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Társas életünk.
(Zs.) A szép nyári napok bevég

ződésével nemsokára behúzódunk 
a szobákba. A szabad levegő és 
a napsugár helyett ott fog telni 
életünk nagyobb része a zárt he
lyiségekben.

Egymásra leszünk utalva mi em
berek, egymás szellemi tartalmá
ból merítjük az érdeklődést. A bel
ső kis világok fényrezgései árasz
tanak reánk derűt és örömet a 
természeti általános nagy szépsé
gek elfátyolozódó visszavonulása 
idején.

A zord idők ködbe, sárba me
rítik, hóba, fagyba rögösitik, felhők 
szürkeségével takarják be, a mi az 
életben színes, tarka, ami szeme
inket változatos élénkségével fel
üdíti.

De mégis élni akarunk és élnünk 
kell a zordon egyformaság ólom- 
szinbe visszavonuló merevsége ide
jén is. Nem merülhetünk téli álom
ba, mint a medvék, vagy a mor- 
moták. Nem bújhatunk el a hideg, 
fagyos idők elől, mint a pillangók 
és bogarak. Nem költözhetünk el 
a gólyákkal, fecskékkel, darvakkal 
és más vándormadarakkal mele
gebb, napsugaras tájakra.

Emberek vagyunk, télen is vár 
reánk az élet és a munka. Csak 
kevés kiváltságosnak jut olyan 
sors, milliók közül pár száznak, 
hogy elvonulhat a tél zordsága 
elől napfényes országokba. Nekünk 
millióknak itt kell leélnünk az éle
tet télen is, ahol nyáron voltunk.

A zordon időjárásban úgy segí
tünk magunkon, hogy összebújunk 
és társaságban adjuk ki egymás
nak a belső lelkivilág szellemi bu- 
borékait. Azoknak szine, fénye ad 
lelki örömöt, mulatságot, amivel 
kellemesen, nemesen elszórakoz
hatunk.

A kultúrember évezredek hosz- 
szu során sok mindent kitalált már, 
ami szellemi fejlődésében tanítani, 
gyönyörködtetni képes, ami össze- 
melegiti, egymáshoz vonzza az 
egymásra utalt társas lényt, az 
embert.

Ha a mai viszonyok sokat meg
vonnak is a gazdasági élet súlya 
alatt nyögő emberiségtől, ha job
ban meg is kell néznünk, hogy 
mire jut a megszükült jövedelmek
ből, de azért még sem szabad a 
társas élet kívánalmait mellőznünk, 
még ebben a deprimált világban 
sem.

Vannak társadalmi egyesületeink, 
ahol most is dolgoznunk kell a 
kulturális célokért vagy a szegény
ség, a nyomor enyhítésén. A sze
retet az általános emberi jóság 
művelésére ösztönöz bennünket és 
megaranyozza kissé a szürke lét

egyforma rögeit. A művészet, ki
vált az előadó művészet: a dal, 
a zene, a színház változatos, ne
mesebb szórakozást szerez, ügy  
az irodalom és költészet is és tár
sas életünkben szóban, beszédben, 
szavalatban, felolvasásban gyönyör
ködtet bennünket.

Nem utolsó dolog, sőt minden 
nemzetnek első feladatai közé tar
tozik saját nyelvének művelése, 
ápolása, fejlesztése s a szellemi 
szépségek minél pompásabb kife
jezésére alkalmassá csiszolása. Ezek 
a dolgok a társas életnek neme
sebb feladatai közé tartoznak s a 
társas életet kellemes és hasznos 
tartalommal töltik ki.

Társas összejöveteleinket ne ha- 
rsyagoljuk el ezekben a nehéz idők
ben sem. És ha összejöveteleink 
külsőleg kevesebb fénnyel zajlanak 
is le, amint egyszerűsítenünk kell 
a mai viszonyok közt az össze
jövetelek külső formáját, olcsóbbá 
kell tennünk a belépési dijakat is, 
hogy minél többen részt vehesse
nek azokon.

De a lényegből ne engedjünk. 
A társas élet szellemi tartalmát 
tartsuk meg ma is. Ez szükséges 
az embernek általában nemes szó
rakozásra, művelődésre. Szükséges 
a nemzetnek, hogy nyelvét és szel
lemi kincseit fejleszthesse.

A  Számán-Intézet 
felszentelése.

Rimaszombatnak a város minden fe
lekezeiének és társadalmi osztályának 
osztatlan szeretetében és becsülésében 
harminc éven át jóságos szívvel, nemes 
lélekkel pásztorkodott rom. kath. plebá 
nosa, Számán Endre pápai prelátus, 
prépost 1929. évi május 13 án bekö
vetkezett halálát megelőzőleg nagyobb 
összegű alapítványt tett egy Rimaszom 
batban felállítandó női kereskedelmi 
iskola felállítására oly kikötéssel, hogy 
a létesítendő iskola a Paulai szent Vin
céről elnevezett női tanitórend vezetése 
mellett s lehetőleg internátussal kap
csolatosan működjék.

A nagylelkű alapitványttevő halála 
után az egyházmegye főpásztora, Bub- 
nics Mihály s a jóságosszivü alapitvá- 
nyozó utóda, Dr. Sándor János esperes- 
plebános nemes ügybuzgalommal hozzá
láttak az iskola felállításához, mely, 
— amint már erről részletesen beszá
moltunk — az 1774-ben emelt volt régi 
s e célra nagyszerűen renovált kath. 
iskola épületében, az alapitványttevő 
intenciói szerint nyert elhelyezést.

Az igy létesült Széman-intézet Bub- 
nics Mihály püspök által folyó hó 8-án 
délelőtt szenteltetett fel ünnepélyesen.

A felszentelési aktust megelőzően a 
püspök fényes segédlettel szentmisét 
celebrált, majd kíséretével az intézetbe 
vonult át, amelynek udvarán folyt le a 
tulajdonképeni felszentelési ünnepség, 
az összes felekezetek, a hatóságok kép
viselői és a hivők százainak jelenlété
ben. Bubnics Mihály püspök magyar és 
szlovák nyelven mondott nagyhatású 
beszédében ismertette a nemes gondol- 
kozásu alapitványttevő jóságából, az

egyházközség s a hívek megértő szere- 
tetéből létesült intézet megteremtését, 
elismerőleg nyilatkozott az egyházköz
ség s a hívek áldozatkészségéről és 
Dr. Sándor János esperes-plebánosnak 
az intézet feláliitása körül végzett fá
radhatatlan munkásságáról, méltatta a 
tisztasági, szegénységi és engedelmes- 
ségi fogadalmat tett női tanitószerzetes- 
rend erényeit s azt az erkölcsi értéket, 
amivel az iskola vezetésére ideköltözött 
rendtagokkal Rimaszombat lelkiekben 
gazdagodott, tanítómesterekben gyarapo
dott, Isten áldását kérve beszédében 
munkájukra s az intézetre.

Dr. Sándor János esperes-plebános 
szlovák és magyar nyelven hálás kö
szönetét fejezte ki a főpásztornak jósá
gáért, amit az iskola létesítése körül 
tanúsított s köszönetét mondott mind
azoknak, akik megértő szeretettel köz
reműködtek az intézetnek a nagyszivü 
adakozó intenciói szerint való felállítása 
érdekében.

Az alkalmi egyházi énekkar közre
működése mellett végzett felszentelési 
ünnepély a zárda és a kápolna felszente
lése után csendes misével fejeződött be.

*
A fuvalomnélkiili, csendes őszi vasár

nap ünneplő sokasága fölött borongó 
ég felhőfátyla mögül kisugárzott Isten 
mosolygásában mintha a zokogva te
metett, örökemlékezetü alapitványttevő 
jóságos szelleme jelent volna meg s 
örömös lélekkel áldőlag terjesztette 
volna ki kezeit az ünnepre búcsúso- 
dottakra és arra az intézményre, melyet 
0  alkotott s szives szerétéiből a neve
lésügynek a jövő kertje virágainak il
latosabbá tételére s a műveltség meg
szerzésére és terjesztésére Ő állított 
fel Rimaszombatban.

Dicsőség nevének, áldás emlékének !

A  forgalmi adó
mai rendszere ellen foglalnak most 
ismét állást kereskedőink. Az ál
datlan közigazgatási viszonyok kö
zepette a forgalmi adó rendszerét 
állandóan elviselhetetlenebbé teszik. 
Tizenegy esztendő óta kérik a ke
reskedők és iparosok a forgalmi 
adó átalányositását, amit az illeté
kes tényezők már több Ízben meg 
is Ígértek, de az Ígéretnél tovább 
nem mentek, noha az átalányosi- 
tással az állami pénztár semmiféle 
hátrányt nem szenvedne.

Emlékszünk arra az időre, ami 
dőn még Englis dr. volt pénzügy- 
miniszter, aki megállapította, hogy 
az összes adónemek között a for
galmi adó a legigazságtalanabb, 
azonban szükség van a fenntartá
sára, mert az állam nem nélkülöz
heti a belőle eredő jövedelmet, 
mondta Englis.

Természetesen a legegyszerűbb 
lenne az egész forgalmi adót, ame
lyet 11 év előtt csak mint átme
neti adónemet vezettek be, végre 
már megszüntetni, amit a mai sú
lyos viszonyok eléggé indokolttá 
is tennének, azonban az ipari és 
kereskedelmi körök az államház
tartással szemben a belátás állás
pontjára helyezkednek és csak az

átalányositást kérik. Ezt az évek 
óta hangoztatott kérelmet végre 
már figyelemre kell méltatni a pénz
ügyminiszternek.

Szinte ide kívánkozik annak fel- 
emlitése, hogy Kalfus dr. pénzügy- 
miniszteri osztálytanácsos, aki ta
nulmányt irt a pénzügyigazgatás 
reformjáról, a melyben behatóan 
foglalkozik a forgalmi és luxusadó 
kivetésének és behajtásának a mód
szerével is, szintén megállapítja, 
hogy a behajtási rendszernek sok 
hibája van, amelyeket feltétlenül ki 
kell küszöbölni. Kifejti, hogy mind 
a forgalmi, mind a luxusadót 
az egész vonalon átalányositani 
kell és lehetőleg már a termelőnél 
kell behajtani. Ez azonban csak 
úgy lehetséges, ha a forgalmi adót 
más adóvá változtatják át.

Ilyen módon fokozatosan majd
nem az egész forgalmi adót meg 
lehetne szüntetni. Az iparosok nagy 
számánál (csaknem 1000 0 0  termelő 
iparosról van szó) az átaiányosi- 
tott forgalmi adót esetleg állam
pótlék formájában hozzá lehetne 
számítani a kereseti adóhoz. A ma
radékot pedig a termelőnél átalá- 
nyositanák.

Ennek a reformnak óriási hord- 
ereje lenne, — mondja hírforrá
sunk, — ami nemcsak az adóhiva
talok munkájának rendkívül nagy 
csökkenésére vezetne, hanem fel
tétlenül előmozdítaná az úgyneve
zett adómorált is. Minden adó fi
zetésénél olyan érzéseink vannak, 
hogy az igazságtalan. Minden más 
adó valamely keresetet, vagy jöve
delmet adóztat meg és azt min
denki belátja, hogy a jövedelme
ket, ha ilyenek vannak, meg kell 
adóztatni. De fájdalmas a forgalmi 
adót akkor fizetni, amikor az üzle
tet haszon nélkül, sokszor nagy 
veszteséggel kötik meg, pedig ez 
a mai fizetésképtelen világban leg
többször igy végződik.

Kalfus dr. tervezetét nem ismer
jük részletesebben, csak amennyit 
egy rövid híradásból olvastunk 
róla, utaltunk rá, azért ahhoz nem 
is foglalhatunk állást. Azonban azt 
a veszedelmet látjuk benne, hogy 
a 11 év előtt ideiglenesnek szánt 
forgalmi adót átváltoztatott formá
ban a kereseti adóhoz akarja csap
ni — és ideiglenessége helyett 
időtlen időkig fenntartani. Ez vesze
delmes reform lenne tetszetős os
tyában beadva.

Az élet-üveg;.
Valamikor, az ember őskorában a 

barlanglakásokban, a sátrakban csak 
ajtónyilások voltak s a fényt, világossá 
got bebocsátó ablaknyilást nem ismer
ték. Sok évezrednek kellett eltelnie, 
amig az ablaknyilást először alkalmaz
ták s még hosszabb idő telt el, amig az 
időjárás viszontagságai ellen védő bőr-,
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pergamen- és szövetfüggönyöket az 
ólomkarikákba keretezett üveg váltotta 
fel. — Amikor azután az üveg-tech
nika tökéletesedett és nagyobb táb
lák öntésére is képes volt, a napfény 
után ösztönszerüleg vágyódó ember az 
ablakok nagyobbitására és művészibb 
kiképzésére is mind nagyobb gondot 
fordított.

Még nemrégiben is általában azt hit
ték, hogy az ablaküvegen a napnak 
közvetlen, valamint a levegő által szét
szórt közvetett fénye a maga teljes egé
szében árad be a szobába. Újabban 
bebizonyosodott, hogy föltevésünk téves 
volt és éppen a gyógyitóerejü, az egész
ség fenntartására egyenesen nélkülöz
hetetlen úgynevezett uiíraviola vagy 
ibolyántúli sugarak künn rekednek, 
mert az abiaküveg éppen ezeket a su
garakat nem bocsátja át.

Azt mindenki tudja, hogy az üveg
hasáb a napfényt a szivárvány színeire 
bontja szét. Ha színképelemző készülé
ken vizsgáljuk ezt a szétbontott nap
fényt, akkor észrevehetjük, hogy a lát
ható színképen túl balra és jobbra van
nak a szemünk recehártyája által ugyan 
fel nem fogható sugarak, amelyek azon
ban igen jelentős hatásokat fejtenek ki 
a természetben. A látható fényhullámok 
hosszai négy- és nyolczszázmilliomcd 
milliméter közt váltakoznak. Az ezek
nél hosszabb sötét ultravörös sugarak 
hőhatást, az ezeknél kisebb, ibolyántúli 
sugarak pedig vegyi hatást keltenek s 
igy ez utóbbiak csak fényképészeti utón 
mutathatók ki. Az élet kialakulásában 
éppen ezek az utóbbiak teljesen nélkü
lözhetetlenek s különösen a kétszáz- 
nyolcvankilenc és háromszáztizenhárom 
milliomod miiliméíernyi hullámhosszu- 
sági úgynevezett Durno-sugarak azok, 
melyek bőrünk felületét érve, egészsé
günket előnyösen befolyásolják s ezek
nek hatása alatt sül le a bőrünk olyan 
szép barnapirosra.

A levegő ezeknek az ibolyántúli su
garaknak nagyrészéi elnyeli, ami azzal 
is bizonyítható, hogy mig a magasabb 
fekvésű helyeken is, ahol tehát a felet
tünk fekvő légréteg vastagsága és sűrű
sége kisebb, igen hamar lehűlhetünk, 
addig lenn a síkságokon ez a barnulási 
folyamat sokkal lassúbb, már csak azért 
is, mert a levegőnek alacsony rétegei
ben levő por az ibolyántúli sugarakat 
szintén elnyeli.

Ha már most meggondoljuk, hogy az 
ablaküveg csak a hő- és fénysugarakat

bocsátja át s hogy a rövid hullámhosszú 
ibolyántúli sugarakat teljesen elnyeli, 
akkor nyilvánvaló, hogy a mostani 
ablakiivegezési rendszerrel szervezetün
ket éppen legfontosabb éltető elemeinek 
egyikétől fosztjuk meg. Ez magyarázza 
meg, miért olyan sápadtak a gyárak 
munkásai, a hivatalokban dolgozó tiszt
viselők s általában mindazok, akik, ám
bár a modern kor minden követelmé
nyeinek minden tekintetben megfelelő 
higiénikus berendezésű lakásban lak
nak, de kevés időt töltenek a szabad 
levegőn. Hausmann bécsi tanár például 
bebizonyította, hogy Japánban a rachi- 
tikus betegségek különösen akkor kap
tak lábra, amikor a japánok régi szel- 
lős, papirosfalu lakásaik helyett, mo
dern európai és ablaküveggel ellátott 
házakba költöztek át, amikor tehát ma
gukat az ibolyántúli sugaraktól elszi
getelték.

Csak természetes, hogy ilyen tapasz
talatok után az ipar és tudomány váll
vetve törekedett az éltet adó ibolyán
túli sugarakat is átbocsátó üveg, az 
úgynevezett vita-üveg (életüveg) előál
lítására. A németek ezt már a háború 
előtt fel is találták, az angolok pedig 
ezzel az üveggel igen körültekintő és 
alapos kísérleteket folytattak. A tapasz
talatok— főként az iskolákban — egye
nesen szenzációsak voltak. J. Bell, Fer- 
guson szerint a kilenc hónapig tartó 
tanítási idő alatt a közönséges ablak
üveggel és a „vita-üveggel" ellátott tan
termek tanulóinak súlygyarapodása, test- 
magasságának növekedése és hemog
lobintartalma között igen nagy külömb- 
ség mutatkozott. Az újfajta ablaküveg
gel ellátott termek növendékei átlag öt 
kilóval gyarapodtak, hét centimétert 
nőttek és vérük hemoglobintartalma 10 
százalékkal volt több, mint a régi Üve
gezésű tantermek növendékeinél.

A londoni állatkertben is folytatott 
összehasonlító vizsgálatok szintén ha
sonló eredményekre vezettek. A közön
séges üvegtető alatt áttelelt állatok el
vesztették étvágyukat s részben elpusz
tultak, ellenben a „vita üveg" alattiak 
frissek és jókedvüek maradtak.

Ugyanilyen hatásokat észleltek a nö
vényeken is, amelyek a „vita üveg" 
alatt dusabban fejlődtek és bővebb ter
mést hoztak, ami a növénytermés foko
zása szempontjából jelentős.

N y elv ta n fo ly a m o k
A szent Vincéről nevezett irgalmas 

nővérek vezetése alatt álló „Széman- 
Intézet" nyelvtanfolyamokat nyit folyó 
évi november hó 3. kezdettel

kezdők és haladók számára.
Szlovák, angol és német nyelvet elő

adja tisztelendő Mária Gonzága nővér, 
az intézet főnöknője, aki 27 éven ke
resztül önállóan működött Amerikában.

A francia nyelvet előadja PitkoJózsef, 
rimaszombati vezető káplán, aki tanul
mányait a strassburgi francia egyete
men végezte.

Bővebb felvilágosítással szolgál a
Széman-Intézet vezetősége.

H Í R E K
Mesemondó szájjal.

Hol volt, hol nem volt, volt valahol, va
lamikor, Valaki, aki búcsús elváláskor írás
ra aspirált, mesemonáásra biztatott. Jót, 
szépet kívánó szava keávesen bugyboré
kolt ki száján, s az igy kimuzsikált han
gok hosszú idő elsuhanásával is itt re- 
zonálnak fülemben. És írok. És mesélni 
szeretnék...

... Hol volt, hol nem volt... Mii me
séljek? Valami szépet, valami képzelet
ben szült, soha meg nem történtet, vagy 
tán valami ragyogót a Múlt rézcsattos, 
idöpatinás meséskönyvéból ? Mesemondó 
számmal a mellém telepedők mesére éhes 
fülébe hogyan suttogjam el a legszebb, 
a legragyogóbb, a legigazabb mesét, a 
mi mesénket? Odaüljek a tüzes szem
mel kacsingató kandalló melegénél a me
sére várók lábaihoz, ölükbe hajtsam fe
jemet s mig ők csapzolt hajamat, gond- 
barázdás homlokomat simogatják bárso
nyos tenyérrel, a mesék színes rétjéről 
marékkai tépjem a virágot és érzésem 
legszebb szalagjával bokrétába kötve, 
úgy nyújtsam át mindazt, amit adni 
akarok: az Élet szivárványszines gyö
nyörűségét, minden szépségét, a hitek jó
ságát, bízók hivését, igazak hűségét, 
zengő dalt, üdvösséges szerelmet, köny- 
nyezö bánatot, csengő kacagást, jajgató 
szenvedést, az eleven élet csodahimnuszát ?

... Hol volt, hol nem volt... A vdrás- 
ajándékokkal megrakott groteszk s mégis 
kedves, apró manókról szöjjek tán hosz- 
szu fonalat a mindig élettanulságos me
sék gyorsan pergő, titokzatos rokkáján s 
úgy ringassam rózsaszínű álmokat fes-

tegető boldog szendergésbe a hálás mese
hallgatók nyugalomszomjas lelkét s va
rázsoljak mosolyt kacagó szájukra, kö
dös őszi alkonyboruláskor ? Az idő lábán 
lassan elénk tipegő hajnali misék miszti
kus gyertyavilágánál odavezessem-e a 
szavamat lesöket az Oltárképhez, mely 
a hívők templomának szentélyét díszíti s 
hitet soha nem vesztett lelkem kápolnája 
ereklyés oltárának is egyetlen éke?

... Hol volt, hol nem volt... Ezekről
igen, igy, minderről mesélek......  Lila-
kankalinrétes október szelíd szellője szár
nyán ez az én mesém...

Vadászati 
cikkek, 
elsőrendű 
vadász- 
töltények

KERG SIK-nál.
Egyházi kinevezés. Bubnics Mihály, 

a rozsnyói egyházmegye püspöke Dr. 
Sándor János rimaszombati esperes-pie- 
bánost címzetes kanonokká nevezte ki 
s a kinevezésről szóló okmányt a püs
pök a múlt vasárnap, a Széman-Iniézet 
felszentelése alkalmával személyesen 
nyújtotta át Dr. Sándor Jánosnak.

Laczek Gyula losonci nyug. hittanárt, 
pápai káplánt a püspök ugyancsak cím
zetes kanonokká kinevezte.

Eljegyzés. Jelűnek Miklós eljegyezte 
Beck Arankát. (M. k. é. h.)

Nyugdijbavonulás. Uthy Béla, Rima
szombatból származó persei el. iskolai 
igazgató tanító negyven évi ügybuzgó 
működés után nyugalomba vonult, mely 
alkalomból a rozsnyói egyházmegye fő
hatósága meleghangú leiratban köszönte 
meg érdemekben gazdag fáradhatatlan 
munkálkodását Uthy Bélának.

A keresztényszocialistapárt gytítése 
Rozsnyón. Az országos Keresztényszo
cialista Párt folyó hó 8-án nagysikerű 
körzeti gyűlést tartott Rozsnyón Fedor 
Miklós nemzetgyűlési képviselő részvé
telével, aki hatalmas beszédben ismer
tette azokat az okokat, melyek a világ
háború utáni erkölcsi és gazdasági vál
ságot előidézték, majd erélyesen állást 
foglalt a füleki zománcgyár kilátásba 
helyezett beszüntetése ellen. Trangos 
Nándor járási bizottsági tagnak a járási 
bizottság működéséről, Majkuih Albert- 
nek a párt városi képviselőinek mun
kálkodásáról szóló beszámolói és Fejes 
János titkár nagyszerűen megszerkesztett 
titkári jelentése után megejtették a tiszt-

A Teremtés koronája.
— Csevegés. —

Irta: Cabdebó Erna.
Bevallom, hogy ezt a mai szereplést 

először visszautasítottam. Nem szivesen 
szólalok meg bált megelőző műsoron, 
mert tudom, hogy a táncolni vágyó fia
talság (s ez a korhatár ma ötven éven 
is túlmegy) pokolba kíván mindenkit, 
aki beszél s ezáltal a tánc kezdetét 
késlelteti. Van is erre egy már kialakult 
szokásmondás, s a nézőtéren az a hö'gy, 
akinek legragyogóbb a tánctoalettje, 
vagy az a férfi, akit legjobban nyom a 
plasztronja, szokta mondani : „Mit du
mál ? Ez nem irodalmi társaság !“

Szóval, nem akartam fellépni, de az
tán a rendezőség nagyon ügyes fogás
hoz folyamodott : megüzente a főren
dezővel, hogy nekem kiosztott szere
pem van, kötött marsrutám : szidnom 
kell a férfiakat. Mit tagadjam? Ez ha 
tott. Mint muzsikust egy tört Chopin- 
akkord, vagy szesz bolondját egy távoli 
szüret illata, úgy vonzott ez a téma. 
Nem tudom ugyan, poniosan igy szólt e 
az üzenet, hiszen a főrendezőtől nyomta
tásban fog megjelenni egyik regényében, 
hogy ő, ha viharral küldik, májusi szellő 
vei érkezik. Már most, ha hozzám e 
nem éppen tavaszi fuvalom szelidségü 
témával jött, vájjon mivel indíthatták 
útnak ? !

A férfiak két közmondást hoztak fór 
gaiomba : „A teremtés koronája a férfi" 
és „Gyarlóság, asszony a neved." Azt 
hiszem, mind a kettőt nyugodtan meg
fordíthatjuk és sem a teremtés, sem a 
gyarlóság nem fog ellene tiltakozni. 
Mert kérdem én : Mi volt előbb : koro
názandó, vagy korona ? Már pedig a 
Biblia szavai szerint előbb Ádám terem
tetett s igy világos, hogy az oldalbor
dájából készült Évát szánta az Ur a 
kész mű koronájául.

A második mondásra, arra a gyarló 
ságira meg éppen ráfér egy kis átérté
kelés. Méltóztatnak tudni : tudomány
ban, művészetben ma ez a divat. Szegfű 
Gyula történelmi báiványokat dönt le 
az igazság kedvéért; Upton Sinclair 
pedig Scphoklestő! Gölhen át Jack Lon
donig mindenkit modern értékmérésnek 
vet alá s akkor egy ilyen öreg frázis, 
amelyen már delizsáncon utazó nagy- 
szüleink összevesztek, ez érje meg a 
repülőgép és ejtőernyő korszakát?

Lássuk tehát, miért is vagyunk mi 
olyan gyarlók? Válasz: a nő nem tud 
nagy, örökértékü müveket alkotni, nincs 
logikája és ah ! hol van a férfiak mö
gött bátorság dolgában !

Mivel még a tréfában is tárgyilagos 
akarok maradni, azt mondom : Beetho
ven zenéje, Shakespeare drámái, Petőfi, 
Eminescu költészete előtt fejet hajtunk 
és valljuk : ilyent asszony valóban soha
sem alkotott, de adta a világnak Bee
thovent, Shakespearet, Petőfit és Emi- 
nescut, és ezáltal az ő szivének ritmusa 
is bent van azok müveiben.

A bátorságra pedig meggyőző eseteim 
vannak Szín : a fogorvos várószobája. 
Egy apa éppen most viszi be tízéves 
fiacskáját ; kint vagy nyolc nő vár. Egy 
perc múlva éles sivitás hallik, nagy ro
baj, rábeszélés, a fiúcskát nem tudják 
rávenni arra, hogy a fúrót közel en
gedje magához. A zaj nő, hisztérikus 
hangok szűrődnek ki, végre felrepül a 
rendelő ajtaja, az apa halálsápadtan, 
verejtékezve, könyörgő hangon suttogja:

— Hölgyeim, lenne oly szives vala
melyikük bejönni, mi nem boldogulunk.

Erre egy vadidegen nő, valószínűleg 
öt gyermek sokat próbált és szenvedett 
anyja, bement s nehány megnyugtató 
mondat után a kisfiú észre sem vette, 
amikor fogacskájában a gombostünyi 
hibát megreperálták.

— Tudom, mélyen tisztelt uraim, 
önök most azt mondják : az a nő nem

bátor volt, hanem ügyes. Igazuk van, 
ellenben a papa, a fogorvos és a kisfiú
— azok bátrak voltak.

Más : egy közismert orvos egyik kül
telki szegényasszony betege gyermek- 
áldást vár. Ügy esik, hogy senki sincs 
otthon, csak a férj. A kis gyermek meg
születik s mivel a jó sors a szegénye
ket bővebben szokta gyermekkel ellátni, 
mint a gazdagokat, — nemsokára utána 
megszületik a második is. Ikrek, — gon
dolja a vegyes érzelmekkel telitett apa. 
De téved, mert néhány perc múlva a 
harmadik poronty is ott ri a szegényes 
ágyon.

És ekkor, mélyen tisztelt hölgyeim és 
és uraim, akár hiszik, akár nem : a nagy 
teljesítmény után ájultan rogyott össze
— a férfi.

A harmadik bátor ember engem ki
sért haza egy vacsoráról. Egy óra kö
rül lehetett, amikor legcsendesebb a 
város, különösen a Kossuth-utcának a 
Maros partja felőli része, ahol akkortájt 
laktam. A kocsiállomásnál elbúcsúztam 
kísérőmtől. 0  azonban hallani sem akart 
a dologról, valami irodalmi vitát foly
tattunk, a fentebb említett átértékelés
ről. Mentünk hát beszélgetve mindad
dig, ahol feltűnően kezdtek elmaradozni 
a villanylámpák és megszaporodni a 
kiskorcsmák. Duhaj hangok szűrődtek 
ki, erre gavallérom meglassította a lép
teit :

— Azt hiszem, innen már egyedül is 
hazatalál — és lopva körülnézett.

— Hazatalálok, hiszen egészen pon
tosan tudom, hol lakom, de tulajdon
képen nem mostanig volt szükségem 
kíséretre, itt kezdődik az ut kellemet
lenebb része.

— Dehogy, — hebegte ő, — nincs itt 
sötét, szépen süt a hold, meg valahol 
mintha rendőrt is láttam volna.

— Nézze, bármely pillanatban kidob
hatnak az ivókból egy részeg katonát

vagy vásárost, s az mégis csak kelle
metlen egy magános nőnek.

Csak ez kellett gavalléromnak : föld
be gyökerezett a lába.

— Szivesen mennék, de ha itt olyan 
veszedelmes a járás, gondolja meg, hogy 
jövök én vissza egyedül? — S e  pom
pás indokolással a faképnél hagyott.

A férfilogikából pedig ugyebár önként 
következik, hogy pontosan tudják : mit 
akarnak... Nem vesztegetnek sok szót, 
hanem gyorsan határoznak. Utalok a 
Népszövetség szédítő tempójára, ahol 
olyan keveset beszéltek s olyan szépen 
keresztülvitték péld. a leszerelést, vagy 
milyen zseniálisan oldották meg Közép- 
Európa gazdasági válságát.

Közelebbi példát is hozhatok. Váro
sunk nemrég egy népszerű szellemi 
kiválóságot várt. Arról volt szó, hogyan 
fogadjuk illőképpen? Három asszony 
megcsinálta a tervet, melyet aztán ép
pen szellemi felsőbbségük és logikájuk 
elismeréséül a férfiak elé terjesztettünk. 
A férfibizottságban aztán gigantikus 
méreteket öltött a kérdés, mint hógör
geteg, mely az Alpok csúcsáról lecsú
szik. Vita indult: hány küldöttség le
gyen, kik legyenek a tagjai, kik beszél
jenek és milyen sorrendben, nem me
rül-e ki az ünnepelt és nem sértődik-e 
meg a sóhivatal, nem lövünk-e túl a 
célon, de vájjon nem maradunk el fény
ben más városok mögött? És a többi, 
és a többi. Mindössze kétszer három 
órán át folyt a vita a férfiakkal, miglen 
mindnyájan fejfájást kaptunk és vissza
tértünk a három asszony első terveze
téhez. Az volt a legegyszerűbb, legter
mészetesebb.

Hanem hát igy van az, mélyen tisztelt 
Hallgatóim : fejfájást kap a nő, ha a 
férfi szabadjára engedi a logikáját, de 
azért mégis mindig az történik, amit az 
asszony akar.
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újítást, majd közebéd követte a sikeres
gyűlést.

A színészek vándorutja. A kassai 
magyar színtársulat az ottani kapuzárás 
itán megkezdi vidéki vándorutját. Az 
újonnan szervezett s kitűnő erőkből álló 
. intársulat f. hó 19-én Rozsnyón kezdi 
meg a szezont s november második fe
jben Rimaszombatban jön. Az itteni 
iziniidény dec. végéig tartana s innét 
Losoncra mennek Ivánék.

Feloszlatott kommunista helyiszer- 
vezeí. A szlovenszkói országos hivatal 
a csehszlovákiai épitőmnnkások rima- 

nibaii helyi csoportját feloszlatta, 
ért a feloszlatást elrendelő határozat 

negokolása szerint a jelzett szervezet 
litikai tevékenységet fejtett ki. Az 

országos hivatal egyidejűleg több más 
nunkásszervezetet is feloszlatott hasonló 
ndokoiással Szlovenszkón.

Hétfőn kezdi tárgyalni a rimaszom
bati esküdtszék a tizennégy éve meg
gyilkolt dr. Básthy Zoltán bünperét. 
Hétfőn kezdődik meg a rimaszombati 
esküdtszék őszi ciklusa a tizennégy év- 

ezelőit bestiális kegyetlenséggel 
meggyilkolt dr. Básthy Zoltán rimaszom
bat: joggyakornok gyilkosainak bünügyé- 

. A vádlottak Szabó Gyula 38 éves, 
Varga János 37 éves, Tankó István 35 

alsópokorágyi és Lehotay Gyula 
35 éves zeherjei gazdálkodók, akik mint 
21—23 éves sorköteles fiatalemberek a 
Környék erdeiben bujdostak a tett ide
ién, hogy elkerüljék a katonai szolgála
tot s a rejtekhelyük közelében véletle
nül sétáló joggyakornokot hatósági kö
zegnek nézve ellették láb alól, nehogy 
árulójuk lehessen. Akkor öngyilkosság
nak minősítették az orvosok a halálese
tei s igy feledés merült az egész ügyre, 
tizennégy év muitáva! az áldozat egyik 
értéktárgyának előkerülésével világos
ság derült a titokzatos haláleset rész
iedre és a csendőrség bravúros nyo

m á s s a l  kézrekeritette a tetteseket, akik 
mindent töredelmesen bevallottak. A 
szenzációs bűnügy főtárgyalása előre
láthatóan két napott fog igénybevenni 
s aziránt szoktalanul nagy érdeklődés 
nyilvánul meg.

banktolvajt, aki külömben Ridzon József 
büntetlen előéletű rimakokovai szlovák 
földmivessel azonos, letartóztatták és 
átadták a kerületi bíróságnak. Nyomo
rával igyekezett menteni magát, amelybe 
az elviselhetetlen bankkamatok és az 
egyre nehezedő gazdasági viszonyok so
dorták. Többször járt a Rolnicka Bankba, 
ahol szintén tartozása áll fönn és meg
ismerkedve a házi szokásokkal, elhatá
rozta, hogy a déli szünetet kihasználva, 
segít anyagi helyzetén.

Szőrme vásár.
Szőrmeárút és szőrmebundákat 
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S C H W A R C Z  és S C H M ID L
czégnél: szűcsök -szőrmeárúházában
Lucenrc-Losonczon Vasuti-utca 3. sz. szerzi be.
Fővárosi elsőrendű szűcsmunka

Szörmebundák mérték után a leg- 
: újabb divat szerint készíttetnek. : 

Meghívásra modelekkel házhoz jövünk.

Közokirathamisitás orvosi asszisz
tenciával. Nem mindennapi közokirat- 
hamisítási bűnügyben Ítélkezett a na
pokban a kerületi bíróság Foukal-ta- 
nácsa. A vádlottak padján Karasz Sza
bina pápocsi föidmives asszony ült, akit 
az államügyészség a Btk. 400. §. első 
bekezdésébe ütköző közokirathamisitás 
bűntettével vádolt, mert a család házi
orvosának és a járási orvosnak félre
vezetésével valótlan adatok bejegyzését 
segítette elő a halotti anyakönyvben. 
Karasz Szabina Pál nevű fia, akit a 
háziorvos éveken át kezelt szivbaja 
miatt, ez év márciusában öngyilkos lett. 
Hogy a haláleset igazi okát elleplezze 
és a családot a falusi pletykától meg
kímélje, Karaszné egy ismerősét Blis- 
csok Máriát küldötte be a rimaszombati 
háziorvoshoz, bizonyitványt kérve tőle, 
hogy éveken át kezelte a fiát s ezala- 
por. a halál okául a szívbajt jelölje meg. 
A háziorvos a bejelentés alapján aka
dálytalanul kiállította a kért bizonyit
ványt, anélkül, hogy kiszállt volna a ha
lottas házhoz s bizonylata alapján a já
rási orvos ugyancsak minden vizsgálat

202.) cimü pompás film zárja be e heti 
műsort. A kis Magda állást keres és 
„Vágy 202“ jelige alatt hirdetést ad fel, 
de ez tévedés folytán máskép jelenik 
meg, nyomban angazsálják egy tönkre
ment divatház tulajdonosai. Ebből tá
madnak azután a bonyodalmak, a kis 
Magdát szélhámossággal vádolják, de 
ebből kilábal s megérkezik a szerelem 
is. Magda Schneider, Fritz Schulz és 
Rolf von Góth játszáfc a főszerepeket e 
filmben, melyet határozottan slágerfilm
nek nevezhetünk, mert elsőrendű film
alkotás s remek szórakozást nyújt.

Enyveskezü gazdasági béres. Szabó 
István Kerepecz- pusztai gazdálkodó la 
kásán ez év márciusában betörők jár
tak s a gazda megtakarított 1800 koro
nájával nyomtalanul továbbálltak. Miu
tán az esettel kapcsolatosan a gazda 
béreslegénye a huszonhat éves Lendvai 
Balázs is eltűnt a tanyáról, a gyanú 
azonnal ráterelődött s a károsult felje
lentésére el is rendelték országos körö
zését. Az enyveskezü gazdasági munkást 
csak mostanában tudták kézrekeriíeni a 
csendőrök, akkorára azonban már egy 
krajcár sem volt meg a pénzből, mert 
saját bevallása szerint mind elköltötte. 
A háziszarkát a kerületi biróság beis
merő vallomása alapján három hónapi 
fogházra Ítélte.

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

Élelmiszerutalványokat hamisított 
és pálinkát ivott értük. Smolko István 
nagyveszverési munkás a rozsnyói út
építésnél volt legutóbb alkalmazva s 
miután sovány keresetéből italra nem 
jutott, furfangos módon szerezte meg 
magának az alkohol élvezetét. 5—10 
koronás élelmiszerutalványokat hamisí
tott Romok János állami utmester és 
Nikith Jakab útépítési vezető aláírásá
val s azokra a nagyveszverési szövet
kezeiben és a Dovala-féle kereskedés
ben tizenegy alkalommal összesen 140 
korona értékű árut, legfőképpen azon
ban pálinkát szerzett be. Mindkét üzlet

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap okt, 14-én és 15-én első
rendű németül beszélő nagyfilm, Kichard Tauber- 
ral, Európa legnagyobb tenorista és kamaraéne
kesével, amely különösen e filmben diadalmas si
kert aratott. „Tosca" nagy áriája felejthetetlen 

élmény lesz mindenki számára :

Hazug csókok
Petra Unkel a 6 éves csodagyerek. Szőke Szakáll 
kedves humorával, Lien Dyers aranyhaju szépsége 

garantálják a film sikerét.
Szerdán, okt. 18-án egy lebilincselő izgalmas 

dráma. A rablók elfogták a Sungori hajót:

A sárkány hatalmában
Fősz.: Richard Dix, Guilli André.

Csütörtökön, okt 19-én gyönyörű német operett. 
Ezen film mindenkinek fog tetszeni :

Vágy
Fősz : Beda Schutz, Lauisa Rainerová.

ellopni, azonban a házbeíiek felismer
ték, feljelentették a csendőrségen, ami
kor házkutatást tartottak nála, a lopott 
holmik egy része előkerült, úgy hogy 
tettét kénytelen volt beismerni. A mun
kanélküliségével védekező betörőt két 
hónapi fogházra Ítélte a kerületi biró
ság. Az Ítélet jogerős.

Kutyáknak nézte a határvátriőrség 
közegeit. Kellemetlen kalandjuk volt 
vasárnap éjszaka azalmágyi határvámőr
ség közegeinek. Egy kát tagú járőr az 
almágyi szőlők alatt haladt el hivatalos 
ellenőrző utján, amikor hirtelen egy fa 
mögül két lövés érte őket. A golyók 
mintegy 40—50 lépésről jöttek és köz
vetlenül fejük föiött süvítettek el. Hir
telen a földre vetették magukat és mint
egy tiz percig csendben, sző nélkül vár
ták a fejleményeket. Egyszerre egy alak 
jelent meg a búvóhelynek felhasznált fa 
törzse mögött és feléjük közeledett. A 
vámőrök fegyvert emelve megállásra 
szólították föl az ismeretlent és lefegy
verezték. A lövöldöző Pelle Géza szőlő
pásztor személyében igazolta magát és 
azt állította, hogy kóbor kutyáknak nézte 
a sötétben botorkáló vámőröket és azért 
lőtt rájuk ijesztésül, azonban esze ágá
ban sem volt, hogy azok fináncok lehet
nek. Védekezését nem fogadták el és 
gyilkosság kísérlete cimén eljárást indi-

Rádiók és villanycikkeit villamos háztartási készülékek legolcsóbb beszerzési forrás T E C H N I K A
VÁMOSSY BÉLA városháza épület

A Vöröskö-Telgárti vasútvonalat
cdták a forga!omnak. A Vöröskő-Mar- 

kitfalvai vasútvonal további szakaszán: 
i munkálatok folyamatban vannak. 

Országos vásár. Rimaszombatban az 
-zágos vásárt október 20-án tartják 

neg. Sertés kivételével mindenféle állat 
felhajtható.

Karácsonyi kalácsok lopásáért két
heti fogház. Most Ítélkezett a kerületi 

róság Karalo József, Lalik Elemér és 
'3 mi Lajos restéri cigányok bünperé- 
en akik a múlt karácsony alkalmával 

öréses-lopás keretében gondoskodtak 
.dja;k részére az elmaradhatailan 

-arácsonyi mákoskalácsról. Karácsony 
-lén betörtek egy szlabosi lakos karú

jába és pedig az ablak felfeszitése 
j én s a kamrából három nagy kalácsot 
s egy mákos patkót emeltek el. A bi- 

ág a két főtettest 14—14 napi, az 
Tőkésítésben segédkező Tomit pedig 
. heti fogházbüntetéssel sújtotta.

Betörőt fogtak a rimaszombati 
Földmives-Bank tisztviselői. Szerdán 
léiután a rimaszombati Rolnicka-Bank 
risztviselői egy izgatottan viselkedő szlo- 

k paraszttal találkoztak a banképület 
kapujában, amint ebédidő végeztével a 
nankba siettek. Nem tulajdonítottak 
semmit a furcsa találkozásnak, csak ak- 
kor, amidőn a bank helyiségeit össze
vissza túrva találták s igy első pilla
natban arra gondoltak, hogy a kifelé 
zyekvő kliens járt távollétükben a bank 
rodájában. Utánaeredtek és sikerűit 
vézrekeriteniök és rendőrnek átadni. Ek- 
k orra kiderült, hogy a teljesen eladósodott, 
nyomorba jutott kliens a déli hivatalos 

ra alatti szünetet felhasználva elrejtő
zött az illemhelyen s a hivatalnokok tá
vozása után felnyitotta az irodákat és 
az összes íróasztalokat és szekrényeket 
feltúrta a pénztárszekrény kulcsai után 
sőt még az igazgató irodáját is átkutatta 
érte. Sikerült is a Wertheim szekrény 
egyik kulcsát megtalálnia s azzal a pénz
szekrény egyik zárját kinyitni, miután 
azonban a pénztáros az ellenkulcsokat 
hazavitte magával, a szekrényt, amely
ben különben 14.500 korona volt elzárva, 
nem sikerült felnyitnia. A peches

megejtése nélkül megcsinálta a szokásos 
halottkémi jelentést, szivszélhüdést ál
lapítva meg a halál okául, a halotti 
anyakönyvbe is ez az adat került bele s 
az eltemettetés is minden zavar nélkül 
megtörtént. Csak napok múlva sült ki, 
hogy az öngyilkosság felfedezése után 
röviddel egy orvos ténylegesen meg
vizsgálta a hullát és konstatálta, hogy a 
halál akasztás következtében állott be. 
Utasította a család tagjait, hogy az eset
ről azonnal tegyenek a járási orvosnál 
és az államügyészségnél jelentést s maga 
is bejelentést küldött az ügyészséghez. 
A család azonban ellenkezően cseleke
dett és a háziorvos és a járási orvos 
félrevezetésével elérte, hogy a temetés 
zavarok nélkül lefolyjon s a falu se sze
rezzen tudomást a haláleset igazi hát
teréről. Az államügyészség közokiratha
misitás büntette cimén úgy Kárászné, 
mint segítőtársa Bliscsok Mária ellen 
eljárást indított, az utóbbi ellen azon
ban a Btk. 34. § a alapján beszüntették 
az eljárást s a most megtartott főtár
gyaláson csak Kárásznét vonták fele
lősségre, el is Ítélve őt a vádbeli bűn
cselekmény elkövetéséért 500 korona 
pénzbüntetésre. Az Ítélet végrehajtását 
nem függesztették föl.

Filmszínház. Folyó hó 14. és 15-én 
színre kerül „A szerelem melódiája" c. 
film, melynek tartalmát nagyban emeli 
Richard Tauber, ki e filmben egy ka
maraénekes szerepét játsza. Rajta kivül 
szerepel még Szőke Szakáll, Ida Wüst 
stb. Igen kedves, sőt döntő szerep jut 
a kis Petra Unklnek, ki atyja sivár éle
tét bearanyozza s a megbékéltség révébe 
vezeti. A filmben vonzó események pe
regnek egymásután, melyek boldogsá
got, de csalódást is hoznak Richardnak. 
A zene elsőrangú.

Okt. 18 án „A sárkány körmei között" 
cimü film kerül sorra. E film a kinai 
Jolung provinciában grasszáló banditák 
vérengzéseiről, egy hajó utasainak egy 
szállóba való menekülése s a banditák
kal való véres harcát tárja elénk izgal
mas jelenetekben, melyeket szerelmi 
drámai epizódok is tarkítanak.

Okt. 19-én „Halló, itt szerelem" (Vágy,

ben akadálytalanul kiszolgáltatták a 
furfangos munkásnak a pálinkát s a 
turpisságra csak akkor jöttek rá, ami
kor a leszámolás alkalmával az utmes
ter és az útépítési vezető elé kerültek 
a hamisított utalványok. Smoikot most 
vonta felelősségre a kerületi biróság és 
a Btk. 401. és 402. §§-aiba ütköző 
okirathamisitás vétsége miatt 14 napi 
elzárásra és tizenegyszer 20 korona 
pénzbüntetésre Ítélték. A büntetés fel
függesztését nem mondotta ki a biró
ság. Az elitéit megnyugodott, úgy hogy 
az Ítélet jogerőre emelkedett.

ZION M. angol nőiszabó
Rimaszombat, Masaryk-tér 20. szám.

Cigányok háborúja. Ruszo Sándor 
csoltói cigány munka közben össze
szólalkozott Nagy János nevű cimborá
jával, aki érvek felvonultatása helyett 
arcon ütötte. A cigányt vérig felbőszí
tette az inzultus, fejszét ragadott és durva 
szitkozódások közepette rohant ellenfe
lére, azt kiabálva, hogy most már végez 
vele. A fejszecsapás elől Nagy János az 
utolsó pillanatban menekült meg, úgy 
hogy hirtelen leguggolt, a megvadult 
ember azonban okvetlenül végzett volna 
inzultálójával, ha a lármára elő nem 
sietnek a szomszédok és le nem fogják. 
Súlyos testi sértés kísérlete és életve
szélyes fenyegetés cimén eljárás indult 
ellene s a most megtartott főtárgyalá
son ezért tizennégy napi elzárásra és 
200 korona pénzbírságra Ítélte a kerü
leti biróság. Az Ítélet végrehajtását nem 
függesztették föl.

Munkanélküliből betörő. A Kisasz- 
szonynapi búcsút Potocsni István pa- 
csai munkanélküli alaposan ki akarta 
használni és a falubeliek távollétében 
látogatást tett Gajdos Mihály és Mankó 
István lakásán, ahonnan különféle hol
mikat és pár koronányi készpénzt emelt 
el. A sikeren felbuzdulva, pár nap múl
va újból ellátogatott a Gajdos portára, 
amikor újból sikerült 39 korona érték
ben élelmiszereket és házi ingóságokat

tottak ellene és átadták a rimaszombati 
államügyészségnek.

Pártgyülés. A Magyar Nemzeti Párt 
tornaijai helyiszervezete népes tisztújító 
közgyűlést tartott, amikor is a választás 
megejtése után Tornallyay Zoltán kör
zeti elnök és dr. Halász István körzeti 
titkár tartalmas beszédekben foglalkoz
tak a po itikai helyzettel. A közgyűlés 
egyhangúlag tiltakozott a P. M. H. be
tiltása ellen és táviratilag üdvözölte 
Szent-Ivány józsef pártvezért, Dr. Tör
köly József orsz. elnököt és Jaross An
dor orsz. ügyvezető elnököt.

Kasszafurási kísérlet. Október 10-én 
az éjjeii órákban ismeretlen tettesek 
betörtek Róth Jenő tornaijai termény
kereskedő irodájába, ahol hozzákezdtek 
a Wertheimszekrény megfúrásához. Ez 
azonban nem sikerült, mert fúrójuk fú
rás közben eltörött s igy abbahagyva 
a munkát, az asztalfiókból 300 korona 
készpénzt és egy aranygyűrűt vittek el 
magukkal. A csendőrség azonnal meg
indította a nyomozást s megállapította, 
hogy a fel nem tört Wertheim-kasszá- 
ban 12000 korona készpénz és egyéb 
értékek voltak.

IRODALOM .
BÁLLÁ SÁNDOR: „A tükör előtt."

(Versek. 1933.)
Ezen a héten jelent meg a könyvpia

con Baila Sándor, a Gömör hasábjairól 
is ismert költő ízlésesen kiállított ver
seskötete. Harmincnégy versével enged 
bepillantást abba a tükörbe, honnan 
saját lelkülete és érzelmei tükröződnek 
felénk.

A szerző négy főgondolatkörbe so
rozza verseit. (Magamról, Az élettel, Te 
jutsz az eszembe, Az én szeretetem.) 
Valóságban azonban költészete több 
gondolatkört ölel fel. Az egész kötetnél 
a szerző kiforratlan ifjúsága átütő erő
ként hat. Másik főjellemvonása a Min- 
denség determinálatlan szeretete, amit



4 G ö m ö r 1933. október hó 15.

nem zavar az sem, hogy a szerző a tü
körbe pillantva, tükörképben úgy látja : 

Látszik a szeméből, hogy nem szeret élni, 
nem tud a világra derűs arccal nézni.

De ez csak tükörkép, mondjuk kissé 
torzított, mert mint további önvallomá
sából kitűnik, szive tele van szeretettel 
mindenki iránt, hittel minden iránt. Ön
magáról írott soraiból egy végtelenül 
finom, érzékeny és kiforratlan lelket is
ismerünk meg. Ez a törékeny, szeretet
teljes lélek nem tud teljesen beleillesz
kedni a mai idők forgatagába. A költő 
ezt érzi s keresi önönmagát:

Űztem, hajszoltam, kergettem magamat, 
nem leltem magam sehol.

(Pihenni szeretnék).
noha önkéntelenül is megtalálja magát 
a mindent átölelő szeretetben.

Annak a több gondolattal foglalkozó 
résznek, melynek a szerző Az élettel 
címet adta, első verse az ifjúság dicsé
rete. Talán ez a vers tükrözi vissza leg
jobban a kötet általános gondolatmene
tét. Elragadja őt az ifjúság heve, az 
érzelmek szent akarása a jövőbe vetett 
hit. De a lelkesült akarást egyszerre el
vágja a zordon Ma realitása.

Szépnek hisszük a jövőt, 
nem busulunk.
Kár, hogy nyomortól 
holnapra elmúlunk...

Nemcsak ennek a résznek, de az egész 
kötetnek legsikerültebb verse, mellyel a 
szerző elhunyt atyja emlékét idézi fel. 
(Az édes apámról). Leegyszerűsített gon
dolat leegyszerűsített formában való 
megkapó kifejezése ez a vers, mely 
egyúttal tanúbizonysága a szerző mély 
gyermeki szeretetének is, mely más ver
seiben is megnyilvánul. (Simogass Anyám, 
Bokréta).

Lendületével kitűnik a sportolókhoz 
írott szózata. A kötetnek aránylag lég 
gyengébb versei, melyekben a szerző a 
szerelem problémájával foglalkozik.

Összegezve a verskötetnek benyomá
sát, egy fiatal költő igéretteljes bemu
tatkozásáról van szó. Kötete nélkülözi 
az átütő erejű költészet jeleit, de hatá
rozottan fejlődésképes Írásokat tár elénk. 
A szerzőnek sok mondanivalója van, bár 
önmaga sem szűrte még le problémáit. 
Ami gondolatainak formábaöntését il
leti, a szerző a szabadverseket válasz
totta, noha találunk a kötetben kötött 
verset is. A szabadverseknél néhol fel
lelhető rimkeresése zavarólag hat, mert 
a ritmus rovására történik. Formai te
kintetben még sokat kell haladnia. A 
nagy költők, különösképpen pedig a 
kisebbségi magyar költők hatása kimu
tatható. (Győry Dezső... Az édes apám
ról.) Általában a kötet azt a reményt 
kelti, hogy a szerző nevével még talál
kozni fogunk.

Külön ki kell emelnem a kötet nyomda- 
technikai kiállítását, mert a rimaszom
bati Rábely-nyomda kiállításában meg
jelent könyv a legfokozottabb igényeket 
is kielégíti. A mesteri címlap Makovits 
Jenő festőművész alkotása.

Várakozással tekintünk Bállá Sándor 
további megnyilatkozása elé.

Rimaszombat, 1933. október hó 11-én.
Dr. Baráth László.

S P O R T .
Valamennyi magyar sportegyesiilet 

elnökségének. Van szerencsénk ezúton 
hivatalosan felhívni a magyar sport- 
egyesületek elnökségeinek szives figyel
mét arra, hogy a községek, városok és 
járások költségvetéseiket, valamint a 
segélyek iránti kérelmek elbírálását a 
most október hónapban megtartandó 
ülésekben fogják letárgyalni. Áz 1927. 
évi 25 te.89. paragrafusa kimondja, hogy 
a községek, városok és járások tartoz
nak évi költségvetéseikbe kultur- és 
testnevelési segélyek címén egy bizo
nyos összeget felvenni. Ezért felhívjuk 
az elnökségeket, hogy ezen törvényre 
való hivatkozással segély iránti kérel
müket a legsürgősebben adják be ille
tékes község, város vagy járásaikhoz és 
kérvényeikben azt is kérjék, hogy a 
költségvetés tárgyalásainál a jövő évi 
költségvetésbe testnevelési kultursegély i 
címén egy bizonyos összeget vegyenek 
fel az egyesület segélyezésére s ez eset
ben nem fog fennállni az a lehetőség, 
hogy fedezet hiányában kérelmeiket el
utasítják. A Csehszlovákiai Magyar Test
nevelő Szövetség nevében : Révay István 
s. k. elnök. Fekete Béla s. k. igazgató.

F O O T B A L L .
RME-Apátfalusi SC 5:1 (1:0). Biró : 

Tary.
A bajnoki mérkőzések negyedik for

dulójában ismét sikerült a RME-nek 
könnyen legyőzni ellenfelét, úgy hogy 
még ma is a LAFC után a második he
lyet foglalja el a tabellán. Igaz azon
ban az is, hogy nem volt valami kemény 
dió a vasárnapi ellenfél, dacára annak, 
hogy az első félidőben csak 1:0 volt az 
eredmény.

A R M E a következő felállításban 
játszott:

Lőkös-Bednársky, Simon-Ádam, Szlo- 
vencsák, Klincsák-Molnár, Kresnye, Dobó, 
Járosi, Ofcsárik.

Az első félidőben a RME elkönnyel- 
müsködi a játékot, úgy hogy az apátfa
lusiak hamar lábrakapnak és több ve 
szélyes támadást vezetnek a RME ka 
púja felé, de a jó védelmen megtörik az 
erős akarat. A félidő egyetlen gólját 
Járosi lőtte ll-ből.

Szünet után a RME fölénybe kerül, 
nagy iramot diktál és a mérkőzés vé
géig uralja a mezőnyt. A gólokat Dobó, 
Molnár, Járosi (11-bői), Dobó (2) sor
rendben rúgták.

Az ASC sokat javult a RPS elleni 
mérkőzés óta és különösen az első fél
időben sokszor nagyon veszélyesek is 
tudtak lenni. Legjobbjaik Uram, Mada- 
rasy ás Bukovszky voltak.

Tary biró nagy objektivitással vezette 
a mérkőzést.

RPS-TIMES 3:2 (2:1). Biró : Mihók. 
Az indiszponált RPS nagyon gyenge tel
jesítménye, melyhez azonban hozzájárult 
Kemény tornaijai kapus nagy szeren
cséje is.

LAFC-PSC 11:0 (3:0). Gottreich biró 
figyelmes játékvezetése mellett két
számjegyű szép győzelmet aratott a LAFC 
a tabella utolsó helyezettjével szemben.

FTC RTC 4:0 (1.0). Értékes győzelem 
a „mumusként11 kezelt ragyolciak ellen.

II. oszt. mérkőzések.
Tamásfalvai MSC-RME XI. 3:2.
Hodejovói SC-RPS XI. 2:1.

A tabella jelenlegi állása :
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1 LAFC 4 4 25:04 8n
£* RME 4 3 i — 15:05 7
3 FTC 4 3 — i 11.05 6
4 RPS 4 2 i i 12:05 5
5 RTC 4 2 — 2 11:12 4
6 ASC 4 1 — 3 4:15 2
7 TIMES 4 0 — 4 3:16 0
8 PSC 4 0 — 4 4:22 0

Vasárnap két erős bajnoki mérkőzés 
lesz a kerületünkben. Az egyiket a RME 
játsza Füleken, a másikat pedig az RTC 
Apátfalán. A RME-nek nagyon nehéz a 
helyzete a mindig forró füleki talajon. 
Ismerve azonban a RME játékosainak 
lelkesedését és győzniakarását, nem tart
juk kizártnak a múlt évi bajnokcsapat 
legyőzését.

A RPS itthon játszik a Pelsőci PSC- 
vel. A mérkőzés d. u. 3 órakor kezdődik.

A Tamásfalvi MSC a II. oszt. bajno
kiak során a LAFC Xl.-et látja vendé
gül. A mérkőzést d. u. 2 órakor kezdik 
a tamásfalvi pályán.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely Károly laptulajdonos.

Úfíszabömühely áthelyezés!!!
Tisztelettel értesíteni a n. é. közönséget, hogy 

a Stefanik-utca 5. szám alatt 15 éven át 
fennállott

ú r i szab óm ü h elyem et
a Szentpétery-utca 9. sz. alatti házba helyez
tem át. — Midőn ezt van szerencsém a n. é. 
közönség szives tudomására hozni, egyben ké
rem továbbra is jóindulatú támogatásukat.

Kiváló tisztelettel DANANA, j An o S i

úriszabó, Szentpétery-u. 9.

Eladó ház.
A Megyeház-ulca 3. sz. alatt levő 

Fülöp-féle ház eladó, mely áll 2 szo
ba, konyha, előszoba, éléskamra és pin
céből. — Értekezni lehet ugyanott.

kezdve készit

H A N K  A N D O R
uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u.75. sz. 
Elfogadok javításokat, fordításokat és 

minden e szakmába vágó munkát.

Könyvelésben, valam int sz lovák, m a
gyar, német nyelvben és gyorsírásban  
teljesen já rta s nö azonnali belépésre
á llá s t  k eres. — Cím: a kiadóban.

berendezéssel és lakással Rimaszom
batban Stefanik-utca 36. szám alatt
PSP* kiadó. ‘‘P l

Gyümölcsfa-kátrány
és

őszi p e rm e te ző  szerek
legolcsóbban beszerezhetők a

BOKOR-drogeriában.

Uj angol úriszabó műhely,
Van szerencsém a nagyérdemű közönség tu

domására hozni, hogy Rimaszombatban Masa 
ryk-tér 21. sz. alatti házban

angol uriszabóműlielyt nyitottam,
ahol legdivatosabb és legfinomabb kidolgo
zású férfiöltönyöket szolid árak mellett készítek.

Átalakításokat, javításokat és müstoppolást 
jutányos áron vállalok. A n. é. közönség szi
ves pártfogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel

HUDECZ ISTVÁN,
angol uriszabó.

— i — — — — — —

A Rimaszombati Bank áilagkimutatása 1933, szept. hó 30 -án :
VAGYON. Készpénz és azonnal esedékes követelések: Kő 516.772 05. — Vallók: 

Ke 2.866.613'—. Értékpapírok: Kő 976.400 75'—. Részesedés: Kő 2500 — 
Adósok: Ke 2.075.706.61. — Egyéb aktivák : Kő 1.512.10132. Vagyon- 
tételek összege Kő 7.950.09373.

T E HE R .  Részvénytőke: Kő 1.200.000'—. Tartalékok : Kő 347.57571. Nyugdíjalap : 
Kő 353 133.60. Betétek könyvecskére: Ke 4.003.81720 Hitelezők: 
Kő 1.774.81309. Egyéb passzívák: Kő 27075413. Tehertételek ösz- 
szege : Kő 7 950.09373. Az Igazgatóság.
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Értesítés!

Tisztelettel hozom a nagyérdemű közönség tudomására, hogy jóhirü 
ven d ég lő  és szá llo d a -ü z le tem  v e z e té sé t

L E NDÁK J Á N O S  urra ruháztam, aki mint ügyes szakember továbbra 
is az igen tisztelt közönség szolgálatára fog állani.

Készséges és szives kiszolgálás mellett olcsó és jó ételek és italok 
kaphatók. — A szállodában olcsó és tiszta vendégszobák állnak rendelke
zésre. — Minden szombaton olcsó disznótoros vacsora. 3§SX
Megnyitó f. hó 7-én (szombat este) disznótoros vacsorával.

Szives pártfogást és számos látogatást kér kiváló tisztelettel :
Komlósy István, tulajdonos. Lendák János, üzletvezető.

Rimaszombat, Tompa Mihály-utca 18. szám.
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Gömörmegyei Nép- és Iparbank Részvénytársaság Rimaszombat.
ÁHagkimutatás 1933. szeptember 30-án.

VAGYON. Értékpapírok: Ke. 1500'—. — Adósok: 2.146.109 94. — Egyéb akti
vák : Kő. 1.470.607'07. — Vagyontételek összege : Ke. 3.G 18.217 01.

T E H E R .  Részvénytőke: Kő. 640.000'—. — Tartalékok: Ke. 459.36070. — Ala
pok : Kő. 58.387'—. — Betétek könyvecskére : 210.264—. — Hitele
zők : Ke. 2460.46931. — Tehertételek összege: Kő. 3.618.21701.

Rimaszombat, 1933. október 11. Az Igazgatóság.

A Nagyérdemű Közönség szives figyelmébe!
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek szives tudomására hozni, 

hogy 27 év óta fennálló úri szabóságomat
n ő i a n g o l sza b ó sá g g a l 1 ^ ( j |

bővítettem ki. — Vöm: BREUER DEZSŐ üzletemben működik s igy 
abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy úriszabóságom az eddiginél 
magasabb színvonalon áll s a most megnyílt női angol szabóságom kielé
gíti a legkényesebb igényeket is.

Azon körülmény, hogy vöm elsőrangú fővárosi cégeknél szerzett többévi 
gyakorlatot s ez évben megszerezte a

lo n d o n iv ilá g h irü  M I N I S  T É R  & Co.
akadémiai férfi és női szabászati oklevelét, biztosíték arra nézve, hogy 
mindenemü igény a modern kor igényeinek megfelelően lesznek kielégítve.

Nagy választékot tartok a legjobb minőségű bel- és külföldi (angol) 
szövetekben, melyek jutányos árak és előnyös fizetési feltételek mellett 
állanak rendelkezésre. — Meghívásra, mintáim bemutatása céljából, kiutazom, 

Remélem, hogy az eddigi mértékben leszek pártfogolva.
J Ó Z S A  A ,

angol úri- és női szabósága Rim.-Sobota. 
(Telefon 56.)

Eladó ház.
Rimaszombatban a Losonci-utca 21. 
szám alatti ház eladó. — Ugyanott 
2—2 szobás lakás október 1-től kiadó.

Eladó ház és háztelek.
Rimatamásfalán : az újtelepen, elköl
tözés miatt igen jutányosán eladó egy 
kétszobás ház és háztelek. — A ház 

és háztelek ára együtt Kő. 19500'— 
Értekezni lehet ugyanott a tulajdonossal. 

Rímatamásfala, Újtelep 308. sz.

Kiadó lakás.
Szijjártó-utca 10. számú ház, mely áll 

2 szoba, 1 padlásszoba és mellékhelyi
ségek, pincze, sertésól és konyhakerttel 
azonnal kiadó és elfoglalható.

Értekezni lehet Sövényházy Mihály 
megbízottal, Szijjártó-utca 12. sz. alatt.

Kiadó ház.
A Tópart-utca 20. sz. alatti magá

nyos udvar, mely áll két szoba, kony
ha, éléskamra és a hozzátartozó mellék- 
helyiségekből. — Azonnal elfoglalható. 
Érdeklődni lehet: Pokorágyi-u. 21. sz.

Rimaszombat, 1933. Nyomatott R ábely K ároly könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


