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Vendéget várunk,
a megrugdalt, a megvert sorsú ma- 
gyarságnak egyik vezető csoportja 
jön el hozzánk ma, hogy a szlo- 
venszkói magyar politika aktuális 
kérdéseiről és a kér. szoc. párt 
működéséről beszámolót tartsanak 
Rimaszombat és vidéke kér. szoc. 
közönségének. A mindenkitől elha
gyott magyar életben nagy jelentő
ségű minden megmozdulás, amelyik 
a nemzeti erő összetartását célozza; 
amelyik a jövendő megalapozását 
tartja szeme előtt. Nagy jelentőségű 
minden lépés, amelyik az élniakarás 
megnyilvánulását mutatja és az em
beri és nemzeti jogok kiverekedé- 
seért halad előre. Nálunk, Szlo- 
venszkón pedig nagyon is szükség
szerű, hogy résen legyenek a ve
zetők a nemzeti eszme megvédé
sében és a nemzeti állomány meg
tartásáért. }

De nagyon is életkérdés volna 
az, hogy a nemzet a pártokon felül 
mint egy ember álljon minden ma- 

—gv- ̂ -kérfjé” mqCTvédégénpk h a rrá -
bán, mert olyan időket élünk, hogy 
nem engedhetjük meg magunknak 
azt, hogy erőinket külön-küiön pró
báljuk ki, mert ebből csak ellen
feleink és ellenségeinknek lehet 
haszna.

Szeretjük hinni, hogy a kér. szoc. 
párt illusztris vezérei is ilyen gon
dolatokkal eltelve jönnek Rima
szombatba, hogy az embereket 
összetartásra és nem széthúzásra 
óhajtják buzdítani, hogy semmi 
szándékuk nincsen az eddig egy
séges rimaszombati magyarság ere
jét meglazítani.

Mi, akik a hétköznapok szürke 
katonái vagyunk, akik benne élünk

az életben és nincsen is más czé- 
lunk: csak élni, mi látjuk legjob
ban, hogy a nemzet mi vagyunk, 
és mi ösztönösen arra az ösvényre 
vezetve megyünk, amelyik a nem
zeti megújhodás mezejére vezeti 
fajunkat. S ez a nemzeti újjászü
letés nem az egymásközötti harcok, 
nem a szélső politikai harcok ered
ményeként fog megérni, hanem a 
minden fáradtságot leküzdő munká
val, a minden magyar összehordott 
munkájával és annak világot építő 
szellemével fog elkövetkezni.

A körülöttünk élő világ népei 
között nemes verseny folyik az 
iránt, hogy Európa újjászülető kul
túrájában meiyikök futhatna be el
sőnek; mi, az elnyomottak sem 
nézhetjük ezt a versenyt tétlenül, 
nekünk is részt kel! venni ebben 
a versenyben.

De hogyan és mi módon?
Csak ha összes nemzeti erőnket, 

összes nemzeti értékeinket fel tesz- 
szük a tétre és ősi öröklött faji 
erőnket teljes fajsulyával dobjuk a 
vüá.% -.cjétíagéttek.. au serpenyőiébe 
De onnét is messzebb megyünk: itt 
a mi kis provinciánkon még dön
tőbb szükség van a rimaszombati 
magyarság lelki békéjére, mint a 
világ forgatagában. Rimaszombat 
a végeken fekszik, Rimaszombatot 
megnyirbálta az állami politika és 
Rimaszombatot csak a mi hitünk 
tartotta eddig is meg azzá, ami 
még ma. Ez nem volt politika, ez 
az élniakarás ösztöne volt. S ez az 
ösztön eddig is, mint különböző 
helyekről összefutó fénysugár össze
olvadt és együtt világított benne 
Rimaszombat minden polgári gon- 
dolkozásu népének a lelke, a szive 
és az agya.

Mi viseltük a meggyanusitás vád
ját, hordtuk a börtön bélyegét, mi 
türlük a mellőzést, a zaklatás min
den fázisát eltűrtük, de nem ár- 
mánykodtunk egymás ellen soha; 
de nem törtünk meg soha és nem 
kerestük a politikát egymás között 
— soha. Nekünk csak egy hitünk 
van: magyar. Ami ezenkívül esik, 
nem értjük, aki ez ellen indul, ellen
ségünk, aki ezt megsérti, mi azt 
soha se öleljük többé a keblünkre.

Szeretjük hinni, hogy a kér. szoc. 
párt országos vezetői ugyanilyen 
hittel, ugyanilyen szándékkal láto
gatnak el hozzánk és céljuk az 
összetartozandóság és nem a külön- 
járás gondolatának istápolása. Sze
retjük hinni, hogy nálunk erőseb
bek is vannak, akik talán nálunknál 
is jobban szeretik a mi szerencsét
len fajunkat és most ezek a politi
kai kiválóságok azért látogatnak el 
hozzánk, hogy a szeretetet hintsék 
el közöttünk és felvértezzenek a 
jövendő harcai ellen. Szeretjük hinni, 
hogy a kér. szoc. párt vezetői épi- 
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szombatban Ha a mi hitünk a Szüllő 
Géza hite is, ha a mi célunk a Szüllő 
Géza célja is, ha a vendégeknek is 
ugyanaz fáj, ami nekünk is fáj, ha 
ugyanaz az örömük, aminek mi is 
örülünk, akkor szeretettel üdvözöl
jük őket Rimaszombatban és ma
gyaros kézszoritással kiáltjuk:

Isten hozott!

Magyar gyermek magyar 
iskolába való!

Közeledik az iskolaév vége. Régen olyan 
„szombateste" volt az időpont, szülő
nek. gyermeknek egyaránt.Egy tizhónapos

munka- és gondszakasz lezárása, két 
hónapos vasárnap hajnala. Az idegenbe 
küldött gyereknép hazakerült, a meleg 
családi fészekbe, az otthon maradt fi
atalság leikébe is valami gondtalan arany
kor érzete költözött. A szülő az aimá- 
riomba rakta gondját a gyermeke bizo
nyítványával együtt, elég volt előszedni 
ősz elején, hiszen sima volt az iskoláz
tatás útja, biztos volt az iskola s kecseg
tető utána az életlehetőség.

Ma változott az élet és benne az is
koláztatás sora is. Nem a jövő év elején, 
de a mostani végén jegyzik el a gyer
meket az iskolának, állítólag azért, hogy 
a tanügyi hatóságoknak tájékozódásuk 
legyen aziránt, mennyi iskoláról kell 
gondoskodtok szeptemberre, mennyi 
lesz az iskolát igénylő gyermekek száma. 
Az ünnepvárást megrontja a gond, mi
lyen iskolába Írassam a gyermekem s 
magát a kéthónapos vasárnapot a lelki- 
ismeretfurdalás: helyesen cselekedtem-e? 
Mert nagy kérdések forognak kockán : 
melyik iskola biztosítja jobban a gyer
mek jövőjét? Szlovák-e, magyar-e? A 
szülő tanácsért fordul fühöz-íához, mert 
nem lát a jövőbe.

S jönnek a hivatalos tényezők : Csak 
a szlovák iskola biztosítja az állami 
szolgálatba való felvétel lehetőségét; — 
a szlovák iskola kedvezményeket ad: ru
hasegélyt, könyvet, olcsó ellátást interná- 
iusujv.uflii.na a szu iű  -ftttamS 
vagy csak valahogy is függő-viszonyban 
van az államhatalommal, jön a presszió: 
Kötelességed viszonozni az államhatalom 
jóindulatát, mely eltart, avval, hogy gyer
meked szlovák iskolába iratod. Ha ma
gyar iskolába adod, játszol te magad is 
evvel a jóindulattal, nem tudjuk garan
tálni, hogy át nem helyeznek-e, idő előtt 
nyugdíjba nem küldenek-e, nem vonják-e 
meg az állami koncessziókat stb.

És más részről harcbaszáll a szülő 
lelkiismerete. A félelem a gyermek szem
rehányást sugárzó szemétől, mely elbo
rul a hírre, hogy eltiltják az anyanyel- 
vétől. — A gond, meg tud-e birkózni a 
gyermek zsenge elméje avval a nehéz
séggel, hogy a tudást idegen nyelven 
kell elsajátítania? A nemzethiiség szava, 
hiszen a szlovák iskolát végzett gyermek 
elveszett a magyarság részére, gondol-

Béke.
Ir ta : Holéczyné J. Ilona.

Már estefelébe hajolt az idő, mire a 
falu határába ért.

A nap vörös uszálya elnyúlva úszott 
a hegyormokon.

Itt-ott már fehér felhőrongyokat do
bott az ég kékjére a közelgő éjszaka.

Hosszú, sötét árnyékok nyúltak el a 
mezőn. A szél apró fodrokat vert a buja 
zöld vetéseken.

Nagy sárga foltok tarkállottak a zöld 
szőnyegeken : a gyermekláncfű nyitott- 
szemű virágai.

Láthatatlan kis zenészek milliárdjai 
muzsikálták az élet örök dalát.

Szabó Nagy István fáradtan, nehéz 
koppanással rakta egymás elé a sok 
üléstől gémberedett lábait. A vonatok 
egyhangú zakatolásának ritmusa meg ott 
zúgott a fejében s az elvonuló képek 
egymásbafutó kaosza ott vibrált a sze
mei előtt.

Gondolat nélkül nézte a messzefutó 
zöld táblákat, az idegen, mégis ismerős 
dombokat.

Befordult a dülőutra. Szép, erős, fiatal 
almafa virágbaborult ágai nyúltak el ké
jesen, buján az ut felett. Lágyan reb
benve hulltak elé a hamvas rózsaszín 
szirmok, mint finom piheszárnyak.

Megállt. Régi képek emlékét erősza
kolta bele fáradt agyába. Visszanézett, 
le a völgybe. Oh, hányszor nézte innen 
ezt a képet! A zöld réteket, a cikk
cakkosán futó csillogó kígyót: a Rimát. 
Ott, túl a hegyeket s a szétszórt faluk 
fehér tornyait. Egy egész világ! Istenem ! 
milyen kicsivé zsugorodott, hogy messze- 
szaladt a tűnő időben ! Mennyi más kép 
sodródott elé s hogy pergette le az 
emlékezet egymásután nyom nélkül. S 
a legkisebb, a legrégibb hogy bukott fel 
újra, hogy húzta vissza ezer elszakít
hatatlan szállal a föld felé, mely életet 
adott neki.

Az otthoni föld mámoritó drága illata 
ujjongva szaladt bele az érzékeibe. Föld! 
az ő földje !

Ez az ! Ö ültetett ide almafát egyszer. 
Kicsit, vékonyát. Az ágacskái úgy nyúl
tak ki a levegőbe, mint bizonytalan 
gyermek ákom-bákom. Amikor elment, 
vékonyka gallya két alma terhe alatt 
hajolt meg. Már rajta égett a nyár pi
ros csókja. Ez lenne ? Iiyen nagy ? ilyen 
szép? Persze. Tizenkét esztendeje. A fa 
is nagyot női ennyi idő alatt.

És itt a kő. Ezt is ő tette ide. Ezen 
nem fogott az idő.

Csakugyan az ő földje! Oh, hányszor 
érezte hazahívó illatát ennek a földnek, 
mikor idegen rögön szántott, vetett! A 
szél zúgása, a madár éneke milyen 
gyötrelmes kínnal fájt bele a leikébe, 
mikor idegen életek ágyát vetette. Hogy 
hívta örök hivó dallal ez a susogás 
haza! Haza, a földje felé. Az ő földje 
felé.

Bizonytalan félelem hasított bele a 
leikébe. Ki tudja? Hátha a másé? Hát
ha az asszony gyönge keze nem birta 
megtartani? Elfutott, másé lett?!

Asszony ! Sóhaj szakadt fel a mellé
ből. Tizenkét év előtti gyötrelemmé vált 
boldogsága életre kelt benne. Az ő szép, 
bársonyos szemű asszonya! Gügyögő, 
édes csöpp fia. Mi lett belőlük? Vár- 
ják-e még?

Most gondolt csak erre igazán, őszin
tén s ezer gyötrő lehetősége az életnek 
viharzott fel benne.

Megborzongott. Az asszony ! Hej, gaz
dátlan jószág lett, idegen férfiak prédája.

A keze ökölbe izmosodott. Haragos, 
vörös hullám zúgott végig a testén. Az 
öldöklés sistergő lávája elhatározássá 
érett benne.

— Megölöm !
Megijedt a saját hangjától, ijedt iszo

nyattal simult ki ökölbe szorult keze. 
Dermedt, fehér asszonytest meredt rá

P n n r á f j  k i f r n t t  T w W ft  természet barátai s mindazok figyelmébe, kiknél az idd 
_ _ _ _ _ _ _  r u j l l  a u  K U z t U l l .  péiKt jelent s érzékük van a gyorsaság s czélszerűség iránt!
pgT* Autóbusz-járat: Tisovec — Murány — Dobsinai jégbarlang — Poprád — Tátra között. — Olcsó és gyors közlekedés!!

Indulás Tisovecről . . . 8T5 p., érkezés Poprádra . . . 12’30 p. — Poprádról indulás . . . 13-40 p., érkezés Tisovecre. . . 17’30 p.
370 Km-t nem kell vasúton megtennünk, amikor elegendő 70 km-es autó-ut, mely fél idő s fél annyi kiadásunkba kerül s a mellett gyönyörű szép vidéket is látunk!

Folyó évi májns hó 15-én az autóbusz-járat megindul. — Turisták, állami alkalm azottak s katonák igazolványukra 15 % kedvezményben részesülnek.
Az utazó közönség szives pártfogását tisztelettel kéri TRNAVSKV és CUN1NKA autobusz-tulajdonosok TISOVEC.
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kodásmódja, tudása idegenné válik arra 
a nemzetre nézve, mely neki, a szülőnek 
adott műveltséget, kenyérhez való jogot,
tudást.

Ki tudná leírni ennek az ünneprontó 
nagy ielkiharcnak minden formáját és 
minden részletét, hiszen az elnemzetiet- 
lenitő törekvés oly találékony az érvek 
felsorakoztatásában ! Mert csak erről 
van szó. Nem a jóakarat, nem a „prak
tikus gondolkodás mondatja a rábeszélés 
ezor argumentumát, de egy messzenéző, 
titkos, csúnya szándék : megfojtani a 
magyar műveltséget ezen a földön s ev
vel gyökerében elvágni a magyar élet 
lehetőségét. Nem sikerült erőszakkal, 
nem sikerült gazdasági tönkretétellel, 
megpróbálják a jóakarat hazugságával.

Könnyíteni szeretnénk a szülők évvégi 
lelki harcán, szeretnők megvilágítani az 
igazságot, az egyedülit, pár szóval, az 
igazság egyszerűségével. Az ut sima és 
világos.

Magyar gyermek magyar iskolába való!
Falun és városon, elemi és középis

kolákban, bármilyen életpálya előtt ez 
az egyetlen, igaz szempont. Ehhez jogot 
ad a törvény s ezt teszi kötelességévé 
; szülőnek a nemzete iránt való hűség, 

de a gyermekének jövője is.
Legelőször is nem az a cél, hogy is- 

kolás gyermekünket pályája legelején 
nyugdijképessé, de az, hogy életképessé 
neveliük. Az életképességhez legelsősor- 
ban általános tudás és szaktudás szűk-; 
s: ges, csak másodsorban nyelvtudás. 
Az általános és szaktudást pedig a gyer
mek csak az anyanyelvén szerezheti 
meg, melyet magával hozott a szülői 
háztól, amellyel tehát nem kell megbir
kóznia a tudásanyag elsajátításával egy
szerre. Az államnyelv megtanulása meg
jön magától. — A magyar iskolában is 
kötelező annak tanulása és az éppen 
elég a tökéletes elsajátításra és arra, 
hogy az anyanyelven szerzett tudást az 
állam nyelvén is fel tudja használni az 
éleibe kilépő ifjú. Ezt különben maguk 
a szülők is tapasztalhatták, akik — állami 
szolgálatban lévén — egy fél év alatt 
öreg fejjel is megtanulták, az ábécén 
kezdve a szlovák nyelvet, de az uj életre 
i.S szóló alkalmasságukat nem ez hatá-
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tudás, amit magyarul szereztek meg! A 
magyar iskola, — amely feltétlenül kell,1 
hogy biztosítsa az államnyelv tökéletes j 
elsajátítását — több, mélyebb, általános 
szaktudást biztosit és igy több, helye- \ 
sebb életképességet is.

Ami a külső érveket, a presszió és 
rábeszélés érveit illeti, azok megcáfo- j 
lására törvényt idézünk. Az alkotmány- j 
okirat (121.) 1920. sz. tv. 128. §-ának 2. 
pontját, mely szerint: „A vallási, hitbeli | 
felekezeti és nyelvi különbség egyik 
csehszlovák állampolgárnak sincs aka
dályára az általános törvények korlátái j 
közt, nevezetesen a közszolgálatba, hi- i 
vatalokba és tisztségekbe való lépés 
tekintetében, vagy valamely mesterség,! 
vagy hivatás gyakorlata tekintetében."

A törvény szent s akinek, — még ha 
állami tisztviselő is — nincs más oka | 
arra, hogy fölöttes hatóságának retor-1

ziójától féljen, nyugodt lehet, ha gyer
meke magyar iskolába jár is, a törvény 
erejét szegezze minden presszió és min
den „jóakaratu" figyelmeztetés ellenébe.

Ha igaz az, hogy az évvégi beiratko
zást azért rendelték el, mert a hatósá
gok tájékozódást akarnak nyerni az is
kola igények tekintetében, a magyar 
szülők most a közeledő évvégén, kivétel 
és minden mellékes tekintet nélkül ma
gyar iskolát követeljenek magyar gyer
mekeik részére 1 Ahol van magyar iskola, 
ne engedjék elszegényedni gyermekek
ben, mert amiről egyszer lemondtunk, 
nem kapjuk vissza soha többé! Ne en
gedjünk rábeszélésnek, pressziónak, mert 
avval, hogy elvonjuk gyermekeinktől az 
anyanyelven való tanulás lehetőségét, 
tönkretesszük egész jövőjüket, tudásban 
szegényekké, lélekben meghasonlottakká 
tesszük őket s mérhetetlen károkat okoz
nak a magyar nemzetnek, mely vérrel, 
szenvedéssel, munkával és művelődéssel 
szerzett jogot ehhez a földhöz, a szülő
földhöz !

Találkozásra
hívtatok s nem mehettem el. A lelkem 
azonban ott volt, Veletek örült, Veletek 
ünnepelt és gondolatom, mint a Tiétek, 
szabad szárnyán odaröpült a Drázus 
mellé, a Sajó partjára s diákemlékeim 
hímes mezején csokorba kötöttem a soha 
sem hervadó legszebb virágokat: emlé
keztem. Az öreg Alma Materre. Jóságos 
szivü tanárainkra. A mindennapos temp
lomba járásokra. Veni Sanctékra. Te De- 
umokra. A klepusi hadakozásokra. Az első 
táncórákra. Próbabálra. Rosenkranz bá
csira. Az első szerelemre első csókra, az 
első virágcsokorra. A fürdői majálisokra. 
Az első mámorra. A szamaras taligára. 
„Andro bö“ re. A jó öreg diákmaecenás 
Józsi bácsira. A cseresznyét kinálgató 
bányaoldalra. A kisértésbe vitt diófákra. 
Kálváriahegyre. A kissétatéri zenékre. 
Flóris muzsikájára. Az első éjjeli zenére. 
A sajóréti labdázásokra. Korcsolyázások
ra, fürdésekre. A zugó fluderokra. A baki 
korcsmára. Sulán bá’ kuglizöjára. Ber- 
zétei, pozsálói, szádellői kirándulásokra. 
Almási szüretre. Krausz bácsi cukrász
dájára. A zárdások sétájára. A karcerre. 
Az első szekundára, a borovnica szedé
sekre, a sejtelmesen csobogó kasztokra s 
a búcsúra, amikor kiballagtunk a gőz- 
kocsi állomásra s kit erre, kit arra döcög- 
tetett a lassujdrásu rozoga vicinális ...

így volt. Ez volt, öreg fiuk, kik talál
kozásra hívtatok s mert nem mehettem 
el: legkedvesebb emlékeim drága csokrát 
szivem szeretetpántlikájával összekötve, 
mindnyájatokra hűséges emlékezéssel, itt 
küldöm Nektek. Árgus.

A rozsnyói öreg diákok találkozója
Budapesten, f. hó 8-án ment végbe s 
azon több száz rozsnyói öreg diák je
lent meg. Városunkból Széman Endre 
pápai prelátus, prépost plébános, Smál 
Gyula és dr Weinberger Rezső vettek 
részt a találkozón, melyet ünnepi isteni-

tisztelet vezetett be s annak végzésére 
az öreg diákok Széman Endrét, a rozs
nyói volt kir. kath. főgimnázium egykori 
növendékét és közszeretetben és tiszte
letben állt, kedves vallástanárát kérték 
fel. A rozsnyói diákszövetség megala
kítása után tartott bankett fejezte be a 
találkozót, melyet ezentúl évről-évre 
megismételnek.

Halálozások. Özv. Lovniczky Józsefné 
szül. Perjéssy Terézia 64 éves korában 
f. hó 6-án meghalt.

Katona Károlyné szül. Csontos Ilona 
55-ik életévében f. hó 7-én elhalálozott. 
Mindkét elhunyt nő holttestét nagy rész
vét mellett helyezték örök nyugalomra.

Csapó Lajos nyug. városi adőpénztár- 
nok f. hó 10-én életének 62-ik évében 
elhunyt. Az elhunyt egyike volt a leg
szorgalmasabb városi tisztviselőknek s 
mint tűzoltó szakaszparancsnok a régi 
tűzoltóságnak is oszlopos tagja. Hosszas 
betegeskedés után történt elhunytával 
Rimaszombat egyik legrégibb polgár
családja borult mélységes gyászba, akik 
előtt a város tisztviselőkara, élén Vladár 
József polgármesterrel, testületileg fejezte 
ki őszinte részvétét a kedves kartárs 
elhalálozása fölött. Temetése impozáns 
részvét mellett hó 12-én ment végbe. 
Halálát közelebbről neje szül. Antal Ju
lianna és egyetlen fia ifj. Csapó Lajos 
siratják.

Kandra Mariska, oki. óvónő, életének 
29-ik évében, hosszas betegeskedés után, 
f. hó 11-én jobblétre szenderült. A meg
boldogult szeiidlelkü, nemesszivü, ked
ves leány, mint a helybeli ref. Leánykör 
vezetője áldásos tevékenységet fejtette 
ki s igaz érdemeket szerzett a kultu
rális működést teljesítő Leánykör meg
alakításában és fejlesztésében. Halála 
szerető szüleit: Kandra Jánost és nejét 
Kriston Szabó Máriát, testvéreit s kiter
jedt rokonságát sújtotta a nagy veszte
ség nagy fájdalmával, de őszinte rész
véttel borult gyászba a szeretett veze
tőjét vesztett ref. Leánykör is, aki az őt 
ért szomorú csapást külön gyászjelen
tésben tudata. A korán kimúlt kedves 
halott porhüvelyét óriási részvét mellett 
f. hó 13-án helyezték örök pihenésre.

Özv. Wlassics Antalné szül. Berzsenyi
ivíuTiu KuVcuícííi i y í
9-én Bejében örök álomra hunyta le 
szemeit. A hosszú életet élt, jóságos 
lelkű Nagyasszony unokahuga volt a 
nagy Berzsenyi Dániel költőnek s benne 
Wlassics Gyula báró, a magyar felsőház 
és közigazgatási biróság elnöke édes
anyját, Szent-Ivány József nemzetgyűlési 
képviselő neje szül. Wiassics Margit 
bárónő pedig nagyanyját gyászolja. Holt
testét Bején, a vármegye magyar társa
dalmának őszinte részvéte mellett he
lyezték örök nyugalomra.

Gazdasági népakadémia. A magyar 
nemzeti párt mezőgazdasági osztályának 
ügyvezető elnöke: Fodor Jenő hosszabb 
idő óta tárgyalásokat folytat a mező- 
gazdasági szakosztály munkásságának 
fejlesztése ügyében, amely tárgyalások
nak eredményeként a mezőgazdasági 
szakosztály ez évben, junius 11- és 12-én 
Érsekújváron megrendezi az első gazda

sági népakadémiát, amelyen igen fontos 
és a gazdák mindennapi életébe vágó 
szakkérdések kerülnek előadásra és meg
vitatás alá.

Wallentinyi Idy tanfolyama Nagy- 
rőczén. Nehány növendékének meghí
vására rövid terminusu, iparművészeti 
tanfolyamot nyitott Nagyrőczén Wallen
tinyi Idy. A nagyrőcei tanfolyam befe
jezése után előreláthatólag Békéscsabára 
utazik majd Wallentinyi Idy, hogy egy 
régebbi meghívásnak eleget téve, ott 
iparművész-kurzust vezessen.

Hazatért festőművész. Dömény László 
festőművész, kinek tollából nem régen 
érdekes útleírást közöltünk, nejével, a 
városunkból származó Lévai Ilonkával, 
algíri utjából hazatért s e héten Pozsony
ban képkiállitását megnyitotta. Ezen a 
kiállításon mutatja be a neves szlovensz- 
kói magyar festőművész csodaszép algíri 
alkotásait.

A rozsnyói dalárda újra szerveződött 
s a Rozsnyón évekóta nélkülözött ezen 
hathatós kulturtényező a május 14-én 
tartandó hangversenyen mutatkozik be. 
A bemutatkozás elé nagy érdeklődéssel 
tekint Rozsnyó magyar társadalma.

Pünkösdi kirándulás a Magas Tát
rába. A Karpathenverein ezidén már 5. 
pünkösdi és 17. társas kirándulását ren
dezi junius 4 —9 ig, ami legjobban bizo
nyítja ezen kirándulások közkedveltségét. 
Az idei kirándulás is a bevált programra 
szerint van tervezve, természetesen a 
részletekben minden évben eltérés van, 
hogy bárki ismételten részt vehessen. 
Találkozás Poprádon junius 4 én, a részt
vevők az egész időre Ótátrafüreden van
nak elszállásolva, ahol mind a Grand 
Hotel, mind a többi szálló rendelkezésre 
áll. A részvétel tetszés szerint 21/,, 3'/* 
vagy 51/í napig tarthat, a részvételi dij 
a tartam szerint a völgyvándorlók cso
portjában 185, 240 vagy 430 K, a hegy
mászókéban 210, 270 vagy 470 K, a keleti 
Tátrát látogatókéban 250, 400 vagy 600 
K. Részletes tervet kívánatra ingyen küld 
a Karpathenverein központi elnöksége 
Késmárk, 28. sz. postafiók.

Egy jókarban lévő, bécsi gyártmányú

P L A J S r N O ,
jutányos áron eladó.

• Rimaszombat, Tompa-utca 33. szám.

A „Gömör“ kultúrestje. Junius első 
napjaiban a „Gömör" szerkesztősége a 
Polgári Olvasókörben kultúrestét rendez 
gazdag irodalmi műsorral. Az est előké
születei most vannak folyamatban. Jövő 
számunkban részletesen ismertetjük az 
estély programmját.

Vajda János emlékünnepély Rima
szombatban. A rimaszombati újságírók 
a jövő hónapban ünnepélyes keretek 
között készülnek megünnepelni Vajda 
János, a nagy magyar lirikus születésé
nek centenáriumát. Az előkészítő bizott
ságot e napokban hívják össze. — A 
bizottságban a város egész társadalma 
képviselve lesz.

hidegen, vádlón. Belenézett az arcába. 
Az otthagyott másik asszony sápadtra 
sirt arca világított felé könyörgőn, min
dent kiegyenlítő megbocsátásra. Az ott
hagyott kislányának könnyes kék szeme. 
A közös sors, közös átok, közös bűn 
megértő bocsánata.

Tehetetlen nagy keserűsége újra fel- 
viharzott. Törni, zúzni, vágni s valahol 
valakitől kiverekedni a feleletet az örök ! 
nagy égő kérdésre: miért? A szétszórt 
zörgő csontok halotti harsonája, a ki
öntött tengervér párolgó lávája, a köny- 
nyek keserű tengere s a sok néma pa
nasz hol? mikor talál kiegyenlítésre? 
Ki mondja meg a gyötrő nagy titkot? 
ki simogat békét az égő pokolra?

Felért a dombra. A völgyben a falu 
fehér házai hivogatólag intettek felé. 
Szemben a másik dombon nagy fehér 
felkiáltójelek meredtek elé, kicsi halmok : 
a temető. Röggé vált őseinek megbékült 
lelkei előjöttek üdvözlésre. Mintha min
den hazahívó hangja az otthoni rögnek 
innen küldte volna felé visszacsalogató 
szavát. Ez búgatta bele a leikébe álmat
lan éjszakák kinzó vágyát: haza 1 haza ! 
A szeme odatapadt egy szürkéllő sir-

kertre. Az idő lekoptatta róla az élők 
dicsekedő gyászát. A szemei fáradtan 
lecsukódtak mint régen, régen, kis fiú 
korában. Oh, milyen jó volna, ha most 
is előjönne az anyja s megbújhatna mel
lette, beletemetné az arcát ráncos szok
nyájába. Felvenné, becézgetve, dúdolva 
s puha karjaiban altatgatná. Minden 
gyerekkori jósága kivirágzott az arcán 
s nem volt már más vágya, csak aludni, 
pihenni. Ha az anyja élne ! Oh, mennyi 
gyötrelmes bizonytalanságtól szabadulna 
meg egyszerre. így csak az volna jó, 
ha ott túl a dombon, bent a sirkertben 
most mindjárt egy halommal több lenne, 
olyan jó lenne ott aludni. Otthon. Az 
anyja mellett.

A torony bádogteteje megcsillant a 
napfényben. Az ablakon át látta a ha
rang lassú himbálását. A harang szava 
hizelkedőn simogatta körül s régi, drága 
elfelejtett érzések borították el a lelkét.

Áhitatosan, lassan levette a kalapját 
s lehajtott fejjel ment a falu felé.

Már aludt a külső élet, mire odaért. 
A homály elbontotta a kis házakat.

A háza előtt megállt. Kiszélesedett 
sárgás fal terpeszkedett elé s három

nagy ablaka kisötétlett az utcára. Az uj 
tető vörös palája dicsekedve nevetett felé.

Azt hitte eltévedt. De nem ! A kút az. 
Az udvar.

Bizonytalan érzések fojtogatták a tor
kát. Bemenjen? Bent talán csendes, 
boldog életeket zúz szét s ott, ott visz- 
szavárják. Álig állt a lábán. Fáradt volt. 
A pihenés vágya ellenállhatatlan erővel 
húzta az ajtó felé.

Halkan kopogtatott. A szive vad kala
pálását a torkában érezte. Öblös férfi
hang felelt bentről.

Megreszketett. Benyitott. Az asztal 
mellől szőke óriás nézett az ajtó felé, 
a kezében a tál és száj között félúton 
megállt a kanál. A tűzhely mellől az 
asszony szeme tapadt rá idegenül, kér
dően ?

Bátortalanul köszönt, mint betolakodó 
idegen. A hangjára az asszony felsikol- 
tott s ösztönszerüen, védelmet keresőn 
hátrált az asztal felé.

— István 1 — süvöltött az asszony 
hangja ijedten, kinzottan.

Szabó Nagy István csak állt az ajtó 
mellett leszegett fejjel, némán s egyet
len gondolat száguldott fáradt agyában

előre-hátra, egyre határozottabban: „visz- 
sza kell menni, vissza kell menni."

Minek jött ide ebbe az idegen házba, 
idegen emberek közé? Kisérteni? Hogy 
kötözze össze az elszakadt szálakat? 
Hányszor félt a kisértetektől ott, hogy 
egyszer feltámad egy ember s eljön 
számon kérni tőle eltulajdonított kin
cseit. Most ő jött el kisérteni, magára 
venni az átkot, amit ő másnak szánt.

Állott a két part között dermedten, 
idegenül, egyedül. Fekete, halálos hullá
mok zajlása elborította. Menekülni kell; 
— de merre? Visszamenni? A szörnyű 
messzeség ijesztő, fárasztó kálváriája. Itt, 
idegen, tőle elszakadt világ. Idegen az 
asszony, a ház, az ágy. Idegen nászok puha 
fészke. Hol fog ő megpihenni ? Ölni ? 
Jajj, nem, nem bir, fáradt, álmos. Aludni, 
aludni valahol egy meleg vacokban, de 
aludni. Ölni? Minek?

A szemhéjai lassan lecsukódtak s az 
álom határán előjött a temető fehér, 
égnek meredő keresztjeivel, békés kis 
hantjaival. És felé úszott egy fekete kis 
csolnak nyugalmat Ígérőn, hivogatón s 
vitte, vitte haza övéihez.

A teste meglódult, megingott.

P p f  A H  ¥  A  q  y l  Áépület- és bútorasztalos, Rimaszombat Ferenczy-utcza 1 .  sz. 
1 ölül LílOllU Elvállal minden e szakba vágó munkát jutányos áron.
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A kér. szoc. párt nagygyűlése. Va
sárnap városunkba érkezik Sztíllő Géza 
dr nemzetgyűlési képviselő, a keresztény 
szociálista párt országos elnöke, Gros- 
schmied ;[Géza? dr, Franciscy Lajos dr 
szenátorok, Fedor Miklós, Jabloniczky 
János dr, Gregorovits Lipót nemzetgyű
lési képviselők, hogy az ugyanazon na
pon délelőtt a.'városkerti pavillonban 
tartandó nagygyűlésen beszámoljanak 
parlamenti működésükről s a politikai 
helyzetről képet adjanak. Az ünnepélyes 
beszámoló nagygyűlést a Jellinek-féle 
vendéglőben tartandó közebéd követi.

Tanítói kirendelés. Pogány Emil rima- 
szombati elemi iskolai tanítót a pozsonyi 
iskolaügyi referátus a gömörpéterfalai 
állami elemi népiskolához rendelte ki 
szoigálattételre.

Az Újságíró Szindikátus közgyűlése.
A Csehszlovákiai Magyar Újságírók Szin
dikátusa az elmúlt vasárnap tartotta meg 
évi közgyűlését Zsolnán, ahol ez alka
lommal 43 magyar újságíró gyűlt össze 
a republika minden részéből. A közgyű
lés újból Dzurányi Lászlót, a „Prágai 
Magyar Hírlap" főszerkesztőjét válasz
totta meg elnökül, a végrehajtóbizott
ságba pedig főszerkesztőnk: Márkus 
László és Győry Dezső választattak be 

-  RÍ nfaszom hatból.— — — -------------------
A RIMASZOMBATI BANK, előbb Rimaszom

bati Takarékpénztár kedvező feltételek mellett 
elfogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít 
minden bankszakmába vágó megbízást.

A budapesti mintavásáron Gömör- 
ből és Rimaszombatból is számosán je
lentek meg, akik a látottakról a legna
gyobb elragadtatás hangján beszélnek.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható 1

Dadogók tanfolyama. A dadogók, 
hibásbeszédüek avagy beszédfélelemben 
szenvedők figyelmét felhívjuk B a u e r  
Leó dr. volt professzor lapunkban hir
detett tanfolyamára, amelyen a gyors, 
biztos és folyékony beszéd, a számos

elismerő levél igazolása szerint, a leg
rövidebb idő alatt elsajátítható.

Nagy Iván tragédiája. A napilapok 
részletesen beszámoltak arról a motor- 
csolnak szerencsétlenségről, ami Nagy 
Iván budapesti törvényszéki bírót érte 
a Dunán. A hivatása teljesítése közben 
a Duna habjai közé veszett biró halála 
óriási részvétet váltott ki Gömörben is, 
ahová Nagy Ivánt rokoni szálak fűzik. 
Az elhunyt, aki Nagy Elemér volt rozs- 
nyói főszolgabírónak bátyja, a háború 
előtt rövid ideig a tornaijai járásbírósá
gon működött aljárásbirói minőségben.

Részvét-köszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen édes jó 

anyánk elhalálozása alkalmával a végtisztes
ségén megjelentek és részvétükkel mély fáj
dalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1927 május hó 15.
Vass Dezső és Irmus.

A u t t i - ta x i  RUDOLF Z.
RIMASZOMBAT, Gömöri-utcza.

Műkedvelői előadás A német kultur- 
egyesület dobsinai csoportja f. hó 7-én 
nagy erkölcsi és anyagi siker mellett 
mutatta be a „Mutterliebe" drámát és 
„ín eihéfn iaffiTen ÜrWd’e^íTépszínnffl^ 
vet Dobsinán.

Megnyílt a dobsinai jégbarlang. Bár
Dobsina város kiküldöttei még nem tar
tották meg az évenként szokásos bar
langbejárást, a jégbarlang üzeme május

1-én mégis pontosan megnyílott az ide
genforgalom részére. A tél folyamán 
számos uj jégtömb képződött a barlang
ban, melyek a villanyfényben groteszk 
alakjukkal különös látványt nyújtanak 
még a barlang régi ismerőseinek is. A 
jégbarlangtelep üzemét ez évben is Fejér 
Endre, a kipróbált, szakavatott régi bérlő 
vezeti.

Á  S z lo v á k  b iz to s ító  r .  t
képviseletét

Dr. FÉNYES ELEMÉR,
Rimaszombat, Masaryk-tér 1. sz. 1 em.

vette át. — Biztosításokat köt 
igen előnyös feltételek mellett: 

életre, balesetre, betörésre, tűz- és 
jégkárokra, autókra stb.

Papirnagykereskedők gyűlése A
csehszlovákiai papirnagykereskedők most 
vasárnap tartották meg gyűlésüket Zsol
nán, hogy a papirkartell erőszakoskodá
saival szemben állást foglaljanak. A gyű
lésen sikerült megtudnunk, hogy a nagy- 
szlabosi papírgyár üzeme két-három 
hónapra biztosítva van, mert a herma- 
neci papírgyár leégése következtében a 
Ican e rra  t iagyrzrátjösí ~gj'kiúdk jirimüít 
jelentékeny mennyiségű megrendelést, 
de ennek ledolgozása után a gyár üze
mét minden pártintervenció és kormány- 
ígéret dacára is irgalmatlanul beszün
tetni készül a kartell.
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B A r t f a  G y ó g y f ü r d ő
mmmmmmmmmmmm KLIMATIKUS GYÓGYHELY

Vérszegényeknek, női bajok ellen, idegeseknek, rheumásoknak 
és a légzőszervek hurutjainál a legkiválóbb orvosok által javallva

Teljes napi penzió a főszezonban Kos 35 -
HP** Csehszlovákia legolcsóbb fürdőhelye. — Vasúti kedvezmény.

Kérjen prospektust. Igazgatóság  Bardiovské Kúpele.
edvezmény. | |

ovské Kúpele. S

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, május hó 14-én és 15-én 
nagyszerű burle3zk show 1 Nevetés, kacagás! A 

két ismert komikus sikerűit vigjátéka

Pat-Patachon mint papucshűsök
Főszereplő Pat és Patachon (Zoro és Huru).

Szerdán, május hó 18-án kalandor cirkuszi film, 
dráma a komédiások életéből

A bolyongó komédiások
Főszereplő Lya de Putly, az ismert szépség.

Csütörtökön május hó 18-én gyönyörű társadalmi 
dráma, szép természeti felvételek

A lakodalom dala
Főszerepben Leatrice Joy.

J e g y e k  e l ő v é t e l b e n !

A ROZNAYA— KOSICEI AUTÓJÁRAT
menetrendje május hó 1-től:

R c i f ia v a ..........................ind. 7*40 és 14*30
K c S ic e ...............................érk. 10*00 és 17*15
K o á ic e ............................... ind. 8*20 é3 15*00
R o z n a v a ..........................érk. 11*15 és 17*15

Menetdij 60 korona. Unió-utazók 10%, 
állami alkalmazottak 30% eng. részesülnek.

Szeplő ellen
Koyai cféme és szappan
kapható a RUDOLF drogériában 
RIMASZOMBAT, Gömöri-utcza.

1^* Minden jó háziasszony "Wl
a fehérneműjét otthon varrja s hozzá a híres 
Schrol\-féle siffon, vászon, batiszt, damaszt, 
paplanlepedő- és ágylepedővásznát

a Kovács-Áruházban
Rim. Sobota, Masaryk-tér 5. szám, vásárolja. 

Szőnyegek, paplanok.
Vidékre mintákat küldök. Előnyös árak! 

Egy teljesen jókarban lévő, félolajos

Eszterházy- kocsi
alátehető szán talpakkal — eladó.

Cim megtudható a kiadóhivatalban.

Az asszony leikéhez hozzáért végtelen 
szomorúsága. A félelem elszállt belőle. 
Odament hozzá, kézen fogta mint a meg
ijedt gyermeket s odahuzta az asztalhoz.

— Gyere, ülj le. Fáradt vagy. Egyél.
Már nem volt ellenség, számon kérő,

bosszúálló, ember volt, fáradt, meggyö
tört, testvér.

Leült, fogta az asszony kezét, amint 
előtte állt s a másik felé nézve kér
dezte : — ki ez?

— Orosz. Szergej.
A másik meghallotta s gyenge, félénk 

mentegetődzés bukdácsolt a hangjában.
— Az vagyok, orosz. Idekerültem, ne

héz volt visszamenni, itt maradtam.
István lesütött szemmel, remegő kí

váncsisággal dobta felé a szót:
— Mióta?
— Nyolc éve.
— Nyolc éve?
Az oroszban az otthon meleg képe 

ujult fel friss, puha színekben. A sze
meiben ezer kérdés kinja kergette egy
mást. Ez onnan jött az ő hazájából, 
mennyi mindent mondhatna! Sokszor 
feltámadt, elfojtott vágya kirobbant az 
djkátii

— Hol volt? Táborban?
— Ott is. Azután igy kint. Tiz éve.
— Hol?
— Vladimirovka.
Az orosz kék szeme felragyogott. Előre

hajolt. A tekintetét beletúrta a másik

ember arcába s fojtott áhitatos örömmel 
zúgott fel a hangja:

— Az én falum !
A türelmetlen kíváncsiság kiszakadt 

belőle : — Kinél ?
— Asszonynál. Az ura elesett. Kasa 

Ivanovna.
Felhördült, mint egy megsebzett állat.
— Kasa ! Az én Kásám !
A két ember egyszerre ugrott fel. Vad 

gyűlölettel méregették egymást, mint két 
ugrásra kész hím. Mindegyik a maga 
asszonyáért, mindegyik a másikért, mind- 
akettőért.

A vak gyűlölet elborította az agyukat, 
nem tudták mit csinálnak. Rettenetes 
haláltusának feszültek neki az izmok. 
Mindjárt összecsapnak, mint két szembe
jövő fergeteg. Egyiknek meg keli halnia. 
Nehéz zihálásuktól reszketve táncolt a 
kis lámpa lángja.

Az ágyban vékonyka gyermekhang 
nyöszörgött fel álmosan. A hangtól más 
érzésre mozdult az István szive. Mintha 
a távolságon át a kis Natasa hangja 
könyörögne sírva. Mereven kihúzott de
reka megroggyant, a keze előrelendült 
az orosz felé. Az ölés vágya kihullt 
belőle.

A tekintetük egymásbakapcsolódott 
csodálkozó jósággal, két ember egy sor
sa keseredett ki az ajkuk szélén.

A nagy szőke ember végtelenbe me
redő kék szemében nagy orosz mezők

hazahívó zöldje reménykedett fel, az 
otthon meleg, vágyakozó tiszta csókja 
tüzesedett ki az ajkán. Mélabús, pana
szos orosz dalok sírtak fel a lelkében, 
fájdalmas imádata az otthoni rögnek.

Gyerekes sírásra görbült a szája, sze
retettel nézett a másikra, aki kitaposta 
a visszautat. Haza! haza! zúgott fel 
benne minden emberi jóság s repülő 
nagy vággyal repesett ki az éjszakába.

Szerető alázattal lökte előre a kezét.
— Minek haragudnánk egymásra? — 

testvér!
Szabó Nagy István megfogta a feléje 

nyújtott kezet. Kis bűntudat reszketett 
meg benne. Hogy mondja meg? Hogy 
mondja meg Natasát? Pedig meg kell, 
meg muszáj mondani!

Eleresztette az orosz kezét, hirtelen 
támadt ösztönnel az ágyhoz ment.

Erős fiufej barnállott a csíkos párná
kon s mellette kis szőke leány feje pi
rult, mint odadobott rózsabimbó.

Kérdő csodálkozással nézett a má
sikra. Az lehorgasztotta a fejét s ijedt 
várakozással leste, mi lesz?

Szabó Nagy István feléje hajóit a 
gyereknek s magamegfeledkező becéz- 
getéssel szólította halkan :

— Natasa.
Sergej felfigyelt. Halvány lehetőségek 

elmosódó körvonalai, sejtések kavarog
tak előtte. Talán ott is? ...

Lassan ingatta a fejét.

— Nem Natasa, Zsófi.
Közelebb ment ő is. Nehéz kezét vé

gig húzta a kis szőke, boglyas fejen. A 
hangjában könnyek bugyborékoltak.

— Kis virágom, bogaram, Zsófikám ! 
Nagy szőke feje előre esett, úgy állt az 
ágy felett bucsuzón, szomorúan.

Szabó Nagy István barna szeme felé
csillant. A közös érzés felélóditotta. Az 
ajkán felszabadult mosoly terült el bol
dog szélesen.

— Ne busulj Sergej! Otthon is van 
ilyen. Natasa. Szőke, kékszemü, orosz.

Az asszony, a két férfi vérvásárának 
ide-odalökött prédája állt az ágy előtt 
szélesen, bambán, a fiókáit féltő madár 
terpeszkedésével riadtan, karmosán.

A két ember szeme már pajkosan, 
forró éjszakák emlékével csiklandozta 
egymást. — Beszélgettek megbéküiten, 
csendesen.

— Milyen ott az élet? Rossz ugy-e? 
Annyi sok rossz hirt hoztak onnan.

— Rossz, mindenütt rossz. Mindig az. 
Van ur, van paraszt, van gazdag ember, 
szegény ember, mint mindig, mindenütt. 
Ne fé lj! A muzsikok még imádkoznak, 
még hisznek. Boldog nép ! Úgy tudnak 
hinni. — A Szabó Nagy István feje ál
mosan előrecsuklott. Fáradt agyában 
összezavarodott a műit és jelen.

Sergej felállt. Tekintete simogatóan 
futotta be a szobát s nehéz lépésekkel 
indult az ajtó felé.
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Választmányi ülés. A rimaszombati 

általános ipartestületi nyugdijegylet vá
lasztmánya folyó hó 8-án ülést tartott. 
Az ülésen egyhangúlag elhatározták, hogy 
az egyesület beolvad a csehszlovákiai 
munkások rokkant- és nyugdijegyletébe. 
A beolvadást kimondó közgyűlés idejét 
folyó hó 22-ére tűzte ki a választmány. 
A vezetőség már most is felkéri a nyug
dijegylet tagjait, hogy a közgyűlésen tel
jes számban jelenjenek meg.

Az Irodalmi Társaság még február 
hónapban elhatározta, hogy báró Eötvös 
Józsefnek, a kiváló magyar állam- és 
kulturférfiunak nagyjelentőségű, örök
becsű munkásságát sorozatos előadások 
keretében rendes üléseiben ismerteti és 
méltatja. Ezen elhatározásból kifolyólag, 
a napirenden volt témáknak befejeztével, 
dr Veress Samu elnök az április 27-én 
és május 11-én tartott üléseken igen 
érdekes, értékes és élvezetes előadásban 
ismertette báró Eötvös József ifjúságát, 
neveltetését, a közélet porondjára történt 
kilépését, törvényhozói, miniszteri műkö
dését, a magyar vallás- és közoktatás- 
ügy terén végzett korszakalkotó intézke
déseit s nagy tudásra valló készséggel 
méltatta a nagy férfiú irói- és költői 
munkásságának jelentőségét. A figyelmet 
lebilincselő előadásokért — melyeknek 
folytatása a következő ülésekre maradt — 
a társaság hálás köszönetét és elismeré
sét fejezte ki az illusztris előadónak s 
egyúttal meleg, szeretetteljes üdvözlés
ben részesítette 70-ik életévét betöltő, 
érdemekben gazdag, kiváló elnökét, a 
testileg talán gyenge, de lélekben erős 
és ifjú dr Veress Samut. Az Irodalmi 
Társaság rendes üléseit hetenként, szer
dán délután 6 órakor tartja. A legköze
lebbi ülés május 18-án lesz, melyre a 
tagok ez utón is meghivatnak.

Érettségi vizsgálatok. A helybeli áll. 
reálgimnáziumban az érettségi vizsgá
latok a következő rendben tartatnak meg: 
május 9, 10, 11, 12, Írásbeli tételek ki
dolgozása a magyar tagozaton ; május 
19, 20, 21. a szlovák tagozaton. Szóbeli 
érettségi vizgálatok a magyar tagozaton 
junius 7, 8, 9. a szlovák tagozaton juni. 
14, 15. A magyar nyelvű érettségi vizs
gálatokon a kormány képviseletével Jan- 
őoviő Ferencz pozsonyi gimn. igazgató, 

-  sz lovák  tagozaton  n őd ig  dr. H a tn ia-------'r 'er‘- e>----------' f  '----*ö ~ *
István országos felügyelő van megbízva. 
A magántanulók vizsgálatai junius 10, 
11. tartatnak meg. A helybeli állami re- 
álgimn. igazgatója Faluba János a zólyomi 
reformreáigimnázium és a pozsonyi gim
názium érettségi vizsgálatain képviseli 
a kormányt. Minthogy a szóbeli érett
ségi vizsgálatok tartama alatt az elő
adások szünetelnek, az igazgatóság a 
tanuló ifjúság részére iskolai tanulmányi 
kirándulásokat rendez a jelzett napokon.

A Rimaszabályozás kérdéséhez la
punk több Ízben hozzászólt már s több
ször kifejeztük abbeli reményünket, hogy 
a nyári áradások idejére végre dűlőre 
jut a Rimaszombatot is annyira érdeklő 
nagy fontosságú ügy. Nem térhetünk napi
rendre e nagy horderejű intézkedés fö
lött; kell, hogy állandóan figyelemmel 
kísérjük mindazokat az intézkedéseket, 
amiket ezirányban tesznek az illetéke
sek. Hitelt érdemlő oldalról hallottuk 
azt a kijelentést, hogy a Rimaszabályo
zás kérdése sokkal jobb elintézést nyer
hetne fehér asztalnál, mint a zöldposztós 
asztalnál s például a Casino de Paris 
hangulatos estéinek varázsa sokkal in
kább megkönnyítené a nagyfontosságu 
ügyek kedvező elintézését, mint a rideg 
bürokrácia. Ha az akták elintézése is 
olyan kifogástalan, gördülékeny, pontos, 
mint a Casino de Paris kiszolgálása, 
műsora s menüje: nem kell félnünk 
attól, hogy különösebb veszedelem fe
nyeget akár a Rima felől, akár az adó
zás terén.

A moziban általános tetszés mellett 
mutatták be legutóbb a „Fekete sas", 
„Elvált asszony", „Varázskeringő" és 
„Asszony 24 órára" cimü filmeket s e 
héten is szebbnél-szebb filmek kerülnek 
vászonra.

Villanyvilágítás Füleken. A Gömör- 
megyével határos Fülek községet köze
lebb a középszlovenszkói villamos üzem 
r. t. áramhálózatába kapcsolják be s 
ezzel Fülek régen húzódó világítási kér
dése megoldást nyer.

A gimnazisták tornadélutánja, a 
múlt számunkban közölt programm mel
lett, folyó hó 15-én (ma vasárnap) d. u. 
3 órai kezdettel a gimnázium udvarán 
tartatik meg.

A dobsinai fütőház működését be
szüntették. A hivatalok leépítése és a 
bányaipar pangása, az ipartelepek üze
mének redukciója óta állandóan kisért 
Dobsinán a vasúti fütőház Pelsőcre he
lyezésének rémhíre. Az első lépést ez
irányban a gyorsvonatjáratoknak Dobsina 
végállomásról Pelsőcig való beállítása 
jelezte, a hir komolyságában azonban 
már tovább nem lehetett kételkedni, ami
dőn Pelsőcön a múlt év folyamán meg
kezdették az uj fütőház építését. Azóta 
napról-napra történt a dobsinai fütőház 
üzemének leépítése. A vasutasokat áthe
lyezték, a múlt héten ismét nyolc vas
utas kapta meg áthelyezési rendelvényét. 
A fütőház személyzetet május elsejével 
szintén áthelyezték Pelsőcre. A dobsinai 
kereskedelmi testület tiltakozó gyűlést 
készít elő a város polgárságát tönkre
tevő gazdasági leépítés megakadályozá
sára.

Akatonai sorozások május 11—14 én 
folytak le városunkban. Vígak voltak az 
állitáskötelesek, hangosak a pántlikás 
kalapos alkalmasaknak találtak s szólt 
a nóta: „Én leszek az első század sza
kaszvezető..." Itt-ott a virtus is meg
nyilatkozott, duhajkodásba fullasztotta 
bánatát az itthon maradt „kettő-három 
nyomorult..." és ha elég széles is a gö- 
möri határ, bizony-bizony nem egy ta
lálta keskenynek az országutat. De hát 
ilyenkor, minden szesztilalom dacára is, 
igy szokott az lenni, nem segít ezen 
semmiféle rendszabály és bölcsen kifun- 
dált óvintézkedés.

A színházi koncesszióról. A napi
lapok részletesen ismertették azt a küz
delmet, amely a szlovenszkói magyar 
színházak koncessziójáért folyt. A Sze
gedről visszakerült Faragó Ödön szlo
venszkói volt magyar színigazgató min
den lehetőt elkövetett ugyanis az iránt, 
hogy a koncessziót megkapja, de erre 
vonatkozó törekvése hajótörést szenve
dett, mert a múlt héten hozott minisz
teri határozat szerint a szlovenszkói ma
gyar színházak koncesszióját továbbra 
is Iván Sándor, a jelenlegi színigazgató 
kapta meg s ezzel az ezen ügyben tá
madt bonyodalom megoldást nyert. Itt 
említjük meg, hogy Iván Sándor a „Sze
retek egy színésznőt" szerdai előadásé-
nalf a*7 níc seriről/- líc
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alapja javára adományozta.
Építkezések. Az államfordulat óta vá

rosunkban az építkezés úgyszólván tel
jesen megakadt s ezzel a munkanélkü
liség is hatványozott mérvben növeke
dett. Állami építkezés alig valami ha 
történt, mig Zólyom, Turóczszentmárton, 
Ruttka, Rózsahegy, Zsolna rohamlépés
ben fejlődnek, az építkezés ezekben a 
városokban évről-évre nagyobb arányo
kat ölt. De a fejlődéshez segitett köz
ségek közé tartozik Tiszolcz is, hol az 
eddigi építkezések mellé méltóan sora
kozik az újonnan létesítendő Sokol-egy- 
leti ház (500000 kor.), a kétemeletes pol
gári iskola (1.600,000 kor.) épülete, a 
melyek építésével Cserei Aladár losonci 
építész bízatván meg, a hatalmas két 
uj épülettel ismét nagyobb lesz Tiszolc.

Jégeső, hó, fagy. A lassan melegedő 
tavasz időjárása a lehető legabnormáli- 
sabbnak mondható, amit a természet- 
tudósok részint a napfoltokkal, részint 
Golf-áramlat rendellenes menetével in
dokolnak. A múlt heti, itt-ott mogyoró- 
nagyságnyi jégeső után lehűlt levegő, 
északi és északkeleti széltől kavarva, a 
fázósság kellemetlen érzését árasztotta 
el városunk és vidékén, majd a szél 
elcsendesült, változékony felhőzet vonult 
az égboltozaton át, áldásos eső perme
tezett a földre, amelyet a nap tűző su
garai csókoltak szárazra. Ismét lehűlt a 
lég. A csapadékos időjárás amig nálunk 
esőt sajtolt a felhőkből, a felsőbb vidé
keken hóvá fagyasztotta a párát s ha
vas sipkát húzott a hegyek fejére. A 
hőmérő folyton esett s folyó hó 11-én 
este 8—9 óra között a higanyoszlop a 
0 fok alá szállott. Másnap reggelre bar
nára fagyott a szőlő, dió, alma s egyéb 
gyümölcsfa levele, virágja, az összes 
kapás növények, gyengébb virágok, óriási 
kárt okozva az amúgy is leszegényedett, 
nélkülöző gazdáknak és drágaságot je
lentve valamennyiünknek.

S P O R  T.
RME—Tornaijai SC 2:0 (0:0). A két 

tartalékkal szereplő RME-nek sikerült 
múlt évi legyőzőjén saját otthonában

revansot venni. Általában a mérkőzés 
a RME fölénye jegyében zajlott le s a 
Tornaijai SC veresége még nagyobb 
arányú lett volna, ha kapuját oly kiváló 
ügyes kapus nem védi — A RME-ben 
Gáka helyén Ács II., ennek helyén a fe
dezetsorban pedig Potkoniczky szerepelt, 
utóbbi már a mérkőzés kezdetén meg
sérült s helyére Mazsik állott be. Bre- 
dár I. a szokottnál gyengébben szere
pelt, egyébként az összes játékosok nagy 
igyekezettel és ambícióval küzdöttek s 
a tőlük telhető legjobb játékot nyújtot
ták. Siebert néhány szép labdát fogott. 
A Tornaijai SC legjobbjai a RPOS-ista 
Tepper és Neumann, továbbá Dezső és 
különösen a kapus voltak. — Gólokat 
Vidomusz és Simon rúgták.

A szerkesztésért és kiadásért fele lős: 
Rábeiy K ároly laptulajdonos.

Zománcedény porcellán- és üvegáru 
bámulatos olcsó áron 
kapható Róth László

nál Rimaszombat, 
Masaryk-tér 26. szám.

Alkalmi és nászajándékok. — Teljes konybafelszerelések 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig. Zsirbödönök, 

viz vedrek, ruhafőző fazekak nagy raktára.

VENDÉGLÓ ÉS SZÁLLODA
Rimaszombat, Tompa Mihály-ufca 18. szám.

Teljesen megújított vendéglőmben olcsó és 
ízletes m agyaros ételek, jó valódi magyar 
borok, elsőrangú sör, tiszta, féregm entes 
hálószobák minden időben kaphatók.

Társasebédek és vacsorák készítését lehető 
jutányos árakon vállalom.

KOMLÓSY ISTVÁN
nyug. tisztviselő, vendéglő- és szállodatulajdonos.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A rimavskásobotai izr. Szentegyiet a 

helybeli temetőben újonnan építendő

temetőért lakás ás hullaház építésére
versenytárgyalást hirdet.

A terv és építési feltételek Szalvendy 
Gyula szentegyleti elnöknél megtekint
hetők. Költségvetés-minták ugyanott Kő 
20‘— lefizetése ellenében átvehetők.

Az ezen építésre jogosult vállalkozók 
ajánlatai folyó hó 22-én délelőtti 10 
óráig alulírott elnökséghez nyújtandók
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órakor lesznek az izr. hitközség tanács
termében felbontva. A felbontásnál az 
ajánlattevők is jelen lehetnek.

Alulírott Elnökség fentartja magának 
a jogot ahhoz, hogy az ajánlatok közül 
— összegre való tekintet nélkül — sza
badon választhasson.

Rimaszombat, 1927. május 10.

Izr. Szentegylet elnöksége

Figyelmeztetés I t & Z f iS z
figyelmét felhívom az utcán árusitó fagy
ialtos kocsimra, melyet a közönség ké
nyelmére készítettem azért, hogy a kö
zönség az általam készített naponta friss, 
háromféle fagylalthoz ott helyben kiszol
gálva jusson hozzá. Megrendelésre bár
mikor előáll. A kocsimon cégem jelzése : 
Miskolczy cukrászda áll. Nem cégem
mel jelzett kocsik, nem az én tulajdo
naim. Tisztelettel
2 - 3  MISKOLCZY LAJOS cukrász.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy

kárpitos műhelyemet
a Szentpétery-utca 8. szám alól a

Rózsa-utca 18. sz. álé helyeztem ét.
Elvállalok díványok, sezlonok, matracok, garni
túrák, függönyök és e szakmába vágó munkákat 
jutányos árak mellett, ízléses és modern kivitelben. 
Vidékre munkálatok végett bármikor kiutazom. 
A nagyérdemű közönség további szives pártfo
gását kérve, vagyok mély tisztelettel

SzőllóSy Gyula
2 - 6  kárpitos és díszítő

Rimaszombat, Rózsa-utca 18. szám alatt.

Értesítés.
Tisztelettel értés 
közönséget, hogy

paplanok készítését,
áthúzását Ízlésesen és jutányos áron 

vállalom.
Özv. E o z s e h u b a  Lajosné

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy uj, valamint ócska

l—X Rózsa-utca 22. szám.

Nem mindig kínálkozik oly kedvező
alkalom a

számára mint most, azért siessen min
den hibás beszédű ezt a kedvező alkal
mat felhasználni.

Rövid idő alatt minden hebegő és hi
bás beszédű megtanulhat nálam folyé
konyan és hibátlanul beszélni.

Gyermekek, felnőttek ne késsetek és 
jelentkezzetek minél előbb — de leg
később folyó május hó 20-dig (péntek) — 
BAUER LEÓ volt professzornál a 
délelőtti órákban Rimaszombat Komen- 
szky-ulca 12. sz., közel a főtérhez.

Eladó h á z a k .
Rimatamásfalván egy kétszobás lakó
ház mellékhelyiségekkel, gazdasági épü
letekkel és kerttel szabad kézből eladó. 
Vétel esetén azonnal beköltözhető. To
vábbá a Mező-utcában egy udvar két 
lakással eladó. — Értekezni lehet idb. 
Remenyik Samu úri szabónál Iskola

utca 1. szám alatt. i - 3

Ingyen
és teljes garancia mellett, mérték után 
készítem a harmadik pár cipőt, ha nálam

3 pár cipőt
rendel.

Szedlák György cipész
Rimaszombat, Tompa-tér 1.

É R T E S Í T É S .
Tisztelettel értesitem a n. é. 

közönséget, hogy férjem elha
lálozásával
buMzIetemet és műhalyemet
Katona Lajos ur társammal
továbbra is folytatni fogom.

Minden e szakmába vágó 
munkákat Ízlésesen és a leg
olcsóbb áron készítünk és rak
táron tartunk.

A n. é. közönség szives párt
fogását kérve, maradtunk ki
váló tisztelettel: 2 x

özv. Alraásy Zulténné 
és társa.

Císlo jed. E. 337/27-6.
Licitaőny óznám.

Okresní súd v Rim. Sobote mto na 
znárnosf dáva, Ze následkom vyroku Rim. 
sobotského okresného súdu ő. E. 337/27-1. 
k dobru exekventa Dunaj vSeob. poiátov. 
v Bratislave zastupovaného skrze pravo- 
tára dr Institoris a dr Veres v Rim. 
Sobote oproti exekvovanému v OZdanoch 
následkom uhradzovacej exekűcie, na- 
riadenej do v^éky 1129 Kő poZiadavkyna 
kapitále a prísl., na movitosti obZaiova- 
nému zhabané a na 1300 Kő odhadnuté 
v^rokom Rim. Sobotského okr. súdu fis. 
E. 337/27-1. Iicitácia sa nariadila. Táto aj 
do v^Sky pohfadávky predoSl^ch, alebo 
supersekvestrujúcich — nakofko by tieto 
zákonného záloZného práva boli obsiahli 
— na byte obZalovaného v OZdanoch s 
iehotou 0 5. hodine odpol. dfla 19. 
mája 1927. sa bude odbavovaf kedZe 
súdobné zhabané 1 krava, 1 kon a iné 
movitosti najviac srubujúcemu pri pla- 
tení hotov^mi, v pádé potreby aj pod od- 
hadnou cenou budú vypredané.

Vyz^vajú sa vgetci, ktorí z kúpnej ceny 
draZobnych movitosti nároky májú na 
zaspokojenie pred pohradávkou exek
venta, Ze — nakoíko by sa pre nich exek- 
vovanie prv bolo stalo a to z exekúcnej 
zápisnice nevysvitá, — aby zahlásenie 
svojej prednosti do zaőiatku draZby u 
podpísaného exekútora vybavif nezame- 
Ikali.

Zákonná lehota sa odo dna po vyvesení 
oznamu na tabule súdu poőíta.
• Okresny súd v Rim. Sobote, odd. II. 
dfia 4. aprila 1927.

Rimaszombat, 1927. Nyomatott R ábeiy  K ároly könyvnyomdájában.


