobrot takaró nemzetiszinű 
leplet s ott állott a renovált emlék
mű, Széchenyinek az alkotó művész 
által életessé tett, a régi rimaszom
batiak előtt annyira ismeretes, ál
taluk megbecsült, jellegzetes mell
szobra, amelyet Rábely Miklós 
Rimaszombat város gondozásába 
ezalkalommal átadott.

A városrészéről Siposs József 
városbiróhelyettes melegszavakkal 
köszönetét mondva Rábely Miklós
nak és nejének a szobor huszéven 
át való megőrzésével megnyilvánult 
nemes hazafias cselekedetükért, a 
szobrot a város gondozásába át
vette s arra diszes babérkoszorút 
helyezett.

Murányi Évi polgáriiskolai nö
vendék egy Széchenyit magasz
taló költemény hatásos elszavalá- 
sával színesítette az ünnepély ké
pét.

A szép ünnepség nemzeti imád
ságunk eléneklésével zárult.

Rábely Miklósék a szobor hűsé
ges megőrzésével és gondozásával 
fényesen ragyogó példát statuáltak 
a magyar hazafiságról és arról, 
hogy szenvedésekkel telt válságos 
időben sem szabad elbátortalano- 
dott meghunyászkodókká válnia a 
magyarnak s az ősök és nagy
jaink emlékének megbecsülése drá
ga, szent kötelességünk, amelynek 
teljesítése olyan nemzetfenntartó 
hatalom, amin megtörik minden 
szétbomlasztási törekvés, meg még 
az Ármány gonoszkodó ereje is.

Képviselőtestületi
közgyűlés.

Mint legutóbbi számunkban jelentet
tük, Rimaszombat képviselőtestülete pén
teken délután tartotta meg júniusi ren
des közgyűlését, amelyet S :poss József 
másodbiró nyitott meg dr. Horváth Béla 
főszolgabíró átiratának ismertetésével. 
A főszolgabíró meleg szavakkal búcsú
zott el átiratában dr. Löcherer Gézától, 
aki kir. közjegyzővé történt kinevezése 
folytán városbirói tisztéről leköszönt s, 
helyére Badinyi György nyug. rendőr- 
kapitányt nevezte ki, aki az előirt fo
gadalmat már csütörtökön letette és 
nyomban át is vette hivatala vezetését. 
Siposs másodbiró a képviselőtestület 
nevében ugyancsak elismeréssel nyilat
kozott dr. Löcherer Gézának a város 
élén, az átmenet idejében teljesített ér

tékes szolgálatairól és Badinyi Györ
gyöt köszöntve átadta az elnöklést az 
elöljáróság uj vezetőjének, aki a köz
gyűlést rövid elnöki bejelentés után át 
is vette. A májusi pénztárvizsgálatról 
szóló jelentés tudomásulvétele és egész 
sereg illetőségi ügy elintézése után tu
domásul vették a városi haszonrölgy el
adására vonatkozó jelentést és a mun
kaképtelen szegények segélyeinek meg
állapítását s a községi pénztárban ke
zelt letéti drágaságok értékesítése ügyé
ben úgy határoztak, hogy a muzeális 
beccsel, illetve nagyobb értékkel biró 
tárgyakat kivéve, a többieket árverés 
utján értékesítik. Megszavazták a Kos
suth Lajos utcai járdaaszfaltozást s el
vileg ugyancsak hozzájárultak a Kom- 
lóssy-féle épület megvételéhez, amely 
ügyben a legközelebbi közgyűlés ér
demben fog dönteni. A nov. 10,-i visz- 
szacsatoláskor Rimaszombatba elsőnek 
bevonult kiskunfélegyházai kerékpáros 
zászlóaljnak adományozott emlékzászló
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a szép magyar tengernél. S S  6 i,” el' il
s 59 P.-ért az „Egy vidám hét a Balatonon" c. ellátásos jegyfüzetet, mely az ösz- 

szes szolgáltatásokkal együtt és gyorsvonat III. o. vasúti jeggyel oda-vissza egy teljes heti töké
letes balatoni üdülést nyújt. A jegyfüzet kapható a MÁV. összes hivatalos menetjegyirodáiban 
(IBUSZ) es a Hangya Szövetkezet fiókjaiban.

és emlékilrt költségeinek egyhangúlag 
történt megszavazása után elvben elha
tározta a közgyűlés a Tátra Banknál 
fen Álló kölcsöntartozásnak betétkönyv- ■ 
böl való kiegyenlítését s jóváhagyták,; 
ugyancsak egyhangúlag a városkerti  ̂
vendéglő bérleti szerződésének Paxián: 
Gézáról Konyha Gézára való átruházá
sát s a kelecsényi épületeknek vámbe 
mondó őrs céljaira történt bérbeadását.

Nagy tetszéssel találkozott az elöljá
róságnak a „virágos Rimaszombatból 
propagáló azon indítványa, hogy a par
kírozott Horthy-tér épületeit a tulajdo
nosok muskátlikkal, a legszebb magyar 
virággal díszítsék. Reméljük, hogy a vá
rosnak ez az akciója nemcsak a Horthy- 
tér, hanem a többi utcák lakóinál is 
megértésre talál s a „Virágos Rima
szombat" idegenvonzó, városszépltési 
tervét sikerülni fog az egész lakosság
gal elfogadtatni.

A közgyűlés ezután áttért a folyó évi 
költségvetés megtárgyalására sazt Szabó 
Károly főszámvevö előterjesztései sze
rint, névszerinti szavazással egyhangú
lag el is fogadták, majd Harsányi Aurél 
főjegyző referált a budapesti központi 
hivatalokban történt személyes interven
ciók eredményeiről, melyek közül leg
fontosabb az, hogy Rimaszombat me
gyei várossá való átszervezése még a 
nyár folyamán meg fog történni.

s e n k i  e lé b e . Az eredm ényért 
el kell m enni és h o s s z ú  ú t  
v e z e t  a z  i g a z i  s i k e r h e z .  
H a  azt akarja, hogy f r is s e n ,  
pihenten érjen a célba, hordjon

PA!.MA KAUCSUKSÁRKOT

Kövecses község 
országzászlét avatott,

Ónod nagyközség által a gömör- 
megyei Kövecsesnek adományozott, dí
szes kivitelű országzászlót vasárnap d. e. 
impozáns ünnepély keretében avatták 
föl százakramenő közönség jelenlétében, 
amelynek soraiban a környék földesurai 
teljes számban megjelentek.

A zászlódiszbe öltözött község népe 
már korán reggel felsorakozott az ősi 
Lukács-kastély előtti diadalkapunál, ahol 
vitéz Lukács Béla államtitkárt, dr. Sól- 
dos Béla főispánt, Putnoky Móric kép
viselőt és a megye képviseletében meg
jelent dr. Horváth Árpád alispánt, vala
mint az országzászlót hozó ónodi kül
döttséget és a megye minden részéből 
egybegyült notabilitásokat rendkívül 
meleg fogadtatásban részesítették.

A felesége és öccse kíséretében érke
zett Lukács államtitkárt Janssen Édy 
köszöntötte, gyönyörű virágcsokorral 
kedveskedve Lukács Bélánénak, majd 
Fürjes Lajos községi biró és Gyarmathy 
Béla községi főjegyző mondoft lelkes 
üdvözlőbeszédet, kifejezve Kövecses la
kosságának mérhetetlen örömét afölött, 
hogy nagy ünnepén együtt üdvözölheti 
felejthetetlen vezérének, Kövecses szü
löttének, Lukács Géza főispánnak az 
ország újjáépítésén dobozó két fiát, 
Lukács Béla államtitkárt ésLukácsGéza 
min. titkárt, valamint Sóldos Béla főispánt, 
akiben méltán tiszteli a vármegye egész 
lakossága Lukács főispán tanítványát 
és utódját s akinek munkásságától várja

ajánlott postán -  okmányairól

KANITZ Bpest, Vadász-u. 28. express elintézés

a vármegye a húszéves csehszlovák 
megszállás romjainak eltakarítását és a 
megye újjáépítését.

A viszontválaszok elhangzása után az 
ünneplő közönség a notabilitásokkal 
élükön harangzúgás közben vonult a 
református templomba, ahol a csehek 
által városi titkári állásából kiüldözött 
Kapczy Tamás kövecsesi lelkész a kö
vetkező nagyhatású beszédet mondotta: 

Édes M agyar .T estvéreim !
E gyászos évfordulón, — ma, 1939. 

junius hó 4-én ez a szent zászló azt 
hirdeti az egész világnak : A magyarok
nak Istene eihengeritette a nehéz követ 
nemzetünk trianoni sírjának szájáról. 
Feltámadt a magyar halottaiból. Tria
nonnak nincs hatalma, elveszett nyert 
diadala I

Nem a bánatnak már, de az örömnek 
a könnyeivel tekintek fel e magyar cí
meres három szinii lobogóra. Engedjétek 
meg, hogy könnyeimből hármat elszám
láljak néktek.

Az első  könnyem a m agya r munkáé, 
melyben titeket illet dicséret. Eme első 
könnyemnek egyik csepje tiétek magyar 
testvéreim, kik Csonkaországban csonka 
kenyérén úgy éltetek, hogy minket soha 
el nem feledtetek. De kezeteknek töre- 
delme, orcátoknak verejtéke, szivetek
nek dobbanása, lelketeknek imádsága 
mind-mind azt szolgálta, — mind mind 
azt sugallóba, hogy mi újra tiétek le
hessünk ami bánatosarcu Édesanyánk, 
ami drága Magyarhazánk szent kebelén.

A másik cseppje ezen első könnyem
nek pedig a tiétek, — itt rabságban élt 
testvérek, akik még koldus boton is, 
még ostor alatt is, még a börtönben is 
hittétek, vallottátok, munkáltátok, har
coltátok a magyarnak igazságát és a 
magyar föltámadást.

A másik könnyem a m egváltásé, m ely 
Krisztus k ereresz tjére hull. Minden em
bernek, minden népnek van keresztje, 
de legsúlyosabb keresztje van a magyar 
nemzetnek.

Az ős magyar nép, mely lóra született, 
harcra termett, — Isten által a Duna 
medencéjében kijelölt helyén a békemű
vét vette a kezébe és nagy alkotásokba 
kezdett. Felvette a keresztséget. Nyugat 
kultúrájában vállalta a hősi védelmet. 
Szolgálta az emberiség üdvét. Mégis 
Kálvária lett az osztályrésze. A súlyos 
keresztek egyre reá nehezedtek. Mohi
nál, Mohácsnál, Világosnál és megfe
szítve Trianonban eltemették, hogy 
elvesszen minden kincse mindörökre.

Óh, hogy lett volna az elesettségünk- 
böl felegyenesedés, halottainkból feltá
madás, ha mindezekre a nemzeti kereszt
jeinkre reá nem vetítette volna égi 
világosságát a mi Urunk Jézus Krisztu
sunknak véres golgotát keresztje, hogy 
szeretete legyen megváltásunk és vezér
lete szabaditásunk.

III.
A harmadik könnyem az áldásé, m ely

ben Istennek zeng a hálaadás. Bár az 
Isten szeretete engedi a szenvedést és 
a külső összeomlást, de ezt csak azért 
teszi, hogy annál kiragyogóbb legyen 
a léleknek győzedelme. Ami magyar 
nemzetünket is azért vezette véres tövi
seken és zugó örvények felett, hogy uj 
utakon, uj szivekkel, uj nemzetként ve
zérelje és adja vissza nagy céljának, 
mire a világnépei között kiválasztotta.

Az Atya Fiú Szentlélek, Teljes Szent- 
háromság Egyörök Igaz Isten nevében 
megáldalak Téged, te drága zászló !

Megáldalak Téged a piros színedben, 
mert atyáink piros vére áztatta ezt az 
ősi földet, hogy a mi jussunk legyen. 
Megáldalak Téged a fehér színedben, 
mert édesanyánk hófehér lelkének a 
szeretete csókolta belénk a bölcsőnkben, 
hogy a magyar hazának neveljen. Meg
áldalak Téged a zöld színedben, mert

a magyar föld zöld vetéséből sarjad az 
élet, hogy a mindennapi kenyerünk meg
legyen. Megáldottunk Téged, kérünk — 
áldj meg te is minket. Hogy el ne 
hagyjunk, de veled éljünk és ha kell, 
érted haljunk.

Testvérek ! Félre a viszállyal, némuljon 
el az ellentét, szűnjön meg a kishitűség, 
ne csak beszéd, de tett a kézben és 
becsületes cselekedet, melyre minket a 
vérszerződés és a nemzet hagyománya 
szentül kötelez, hogy megtarthassuk a 
nagy magyar élet egyensúlyát.

Magyarok I Három a szent magyar 
igazság I

„A család, Isten, Nemzet, — ez a há
rom forrás legyen életünk tartalma, 
szándékaink szárnya, utunk szövétneke, 
kardunk éle, zászlónk lobogása, állam
főnk parancsa, népeink engedelmessége" 
és akkor: Éhez a földhöz, melyhez 
annyi szent nevet egyezredév csatolt, a 
Magyarok Istene fog csatolni egy má
sik ezredévet, — úgy legyen. Ámen.

A templomi szertartás után az ünne
pély a templomtéren a hősök emlék
művének felavatásával folytatódott, ame
lyet Konkoly-Thege István jánosii ref. 
lelkész, egyházmegyei főjegyző végzett 
el, gyújtóhatásu beszéd kíséretében.

A felavatott emlékműre elsőnek dr. 
Horváth Árpád alispán helyezte el a 
vármegye koszorúját, majd G. Fürjes 
István tette le a kövecsesi frontharco
sok virágjait a világháborúban elesett 
bajtársak emlékének áldozva.

A hősök emlékművének felavató ünne
pélye után az ónodi küldöttség adta 
át az emlékzászlót, amelyet a lelkészek 
által történt beszentelés után vitéz dr. 
Horváth Béla székesfővárosi főjegyző, 
az ereklyés országzászló bizottság kikül
döttje rendkívüli hatású beszéddel avatott 
föl és adta át a község gondozásába.

A lélekemelő ünnepély a Szózat el- 
éneklésével ért véget, majd a fronthar
cosok csapata Scholtz Ernő hadnagy 
vezetésével diszmenetben vonult el az 
országzászló előtt.

Délben a kulturházban százteritékes 
közebéd volt, ahol dr. Sóldos Béla fő
ispán mondott remekbekészült pohár
köszöntőt Magyarország kormányzójára.

Délután az ősi Lukács-kastély park
jában a Jansen család látta vendégül 
a megjelent előkelőségeket, az ónodi 
küldöttség pedig a község vezetőivel 
együtt a református lelkészcsalád ven
dége volt, este azután szinielöadást és 
táncmulatságot tartottak, amelyet Kapczy 
Tamás ref. lelkész és felesége rendeztek 
s amely reggelig tartó magyaros han
gulatban méltó befejezője volt Kövecses 
nagy ünnepének.

Lukács Endre borsodi alispán gyen
gélkedése és Szent-Ivány József képvi
selő a balogpádári ünnepélyen való 
elfoglaltsága miatt kimentették elmara
dásukat.

Tornaünnepély. A helybeli gimnázium 
tanulóifjúságának tornaünnepélyét f. hó
18-án tartják meg. Az ünnepély műso
rát jövő számunkban közöljük.

Kinevezés. Dr. Sóldos Béla, várme
gyénk főispánja dr. Knoth László rozs- 
nyói ügyvédet Gömör és Kishont vár
megyéhez vármegyei tiszteletbeli tiszti 
főügyésszé kinevezte.

Korabeli

biedermayer vagy empire
két ajtós s z e k r é n y t
— javításra szorulót is — 
veszek. Cimakiadóhivatalban.

Érettségi vizsga. A rimaszombati 
gimnáziumban a szóbeli érettségi vizs
gák Mitrovics Gyula dr. debreceni egye
temi tanár elnöklése mellett f. hó 20. 
21. 22. és 23 napjain tartatnak meg.

A M a g y a r  P a m u t i p a r  R. T.
ezévi nyereségéből részvé
nyenként 2 pengő osztalékot 
fizet. A vállalat fúzió utján 
magábaolvasztja a Karton

nyomó Ipar Részvénytársaságot.

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

Találtatott egy kendő, igazolt tulaj
donosa a m. kir. rendőrkapitányságon 
átveheti.

P Á R Á D
fürdőben keressünk gyógyu
lást, üdülést és szórakozást. 
Kellemes mérsékelt mátrai he
gyi kiima. Idény V. 14.,—IX.
30- ig. főidény VII. I.,—VIII.
31- ig.

Arzén-vasas-timsós és szénsavas fürdők. 
Ivókúrák.

*Jó! bevált szer meghűlés fejfájás 
ellen az Aspirin-tabletta. 1 tabletta ára 
12 fillér, 2 tabletta eredeti zacskóban 
24 fillér, 20 tabletta eredeti bádog
dobozban L80 P. De ügyeljen gondosan 
a minden tablettán és a csomagoláson 
látható „Bayer" keresztre, mert enélkül 
nincs Aspirin.

Filmszínház.
Szombaton és vasárnap f. hó 10—11-én 

az eddig készült magyar filmek királya, 
„Bors István" kerül bemutatásra.

Kedden és szerdán f. hó 13—14-én 
a „Csodák csodája", a főszerepben 
Sonja Henievel, kerül bemutatásra.

Csütörtökön f. hó 15-én Stefan Zweig 
híres filmje „Félelem" címen kerül be
mutatásra.

N E M Z E T I H IT E L IN T É Z E T  R. T. F IÚ K J A
RIMASZOMBAT

Deák Ferenc utca 17.
TELEFON: 52. Postatak. pénztári csekkszámla 70261 sz.

Központ:
Budapest, VI., Vilmos császár-ut 25. 

Fiókok Budapesten :
I., Krisztina krt 141., VIII., Rákóczi ut 9., VIII., József krt 44.

Balassagyarmat
Érsekújvár
Gyöngyös
Gyula

Fiókok vidéken:
Hódmezővásárhely Miskolc 
Kispest Nyíregyháza
Kisújszállás Rimaszombat
Mezőtúr Sátoraljaújhely

Szeged
Szentes
Tőrökszentmiklós
Zalaegerszeg

Lebonyolít mindennemű bankügyletet a legjutá- 
nyosabb feltételek mellett. W W W
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Hősök napja
Rimaszombatban.

A cseh iga alól felszabadult Rima
szombat közönsége, a katonasággal kar
öltve, a múlt vasárnap, junius 4 én, im
pozáns módon lefolyt emlékünnep ke
retében áldozott a világháborúban ele
sett hősei emlékezetének.

Délelőtt a hitfelekezetek templomai
ban ünnepélyes istentiszteleteket tartot
tak, amelyeken a lelkészek ünnepi be
szédben emlékeztek meg a világháború 
áldozatairól.

Délután 3 órakor a Horthy Miklós 
téren összegyülekezett frontharcosok, 
hadirokkantak, városi és állami ható
ságok, hivatalok, egyesületek, intézmé
nyek, iskolai növendékek és a nagyközön
ség — az asszonyok és leányok legna
gyobb részt ékes magyar öltözékben — 
számos nemzeti, városi, egyleti zászló 
alatt, végeláthatatlan, hosszú, színekben 
pompázó menetoszlopban kivonultak a 
hősi halottak temetői sirkertjébe, ahol a 
katonaság diszszázada, a parancsnokok, 
magasabbrangu tisztekkel együtt meg
előzőleg már előbb felsorakozott.

Félnégy óra után vette kezdetét az 
ünnepély. A Rimaszombati Magyar Dal
egylet, iá. Halász J ó z s e f  karnagy vezény
lete mellett a magyar Hiszekegyet éne
kelte el, majd ár. Gabonás Já n os  front
harcos, városi tisztviselő tartotta meg 
szépen felépített, tartalmas emlékbeszé
dét. Magyar vonatkozásban ismertetve 
az annyi véráldozattal járt világháborút 
és hatásosan méltatva a nap jelentősé
gét, lelkes szavakban áldozott a hazáért 
hősi halált haltak dicső emlékezetének.

Bikky Já n o s  frontharcos árvája, V. 
oszt. elemi iskolai tanuló egy „Hősök 
napján" cimü, megható költeményt sza
valt el, aminek végeztével Márkus László 
lapszerkesztő, a hősök emlékmű bizott
ságának frontharcos-főtitkára, a Haza
szeretetei és Hősiességet magasztaló 
beszéd keretében felolvasta az itteni 
katonai temetőben nyugvó, valamint a 
felállítandó helybeli emlékművön sze
replő hősi halottak névsorát. Beszéde 
közben a katonai diszszázad parancs
noka imához vezényelt s a megható kürt
szó alatt csendes elmélyedésben szállt 
föl a fohász a hősök lelkiüdveért a Ke
gyelem Urához, a feszes vigyázzállásba 
helyezkedelt, iöbbezerfőnyi közönség 
kebléből.

A Rimaszombati Magyar Dalegylet 
Koudela Géza : „Babilonnak vizei mel
lett..." kezdetű örökszép énekét adta 
elő, amit követőleg ár. vitéz Vereczkey 
Gyula frontharcos, városi tiszti orvos 
mondott megkapó szónoki hévvel és ha
tással szép bajtársi megemlékezést a 
vitézek és frontharcosok nevében.

A Szózat eléneklése után a külöm- 
böző hivatalok, katonai és polgári ha
tóságok, egyesületek, intézmények és is
kolák s a nagyközönség helyezték el 
szebbnél-szebb jelmondatok kíséretében 
koszorúikat, csokraikat, egy-egyszál vi
rágjukat a díszben pompázó katonai te
mető nagykeresztje aljában, kegyeletük 
lerovásaként a hazáért halt hősökkel 
szemben és ezzel a könnyezésig meg
ható ünnepély bevégződött.

Kultuiest az Iparoskörben,
Rajner Lászlót, ezt a tehetséges ba

ritonistánkat — úgy hiszem — nem kell 
külön bemutatnunk. Rimaszombat kö
zönsége már ismeri lágy, selymes haj
lékony és erőteljes hangját. Ismerjük 
értelmes előadókészségét. Hallottuk őt 
templomokban, hallottuk a város min
den számottevő előadótermében. Ez a 
hang mindég tisztán került a fülekhez, 
akár jó, akár rosszabb akusztikájú te
remben énekelt. A pianisszimók épugy 
eljutottak az utolsó széksorig, mint 
ahogy az első széksorok hallgatóságának 
a fülét nem sértették hatalmas fortisszi- 
mói.

Múlt szombaton az Iparoskörben kul- 
turest keretében tartott hangversenyén 
egy összefoglaló repertoárt hozott. Meg
lepő, hogy mennyi külömböző stilusu 
szerzeményekből kovácsolta össze ezt

és minden egyes darabot külön-külön 
szerzője felfogásában adta elő. Énekelt 
Giordanotól, Schumanntól, Liszttől, Ko
dálytól, Sztojanovicstól, Massenettől és 
Rubinsteintől. Előadása oly kifejezéstel
jes volt, hogy a hallgató figyelmét le 
tudta kötni (Schumann két gránátosá
nak drámai kivitele), nagy tüzbe tudta 
hozni a hallgatóságot (Kodály toborzója, 
Sztojanovics bordala). Nagy elégtétellel 
könyveltük el — akik már régóta sokat 
vártunk tőle, — hogy Rajner László 
hangja, tudása, technikája biztosan, ál
landóan fejlődik, tökéletesedik. Erről ta
núskodik Liszt „Ha én király volnék" 
cimü, nagy hangterjedelmet és már ma
gasabb technikát igénylő áriájának jó 
és a követelményeknek megfelelő elő

adása.
Annyit adott Rajner László ezen a 

hangversenyen, hogy még csak egy ze
nei betétszámmal kibővítve egy egész 
estét betöltő igazi igényes hangversenyt 
szolgáltathatott volna. Nem állítjuk, hogy 
a kulturesten nein voltak tökéletesek és 
jók a többi niűsorszámok, csak éppen 
annyit, hogy a Rajner László által nyúj
tott énekszámok egy zenei betéttel gyara
pítva egy teljes műsort tölthettek volna ki. 
(a hangversenyek 1'/.—2 óráig szoktak 
tartani), mig a többi műsorszámok ön
állóan is egy külön estét tölthettek volna 
be. Ennek a következménye volt, hogy 
a közönség elcsigázva éjfél után kelt fel 
ülőhelyéről.

Szépek voltak Stnál Baba zongora 
betétszámai, kedves volt Sebő János 
szavalata és kitűnő volt a két egyfel- 
vonásos. A színészek egytől egyig töké
letesek voltak. Szívhez szóló kedves 
számokat adtak városunk két dalszerző
jének, H. Beliczky Bözskének és Szabó 
Dezsőnek hallgatói. Kár, hogy legna
gyobb dalszerzőnknek, Dr. Mihalik De
zsőnek dalait nem hallottuk.

Reméljük azonban, hogy a jövőben 
hasonló repertoárt fogunk hallani Raj 
ner Lászlótól önállóan és reméljük azt 
is, hogy a színészek is önálló kultur- 
estben részesítik majd a közönséget.

Állam polgársági 
bizonjitványok Ugye

A belügyminisztériumban, a már oda 
felterjesztett felvidéki ügyekben, az elő
adók megkezdték munkájukat. Érdemi i 
intézkedéseket általánosságban véve még 
nem tesznek, közbenső lépés gyanánt 
a hiányok pótlására hívják fel a feleket, 
esetleg a felterjesztő hatóságot. Nem 
helyes tehát halogatni az okmányok 
beszerzését és a kérvény benyújtását, 
mert később a kérelmek nagy tömege 
akadálya lesz a gyorsabb elintézésnek.

A felvidéki állampolgársági ügyekben 
két rendelet intézkedik: 2 200/1939.
ME. és a 253.000/1939. BM. sz rende
letek. Bár mindkettő számos cikkelyből, 
illetve §-ból áll, — azokat, akik magyar 
állampolgárságukat akarják elismertetni, 
mind e rendeletekböl csupán az 1. és
2. cikkely, illetve §. érinti.

A tárgy természetéből folyik, hogy e 
pontok csupán egész nagy vonásokban 
intézkednek és a részleteket az eddigi, 
ilyen ügyekben folytatott belügyminisz
tériumi joggyakorlat, valamint előbb- 
emlitett rendeletekkel kapcsolatosan ki
adott s esetleg kiadandó belső ügyviteli 
utasítások fogják kialakítani.

Ki kérhet m agya r á llam polgársági 
bizonyítványt ?

Aki a trianoni szerződés hatálybalépé
sének időpontjában (1921 julius 26.) az 
akkor érvényes magyar jogszabályoknak 
megfelelően kétségtelenül magyar állam
polgár volt és 1928 november 2 tői 1939 
március 1 ig állandóan a visszacsatolt 
területen lakott.

Az ily módon magyar állampolgár 
férfi, felesége és 24 évnél fiatalabb tör
vényes gyermeke — kivéve a férjhez- 
ment leánygyermeket —- automatikusan 
szintén magyar állampolgárrá vált. A 
házasságon kívül született (természetes 
v. törvénytelen) gyermek az anya állam- 
polgárségát követi.

(Az, aki nen felel meg az előbbi 
kellékeknek, vagy pedig opció alapján 
vált csehszlovák állampolgárrá, az ho

nosítás, illetve visszahonositás utján 
szerezheti vissza a magyar állampolgár
sága.

Aki, bár magyar állampolgár volt, a 
visszacsatolt területről 1938 november
2. előtti időben, bármikor is, valamely 
harmadik államba kivándorolt, csak 
visszahonositás utján nyerheti el a ma 
gyár állampolgárságot.)

Ki volt 1921 ju liu s 26 ün k étség
telenül m agya r á llam polgár?

Aki leszármazás, házasság, honosítás 
vagy törvényesités utján volt az. Az 
utóbbi három esettel röviden végzünk : 
1. A külföldi nő magyar állampolgárral 
kötött házassága folytán, minden kére
lem vagy hatósági eljárás nélkül elnyerte 
a magyar állampolgárságot. (A napok
ban jelent meg a belügyminiszter kör
rendeleté, mely az u. n. névházasságo
kat igyekszik megakadályozni, a kérel
mezők iratait szorgos vizsgálat alá ven
ni rendeli.) 2. Aki a m. kir. belügymi
nisztertől honosítási vagy visszahono
sítási okiratot nyert. 3. Magyar férfinek 
külföldi nőtől született és utólag törvé
nyesített gyermeke

Legáltalánosabb a leszármazás utján 
való magyar állampolgárság. A leszár
mazás kétféle: törvényes házasságból 
és a házasságonkiviili — törvénytelen — 
születés. Általános szabály : magyar ál
lampolgár törvényes és magyar állam
polgárnő természetes gyermeke — ma
gyar, tekintet nélkül arra, hogy a szüle
tés bel- vagy külföldön történt.

Állampolgársági bizonyítvány kiadá
sára csakis a belügyminiszter illetékes, 
semmifél más hatóság erre feljogosítva 
nincs. A bizonyitványt a m. kir. belügy
miniszterhez címzett kérvényben kell 
kérelmezni.

Minő okmányok szük ségesek?
Mielőtt erre rátérnénk, hangsúlyozzuk, 

hogy a hiányosan felszerelt kérvények 
érdemi elbírálás alá nem kerülhetnek. 
A belügyminisztériumba — köztudomás 
szerint —- havonként több, mint tízezer 
ilyen kérelem érkezik be, melynek fel
dolgozása emberfeletti nehézségekbe 
ütközik. Szorgalmazás nélkül még a 
rendben felszerelt darabok elintézése is 
hónapokba kerülhet. Nem ajánlatos te
hát hiányosan beadni a kérelmet, egy
részt, mert úgy sem intézhető el, más
részt pedig fölöslegesen szaporítja a 
hatóság munkáját. Arról nem is szólva, 
hogy az alsóbb hatóságok fel sem ter
jeszthetik hiányosan a kérvényeket.

Következő okmányok csatolandók :
1. A folyamodó saját születési és ha 

nős házasságlevele,
2. atyja születési — esetleg halotti — 

és házassági bizonyítványa ; ha a folya
modó házasságon kívül született, úgy a 
saját és anyja születési bizonyítványa.

Az a folyamodó, akinek felmenői nem 
kétségtelenül magyar eredetűek, nagy
atyjának születési — halotti — és há
zassági bizonyítványát is csatolja. Az 
eddigi gyakorlat 1851 évig visszame
nően kívánja a felmenők láncolatát. Ez 
végeredményben nem lehetetlen feladat, 
mert maximum három generációt jelent.

3. Az, aki nem felmenője vagy saját 
maga honosítása révén (vagyis leszár
mazás révén) magyar állampolgár, az 
okmányilag igazolni köteles, hogy fel
menője 1875 és 1880 évek között Nagy 
Magyarország akkori területén, akár 
több helyen is, lakott és adót fizetett, 
illetve adóköteles foglalkozást űzött. E 
tekintetben a minisztériumi gyakorlat 
igen sokágú : amennyiben nem lelhetők 
fel a régi adókönyvek, úgy tág tere van 
a diszkrecionárius elbírálásnak ; ily 
hiány kipótolható az ügy természete 
szerint.

4. Helyhatósági — illetőségi — bizo
nyítvány, hogy a folyamodó átcsatolt 
községben 1917. julius 26-tól 1921. 
julius 26 ig egyfolytában lakott s lega
lább egyizben hozzájárult a községi 
közterhekhez.

5. Helyhatósági bizonyítvány, hogy a 
folyamodó 1928. november 2 tői 1939. 
március 1-ig állandóan a visszacsatolt 
területen lakott.

A kérvényt a városokban a polgár- 
mesternél, a községekben a községi 
jegyzőnél kell benyújtani, akik úgy a 
kérvényt, mint a mellékleteket felülbí
rálják. Még ha rendben itt találják azt, 
az nem jelenti azt, hogy a minisztérium 
okvetlenül kiállítja az állampolgársági |

bizonyitványt. Hangsúlyozni kell, hogy 
szinte minden eset más és más, a 
minisztériumi gyakorlat pedig annyira 
kimélyült, hogy még a legkomplikáltabb 
ügyek is megoldhatók. Még ha hiányo
sak is a mellékletek, mód van rá, hogy 
más oldalról alátámasztott bizonylatok
kal rendbehozhassuk azt.

Felelős sz e rk e sz tő : R á b e l y  K á r o l y .
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Hirdetmény.
A rimaszombati kir. törvényszék 
közhírré teszi, hogy

dr. Löcherer Géza
rimaszombati kir. közjegyző mű
ködését Rimaszombaton Ferenczy- 
utca 5. szám alatt 1939. évi junius 
hó 7. napján megkezdette. 

Rimaszombat, 1939. junius 8.
Tariska Lajos

kir. törvényszéki elnök.

290/1939. szám.

Versenytárgyalási
hirdetmény.

A rimaszombati m. kir. állatni 
kórház a felvidéki területre korlá
tozott versenytárgyalást hirdet az 
1939. évi julius hó 1-től, 1940. 
évi junius hó végéig terjedő idő
ben szükséges háztartásianyagok és 
tisztítószerek szállítására.

A teljes szövegű versenytárgya
lási hirdetmény, valamint az aján
lati űrlap és mellékletei (verseny- 
tárgyalási és szállítási feltételek stb.) 
a rimaszombati m. kir. állami kór
ház gazdasági hivatalában napon
ként 8—12 óra között díjmentesen 
megszerezhetők, illetve megtekint
hetők.

Az ajánlatokat a megrendelő hi
vatalnál 1939. évi junius hó 23-án 
d. e. 10 óráig kell benyújtani.

Bánatpénzt kell letenni.
Rimaszombat, 1939. junius 5.

A rimaszombati m. kir. állami 
kórház igazgatósága.

Hirdetmény.
Novák József tulajdonát 
képező különféle gazda
sági gépek, műhelyfel
szerelések stb. Rima- 
szom'atban a vásártéri te
lepen folyó évi junius hó 
15-én csütörtökön reggel 8 
órától kezdve szabadkézből 
készpénzfizetés mellett el 
fognak adatni.

Rimaparti
egyholdas kert

gyümölcsfákkal, k ét sz oba  
konyhás lakással b érb ea d ó . 

Cim : a kiadóhivatalban megtudható.

3 szoba bútor,
teljes lakbei endezés, függönyök, 
páncél pénzszekrény, könyvtár, 
jégszekrény, kerti bútorok stb. stb.
mérsékelt á r o n  eladok.

Megtekinthetők délutánonként 2—4 kö
zött Honvéd-u. 9. sz. alatt. A főgimná- 

zium háta mögött.

Rimaszombat, 1939. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szánt.)


