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A felszabadulás boldog napjai, I 
az első szabad magyar március 
15-ike és a Szent Jobb fényes or
szágjárása után újból ünnepet ült 
Rimaszombat lakossága. Ez az ün
nep azonban családi ünnep volt, 
mert a rimaszombati egyesült pro
testáns főgimnáziumból hét évtized 
alatt szárnyra bocsátott öregdiákok 
tértek vissza a Rima partjára, hogy 
meglátogassák a nevelő anyát, 
amely 20 esztendőn át rabigában 
sínylődött. A bensőséges sereg
szemlére az Isten kegyelméből im
már megnagyobbodott Magyaror
szág minden részéből eljöttek az 
öregdiákok, minden társadalmi és 
felekezeti külömbség nélkül, hogy 
felelevenítsék a régi kedves emlé
kekéi és együtt örvendjenek az 
Alma Materrel, hogy annak csar
nokában újból hangosan szárnyal
hat a magyar szó és zenghet aj 
magyar dal. Az öregdiákok rima- 
szombati első nagy találkozóját el-j 
sősorban a felszabadulás felemelő! 
érzései és a szebb s jobb jövőbe 
vetett hit jellemezte. Ezek csendül
tek ki reményteljesen az összes be
szédekből, amelyek az iskola és aj 
tanárok iránti szeretet, megbecsü-j 
lés és elismerés hangjain kívül aj 
magyar igazság teljes győzelmét 
áhítozták. Hiszen az idesereglett 
öregdiákok sorában főleg azokat 
láttuk, akik a négyéves vérzivatar
ban és a huszesztendős szomorú 
emlékezetű trianoni időszakban az 
első arcvonalban állottak. Büszkén 
tekintettünk a kitüntetésekkel tele
tűzdelt öregdiákjainkra, akik helyt-1 
állottak és hősök voltak.

De örömmel tekintettünk legöre
gebb diákjainkra is, akik az élet 
nehéz küzdelmeiben az itt nyert 
tudásukkal vezető pozíciókba ju
tottak ; életbölcsességben es emel
kedett emberi tulajdonságaikkal a 
fiataloknak követendő példát nyuj 
tottak. De magunkénak valljuk büsz
keséggel azokat a fiatalokat is, akik 
a hegy tetejére érve, ma első he
lyen állanak abban az országépitö 
munkában, amely újra naggyá és 
hatalmassá akarja tenni Szent Ist
ván ma még megcsonkított biro
dalmát.

A Rimaszombati Volt Diákok 
Szövetségének első impozáns se
regszemléje hatalmas kifejezése volt 
annak a ténynek, hogy változza
nak bár az idők, az ember min-:

denkor és örökké hálás marad an
nak az iskolának, amely befogadta 
és felnevelte. Egykor talán öröm
mel hagyta el az ifjú az Alma Ma
tert, később a-unban egyre több
ször és jobban visszavágyik hozzá.
S amidőn újra itt van, tudja csak 

meg, hogy mit köszönhet azoknak 
a derék tanároknak, akik tanítá
sukban szivüket és lelkűket adták 
örök kincs gyanánt.

Ezért volt felejthetetlen az öreg
diák számára az a rövid 36 óra, 
amit a tiszteletére fellobogózott Ri
maszombatban tölthetett. De magá
nak a városnak is szép emléke 
marad a diáktalálkozó, mert hiszen 
az ifjúkor tért vissza hozzá — hacsak 
egy röpke pillanatra is — az ide
zarándokolt öregdiákokkal. A szép 
órákért forró köszönettel tartozunk 
azoknak a derék férfiaknak, akik 
a Szövetséget és ezzel az első or
szágos diáktalálkozót létrehozták. 
A Szövetség nemes munkája má
ris megnyilvánult azokban az em
berbaráti tettekben, amelyek a Je
lent segítik egy boldogabb Jövő 
felé. Hisszük és valljuk, hogy a 
Rimaszombati Volt Diákok Szövet
ségének jövőbeni működése nagy 
hasznára válik főgimnáziumunk to
vábbi fejlődésére és városunk ide
genforgalmára is. Ezért fogadjuk 
mindenkor örömmel és zászlódisz- 
szel az idezarándokoló öregdiáko
kat, akik — bárhová is vesse őket 
a sors — mindig a mi kedves 
fiaink maradnak. jf.

*

A jún iu s 10 és 11 iki o rsz á gos diák- 
találkozó n a gy  esem ényeirő l az alábbi 
rész letes tudósításban számolunk be :

Az előkészületek.
Május 16 án alakult meg Budapesten 

a Rimaszombati Volt Diákok Szövet
sége. Az alakuló ülés határozta el, hogy 
jún iu s 10—11-én rendezi m eg városunk
ban az első  öregd iák  találkozót. A helyi 
rendezöbizottságnak mindössze tehát há
rom hét állott rendelkezésére, hogy a 
nagyszabású és tömeget mozgató ese
ményt megrendezze. Ennek a nehéz fel
adatnak a megbízott itteni öregdiák ren
dezőség — vállvetve a központi elnök
séggel — páratlan agilitással és teljes 
mértékben megfelelt. A Szövetség elnök
sége 450 meghívót küldött ki és 39 köz
leményt adott le a sajtóban és a rádió
ban. A helybeli bizottság ezalatt előké
szítette a kitűzött programot. Rimaszom
bat lakossága nagy szeretettel készült 
az Alma Matert viszontlátni óhajtó öreg
diákok fogadására. Szombat reggelre

lobogód iszbe öltözött az egész város, je
lezvén, hogy ünnepi napokká akarja 
avatni junius 10- és lt-ét.

Szombaton már kora délelőtt kezdtek 
szállingózni a vendégek. Délután 5 óra
kor érkezett meg autón vitéz k övecsesi 
Lukács Béla földművelésügyi államtit
kár, országgyűlési képviselő, a Diák- 
szövetség diszelnöke. Ugyanakkor az 
állomáson Miskolc felől jött meg a be
jelentetlek egyrésze. Az öregdiákok leg
nagyobb csoportja és a Szövetség ve
zetősége szombaton este fél 8 órakor 
érkezett meg a budapesti gyorsvonathoz 
csatolt különkocsin. Az itteni rendező
ség, élén dr. Mihalik Dezső főügyésszel, 
valamint nagyszámú érdeklődő fogadta 
a kedves vendégeket. A perronon Ba- 
dl.nyi G yörgy  városbiró üdvözölte a 
megérkezetteket. Régen vártuk azt a 
megható pillanatot — mondotta a város
biró — amikor a kedves, régi rimaszom
bati diákokat szivünkre öleljük azokat 
a diákokat, akik a 20 esztendős hosszú 
távoliét után sietlek viszontlátni a meg
hitt, régi diákotthonokat. A szeretetteljes 
üdvözlésre dr. Groó Béla igazgató-főor
vos, a Diákszövetség elnöke válaszolt 
meleg szavakkal. Azután diákcserkészek 
vezetése mellett a megjöttek szállásaikra 
vonultak, amiket önzetlen szívességgel 
ajánlottak fel Rimaszombat vendéglátá
sáról híres polgárai.

Az ünnepélyes vacsora
és pohárköszöntők.

Este 9 órakor a Polgárikör összes 
termeiben 500 főre terített es teb éd  várta 
az öregdiákokat, hozzátartozóikat és a 
vendégeket. Az öregdiákok mellén fehér 
szallag díszelgett, rajta a résztvevő ne
vével, amit Derekas J ó z s e f  rajzolt ki stí
lusosan. Az asztaloknál a megjelentek 
korosztály szerint helyezkedtek el. Egy- 
egy évfolyamra 8—15 öregdiák jutott, 
akik örömmel ismerték fel egymást és 
csakhamar mindhárom teremben régi 
és vidám emlékek cserélődtek ki. Hat
vanötév távolságából kerültek elő ezek a 
reminiszcenciák. A legidősebb korosz
tályt dr. Z ehery István főorvos és Pe- 
recz Samu ny. városi tanácsos képvisel
ték. A kidiszitett nagyteremben a főhe
lyen Lukács Béla államtitkár ült. Balján 
Szent-Ivány J ó z s e f  felvidéki képviselő, 
jobbján pedig dr. Groó Béla, a Diák- 
szövetség elnöke. Mellette Kerekes Dezső 
ny. tanár, a Szövetség disztagja foglalt 
helyet.

Körülöttük, a szomszédos és az emeleti 
termekben helyezkedtek el a főgimná
zium régi és most működő tanárai és 
családtagjai, valamint a gimnáziumnak 
az ország közéletében is kiváló szere
pet betöltő számos — lapunkban már 
névszerint leközölt — volt kedves diákja.

Cigányzene hangjai vezették be az 
estebédet, amelynek során számos po- 
hárköszöntő hangzott el.

Az első szónok viléz Lukács Béla disz- 
elnök volt, aki nagy elismeréssel emlé
kezett meg a rimaszombati főgimnázium
nak a magyar ügy iránti kötelességtel- 
jesitéséről. Hálát adott az államtitkár

öregdiák az Égek Urának, hogy Rima
szombat felszabadult a trianoni járom 
alul és poharát a leg e lső  m agya r em 
b e r r e : vitéz Horthy Miklós kormányzóra 
emelte, akinek bölcs államvezetése tépte 
le rólunk a rabbilincseket és viszi az 
országot a történelmi igazság maradék
talan beteljesüléséhez. Viharos éljen fo
gadta Lukács Béla nemesveretü beszédét.

Utána Rábely Miklós, az étkezés szín
helyéül szolgáló Polgárikör elnöke üd
vözölte a vendégeket. Kitünően felépí
tett beszédét, amely nagy tetszést ara
tott, helyi je len tő ség én é l f o g v a  bővebb ki
vonatban közöljük.

„Testvéreim, ebben az épületben sok
szor ünnepeltünk, de olyan bensősége
sen nem, mint ma, amikor az Alma Ma
terhez oly megható nosztalgiával haza
tért, rég nem látott magyar diáktestvé
reinket üdvözölhetjük.

Micsoda meghatóan kedves, felemelő 
és szép gondolat: a rimaszombati öreg
diákokat egy táborba, egy szövetségbe 
tömöríteni osztály- és társadalmi kü
lömbség nélkül, a legszebb, legbensőbb 
emberi érzés : a szeretet alapján.

Ezzel az alkotással a legnemesebb 
kultúrát építették fel, amelynek hatása 
nemcsak a szellemre, de most különös
képen a szívre és lélekre hat s amely
nek ez a parancsa : szeresd magyar
felebarátodat.

Testvéreim, a szenvedések és megpró
báltatások napjaiban ez az eszme volt 
a mi világitó szövétnekünk is.

Nézzetek körül itt, ebben az épület
ben becsülésre méltó embertípus élt: 
az iparos polgár és a másik ember, aki 
a szellemi javakat szolgálja. Itt inkar- 
nálódott a valóságban is a szociális 
érintkezés a kézműves iparos és a szel
lemi munkás között. Ez a szellemiség, 
ez a szociális érintkezés volt a mi erő
forrásunk az elmúlt húsz esztendőben.

Balsorsban, bánatban együttesen osz
toztunk.

Őrhelye, védőbástyája voltunk nem
zeti nagy múltúnknak.

Ez a rimaparti Polgárikör volt az 
egyetlen egyesület a Felvidéken, ame
lyet a csehszlovák hatóságok indexre 
tettek, ahová aktív magyar tisztviselő 
be nem léphetett, — csak a független 
polgár és a nyugdíjas tisztviselők tisz
teletreméltó kiválasztottjai.

Ennek a tiszteletreméltó 93 éves egye
sületnek a tagjai nevében túláradó sze
retettel üdvözlöm kedves diáktestvérein
ket.

20 éves babiloni fogságunk véget ért. 
A föld porába sújtott magyar most már 
bátran, szabadon, egy magasztos test
véri ölelésben ünnepelheti rég nem lá
tott djáktestvéreit. Ujjongó öröm ez ne
künk.

A lelkünk most tele van szépséggel 
és ragyogással, hogy ti öregdiákok újra 
közöttünk lehettek, hogy eljöttetek a 
tápláló anyához leróni a hálát és sze- 
retetet, hogy eljöttetek ide közénk, a 
kanyargó Rima partjára telehinteni lel- 
keteket a múlt szépségeinek emlé'-ével

A rimaszombati öregdiákok első seregszemléje.
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Isten hozott drága testvérek. — Az Isten 
áldása legyen rajtatok, édes hazánkon, 
mindannyiunkon.

Emelem poharam egészségetekre, bol
dogságotokra, a legközelebbi viszontlá
tásnak arra az ünneppé magasztosult 
boldog örömére, amikor nem a basakert 
mellett, nem a szabadkai malom felett, 
hanem fönt északon, túl a nagy Krivá- 
non, a Lomnici csúcs felett ragyog a ma
gyar kettőskereszt!“

Dr. Groó Béla, a Diákszövetség elnö
ke elsősorban a Polgárikört és annak 
agilis elnökét, Rábely Miklóst üdvözölte. 
Megköszönte a szép fogadtatást és a 
lobogó zászlódiszt, amellyel Rimaszom
bat városa az öregdiákokat fogadta. 
Lelkes szavakkal méltatta a rimaszombati 
m a gya rsá g  20 év es  k isebbségi küzdel
mét, amelyből a rimaszombati gimnázium 
is kivette a maga hősies részét. A szó
nok, akit családi vonatkozások is fűznek 
az Alma Materhez, vázolta a Diákszö
vetség megalakulásának történetét és 
annak a meggyőződésnek adott kifeje
zést, hogy a Volt Diákok Szövetsége a 
város és a gimnázium javára fogja 
működését kifejteni.

Dr. Groó Bélát, akinek nevéhez fűző
dik a szövetség megalakítása, a hallga
tók viharosan megünnepelték.

Ablonczy László keleméri ref. lelkész 
a gimnáziumnak élő legöregebb tanárát, 
a magyar pedagógia díszét: Kerekes 
Dezső disztagot köszöntötte fel sok tap
sok között.

P erecz  Samu, mint a legöregebb diák 
fejezte ki háláját az Alma Mater iránt 
és éltette az öregdiákok Szövetségét.

Vitéz Lukács Béla újabb felszólalásá
ban régi diákköri emlékeit elevenítette 
fel. Meghatott lélekkel emlékezett meg 
a régi tanárokról és Loysch Ödön, a 
csehek által nyugdíjazott kiváló tanár
emberről és igazgatóról, aki — ismert 
okokból — nem vehetett részt a gyö
nyörű seregszemlén.

Baksay István, Bodor István, Veress; 
Samu, Zachar Gusztáv, Lenner Gyula,j 
Wallentinyi Dezső, Pásztory Gyula és 
Horváth Zoltán emlékét idézte fel a 
kiváló szónok, de méltatta a még élő 
és az estebéden jelenlevő tanárok peda- j 
gógiai és emberi érdemeit is. Kiemelte 
Lukács Béla. hogy ú g y  a régi, mint az j 
u j gimnázium olyan generációkat neveli 
fe l , amelyek hathatósan vették ki részüket a 
nemzet közéletében, úgyhogy működése 
mindenkor nemzeti értéket jelentett. A ! 
felső helyről jött eme magas elisme-1 
rés a legszebb érd em je lit  adta meg a ri
maszombati főgimnáziumnak évtizedes 
működéséért.

Rozinay Miklós és Hubay Mihály lel
kész fejezték ki még hálájukat a gim
názium tanárai és annak embebaráti 
intézményei iránt.

Báthory Andor ny. tanár a tanári kar 
háláját fejezte ki a beszédekért.

Dr. K ová cs László nyug. polgármester 
a főgimnázium kiváló növendékét : vitéz 
Lukács Bélát éltette, aki példaképévé 
vált a rimaszombati tanintézet tekintélyt 
követelő, de tekintélyt nevelni is tudó 
hivatásának. A szónok Isten áldását 
kérte az áilamtitkárnak a nemzet érd e
kében most k ifejtendő n a gy  és fon to s  
munkájára. Lukács Béla meghatva kö
szönte meg a szívből jövő ünneplést.

Dr. Mihalik Dezső főügyész megszo
kott elmés és élvezetes modorában a 
nőket éltette, de kiemelte azoknak a 
m agya r anyáknak érdemeit, akik a 20 
esztendős elnyomatás alatt gyermekeik
ben a m a gya r érzést — minden veszély 
ellenére — fenntartották.

Az estebéd utolsó szónoka Szenl- 
Iván y-Józ se f képviselő volt. Mint vendég 
szólalt csak fel, de kötelességének tar
totta bejelenteni a Diákszövetségnek, 
hogy a rimaszombati gimnázium az el
nyom atás nehéz év e i alatt is m egtette 
m agya r k ötelességét. Kiemelte az egyes 
tanárok és diákok hősiességét, melynek 
eredménye az, hogy az intézet a 20 
esztendő alatt — tűzön és vizen keresz
tül is — tökéletes magyarnak bizonyult 
és megtartotta a magasabb rendű ma
gyar szellemet. Tudja, hogy a rima- 
szombati gimnázium is kiveszi majd a 
részét abból az országép itő  munkából, 
amely magyar földön uj magyar életet 
akar megteremteni.

Nagy lelkesedés fogadta a népszerű 
gömöri pártvezér önzetlen érzésekből 
fakadó szép beszédét.

Éjfélre járt már az idő, amikor a va
csora és a szónoklatok befejeződtek. A

Gömör 1939. junius hó 18.

hangulat ekkorra már nagyra emelkedett 
és a cigányzene mellett a díszes hölgy
közönség és a táncravágyó fiatalság 
hamarosan rögtönzött táncmulat iá go t 
rendezett, amely csak a hajnali órákban 
ért véget.

Az istentiszteletek.

A kígyó ősidőktől fogva
az orvosi művészet szimbóluma. Már a fáraók idejéből maradt vissza egy relief, ahoi IV. Amenophis 
és felesége homlokán kígyók vannak, védőmotivumként ábrázolva. Mózes is, lsen parancsára, a 
kígyó képét á llítja  fel a népnek, mert arra tekintvén, elkerüli a betegséget. Michelangelónak is 
kedvenc témája a kígyó. Amint a kígyó évezredek óta az orvostudományt és a gyógyulást szim
bolizálja, úgy a Mira ^laubersós gyógyvíz is örök értékű kincse az emberiségnek, mert az epe, 
gyomor-, máj bajoknál 4 6 héten át, kuraszerüen felhasználva, biztosan hat. A vizet reggel éh
gyomorra, langyosan, testmozgás kíséretében célszerű fogyasztani. Kérdezze meg orvosát !

A vasárnapi programot az istentiszte
letek nyitották meg. Az öregdiákok az 
egyes templomokban gyűltek össze, 
amelyekben nagy közönség imádta vé- 
liik az Istent.

A katolikus templomban Mázik 
László rimaszombati volt öregdiák, rirna- 
szécsi esperes plébános, címzetes kano
nok misézett és mondott magasröptű 
beszédet. Mint minisztráns dr. Löclierer 
Géza kir. közjegyző és dr. Gabonás 
János városi jegyző — öregdiákok — 
szerepeltek.

A református templomban Lenkey La
j o s  esperes imádkozott és Konkoly 
T hege István jánosii lelkész, egyház- 
megyei főjegyző mondott gyönyörű pré
dikációt. Mindketten a régi diákok há
láját tolmácsolták. Az istentiszteleten 
résztvett dr. Z chery István egyházmegyei 
főgondnok is.

Az evangélikus templomban Palkovics 
Pál osgyáni helyettes esperes, öregdiák 
mondott szívhez szóló beszédet.

A zsidótemplomban S inger Rezső fő
rabbi és hitoktató, a gimnázium egykori 
tanítványa beszélt, hálásan emlékezve 
meg az Alma Materről.

Az összes templomokban elénekelték 
a magyar nemzeti imádságot.

A gimnáziumi díszközgyűlés.
Az istentiszteletek után az öregdiákok 

a főgimnázium épületébe vonultak, ahol 
a tanulóifjúság sorfala fogadta az elő
döket. A feszesen tisztelgő fiuk és lá
nyok között vonultak az egyes évjára
tok a régi osztályokba, ahol fogadalmat 
tettek a további találkozókra.

Pontban 11 órakor a gimnázium fel
díszített tornacsarnokában — nagy ér
deklődő közönség előtt — kezdődött 
meg a Rimaszombati Volt Diákok Szö
vetségének diszközgyiilése.

A rimaszombati „Éneklő Ifjúság" Lack- 
ner László tanár kiváló vezetése mellett 
példás összhanggal — nagy tetszést 
keltve — énekelte el a magyar „Hiszek
egyet" és az „Ünnepre jöttünk el" cimü 
szép Kodály-dalt.

Dr. Groó Béla elnöki megnyitójában 
vázolta a Szövetség megalakításának 
történetét. Megemlékezett a gimnázium 
halottairól, megemlítvén, hogy a Szö
vetség a főgimnázium csarnokában el
helyezi a hősi halottak emléktábláját. A 
hála, szeretet és a köszönet szagaival 
éltette a Trianon béklyóiból felszaba
dult Alma Matert. Megemlitette, hogy a 
Szövetség megalakításának eszméjét dr. 
W eisinger F rigy es  főorvos biztatására 
fejlesztette valósággá. A Szövetségnek 
eddig már 180 tagja van, köztük vitéz 
Lukács Béla, mint diszelnök és Kerekes 
Dezső, mint disztag. Mindkettőnek át
nyújtotta Groó elnök a díszoklevelet. 
Lukács Béla rövid beszédben köszönte 
meg a kitüntetést, amely baráti szere
tettről ered és megígérte, hogy a Szö
vetségnek hű támogatója és munkás tagja 
lesz. A közönség melegen ünnepelte az 
államtitkárt és Kerekes tanárt.

Ezután bejelentette Groó elnök, hogy 
a Szövetség már a következő ösztöndí
jakat tűzte ki :

40 pengő egy felső osztályos, már a 
cseh uralom alatt is kitűnő diáknak.

30 pengő egy szegény diáknak.
30 pengő a legügyesebb cserkésznek.
100 pengő ösztöndíjat ajánlott fel a 

Gömöri Kör, Budapest.
30—30 pengő ösztöndíjat adott dr. 

Groó Béla, az egyiket a legszebb már
cius 15. beszédért, a másikat a nyugati 
nyelvekben való előhaladásban kitűnő 
diáknak.

Nagy tetszés fogadta a Szövetség első, 
de hatékony emberbaráti tettét. Groó 
Béla végül a gimnázium jelszavával élve: 
„Összefogásra, egyesülésre" biztatta a 
Szövetség tagjait és örömét fejezte ki 
afölött, hogy az első  seregsz em le  ily ki
tünően sikerült.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki meg
nyitó után Benkó Barna tanár, főtitkár 
ismertette a Szövetség alapszabályait, 
bejelentette, hogy az alapitó tagok  so
rába eddig v. Lukács Béla, dr. Groó

Béla, Szakáll Kálmán, dr. Szakáll István, 
valamint dr. Angyal Kálmán és neje 
léptek 100—100 pengővel. Benkó mél
tatta Groó Béla elnök érdemeit és be
jelentette, hogy a Szövetség még ez év
ben Tompa-matinét rendez.

Dr. Gazdy Gyula MÁV. főtanácsos a 
Rozsnyói Öregdiákok Szövetségének 
testvéri üdvözletét tolmácsolta. Ezután 
megkapóan kedves jelenet következett. 
Jávorszky Tibor VII. o. tanuló a gimná
ziumi ifjúság nevében formás kis be
széd keretében szimbólumként egy diák
sapkát nyújtott át Groó elnöknek. „A 
jövőt ostromló Jelen köszönti a dicső
séges Múltat és a mai ifjúság kívánja, 
hogy az öregdiákok Szövetsége e szim
bólum jelében működjön sok-sok éven 
át." Groó elnök fején a sapkával per
cekig meghatóban állt, majd forró kö
szönetét mondott az ifjúságnak. Stech- 
Baksay Márti gyönyörű selyemzászlót 
hozott és nyújtott át Fábián igazgatónak, 
mint a budapesti Baar-M adas ref. leány
nevelő intézet továbbképző növendékeinek 
ajándékát. Fábián igazgató meghatva 
köszönte meg a becses adományt. Ezu
tán következett a két napos diáktalál
kozó legszebb élménye : Fábián Vilmos 
igazgató beszéde. A gimnázium torna
termében már sok-sok gyönyörű beszéd 
hangzott el, de ezeket mind felülmúlta 
a harctereken és az élet küzdelmeiben 
vitézül harcoló, korán megőszült kiváló 
tanárember remekben készült szónoklata. 
Az Alma Mater érzéseit tolmácsoló köl
tői szavak mindenki szemébe könnyeket 
csaltak és az mindenkinek o ly annyira a 
sz ivébe vésődött, hogy felejthetetlen ma
radt örökre. A költői beszédet nem is 
követhette más, mint a magyar imád
ság : a Himnusz, amely a díszközgyűlés 
végét jelentette.

Az emberi lélek mélyéből fakadt be
szédet teljes terjedelmében közöljük :

M élyen tisztelt H ölgyeim  
é s  Uraim!

Magyar szivem őszinte meleg szerete- 
tével köszöntöm mindnyájukat, kik ma 
iskolánk tornacsarnokában összegyiile- 
keztek, elsősorban az öregdiákokat, akár 
ennek az épületnek falai között élték le 
diákéveiket, akár pedig a régi gimná
zium padjairól indultak el a vándorútra 
s különösen örvendező szívvel köszön 
töm ma, amikor 20 esztendős kálvária
járás után megint szabadon vallhatjuk 
magunkat magyaroknak s megint sza
badon zenghet falaink között a magyar 
szó. Isten hozta Önöket ide, ebbe a rima
parti kis fészekbe. Legyen az itt időzé
sük, az a pár óra, mit körünkben tölte
nek, kellemes emlékektől terhes, kisérje 
Önöket az élmény, mit itt szereznek, 
egész életükön át s késztesse, serkentse 
arra, hogy még sokszor elzarándokolja
nak az Álma Mater falai közé, kedves 
baráti találkozóra.

Mikor az édesanya hosszabb-rövidebb 
távoliét után viszontlátja, keblére öleli 
gyermekeit, akiket olyan féltő gonddal 
nevelt s jóianácsokkal ellátva bocsátott 
Útjukra, nemcsak az iránt érdeklődik tő 
lük, hogy az elválás után hol jártak, mit 
csináltak, milyen örömökben vagy szen
vedésekben volt részük, hanem egyúttal 
emlékeztet, számonkér is simogat is. 
Hasonlóképen cselekszik most az Alma 
Mater az ő volt gyermekeivel, a hozzá 
pár pillanatra visszatért öreg diákokkal 
s eképpen szól általam minden egyes
hez:

Emlékszel-e még gyermekem azokra 
a percekre, mikor édesanyád kézenfogva 
először hozzám vezetett s Te kissé vo
nakodva, elfogadott szívvel lépted át kü
szöbömet, bátortalanul állottál elém, nagy 
kérdő szemekkel tekintettél rám s re
megő ajakkal válaszoltál első kérdése
imre. Akkor én még egy nagy talány 
voltam a Te számodra! De nem sokáig, 
mert a félelem gyorsan eltűnt s Te csak
hamar otthonossá lettél az én hajlékom
ban. Mert én anyád helyett második 
anyáddá lettem, vérszerinti testvéreid 
helyett uj testvéreket, tanulótársaidnak 
egész seregét adtam Neked, kik meg
osztották Veled minden örömüket és

bánatukat s Veled együtt eszelték ki 
apró csinjeiket, tréfáikat. Már nem féltél, 
ha a szemembe kellett nézned. S én 
annyi gonddal és szeretettel vettem át 
Édesanyád szerepét, annyi buzgalommal 
igyekeztem beléd oltani a szépet, a ne
mest és igazat. Örült a lelkem, ha lát
tam, hogy munkám nem volt hiábavaló 
s gyermeklelked kitárult az én tanítá
saim számára. De az öröm mellett fáj
dalmat is okoztál nem egyszer, ha meg
feledkeztél tanításaimról és a tisztesség 
törvényeiről. Ilyenkor aztán kijárt a fed
dés, dorgálás sőt néha a büntetés is. 
De ezt is az irántad való szeretetem cse
lekedte s mikor büntetnem kellett, ak
kor is csak a javadat akartam. Termé- 
szétesen Te éretlen gyertmkésszel nem 
tudtad ezt még felfogni s önérzettől da
gadó ifjú szived duzzogott, ellenszenvet, 
talán haragot is érzett irántam. Szük
séges rossz voltam számodra nem egy
szer s szinte elviselhetetlennek tűnt fel 
előtted gyámságom, melyet csak kellet
lenül tűrtél s melytől mielőbb szaba
dulni igyekeztél.

Elérkezett aztán a szabadulás is, mert 
a gyermekévek gyorsan elrepültek s Te 
szinte észrevétlenül jutottál el vágyaid 
netovábbjához, az érettségihez és a bu- 
csuzáshoz. A búcsú könnyű volt szá
modra, mert hajtott nyugtalan ifjú vé
red, csapongó képzeleted és hivott az 
élet. Az élet, melyet Te olyan szépnek, 
olyan kívánatosnak képzeltél el s mely 
—- úgy hitted akkor — csak örömöket 
és sikereket tartogat számodra. Hiába 
figyelmeztettelek akkor — s ez volt első 
utravaló számodra, amit a bucsuzáskor 
adattam — vigyázz gyermekem, mert az 
élet nehéz, utjai nagyon göröngyösek, 
sokat Ígér s igen sokszor vajmi keve
set, vagy éppen semmit sem ad. Te fél
vállról vetted akkor ezt a figyelmezteté
semet, mert Cézárnak képzelted maga
dat, kinek csak kezét kell kinyújtania s 
ölébe hull a földi boldogság s egyszerre 
valósággá lesznek legrózsásabb álmaid. 
Csak ma, amikor évek, vagy évtizedek 
múlva érett ésszel, tapasztalatokkal gaz
dagon térsz vissza hozzám, látod, hogy 
bizony másképen képzelted el.

Második uiravalóul adattam Neked 
bucsuzáskor ezt a figyelmeztetést: „Légy 
m indég b ecsü letes s  az eg y en e s  útról le 
ne térj soh au. Volt-e foganatja ennek a 
figyelmeztetésemnek, vagy sem, Te tu
dod legjobban. Nem voltam melletted, 
nem őrizhettem ellen minden lépésedet, 
nem óvhattalak meg a tévedésektől, 
mert már ura voltál cselekedeteidnek s 
magadnak kellett viselni érette a követ
kezményeket. Egyet azonban bizonyára 
tapasztalhattál már, azt, hogy a becsü
letes, igaz élet, a jól végzett munka tu
data a legboldogitóbb tudat a világon. 
Embertársaink tévesen Ítélhetnek meg, 
követ dobhatnak ránk, ha nem kíván
ságuk szerint cselekszünk mindenben, 
de azt a tudatot, hogy igaz utón jártunk 
és jó munkát végeztünk, nem veheti el 
senki tőlünk. A lelkiismeret megnyug
tató szava többet ér minden külső ju
talomnál és elismerésnél. Ügy-e ezt már 
nem egyszer tapasztaltad az életben, 
gyermekem ?

Harmadik utravaló volt számodra az 
a jó tanácsom, helyesebben kérésem: 
„Maradj m eg  m indég és  minden körül
mények közt m agyarnak !“ — Kérdezem 
most Tőled, megfogadtad-e ezt a taná
csomat, teljesitetted-e ezt a kérésemet, 
hű voltál-e a távoliét idején nemzeted
hez és hazádhoz?

Jól emlékeztek ugy-e, hogyne emlékez
nétek — Ti öregebbjei az öreg diákoknak, 
Ti 40 év körüliek és idősebbek — azokra 
az időkre, mikor „kigyult az ország mind 
a négy felén s gyilkos vas élén bőven 
csorranó szivek vérében dorbézolt a 
föld", emlékeztek-e azokra a titáni na
pokra, mikor egy egész világ tört sze
gény hazátokra s nemzetetek ellen for
dultak hitványul azok is, kiket ezer esz
tendőn keresztül melengetett kebelén 
Magyarország és táplált az alföldi róna? 
Mikor hivott mindenkit a haza, mert 
szükség volt a legutolsó fiára is. Meg
hallottátok-e, megértettétek e a hivó szót 
mindjárt s mentetek-e, hogy kivegyétek
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részeteket a harcból, az áldozatból vé
retek hullásával s ha kell életetek árán is ? 
Kiállottatok-e a becsület mezejére, ahol 
legfényesebben ragyog a férfi erény? 
Vagy pedig megelégedtetek hangos szó
val, üres frázisokkal, majd pedig a ve
szedelem elől gyáván félrevonulva biz
tos fedezékekből néztétek az ádáz küz
delmet, hogy aztán hazug könnyeket 
sírjatok, mikor sorsunk beteljesedett s 
ránk borult a trianoni koporsó födele ! 
Nyugodt e a lelkiismeretetek, mikor ezt 
kérdezem tőletek s ad-e számotokra 
felmentést, vagy valami önvád féle éb
red lelketekben s halvány árnyék eresz
kedik rája, valami kinzó érzés, hogy ta
lán többet is tehettetek volna?

Beszéljek-e tovább, gyermekeim 
arról, ami ezután következett, a sö
tét gyász két évtizedéről, a cseh 
rabságról, mikor Trianon átka két
szeresen nehezedett az én életemre 
is és én cseh kegyelem kenyéren 
voltam kénytelen tengetni életemet 
s gúzsba kötött kezekkel, szájamon 
lakattal, csendőrszuronyok árnyé
kában, fizetett kémek, besúgók el
lenőrzése mellett élhettem csak hi
vatásomnak, mikor ellenség ütötte 
fel tanyáját hajlékomban ?

Kétség és remény között vergődve 
teltek napjaim, szavam mind halkabb 
lett, arcom mind sápadtabb, szivem lük
tetése mind gyengébb. Napról-napra 
fogytak erőim s már-már azt hittem, 
hogy nem jön számomra szabadulás se
honnan s én sírba hullok anélkül, hogy 
viszontláthatnám mégegyszer a nagy vi
harban megritkult gyermekeim sorát ; 
már-már azt hittem, hogy örökre elné
mul a magyar szó e falak között. Már 
nem mondhattam hangosan, mikor egy- 
egy rajt kibocsátottam szárnyaim alól, 
hogy aztán maradj meg magyarnak s 
meg ne feledkezz nemzetedről. Legfel
jebb csak halkan, súgva egy tekintettel, 
egy kézmozdulattal jelezhettem azt, mit 
szivem érzett, agyam gondolt. Hej, de 
nehéz idők voltak ezek ! De sok keserű 
falatot kellett lenyelnem, mennyi üldö
zést, gyanúsítást kellett elszenvednem ! 
Jutottam-e eszedbe ezekben az években, 
gyermekem, gondoltál-e vagy egyszer 
második anyádra, vagy talán egy időre 
teljesen elfeledtél, sorsom nem érdekelt, 
mert azt hitted, hogy én már a multté 
vagyok ! Nem vádollak most azért, ha 
talán erőt vett rajtad a kishitűség vagy 
csűggedés. De, látod, milyen hamar fel
adtad a reményt, milyet; hamar elfeled
ted keresztény hitünk szent tanítását, 
hogy a halál után jö n  a feltám adás, a 
bukás után a talpraállás! Máskor tehát ne 
mondj le oly könnyen a reményről, mert 
nincsen olyan sötét felhő, melyet egy
szer át ne törne a nap ragyogása ! M eg 
ne szűnjél ezután soha hinni a m agya r  
jövőben , a m a gya r iga z sá g  erejéb en  !

Ezeket akartam elmondani Neked, 
gyermekem ezen az olyan régen várt s 
most mikor elérkezett, olyan rövidre 
szabott találkozón. És én boldog vagyok, 
hogy végre elmondhattam ezeket. De az 
idő sürget, a búcsú órája közeleg, to
vább nem folytatom. Mielőtt azonban 
újból itthagynál, lehet, hogy csak egy- 
időre, lehet, hogy örökre, jer hozzám 
gyermekem, ki a hosszú távoliét alatt 
küzdöttél, szenvedtél, elfáradtál, hajtsd 
ölembe fejedet, hogy simogassam meg 
azt, pihenj meg egy pillanatra keblemen 
s az emlékek melegénél felfrissülve, uj 
erőt, hitet merítve, menj tovább az utón, 
melyet eddig jártál, melyet sorsod kije
lölt számodra. A Mindenható vigyázzon 
lépteidre s óvjon eltévelyedésektől! Bal
lagj tovább, öreg diák !

A ballagás.
Az öregdiákok ezután felsorakoztak a 

főgimnázium udvarán és zeneszó mellett 
vonultak a r é g i  gimnázium  épületébe. 
Itt az udvaron körben helyezkedtek el. 
Dr. Z ehery István főorvos, aki 61 évvel 
ezelőtt te't érettségit a régi gimnázium
ban, a következő megkapó, részben 
megható, sokszor de:üs visszaemléke
zést olvasta fel itteni 12 éves diák
életről. Az öregebb korosztálybeliek 
szomjasan hallgatták az érdekes 
emlékeket, amelyek azonban a fiata
labbak számára is tanulságosak vol
tak. Örömmel láttuk, hogy a rimaszom
bati gimnázium népszerű, egyik legöre
gebb diákja milyen friss erővel, szemü
veg nélkül olvasta fel — saját bevallása 
szerint is — nehezen olvasható „orvosi

Írását", amelyért a régi épületben az 
első tanítói fenyítéseket is kapta.

A nagy tetszéssel fogadott előadásból 
az alábbi részt emeljük k i :

K edves Ö regdiákok !
K edves M agyar T estvérek !

Az öreg, kiérdemült — és bérházzá át
alakult — pályáját megfutott Gimná
ziumi épület udvarában egy hasonló
képpen kiérdemült és pályáját megfu
tott öreg diáktársatok szeretettel köszönt 
benneteket és mond Isten hozottat nek
tek!

Mikor azt a könyelmüséget elkövettem, 
hogy vállalkoztam itteni üdvözlésiekre, 
nem gondoltam meg jól a dolgot.

Aztán gondolkoztam, mi legyen az üd
vözlés: arra jöttem rá, hogy mondok egy 
rövid kivonatos történeti rajzot, ezen — 
gimnázium történetének rövid kivonatát. 
Hozzá is láttam a munkához és Istenben 
boldogult professzorom — később jó 
barátomnak, Bodor Istvánnak igen szé
pen és alapos tudással megirt könyvét 
elővettem s kezdtem Írni a kivonatot 
azzal az eltökéltséggel, hogy ezen kivo
natból tiz-tizenöt perces felolvasást fab
rikálok. Egyszer csak azt veszem észre, 
hogy már két árkust teleirtam és még 
a felénél vagyok a gimnázium szépen 
megirt történetének. Borzadva gondol
tam most az ünnepély rendezőségének 
szigorú rendeletére, mely 5—10 percet 
engedélyez a szónokoknak; aztán eszem
be jutott a múltkor itt járt vallástaná
rok kiváló humoristájának — Böször
ményi Nagytiszteletü urnák tréfája a 
borzalmasan hosszú felolvasásokról és 
erre letettem a tollat s újra kezdtem a 
tanakodást.

Rájöttem lassan, hogy hiszen Ti azért 
jöttetek ide, hogy emlékezzetel- a rég 
múlt időkről, a boldog diákévedről és 
Így elhatároztam, hogy én is emlékezés 
alapján, a lélekszárnyain visszarepülök j 
az itt töltött boldog idők impresszióihoz 
és egy csevegés alakjában fogom elmon
dani azokat az epizódokat, melyek nem 
komolyak ugyan, de érdekességük van 
és jellemző a korra, valamint az akkori 
tanításra.

Előbb azonban a történetből kiszakí
tok egy rövidke tudni valót.

A múlt század első felében a kultúra 
még gyermekkorát élt? Magyarországon. 
A hosszú elnyomatás nem kedvezett a 
fejlődésnek. II. József türelmi paran
csa dacáraa protestáns autonómia gyönge 
virágocska volt, mert a zsarnoki törek
vés: az elnemzetietlenités volt akkor is. 
Környékünkön három algimnázium műkö
dött, u. m. a Rimaszombat, Osgyán és Sa- 
jógömöri négy osztályos algimnáziumok. 
A fenntartók a protestáns egyházak és 
a lelkes magyar birtokosság és intelli
gencia voltak. A nyomasztó viszonyok 
között a lelkes hazafiak alig bírták fenn
tartani kisded gimnáziumukat.

Ekkor adta ki a bécsi kormány az 
„Entwurf dér Organisation dér Gymna- 
sium u. Rhealschulen" cimü rendeletet, 
melyben a gimnáziumok átszervezését, 
kiépítését, berendezését követeli és ta
nítási nyelv gyanánt első sorban a né
met nyelvet, e mellett a magyar és tót 
nyelvet is művelni kegyesen engedi; to
vábbi tantárgyak gyanánt a latin, görög, 
mathematika és tei mészettudományokat 
jelöli meg.

Ezen kivánalmaknak a gyönge iskola- 
fenntartók nem tudván megfelelni, elkel
let határozni az egyesülést.

Megindultak a hosszú tanácskozások 
az irányban, hogy a három iskola egy 
egységes hatosztályu gimnáziumnak egye
sül Rimaszombat székhellyel. Az utolsó 
percben a sajógömöri lelkes és áldozat
kész fenntartók határozatát az ág. ev. 
Egyházmegye megsemisitette, igy csak 
Osgyán és Rimaszombat egyesülése te
remtette meg az iskolát,mely mint „Egye
sült Protestáns Gymnázium, az 1853. év 
október hó 11-én nagy ünnepség kere
tében megnyittatott és elhelyezkedett 
a rimaszombati ref. Egyház tulajdonát 
tevő egyemeletes épületben, melynek 
földszintjén a ref. elemi fiú iskola már 
régebben működött.

Az épület később két emeletre huza- 
tott fel, továbbá a szomszédos Tollasy 
féle telek is megszereztetvén, mai nagy
ságában megfelelt az akkori követelmé
nyeknek. Később a tornacsarnok is fel- 
épittetett és igy szolgált évtizedeken át, 
mígnem a Bodor István volt igazgató 
nagyfáradozásából és a magyar kultusz
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Onmukodo

mosószer
ezt látja a háziasszony min
den Persil dobozon. V á j jo n  

mitértünk "önműködő,, alatt? 
Ruhafőzés közben sok-sok 
oxygén-buborék képződik, 
amely tökéletesen oldja és 
e l t ávo l í t j a  a fehérnemű 
szennyét. Ha Persil-lel mos, 
kíméli c ruhát és leegyszerű
síti a mosás nehéz műveletét.

minisztérium hathatós segélyezésével fel
építhettük a Ferenczy utcai pompás, sok 
milliót érő gimnáziumi palotát.

Ennyi talán nem volt túlságosan unal
mas az öreg gimnázium történetéből!?

*Dr. Zehery ezután itteni iskolai életé
ből olvasott fel részben megható, de 
sokszor derűs visszaemlékezést.

Megemlékezett Kemény Bertalan ta
nítómesterről, aki a betűvetésre oktatta 
és akitől az első pofont kapta. Felidézte 
azután néhai Terhes Lajos, Polnisch Já- 
nor, Terray Gyula, Bodor István, Fábrv 
János, Miklovics György és Baksay Ist
ván felejthetetlen emlékét. Az élvezetes 
előadásban sok ismeretlen és humoros 
emlék vetődött fel, amit a hallgatóság 
nagy tetszéssel fogadott és az előadása 
végén az „Isten áldd meg a magyart" 
imaszerü kívánsággal lelépő kedves elő
adót zajos tapssal üdvözölte.

A megható látogatás után az öregdiá
kok újból menetté formálódtak és a te
m etőbe vonultak. Itt nemzeti szinü szal- 
laggal csokrokat helyeztek el az elhunyt 
tanárok sírjaira. Baksay István, Bodor 
István, Fábry János, Lenner Gyula, Pász- 
tory Gyula, Horváth Zoltán, Miklovits 
György, Szatmáry József, dr. Veress Samu, 
dr. Wallentinyi Dezső és Zachar Gusz
táv sirhantjaira kerültek az emlékezet 
virágjai. Az elhunyt diákok közül dr. 
Törköly Józ sef, Árvay G yörgy é s  Vályi 
István sírjaira tettek le virágcsokrot. A 
magyar hősiesség halottait tisztelte meg 
általuk a kegyelet!

A bucsuebéd.
Délben két órakor a Polgárikörben 

bucsuebédre gyűltek össze az öregdiá
kok. A Diák Szövetség nevében dr. 
Lukács Géza miniszteri titkár, szövet
ségi alelnök a következő beszédben bú
csúzott el a várostól és köszönte meg 
a felejthetetlen fogadtatást:

Mélyen tisztelt Hölgyeim  és Uraim!
K edves B ará ta im !

Amikor néhány évvel ezelőtt elsőiz 
ben vetődött fel az a gondolat, hogy 
Budapesten megalakítjuk a Rimaszom

bati Volt Diákok Szövetségét, rá kellett 
jönnünk arra, hogy ez az elgondolás 
akkor nem lett volna tökéletesen meg
valósítható. Nem lett volna tökéletesen 
megvalósítható, mert egyesületünk olyan 
lett volna, mint a gyermek anya nélkül, 
vagy mint a fészkéből kiüldözött madár, 
mert hiszen akkoriban kedves városunk
ban összejöveteleinket nem tarthattuk 
volna meg.

Azt hiszem, igazunk volt, mert azt a 
bensőséges melegséget, amelyet ennek 
az első találkozónknak Rimaszombat vá
ros közönsége biztosított, — nem pó
tolhatta volna semmiféle nagyvárosi fé
nyes külsőség.

Mi, akik mindannyian rimaszombati 
diákok voltunk, hosszú távollétünk alatt 
is szeretettel őriztük meg e kedves vá
ros emlékét és örömmel jöttünk ide 
vissza, ahová bennünket gondtalan diák
évek édes emlékei fűznek.

Örömmel jöttünk, szeretetet vártunk 
és itt szeretettel fogadtak bennünket. 
Bizonyság ez arra, hogy távollétünk 
hosszú évei nem múltak el nyomtalanul, 
mert hiszen kölcsönös ragaszkodás fűz 
össze mostan is bennünket.

Hálásak vagyunk a sorsnak, hogy 
idehaza szentelhettünk pár kedves órát 
boldog diákköri emlékeinknek és hálá
sak vagyunk mindazoknak, akik ezt a 
baráti találkozót részünkre lehetővé tet
ték.

Midőn a meleg fogadtatásért, a rend
kívül szives vendéglátásért és a sok-sok 
szeretetmegnyilvánulásért a Rimaszom
bati Volt Diákok Szövetsége, valamint 
egyenkint is mindnyájunk nevében, úgy 
a Város egész Közönségének, mint a 
Rimaszombati Polgárikör nagyérdemű 
Elnökségének és minden egyes Tagjá
nak, a rimaszombati gimnázium nagy
tekintélyű Tanári Karának és e gyö
nyörű ünnepség Rendezöbizottságának 
hálás köszöntünket kifejezem, emelem 
poharamat arra a fennkölt magyaros 
szellemre, amely e nemes város minden 
Polgárát a legádázabb cseh elnyomatás 
idejében is mindég áthatotta, éltetem ez 
ősi magyar város érdemdús Vezetőségét

GYÖNYÖRŰ VILLATELKEK
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és hiszem, hogy ez a barátság, amelyet 
most újra megpecsételtünk, nem fog 
megszűnni sohasem.

Ügy legyen !
Isten éltesse a mi kedves Vendéglá

tóinkat !
Rimaszombat nevében dr. Gabonás J á 

nos, a „falu jegyzője" köszöntötte a 
találkozó résztvevőit. Gondosan felépí
tett beszédét az alábbiakban közöljük :

Mélyen tisztelt Ünneplő K özön ség t 
K edves M agyar T estvérek !

A 20 évig tartott szenvedések é s  meg
próbáltatások ideje alatt, amikor az ide
gen imperium kegyeltjei tobzódtak az 
ünnepségekben és ünnepeltetésekben, 
nekünk, ennek a rimaparti kis város 
izig-vérig magyar lakosságának nem volt 
ünnepünk. Trianon jóvoltából mi arra 
voltunk kárhoztatva, hogy ökölbeszorí
tott kezekkel s némán türjük a hatal
mon lévők gyakran megismétlődő öröm- 
ujongásaii s különféle címen megrende
zett ünnepségeit.

Mélységes fájdalmunkban mi csak 
lélekben ünnepelhettünk, mert a haza
fias megmozdulásoknak s a hazafias ér
zés külsőleg is való megnyilvánitásának 
megtorlás, meghurcoltatás és sokszor 
börtönbüntetés volt a jutalma. Lelkűnkbe 
s szivünk legrejtettebb reteszeibe azon
ban nem nyerhettek bepillantást az ide
gen uralom mégannyira szemfüles, tit
kos besúgói sem. Szivünk oltárán évről- 
évre meggyujtottuk az emlékezés fáklyá
ját s kegyelettel áldoztunk a 48-as sza- 
badsághösök, a megdicsöült 13 aradi 
vértanú s világháborús hőseink emléké
nek. 2 0  éven át titkos imádságunkban 
kértük a Magyarok Istenétől a magyar 
Igazság mielőbbi diadalrajutását s kér- 1 
tűk az ő bőséges áldását legfőbb Vezé-1 
rünkre, Főméltóságu Kormányzó urunkra 
és jóságos szivéről ismert Főméltóságu 
hitvesére.

Most, hogy a trianoni bilincsek lehul
lottak kezeinkről, Istenadta jogunknál 
fogva, szabadon, szabad magyarok mód
jára ünnepelhetünk mi is.

Éppen ma hét hónapja annak, hogy a 
kétévtizedes elnyomatás alól felszaba
dultunk s a frisshajtásu m. kir. honvéd
ség bevonult városunkba. Kimondhatat
lan öröm s ünnepi érzés tölti be ma 
lelkünket, amikor ennek a történelmi: 
nevezetességű napnak a héthónapos 
határkövénél állunk s városunk falai 
között üdvözölhetjük testvéreinket, a 
volt rimaszombati diáknemzedéket, akik. 
az Élet országutján való vándorlásaik j 
közepette sem feledkeztek meg Tompa j 
Mihály, Blaha Lujza, Ferenczy István s j 
a szebb és boldogabb magyar Jövőért 
annyit harcolt dr. Törköly József váro
sáról. Nem feledkeztek meg arról, hogy 
valamikor ennek az ősi városnak a tu
domány, a műveltség, a hazaszeretet s 
a férfias becsületesség és egyenesség 
nemes értékeit kitermelő televényéből 
táplálkoztak, itt tanultak meg imádkozni 
és dolgozni s innen indultak el a nagy 
útra, az akkor még előttük ismeretlen 
Élet útjára. Örömkönnyek hullanak ma 
a rimaparti édesanya, az Alma Mater 
szemeiből, amikor magakörül láthatja a 
szélrózsa minden irányából köréje se
reglett, rég nem látott fiait, akik eljöttek 
Hozzá, hogy jóságos kezeire reáleheljék 
a megemlékezés, a hála és szeretet gyer
meki csókjait.

Ezen örvendetes és bensőséges talál
kozó alkalmából, mely a volt rimaszom
bati diákok testvéri ölelkezését, sziveik
nek összedobbanását s a város közön
ségének velük való együttérzését jelenti, 
Rimaszombat város k é p v i s e l e 
t é b e n  s szivem egész melegével kö
szöntöm az öregebb és kevésbbé öreg 
diáktestvéreket, különösen tisztelettel 
emlékezvén meg a körünkben megjelent 
vitéz kövecsesi Lukács Béla államtitkár 
ur Öméltóságáról, városunk kiváló szü
löttjéről és büszkeségéről.

Abban a szilárd meggyőződésben, hogy 
a mai találkozó csak kezdetét, csak ki
induló pontját jelenti a további, a jövő
beli diáklestvéri összejöveteleknek s 
Ígéretet téve arranézve, hogy Rimaszom
bat felszabadult magyarsága mindig sze
retettel fogja fogadni a körébe érkező
ket, úgyis mint öregedő rimaszombati 
diák s úgyis, mint szülővárosomnak egy
szerű napszámosa, Isten áldását kérem 
hazánkra, a Főméltóságu kormányzói 
párra, a m. kir. kormány tagjaira s az 
itt megjelent volt rimaszombati diákokra.

Hálásan köszönöm szives megjelené

süket s köszönetét mondok azért a me
leg érdeklődésért és szeretetért, mellyel 
ifjúságunk ezer- és ezer emlékét felele
venítő városunkat felkeresték és meg
tisztelték. Búcsúzóul vigyék magukkal 
utravalóul ennek a szép találkozónak 
felejthetetlen emlékeit s a mi szerete- 
tünket ápolgassák és tartsák azt ébren 
otthonukban a legközelebbi viszontlá
tásig.

Dr. Gabonás János beszédét a hallga
tóság nagy tapssal honorálta.

Végül Szakáll Zoltán főtitkár a rima- 
szombati idegenforgalom pártolására 
hívta föl a jelenlevőket. Azután kezde
tét vette a bucsuzkoáás. A percek órákká 
formálódtak és 6  óra után az öregdiákok 
nagycsoportjával kifutott a rimaszom
bati állomásról a különkocsi is. Ismét 
elballagtak tőlünk az öregdiákok, két 
szép nap felejthetetlen emlékeit vivén 
magukkal, de kedves emlékeket hagytak 
nekünk is, kik tudjuk, hogy most már 
gyakrabban fog ütni a viszontlátás 
órája.

A rendezés.
A gyönyörű ünnepség a kitűzött 

program szerint folyt le. Az Ég is ke
gyes volt öregdiákokhoz, mert az ünnep
ségekre szép,esőmentes időt adott. Hi
bát követnénk el, ha névleg nem sorol
nánk fel azoknak a neveit, akik a ta
lálkozó érdekében a legtöbbet fáradtak. 
Dr. Mihalik Dezső, Rábely Miklós és  
Veres István páratlan agilitással állottak 
a rendezögárda élén, akik közül Komá- 
romy Zoltán, Temják Pál, Fejes János, 
Derekas József, Szabó Károly, Stritzky 
Árpád buzgólkodtak a legtöbbet. Nem 
az ő hibájukon múlott a rendezés egye
düli szépséghibája, a szombati estebéden 
történt késedelmes ellátás. Ezt a körül
mények szerencsétlen összetorlódásaidéz- 
te elő. Az eredetileg 350 személyre ter
vezett estebéd a tizenkettedik órában 
mintegy 500 személyre duzzadt föl és 
szombaton késő délután — közbejött 
akadályok miatt — már nem lehetett 
megfelelő husmennyiséget szerezni. A 
hibát azonban — ha késve is — pótol
ták és igy minden rendbejött.

Dr. Groó Béla köszöneté.
Dr. Groó Béla fő o rvo s , a Diákszövet

ség elnöke ezúton mond szívből jövő 
köszönetét Rimaszombat lakosságának a 
szeretetteljes fogadtatásért, a zászlódi- 
szért és az önzetlen, szives vendég
látásért.

•

A krónikus feladata végétért. Az 
öregdiák-riporter fáradtan teszi le 
a tollat, amellyel a számára oly 
kedves feladatot megoldani igye
kezett. Még csak egy feleletet akar 
adni a találkozón megjelent összes 
öregdiákok nevében a Fábián igaz
gató szavaival hozzánk kérdéseket 
intéző drága Alma Materhez: eskü
szünk, hogy magyar hazánk hű 
katonái, kötelességtudó és köteles
ségteljesítő polgárai voltunk min
dig és maradunk örökre abban a 
szellemben, amelyben minket a 
rimaszombati főgimnázium felnevelt. 
A rimaszombati öregdiák büszkén 
vallhatja a költővel: „Megcseleked- 
tük, amit megkövetelt a haza!“

— ri.

Értesítés.
Többek érdeklődése folytán közöljük 

a nagyérdemű közönséggel, hogy a hő 
sök emlékbizottsága az emlékmű minél 
előbbi felállítása érdekében mindent 
megtesz, ha mégis nehézségek vannak 
a felállítás körül, azt a rendkívüli ese
mények okozzák. Hogy mindenről, ami 
ezzel kapcsolatos, a közönség tudomás
sal bírjon, meghívjuk a hősök emlékbi
zottsága összes választmányi tagjait, je
lenjenek meg e hó 19 én, hétfőn este 
18.30 (félhét) órakor a városháza tanács
termében, ott az elnökség mindenre 
kiterjedő pontos felvilágosítást ad és 
ismertetni fogja az egyes hatóságokkal 
folytatott levelezést és tárgyalásokat.

Az emlékbizottság nevében:
Márkus László Sichert Károly

főtitkár. Ugyv. elnök.

Béke sziget.
Még Ilyen is van. Talán ez is csak 

napi egy órára, amikor elpihen 3  tüle
kedés, a verseny s külön kicsinyes ér
dekek nem szabadítják fel az alvó fúriát. 
Itt nem kell hadakozni a nagyobb darab 
kenyérért, mert itt egyformán mérik 
az adagot. Itt nem szabad acsarkodni 
az érvényesülésért, itt megbüntetik azt, 
aki utánanyul a más kenyerének. Van 
itt is, ki kenyerének csak a puha belét 
csipegeti először, a keményebb hajra 
csak akkor fanyalodik, ha a puhája már 
elfogyott. Van aki hús mellől félrelök- 
dösi a rizst és a salátát s a húst maj
szolja csak boldog elégedetten. A ma
gáéban válogat, van miben, nem kell 
a szomszédjától elvenni, elcsalni, 
elhazudni a jobb falatot. Békésen meg
férnek egymásmelleit, irigység, érvénye
sülési vágy nem veti felszínre a bent 
szunnyadó rut emberi indulatok szeny- 
nyes hullámait. Szerétéiből és megértés
ből virágzott ki a békének e boldog 
szigete.

Milyen jó itt I
Elnézem a lehajtott kis fejeket. Szőkék, 

barnák, gesztenyeszinüek s bent a hajón, 
a csontokon belül most bizonyosan 
csak egy érzés, egy gondolat rögződik : 
a jóllakottság boldog tudata.

Mikor négy hónappal ezelőtt a Nap
közi otthon megnyitásán végignéztem 
az első ebédet, sápadt kis arcok hajol
tak a tányérok felé s bizonytalan, fél
szeg kis mozdulatokkal vitték éhes szá
jukhoz az ételt. A tekintetük ide-oda- 
röppent, mint megriadt madár s a várat
lan öröm izgalma reszketett vézna kis 
karjaikban. Talán a tegnapok éhes dele, 
talán a holnapok bizonytalansága, a 
terülj asztalkám mese álmából valóság
ra ébredés félelme ?

Most kipirult, barnára sült arcocskák 
mosolyognak s minden mozdulatukban 
öntudatos biztonság feszül.

A fiukat már lenyurgitotta a fotball 
harcok tavaszi láza, de bronzszinü ar
cukon nevet az élet és az egészség.

Elgondolkozva nézem a kedves képet. 
A boldogság, a megelégedettség, a sze
retet megszentelt szigete ez. A nyitott 
ablakon át simogató szellő és sugárözön 
árad s minden arcon az öröm mosolya 
fénylik.

Mint amikor sötétfelleg borítja el a 
napot, a lelkemben felviharzik a félelem. 
Jajj, ezek a tiszta gyermeklelkek, melyek 
most boldog békességben ülnek egy
másmelleit, egyszer, ha emberekké ser- í 
dűlnek, ádáz ellenségként állnak majd 
szemben egymással. Amikor nem lesz 
egyformára szabva a kenyér s nem egy
formán térit asztalt az élet. Az örök 
átok, mely ezer év óta véres ostorral 
veri szét az akol nyáját, szembeállítva 
egymással a testvért, az apát és fiút,

] hogy tipró dühhel marja ki egymás 
szájából a koncot. Jajj, hányán vannak 
közöttük, akiknek lelkében már elvetve 
a végzetes örökség magva? Ez? vagy 
az? És melyiket borítja el az élet viha
rának szennye, melyet embertestvérlel- 
kek sötét zugaiból vet felszínre a vélet
len alkalom? Lesz, aki elesik, de lesz-e 
csak egy, aki segítő kézzel nyúl felé, 
hogy felemelje? És hányán lesznek, kik 
vijjogó kárörömmel lökik a mélységbe 
és megrugdalják a halottat, akit azelőtt 
szívesen simogattak.

Állok a nyitott ablaknál, elfordulok, 
hogy elűzzem az ijesztőrémet. Kint gólya 
száll el a házak felett. Megreszketek. 
Mint éles tőr, hasit belém a fájdalom. 
A Tompa Mihály gólyája ! Felelet az én 
kavargó gondolataimra? Szeretném meg
állítani, szeretném visszahívni, szeret
nék valamit üzenni, valami szebbet, job
bat, újat... Nem lehet I A régi üzenetet 
viszi..., viszi... a száz, az ezer éveset. 
Kinzottan nézem, amint eltűnik messze 
s lelkemet hasogatja a fájdalom, üssze- 
szoritom a számat, nem akarok sírni, 
itt nem ! Itt béke van és boldogság és 
áldozatos szeretet, amit Magyar a Ma
gyarnak ajándékozott.

De Tompa lelkének megrázó gyásza 
bennem reszket. Bronz alakja, mint fel
kiáltó jel, mint örök intelem áll őrt 
szülővárosa felett. Óh ! ha ez az érc 
megtudna szólalni I Ha kiáltani tudna, 
hogy régi s mindig megújuló fájdalmak
tól megreszkessen a föld és az ég ! Ki
kelt sírjából a múlt s uj életre keltek 
az átkos szellemek. Látod-e, Tompa 
Mihály? Ünnep rontok járnak a lábaid 
előtt, hogy sárral és szeméttel szórják i

tele az örömvirágok fehér szirmait s 
beteg szadizmussal döntsék halomra 
felszabadult lelkek imádságos reményét. 
Akkor is itt voltak, mikor üszkös ro- 
mokfelett szálltak a gólyák, hogy lel
kűk poklával még sötétebbé tegyék a 
nagy tragédiát. De mindig kimaradtak 
abból a tiszta harcból, abból a közös
ségből, mely csendben, de kitartással 
és nem szűnő hittel munkálta a jobb 
jövendőt. Sötét, rejtett zugokból előtör
nek, felmerülnek az ismeretlenség ho
mályából, törtetni kétes célok felé. Miért 
rajtunk ez az örök átok? Miért nem 
tudunk összefogni egyakarattal ? Miért 
fenyegeti iskolás gyermek a tanítóját 
azzal, hogy beárulja s elveszi szájától a 
mindennapi kenyeret? Tiszta lelkekbe 
beleoltva már a bosszú mérge, magába 
hordja a testvérharc álnok fegyverét. 
Miért? miért? Hol itt a hiba? hol a 
bűn ?

Ki lát bele az emberietekbe? Ki 
tudja eldönteni, megismerni, megmérni 
a más érzelmeit? Az igaz, mély érze
lemnek nincs hangja, a legkeserübh 
könnyek befelé hullnak, égetnek, fájnak. 
A csendes munka, amit hittel végzünk, 
áldott s nem az, amit hangos hejehujá- 
val lobogtatunk a világ elé, mások el
folyó vére felett. Nekünk pedig dolgozni 
kell, de gyűlölettel és árulással nem 
lehet jövőt építeni ! Nivellálni kell az uj 
életet! Kiirtani a letekből a felburjánzö 
káros gyomot, ha tűzzel, ha vassal s 
utánanézni, nem ég-e valahol a ház 
sarka?, nincs-e valahol valami szemét 
a portája körül annak, aki a mások 
ajtaja előtt söpörget? Mások életében 
vájkálni, mások felett Ítélkezni csak 
annak lehet, aki bűn nélkül való. És 
annak, aki ugyanazt az utat járta, tövi
seken, bozóton, rettegéseken és könnyek 
árján jutott idáig.

Az élet megy a maga utján, az em
ber vele sodródik s megállni nem lehet. 
A végzet felemel, de le is sújthat s aki 
nem igaz utón törtet előre, az könnyen 
eltéved. A pillanatnyi siker bódit, de nem 
hoz tartós örömet. Mert Ítél az é let! 
Egyszer mindenki megkapja a méltó 
bért, mert eltakarni lehet az igazságot, 
de megölni soha !

Még mindig arra néztem, amerre a 
gólya elszállt s vitte magával a régi, 
régi tragédiás üzenetet.

Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott

Ámen.
Zengtek a kis gyermekhangok s a 

sok kérdés, kétkedés és fájó érzés el
pihent. Rácz Jenőné búcsúzott a gyer
mekektől és búcsúzott tőlünk is. Ahol 
ő járt és amit ő mondott, ott és abban 
testvéri ölelés volt, üzenet és biztatás. 
De sok helyet kellene még bejárnia, 
hogy elhintse a szeretet magvát s bele- 
rögzitse a lelkekbe az igét: „Magyar a 
Magyaiért!“

Holéczyné J. Ilona

H Í R E K
Ilyenkor, érettségi előtt

fogadalom írásában sercegnek az iskolai 
dolgozatokban elkopott, rozsdás diáktollak.

Az Alma Maternak mihamar bucsutmondó 
maturandusok vígan firkantják alá nevüket 
a határozott, komolyhangu írásra, melyben a 
diákbarátság fenntartására s a tízéves ta lá l
kozón megjelenésre tesznek meggyőzö- 
déses, erős fogadást kivétel nélkül mind
annyian kik az iskola padjaiból kikerülve, 
szerteszélednek az Élet labirintusának kacs- 
karingós utjain.

A fiatalság gondtalanságával, az ifjúság 
könnyelműségével, örömös vigsággal teszik 
a súlyos fogadalmat s talán egyikük sem 
gondol arra, hogy a diákbarátságot valóban 
továbbra Is fenntartják-e, tizesztendő múlva 
vájjon tényleg találkoznak-e? Kabátotok 
hajtókáján monogramos zöldszalagot viselő 
fiuk, gondoltok-e erre?

Hiszltek-e, hogy a diákbarátság egy élet
re szól s nem fog érni csalódás benneteket? 
Nem érzltek-e, hogy a stréberség ott lesel
kedik máris az életbevezetö ut elején rátok 
s undok karmai közé juthat nem egy közü- 
letek ?

Ezekre a kérdésekre Ti nem válaszolhat
tok, minderre csak a Jövö adhat feleletet.

A Jövő, melynek kapuja most tárul ki 
előttetek, a Jövő, melyet ma rózsaszínben 
láttok s reménységgel telten röppen a telke
tek feléje.
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Nyaraljunk a szép magyar tengernél. utazájen felvilágosítást és prospektust bármelyik 
_ utazási vagy menetjegyirodánál.

Vegye igénybe 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 menetieevirodáiban 
(ÍBISZ) és a Hangya Szövetkezet fiókjaiban. 1

Öltöztessétek sziveteket a Jóság és Sze-j 
retet palástjába, őrizzétek, féltön dédelgessé
tek, óva gondozzátok telketek nemességét s 
akkor óh, akkor szent lesz, erős lesz foga
dalmatok, az Élet rozsdája nem marja föl 
telketek tisztán ragyogó aranyát s nem lesz 
esalódástok egymásban, a Gaudeamus igi- 
turt vagy a Ballag már a vén diákot tele 
tüdővel, harsogva éneklő, életpiros-arcu, 
kedves magyar f iuk. . .

^Irous.

Kedves Öregdiák-Testvérek !
A szivünknek örökre kedves, lelkűnk

ben mindhalálunkig élő diákbarátság é r 
zésszálad erősebbé, szorosabbá fon ó  első  
rimaszombati o rsz á go s diáktalálkozó f e 
lejthetetlenül szép esem ényeit megörökítő, 
azokról rész letesen  beszámoló mai szá
munk — a rendező diák szövetség elnök
ségén ek  erre vonatkozó kívánságára is 
— bekopogtat Hozzátok, egyrész t, h o g y  
annak átolvasásáva l újra átéljétek a ta
lálkozás kétnapos, f e n s é g e s  ünnepének 
minden sz ép ség e s  mozzanatát, másrészt, 
h o g y  a mindannyiunknak b ecses  é s  drága, 
az életberöppenésliez szárnyainkat bon 
toga tó, növelő, erősítő ö r e g  Alma Matert 
h ű s ég g e l  m egőrző rimaparti város ma
g y a r  sa jtóorgánum a, az id egen  já rom 
ban élés alatt az anyatestről ieszakitott 
felvid ék i m a gya rsá g érdekvédelm ét ren 
dületlen n em zethü séggel szolgáló, mind 
v é g i g  g e r in ce s  és bátorhangu  „Gömör“ 
az itteni volt diákok és  az ö r e g  diákvá
ros közötti kapcsolatok m egterem tésére, 
a lelki együ ttérz és istápoldsára é s  kimé 
lyd ésér e  a leh etőséget, sziveink össze- 
dobbanásának állandóvá tételére az al
kalmat m egadja .

Tesszük ezt azon hiszemben, h o g y  
mindezt Ti is akarjátok. Ti ts vágytok  
erre. hiszen a gondokkal telitett életben, 
ébren és  álomban hányszor, óh hányszor 
röppent é s  szdlldos ezentúl is telketek ide, 
a kacskaringós, szőkevizii Rimapartjára, 
hol életetek legszebb éveit éltétek, a go n d  
tálán ifjú sá g leggyön yörű bb  napjait töl
töttétek. Ide, ahol annyi lélek- és  tudás
kincset gyű jtögettetek , ide, ahol sz ivete
ket nem es érzésekkel telítettétek, ide, ahol 
sz erete tte nyiladozott tiszta fiatalságotok .

Nyújtsátok hát kezeteket felénk, kedves 
Öregdiák T estvérek ! K ézfogásunk tegy en  
m agyarosan  erős, örökszerzödést m eg- 
p ecsé ilö en  szoros !

A kiadóhivatal által az elő fiz etés cé l 
jd ra  ide mellékelt csekklapot ne dobjátok  
el. L egyen az jó tszo lgá ló , erő s k éz fogá 
sunk m egtevésének  alkalmas eszköze, bi 
zonyságtételiil arra, h o g y  minden batyii 
öregd iák  lelke itten időz, itt mulatozik 
nálunk s  a „Gömöru-t m indegyitek h e
tenként szeretettel várja és  kedves ven
dégként látja.

Szeretettel köszöntünk Benneteket, ked
ves Öregdiák- T estvéreink!

A „Gömör“ Szerkesztősége :
• Márkus László

főszerkesztő.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós 
Kormányzó Úr Öfőméltósága szüle
tésnapja alkalmával az Egyesült Magyar 
Párt rimaszombati helyi szervezete a 
rimaszombati járási szervezettel együtt 
vasárnap, folyó hó 18 án d. e. 11 kor a 
városháza nagytermében ünnepi ülést 
tart, amelyre a hivatalok képviselőit 
ezúton hivja meg a Pártvezetőség.

Istententisztelet. A róm. kát. tem 
plombán a Kormányzó ur születése 
napján, folyó hó 18 án, vasárnap dél 
elölt háromnegyed 11 órakor lesz meg
tartva a hivatalos hálaadó istentisztelet.

A rimaszombati ref. egyház Kor 
mányzó Úr Öfőméltósága születésnapja 
alkalmával folyó hó 18 án, vasárnap d. 
e. 10 órakor a ref. templomban hálaadó 
istentiszteletet tart, amelyre a hatósá
gokat és hivatalokat, valamint a nagy- 
közönséget tisztelettel meghívja az egy
ház elöljárósága.

Orvosi kinevezések. A m. kir. bel
ügyminiszter a felvidéki ügyek tárca- 
nélküli miniszterével egyetértve a rima- 
szombati m. kir. állami kórházhoz dr. 
j ék ey  Balogh Adámot a sebészeti osz

tály főorvosává, dr. Kerekes Ferencet a 
belgyógyászati osztály főorvosává, dr. 
Baráth Károlyt, dr. Gergely Kálmánt, 
dr. Kádár Magdát, dr. Pazár Dénesi és 
dr. Rákos lónál alorvosokká ideiglene
sen kinevezte. — A rimaszombati kór
háztól dr. Bender Ferenc orvos Mun
kácsra, dr. Nagy Margit orvos pedig 
Ungvárra neveztettek ki. — A rima
szombati magyar kir. állami gyermek- 
menhelyhez dr. Breyer Gyula budapesti 
egyetemi tanársegédet igazgató-főorvos
sá, dr. Kocsiczky Lajost pedig intézeti 
orvossá nevezték ki.

Gondnoki kinevezés. Bodonyi Antalt 
a rimaszombati állami gyermekmenhely- 
hez gordnokká nevezték ki.

A hazatért Balogpádár nagy ün
nepe. A márciusi határrendezés során 
az anyaországhoz hazatért Balogpádár 
község junius 4-én nagyszabású ünne
pély keretében adta át Szent-Ivány Jó
zsef országgyűlési képviselőnek és dr. 
Baráth László ügyvédnek a díszpolgárrá 
választásukról szóló okleveleket. A meg
jelenésben akadályozott Székely Ferenc 
központi pártitkárnak az oklevelet kü 
lön adják át. Az ünnepi beszédet a köz 
ség lelkipásztora, Bándy György inon 
dotta, kiemelve a három díszpolgárnak 
a csehszlovák megszállás és különösen 
a novemberi határmegvonás és a már 
ciusi visszacsatolás idején kifejtett elé
vülhetetlen érdemeit, amiknek elisme
réséül választotta meg mindhármukat 
Balogpádár első polgárainak. A diszok-

hatva köszönték meg Balogpádár ma
gyarságának ragaszkodó hűségét. — Az 
ünnepély a Himnusz hangjaival ért vé
get, majd az iskolában rendezett köz
ebéddel fejeződött be.

A Felvidéki Általános Magyar Taní
tóegyesület Gömör- Nógrád Megyéje 
junius 19-én, hétfőn d. e. 10 órakor 
Rimaszombatban a Polgárikör nagytermé
ben tarja évi rendes közgyűlését. A tárgy- 
sorozatban Réffy Ernő dr. kir. tanfelü
gyelő időszerű kérdéseket ismertet és 
Argay Rezső az uj oivasás-tanitási 
módszert méltatja.

A gimnazisták tornaünnepélye. A
rimaszombati magyar kir. gimnázium 
ifjúságának szokásos évvégi tornaünne
pélyét f. hó 18-án, vasárnap d. u. 3 
órai kezdettel tartják meg a gimnázium 
udvarán, a következő programmal : 1. 
Az ifjúság elénekii a magyar Hiszek
egyet. 2. Az ifjúság eskütétele a zász
lóra. 3. Az első magyar tornaünnepélyt 
méltatja: dr. Sárkány O. tanár. 4. 1—IV. 
oszt. lányok ritmikus gyakorlata kariká
val zenére. 5. VI— Vili. oszt. fiuk sza
badgyakorlata zenére 6. 1 Vili. oszt. 
lányok ritmikus gyakorlata zenére. 7. 
Volleyball döntő a VII—Vili oszt. csa
patai között. 8. Kézilabda döntő a VII— 
Vili oszt. csapatai között. 9. Atlétikai 
döntök a 100 és 400 méteren rudugrás- 
és gerelydobásban. 10. Triatlon katonai 
járőr verseny 3000 m-en. A tornaünne
pélyen a gimn. VI. VII. és Vili. oszt. 
fiuk és az 1—Vili. oszt. lányok vesznek 
részt, Mándy Antal rendezésében. Belé
pődíj tetszés szerint, adományokat a 
tornaterem felszereléseinek kiegészíté
sére köszönettel fogad az igazgatóság. 
Az igazgatóság a t. közönséget kéri, 
hogy a felszabadulásunk óta első ifjú
sági tornaünnepélyen minél nagyobb 
számban megjelenni szíveskedjék.

Meghívó, A rimaszombati m. kir. áll. 
polg. iskola tanuló-ifjusága a tanári kar 
vezetésével folyó hó 19-én y 25-kor az 
iskola tornacsarnokában évzáró ünne
pélyt rendez, melyre a mélyentisztelt 
szülőket, iskolákat, hivatalokat, egyesü
leteket és ismerősöket ezúton tiszte
lettel meghívja az igazgatóság.

Iparosköri közgyűlés. A rimaszom 
bati iparoskör rendes évi közgyűlését f. 
hó 11-én délután a tagok nagy érdek
lődése mellett tartotta meg. A közgyű
lésről részletes referádát, — anyagtor
lódás miatt, — csak jövő számunkban 
adhatunk.

Síremléket dr. Veress Samunak I A
Rimaszombati Volt Diákok Szövetségé
nek találkozóján merült fel az eszme,

hogy a főgimnázium néhai, kedves emlé
kezetű igazgatójának, dr. Veress Samu
nak sirhantjára diszes emlék állitassék. 
Az e célból megindított első gyűjtés 
szép eredménnyel járt, a nemes célra 
szóló adományok a Diák Szövetség itteni 
megbízottjának, dr. Mihalik Dezső vár
megyei főügyésznek címére juttatha
tók el.

Megállapították az uj villamosáram 
díjszabást. Május 1 -töl a felszabadult 
területen lévő áramszolgáltató vállalatok 
már 17‘14-es kulccsal számítanak. Esze
rint a világítás 60 fillér, motorikus 35 
fillér, háztartási vasalás és főző célokra 
20 és 12 fillér lesznek. Minden más 
kedvezmény is ehhez igazodik. Ezen 
ügyre még visszatérünk.

Nemzeti Hitelintézet rt. rimaszombati fiókja
Deák Ferenc utca 17.
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K ö z p o n t :
B u d a p e s t ,  VI., Vilmos császár u. 25. szám.

Elfogad betéteket könyvecskére és folyószámlára, leg
magasabb kamatozás mellett és visszafizet azonnal, min
den előzetes felmondás nélkül, bármilyen összeget.

■
Az általunk kiállított takarékbetéti könyvecskékre akár 
budapesti központunk, akár az ország különböző vidé
kein lévő 19 fiókintézetünk, költségmentesen teljesít ki
fizetéseket és elfogad befizetéseket.

Halálozás. Nagy Lajos nyug. fogházőr 
neje szül. Hasko Julianna 64 éves ko
rában f. hó 15-én, hosszú szenvedés 
után városunkban meghalt. Temetése 
f. hó 17-én délután lesz.

— Hősök emlékünnepe Tamásfalán.
Rimatamásfala az elmúlt vasárnap ke- 
gyeletes ünnepséggel emlékezett meg a 
világháborúban elesett hőseiről. A köz
ségben felállított hősök emlékoszlopát 
már kora reggel gyönyörű virágkoszo- 
rukkal feldíszítették, majd a déli órák
ban a tiszti küldöttség, katonaság, egy
házak és hivatalok képviselői, az isko
lások és a szép számban kivonult la
kosok jelenlétében megkezdődött az ün
nepség. A Himnusz eléneklése után Va- 
dady Sándor tanító mondott gondola
tokban mély ünnepi beszédet. Utána 
Zsíros János, Michna Sarolta és Andrik 
Valika az iskolások nevében emlékeztek 
meg az elesett hősökről és helyeztek el 
egy-egy virágcsokrot az emlékoszlop ta
lapzatára. Az ifjúság hódolatát és háláját 
Karínét Piroska és Szepessi Pál tolmá
csolták. A hazáért elesett hősök és baj
társak emlékezetére vitéz Peinlich Béla 
őrnagy a zászlóalj h. parancsnoka a m. 
kir. honvédség nevében mondott beszé
det és megkoszorúzta a hősi emlékmű
vet. A község elöljárósága és a rima- 
szombati frontharcosok koszorú elhe
lyezése után a megjelentek elénekelték 
a Szózatot és a magyar Hiszekegyet. 
A szép és kegyeletes ünnepséget a ki
vonult csapatok diszmenete zárta be.

Korabeli

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

Megtalálták a Pasa-kerti alagutat?
Megjelent szerkesztőségünkben Medzi- 
hradszky Péter nyug. tanár s a követke
zőket adta elő: „Az 1881. cv tavaszán 
a szabadkai malom mellett levő „Pasa
kért" két dombja egyikének mélyedésén 
petrifikált buzaszememket találtam, me
lyeket Fábry tanáromnak, a Gömörme- 
gyei Muzeum alapitójának adtam át. A 
török ugyanis e helyen 1552 óta lakott. 
1593 november 11-én Rusztán pasa a 
császári és magyar seregek (Tiefenbach,

Báthory, Forgách stb.) elöl alauguton 
keresztül a Papharaszt-ba menekült, 
honnan a következő év őszén Lopocsy 
és Zorkóczky rimaszombati polgárok ro
konához, a török szultánhoz vitték.— A 
f. évi április végével a szabadkai ma
lomban lakó Kamugyan mezőőrnek 
ajánlottam: próbálna az általam megje
lölt 3 helyen ásni. Meglepő eredmény ! 
a Rima jobb oldalán boltíves kijárat, 
melynek folytatása van a Rima bal olda
lán ott, ahol egy nagyobb mélyedés ész
lelhető. Ez volt ama alagút, melyen ke
resztül Rusztán a Papharasztba mene
kült. A másik két hely 80—80 cm. szé
les s ugyanannyi magas bejáratú az 
egyik dombba. Ezek szélén emberi cson
tok, cserép". — Mindezt az illetékes té
nyezők figyelmének felhívása céljából 
közöljük.

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

Kár szenvedni, az Aspirin-tabletták 
megszüntetik fájdalmait. Minden tablet
tán és csomagoláson a „Bayer"-kereszt 
látható, ez szavatol a tabletták valódi
ságáért és hatékonyságáért. — Aspirin- 
tabletták csak gyógyszertárban kaphatók.

C E I I T A L
a tökéletes

b e f ő z ó h á r t y  a
Sárga borítékban 1 

Világmárka! Olcsó 1
F R E U D  A D O L F  -B u d a p e s tv ”
Alapítva 1908.

Vadász-utca 38. 
Telefon: 11-85-43.

Tüzoltóegyesület közgyűlése. A hely
beli önkéntes tüzoltóegyesület pénteken, 
f. hó 16 án este tartotta közgyűlését a 
városháza tanácstermében, Kéry István 
elnök vezetése mellett. A közgyűlés iránt 
a lehető leglanyhább érdeklődés nyilvá
nult meg a tagok részéről. Kéry István 
lelkeshangu elnöki megnyitója és jelen
tése után felolvastatott a multévi köz
gyűlés jegyzőkönyve, majd Tóth Ernő 
pénztárnok ismertette a zárszámadást, 
elnök pedig a f. évi költségvetést, mig 
az uj alapszabályokról Szabó Károly tit
kár referált s ő olvasta fel a parancs
noki jelentést is. Mindezek elfogadása, 
tudomásul vétele és elintézése után úgy 
a munkájukat lelkiismeretesen, önzetle
nül végző elnökségnek, mint Mándy An
tal ügybuzgó parancsnoknak és a derék 
tűzoltó gárdának jegyzőkönyvileg fejezte 
ki köszönetét és elismeréséta közgyűlés.
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Lelkész) értekezlet. A gömör-kishonti 
evang. esperesség lelkészei Tornaiján 
tartott gyűlésükön megalakították az es- 
perességi lelkészegyesületet s megvá
lasztották elnökké Baráth Károly rima- 
szombati, jegyzővé Ivanics Béla kunta
polcai lelkészt. — Egy lelkészegyesületi 
könyvtár összeállításával megbízták Var
ga Sándor rozsnyói lelkészt. E könyv
tárban elsősorban elhelyezést nyernek a 
20 éves csehszlovák uralom alatt a meg
szállott területen megjelent evang. egy
házi folyóiratok, röpiratok, könyvek s 
olyan egyházi dokumentumok, melyek 
az ev. egyház húsz évi küzdelmes múlt
jára fényt vetnek. — Az értekezlet az 
egyházmegyei közgyűlés idejét julius hó 
10. és l l- ik  napjaira tette és Smid Ist
ván főesperes javaslatára Rimaszombat
ban tartja meg.

Kedves Szerkesztő Ur,
kisvárosunknak nyári sport és szabad
téri fürdés üzésére egyetlen alkalmas 
helye a volt strandfürdő volt. Nem te
kintve kezdetleges kivitelét és egyéb 
hibáit, Rimaszombat közönségének igé
nyeit ugy-ahogy mégis kielégítette és a 
nyári kánikula idején a város apraja- 
nagyja szívesen kereste fel.

A júniussal együtt beköszöntött nyári 
időjárás az úszás és napfíirdözés ba
rátait már kicsalta a Rima mellé, azon
ban ezek elé kellemetlen és szomorú 
kép tárult: a tavaszi áradások által 
megszaggatott Rima mellett semmi sem 
mutat arra, hogy a strandfürdőt az idén 
használhatjuk. Hallani egyet-mást a vá
ros terveiről, állandó és korszerű strand
fürdő építéséről, azonban ezek kivitelére 
az idén már valószínűleg nem kerül sor, 
pedig ezt a kérdést gyorsan meg kell 
oldani.

A strandfürdő látogatói tapasztalatból 
tudják, hogy ennek az üzemnek a fenn
tartása mennyit jövedelmezett annak ide
jén a cseh katonaságnak. Nem gondol 
a városi vezetőség, a helyőrség vagy 
akár valamelyik tőkeerős magáncsoport 
arra, hogy ideiglenes alakban, a végle
ges szabadtéri fürdő elkészültéig, fel
építsék a nagy hiányt pótló és a szóra
kozási igények kielégítésén túl üzleti 
szempontból is egész biztosan kifize
tődő strandfürdőt?

Sok más hasonló gondolkozásu em
berrel együtt kíváncsian várja a fejle
ményeket. Egy tanácstalan napkedvelö.

Iskolai hírek ^
Szülök figyelmébe!

Az Irgalmas Nővérek vezetése alatt 
álló r i ma s z omba t i  „Széman Intézet" 
megnyitja a rég óhajtott 2 éves női ke
reskedelmi szaktanfolyamot. — Beiratá
sok junius 20—30-ig. — Az intézetben 
fiatal tanuló leányok, vidám gyermekek, 
kedves otthonra találnak szeptember 
1-től. Napsugaras, otthonosan berende
zett termek, tágas udvar, szép kert vár
ják szeretettel az uj lakókat.

Az Internátusbán nemcsak kercske- 
delmisták, de más iskolába járók is fel
vétetnek. — A kedves szülők felvilágo
sításért forduljanak az Intézet főnöknő
jéhez Rimaszombat, Széman Intézet.

Beiratások
a rimaszombati gimnáziumba

Az 1939—1940. iskolai évre szóló be
iratások j u n i u s  hó 26—27-ik napjain 
tartatnak meg.

Az a tanuló, aki az 1. osztályba akar 
beiratkozni, illetve más gimnáziumból 
akar a rimaszombati gimnáziumba át
iratkozni, köteles atyja, anyja, vagy 
gyámja, esetleg azok felnőtt megbízottjá
nak kíséretében megjelenni. — Okmá
nyait (születési anyakönyvi kivonat, előző 
tanulmányok elvégzéséről szóló bizo
nyítvány, himlőoltási, 12 évnél időseb
beknél ujraoltási bizonyítvány) mindenki 
hozza magával.

A gimnázium I. osztályába csak a 
nyilvánosjogu népiskola negyedik osztá
lyát sikerrel elvégzett, életének 10-ik 
évét már betöltött, de a 13-ik évét még 
túl nem haladott tanuló vehető fel.

Leánytanuló csak kivételesen és  csak 
magántanulónak  vehető fel a tankerületi 
kir. főigazgató engedélye alapján. Erre

Gömör

vonatkozólag részletesebb felvilágosítá
sokat az igazgatói irodában kaphatnak 
az érdeklődők.

Gimn. igaz ga tósá g.

Beiratások a rimaszombati 
m. kir. áll. polgári iskolába
j u n i u s  hó 20—21-én lesznek, délelőtt 
8 —12-ig, délután fél 3—5-ig.

A vall. és közokt. ügyi miniszter ur 
amikor a visszacsatolt felvidék polgári 
iskoláit középiskolává alakítja át, a fi
zetendő dijakat a legnagyobb méltá
nyossággal átmenetileg az anyaországi 
dijak 50“/c-ában állapítja meg. Eszerint 

felvételi dij 1'25 P. 
tandíj . . 20'— P. 

mely utóbbi a tanév folyamán 8 egyenlő 
részletben fizethető.

Teljes dijat a tanulóknak csak 20'Vo-a 
fizet.

Igazolt hadiárvák és hadirokkantak 
gyermekei, ha jeles és jó előmenetelitek, 
sem tandijat, sem felvételi dijat nem fi
zetnek.

Szegénysorsu és érdemes tanulók szin
tén különböző fokú kedvezményben ré
szesülhetnek.

A polgári iskola I. osztályába az elemi 
iskola sikerrel végzett IV-ik osztályából 
lép a tanuló. Szülője kíséretében jelen
jen meg és hozza magával: szül. anya
könyvi kivonatát; Értesitőkönyvecskéjét; 
ujraoltási bizonyítványát.

Az igazga tósá g.

A  k ö z é p o sz tá ly b e li  i f ja k n a k  a  k e re s 
k ed e lm i p á ly á k  fe lé  ir á n y ítá s a .

Kereskedelmi tanulmányi ösztöndijak.
A miskolci Kerületi Kereskedelmi és 

Iparkamara felhívja az érdekeltek figyel
mét arra, hogy a kereskedelem-és köz-1 
lekedésügyi miniszter ur a középosztály
beli ifjaknak a kereskedelmi pályák! 
felé irányítása érdekében

1. a hazai fiú felsőkereskedelmi isko
lák I. évfolyamaiban rendszeresített 50 
tandíjmentes helyre,

2. a középiskolát végzettek részére 
szervezett egyéves kereskedelmi szak- 
tanfolyamokon rendszeresített 10 tan
díjmentes helyre.

3. a Budapesti Kereskedelmi Aka
démia keleti kereskedelmi szaktanfolya
mán rendszeresített 5 tandíjmentes 
helyre

az 1939/40. iskolai évre nyilvános 
pályázatot hirdetett.

E tandíjmentes helyekre vagyontalan 
szülők fiúgyermekei pályázhatnak és
pedig az 1. alattiakra olyanok, akik a 
középiskola (gimnázium, reálgimnázium, 
vagy reáliskola) négy osztályát az 
1938/39. iskolai évben jeles, illetőleg jó 
eredménnyel végezték, a 2. alattiakra 
olyanok, akik valamely középiskolában 
(gimnázium, reálgimnázium, reáliskola) 
az 1938/39. tanévben jeles, illetőleg jó 
eredménnyel érettségi vizsgát tettek, a
3. alattira pedig olyanok, akik valamely 
hazai fiú felsőkereskedelmi iskolában 
az 1938/39. tanévben jeles, illetőleg jó 
eredménnyel érettségi vizsgát tettek, 
vagy a középiskolát végzettek részére 
szervezett egyéves kereskedelmi szak
tanfolyamot az 1938/39. tanévben jeles, 
vagy jó eredménnyel elvégezték és az 
élő nyelvekben — az 1. és 2. alatti 
pályázók még a mennyiségtanban is — 
lehetőleg jeles, de legalább jó osztály
zatot nyertek.

Az 1. alatti 50 felsőkereskedelmi 
iskolai tandíjmentes hely a beiratási dij 
fedezése, valamint a tankönyvek és Író
szerek beszerzésének megkönnyítése 
céljából évi 120—120 pengő tanulmányi 
segély engedélyezésével van egybekötve. - 
Azok az ifjak, akik ezen tandíjmentes 
helyeket és az ezekkel egybekötött ta
nulmányi segélyt elnyerik, illetve a 
megelőző tanévben elnyerték, e kedvez- ; 
mények élvezetében, ha a tanulmányi 
eredményük és erkölcsi magaviseletük 
a kívánt mértéket megütik, mindaddig 
meg fognak hagyatni, amig a felsőke
reskedelmi iskola négy évfolyamát el
végzik.

A pályázók pályázati kérvényükhöz 
születési anyakönyvi kivonatukat, a 
megkívánt végzettséget igazoló okmá
nyukat, szüleik vagyoni állapotáról köz

ségi bizonyítványt és — az 1. alatti 
helyekre pályázók kivételével — ható
sági erkölcsi bizonyítványt tartoznak 
csatolni. Az 1. alatti helyekre pályá
zóknak kérvényükben azt is meg kell 
jelölniük, hogy felvételüket melyik hazai 
felsőkereskedelmi iskolába kérik.

A pályázati kérvényeket legkésőbb 
folyó évi julius hó 31 ig a kereskede
lem- és közlekedésügyi minisztérium 
segédhivatalában (Budapest, II. Lánc
híd u. 1—3.) kell benyújtani Az elkésve 
érkezett, vagy kellően fel nem szerelt 
pályázati kérvények figyelembe nem 
vehetők.

Hatásági közlemények.
1. Felhivatnak mindazok, akik a volt 

csehszlovák rendőrségnél a fegyvereiket 
beszolgálták, de eddig vissza nem kap
ták, hogy a városháza 12. szám alatt f. 
hó 23-ig jelentkezzenek.

2. Figyelmeztetjük a lakosságot, hogy 
minden háznál I hordó vizet, 1 tetőlét
rát és egy nagy horgot kell készenlét
ben tartani esetleges tűzesetére. A pad
lásokat illetőleg a légvédelmi szabályok 
az irányadók.

3. Mindazok, akik a háború alatt, 
mint altisztek szolgáltak, tartoznak a 
városházán 12. szám alatt altiszti rang 
jukat folyó hó 25 ig igazolni.

4. Felhivatnak mindazok, akiknél még 
a volt CPO felszerelések kint vannak, 
hogy azt a vsi. tüzőrségen szolgáltassák 
be, mert ellenesetben büntetésnek teszik 
ki magukat.

5. Figyelmeztetjük az érdekelteket, 
hogy beadványaikhoz cseh-, vagy szlo
vák nyelvű okmányokat necsatoljanak, 
hanem azt mindenkor közjegyzői hiteles 
magyar fordításban adják be. Közelebbi 
felvilágosítást a városháza 12. irodája ad.

6. Tudomására adjuk az érdekeltek
nek, hogy a jegyzői hivatalban feleket 
9 órától fogadnak és igy kérik, hogy 
a hivatalos ügymenet érdekében ez a 
szabály betartassák. Feleket délután 
nem fogadnak.

7. A m. kir. honvéd központi lóvásár
ló bizottság folyó hó 21-én, d. u. 16 
órai kezdettel lóvásárt fog tartani. Fel
hívjuk azokat, akiknek katonai szolgálat
ra tekintetbe jöhető eladó lovuk van, azt 
az említett időben a vásártéren a bizott
ságnak mutassák be. A bizottság 4—8 
éves hátaslóuak, tüzérségi hámoslónak 
alkalmas melegvérű lovakat vásárol 
500-700 P. árban.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton ,?s vasárnap f. hó 17 és 

18-án Vadnai László „Pesti Mese" cirnii 
filmje kerül bemutatásra, melynek zené
jét Abrahám Pál, a rendezési pedig 
Qaál Béla készítette. A nagyszerű pesti 
témát a kiváló művészegyüttes : Turay 
Ida, Páger Antal, Kabos Gyula, Mezei 
Mária és Dobos Annié nivós játéka te
szi felejthetetlenné.

Kedden, junius 20-án Fleurs és Cailla- 
vet világhírű vigjátéka „A zöld frakk" 
kacagtató francia film pereg le előttünk.

Szerdán, f. hó 21-én kettős műsor, 
melynek keretében a „Pletyka" cimfl 
pompás humoru zenés vígjáték és „Mr. 
Moto Shanghaiban" cirnii, rendkívül 
szellemes amatőr-detektiv, Peter Lorre 
izgalmas bűnügyi filmje kerül bemuta
tásra.

Csütörtökön, f. hó 22 én Jenny Jugo 
és Ottó Tresslerrel a főszerepben egy 
királykisasszony regényes története sze
repel a műsoron „Dovery kaland" cí
men.

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

RPS Jolsvai SC 3:2. A RPS barát
ságos mérkőzést játszott Jclsván és 
erős küzdelem után Palkovics, Tóth és 
Murányi góljaival sikerült a győzelmet 
megszereznie. A jolsvaiak mindkét gól
ját Matthaeidesz lőtte.

Felelős sz e rk e sz tő : Rábely Károly.

1939. junius hó 18.

Kiadó lakások.
Egy irodának is igen alkal- j 
más, csinos kétszobás g a r- j 
zon lakás és egy nagyszo-' 
bából, konyha, kamrából 
álló lakás Rimaszombatban, 
Deák Ferenc-utca 17. sz. alatt
azonnal kiadó.

Bővebb felvilágosítás Má r k u s  
László hatósági biztosnál nyerhető.

1939. El. XVIII. E. 18/4.

V erseny tárgyalási 
hirdetmény.

A rimaszombati kir. törvény
szék a Magyar Szent Koronához 
visszacsatolt rimaszombati kir. tör
vényszék területére az 1.900/1939. 
Ip. M. sz. rendelete 2. §-a értelmé
ben korlátozottan nyilvános ver
senytárgyalást hirdet 1939. évi ju
lius hó 1-től 1940. évi junius hó 
végéig terjedő időben a rimaszom
bati kir. törvényszék, ügyészség és 
a feledi, rozsnyói, rimaszombati és 
tornaijai kir. járásbíróság részére 
szükséges irodai és könyomdai 
szerek szállítására.

A teljes szövegű versenytárgya
lási hirdetmény, valamint az aján
lati űrlap és mellékletei (verseny- 
tárgyalási és szállítási feltételek stb.) 
a rimaszombati kir. törvényszéknél 
1. em. 29. sz. szobájában napon
ként 8—2 óra között díjmentesen 
megszerezhetők, illetve megtekint
hetők.

Az ajánlatokat a megrendelő kir. 
törvényszéknél 1939 junius hó 25. 
napjának d. e. 12 óráig kell be
nyújtani.

Rimaszombat, 1939 junius 5.
Tariska Lajos

kir. törvényszéki elnök.

Hirdetmény.
A rimaszombati I p a r o s k o r

vezetö-kimérői állásra
pályázatot hirdet.

Az állást július hó 15-én kell el
foglalni. A feltételek az Iparoskor 
főtitkáránál megtekinthetők. Pá
lyázni f. hó 30 ig lehet. Óvadékul 
500 P. szükséges.

Az Iparoskor elnöksége.

Egy jó házból való 2—3 
gimnáziumot végzett fiú

t a n u l ó u l
felvétetik G é m e s  Béla 
divatárukereskedésében.

Vendéglőmbe

csapost keresek
KÓTAY MARIA Rákóczi u. 3.

Felhívás.
Felhívom mindazokat, akik a 

helybeli Szabucha László féle moz- 
gószinháznak 1939 julius hó 1-től 
való bérletére pályázni kívánnak, 
hogy ajánlataikat hozzám f. hó 
30-ig adják be és bővebb felvilá
gosítást nálam nyerhetnek. 

Rimaszombat, 1939 június 16.
Szőllősy István

megbízott.

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


