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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 

MASARYK TÉR 9. SZÁM.
Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : 
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

ELŐFI ZETÉSI  DI j AK:  Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

A hlrlapbélyeg használatát a kassai pnstaigazgatóság rimaszombati felad* 
bellyel 57,433— III—21. szám alatt engedélyezte.

Farsang után.
Ez is elmúlt. Karnevál herceg 

csörgősapkás, álarcos, hejehujás 
hada már piheni átvirrasztott éjsza
kák izgalmait. Ami mámoros zson
gás, fel-felcsillanó emlék megma
radt utána, azt elmossa a hulló 
eső, elviszik a tavaszi szelek.

És nem marad semmi.
Hymen kiöregedett, munkakép

telenné vagy — időszerű kifejezés
sel élve — munkanélkülivé lett. 
Kifogytak a rózsák, nincs miből 
fonja láncát. A báltermek levegő
jéből elillant a tiszta álmok illata 
s a böjt hajnalából kihunyt a vá
gyak beteljesedésének rózsaszíne, 
hite.

A világ kialudta minden szép 
álmát. A tiszta vágyak szirmai le
hullnak mielőtt virággá bontaná
nak. Az ünnepek megfakultak.

Az örömünnepekből eltűnt a ra
gyogás, a szomorúakból kiveszett 
a meacuipázó magunkraeszmélés.

A világot összerázta a mesebeli 
kegyetlen mostoha s nincsenek jó 
angyalok, akik segítenének szegény 
kis Hamupipőkének kiválogatni a 
mákot.

A nagy káoszban középút nincs. 
Csak két véglet. A meghasonlás, 
öngyilkosság, menekülés az élet
ből vagy gondolatnélküli eszeve
szett táncmámor. Vagy örök far
sang, vagy örök bojt.

Aki ezen az ingó-lengő élethin
tán megtudja tartani az egyensúlyt,' 
a forgásban nem szédül el s nyu- í 
godtan tud szembenézni a halál 
vigyorgó képével, bizony szomorú 
szívvel, de tiszta szemmel nézi ezt 
a gyászos, nagy cirkuszt.

*
Kis egyedekbői áll a nagy kö

zösség. Ott kicsi, itt nagy tétre 
megy a játék.

Az egyes ember nem hallja meg 
a közvetlen közelében jajgató nyo
morúságot, nem látja meg a feléje 
nyúló segélytkérő kezet. Nem érez 
felelősséget. Pedig bizony igen, fe
lelősek vagyunk mind a kétszázezer 
amerikai gyerekért és a többi 
százezrekért, én is, te is, ő is. És 
a világrengető, égbekiáltó bűnökért 
felelős a nagyközönség.

Már megint 10000 láda naran
csot dobatott a tengerbe a nagy
tőke. Az a nagytőke, amely Ame
rikában búzával fütötte a kazáno
kat, amely Brazíliában kávés zsá
kok ezreit sülyesztette el s amely 
700.000 fókaprémet égetett el, hogy 
a nagy kínálat le ne nyomja az 
árakat.

A prém nem életszükséglet, bár 
gyilkosság ennyi életet hiába kiol
tani, mégha állat is, de hány sze

gény gyermeknek lehetett volna 
szükséges tápláléka az elsülyesz- 
tett narancs. Nem tudom, a ten
geri halak szeretik-e a narancsot, 
szükségük van-e a vitaminra, de 
ő róluk gondoskodik a tenger. Ai 
gyümölcsöt a fa adja s földi lé-1 
nyék szükségletére termeli a ter
mészet.

Az elégett búzából hány éhes 
száj jutott volna kenyérhez ?

Az ember hallja, olvassa ezeket 
a szörnyű bűnöket és elfelejti, meg
szokja. Pedig nem szabad elfelej
teni, nem szabad napirendre térni 
felette. Kiabálni kell, nagy betűk
kel írni kell, hogy meghallják, meg
lássák azok, akik kis bűnökre sö
tét paragrafusok tömkelegét gyárt
ják s a nagy bűnök előtt behuny-1 
ják szemüket.

Genfben az olajzárlat körül tojás
táncot járnak a világ hatalmasai, 
fülükbe ólmot önt az óvatosság.

Hogy hallanák meg a népek jaj
kiáltását? Abesszíniában arat a! 
halál kaszája, csak azt figyelik, 
mennyi olaj kell megfenni a halál- 
bárdot. Mire elvégzi ott munkáját, 
meghozzák a határozatot, mikor 
már vége lesz az aratásnak, Addig 
is és azután is elég mély a tenger 
elnyelni élelmiszerek tömkelegét.

A farsangnak nincs vége. S ha 
Hymen nem is fon rózsaláncot, 
azért házasságok kötődnek itt is- 
ott is, csakhogy fegyverekből ková
csolja őket — Belzebub. Ha.

Édes anyanyelvűnk.
Mindent fordítva beszélnek el.

Berlini hir:
„A király, aki ma este tovább utazik 

Nizzába, hir szerint meglátogatja a bi
rodalmi elnököt."

Körmönfont, hogy az a király, aki este 
Nizzába utazik, délben Berlinben láto
gatás tesz. Minek igy megnehezíteni sze
génynek a dolgát. Rövidebb és jobban 
gördül igy: A király meglátogatja az el
nököt. Este tovább utazik Nizzába.

„B. M. provokáltatta U.-t, aki sajnál
kozását fejezte ki."

Vagyis B. M. nem elégedett meg a 
sajnálkozással, párbajra hívta U.-t. Pe
dig nem igy történt. U. csak a kihívás 
után fejezte ki sajnálkozását — és B.i 
M. ezzel megelégedett. Ha a jegyzőköny 
vet is ilyen homályosan fogalmazták 
meg, az utókor nem fogja tudni, mi 
történt.

„Hátulról elkapta a fejét, amelyre ván
kost húzott."

Nem igaz — fogom vallani a bírósá
gon, tanú vagyok. „Elkapta és vánkost 
húzott rá." Döntő különbség.

„Beidézték az öreget, aki beismerte 
tettét."

Az öregnek esze ágában sem volt, 
hogy beismerje tettét, mig rá nem ijesz
tettek.

Wo.
Kihivóbb a germanizmus az effélében:
„Azon a karácsonyestén, ahol társta- 

lanul..."

A karácsony : időpont. Az „ahol"
helyhatározó. „Amikor" való ide.

„Gondterhelt kedéllyel jött hozzánk 
Imrédy, ahol őszintén feltárta..."

A hozzánk inkább minket jelent, nem 
a lakásunkat. Az ahol tehát nincs he
lyén. Egyszerűen ést mondunk: „... és 
feltárta...*

Ugyancsak rossz helyre tévedt az 
„ahol" ebben a gyámoltalan mondatban,:

„Házkutatást tartottak az ügyvédnél, 
ahol lefoglalták iratait." A visszamutatás 
itt semmiképpen nem helyes. Ahol-lal 
még ügyefogyottabb. Hol foglalták le 
az iratokat? Az ügyvédnél ? Nem. A la
kásán. A házkutatásnál ? Nem. A házku
tatáskor. Magyarul : „Házkutatást tartot
tak az ügyvédnél. Lefoglalták iratait." 
(Képzelem, mennyi ilyen mondatra buk
kantak az iratokban !)

„A könyv Írójáról akkor derült ki, 
hogy alig húsz éves fiatalember: Somer- 
set de Chaire, aki Ausztrália angol kor
mányzójának fia és aki földkörüli utján 
szerezte azokat, amelyeket stb.“

Ugyan ő róla Írják ezt is :
„A fiatal angol iró, aki lelkes magyar

barát, aki munkáiban rokonszenvvel 
emlékezett meg stb... ma érkezik Buda
pestre."

„Doktor Zöld telefonon felhívta Ka- 
bost, akinek gratulált sikeréhez, melyet 
távoliétében ért el."

Akit nem bántanak ezek az akik, meg
érdemlik, hogy igy írjanak nekik. Aki 
igy ir, azon már nem segít a panasz.

„Az ügyészség megindította az eljárást 
B. 0. ellen, akit a törvényszék hat hó
napi börtönre Ítélt."

Szegényt nem elég, hogy elitélték, 
még eljárást is indítottak ellene. Nem 
értem, hogyan Ítélhették el, ha még el
járást sem indítottak ellene. Még sze
rencse, hogy nem nyakazták le, a per
rend és a — szórend nagyobb dicső
ségére.

Gazdasági helyzetünk
romlásának első hírnöke a jöve
delem csökkenése volt. Nyomon 
követte ezt az igények leszorítása, 
amivel együttjárt a fogyasztás szín
vonalának visszaesése és a mun
kanélküliség félelmetes arányokban 
való emelkedése. A gazdasági vál
ság egy uj embertípust termelt ki, 
azt aki szeretne dolgozni, de nem 
tud sehol sem elhelyezkedni.

A munkanélküliség problémáját 
egyrészt az úgynevezett munkanél
küli segélyekkel, másrészt a köz
munkák elindításával akarták par- 
rirozni. Ezen intézkedések azonban 
újabb terheket jelentettek azokra, 
akik még nem voltak tagjai a mun
kanélküliek hatalmas táborának.

Önmagába visszatérő kör prob
lémájává nőtte ki magát a gazda
sági válság leküzdésének problé
mája, amely — mint az látszik — 
egyelőre meg nem oldhrtó.

Hozzájárul mindéhez még az igé
nyek megnövekedése, ami csak sú
lyosbította a helyzetet.

A gazdasági válság rohamos ter
jedéséből, arányából és tartamából 
a közgazdászok megállapították,

hogy ezúttal a világ gazdasági éle
tének komoly megbetegedéséről 
van szó. Az első időkben a szak
orvosok valósággal gyártották a re
cepteket. Próbálták is alkalmazni 
az olyan orvosságokat, amelyek 
nem voltak keserűek. Ami más 
szóval úgy mondható, hogy egy
néhány olyan terv megvalósításával 
kísérleteztek, amelyek nem kíván
tak áldozatokat a tőke birtokosaitól.

Látszólagosan kockázatmentes 
intézkedések utján akarták legyűr
ni a kóros nyavalyát. Eközben 
azonban megfelejtkeztek arról, hogy 
a kicsinyeskedés, a hosszadalmas 
kezelés és a rövidlátás mindinkább 
betegebbé teszi a gazdasági életet. 
Márpedig annak mielőbbi meggyó
gyulását leginkább azok érdeke kí
vánja meg, akik egyelőre még áll
ják a válság hullámainak borzal
mas csapkodását.

Sok hibát, vagy méginkább ren
geteg, talán jóvá sem tehető bűnt 
követtek el azok, akiktől helyzetünk 
alakulása függ. Felelőtlenség vagy 
felületesség lenne azonban azt állí
tani, hogy az összes ránkszakadt 
bajért csak azok tehetők felelőssé. 
Hiszen nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk azt a körülményt, hogy 
a kormányzat akárhány komoly ja
vulást célzó törekvését a nagytőke 
képviselői elgáncsolták. A politikai 
hatalom urai tehát azért sem képe
sek a gyökeres, messzevezető in
tézkedések keresztülvezetésére, mert 
sok esetben meddő harcot folytat
nak ezekkel a hatalmakkal.

Abból indultunk ki, hogy a vál
ság első nyugtalanító tünete a ke
reset csökkenése, amiből a fogyasz
tás visszaesése következik. Ha a 
jövedelem kevesebb, gyengül a fi
zetőképesség is. Természetesen vo
natkozik ez az állammal szemben 
fennálló adófizetési kötelezettségre 
is. így aztán csökken az államkincs
tár bevétele is.

Fizetésre, majd nagyobb teher
vállalására, viselésére szorítják a le
gyengült polgárságot. Ez a teherté
tel az állam szükségleteinek ará
nyában növekedik. Illetve aszerint, 
hogy milyen számban dőlnek ki az 
adófizető egzisztenciák és igy ezek 
önhibájukon kivül rakják át a fize
tés terheit a még megmaradt eg
zisztenciákra.

A nagy és rendkívüli pusztulás 
hullámai nem kímélték meg egyet
len államot sem. De a válság lefo
lyása és tartama különféle. Vannak 
máris országok, amelyek elindultak 
a felfelé vezető utón. Nemcsak a 
fogyasztás számottevő emelkedése, 
hanem az adóterhek jelentékeny 
csökkentése is bizonyítja ezt.

Nálunk is foglalkoznak most me
rész célravezetőnek látszó tervekkel,
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amelyek megvalósitása komoly Ígé
retet jelentene a jobb holnap gyors 
elkövetkezésére. Hogy azonban 
mennyire fog ez már most sikerülni, 
az egyelőre nyitott kérdés marad.

Ebédrehivú áldás.
Sok esztendeje már annak, hogy egy 

író pap, a jó körösi esperes-plébános 
elmesélte ezt a históriát, amely a Bach- 
korszak sötét idejébe világit be a ma
gyar fajszeretetnek akkor rejtve pislogó 
mécsével. Nem árt, ha az emlékek tár- 
házából elővesszük és nem engedjük 
veszendőbe menni ezt a kedves anek
dotát.

Akkoriban esett ez meg, amikor Jókai 
nagyszerű regénye: „Az uj földesur" 
szerepelt. Nem volt szabad a szó és az j 
állambölcsek össze akarták kovácsolni j 
a Gesammtmonarchiát és teljes fele- j 
dés homályába akarták meríteni az} 
ezeresztendős magyar alkotmányt.

Mindent megpróbáltak már, mindent 
kikezdték, mint Jókai Írja, csak egy volt] 
még, ami ellentállotí a merész ujitók- j 
nak. Ez az egy volt a vallásszabadság. 
Ezt az utolsó sáncot is be akarták ven- | 
ni, föl akarták forgatni. A császári kor-1 
mány kiadta a hírneves pátenst, a vai- j 
lásszabadság megdöntésére.

A protestánsok összegyűltek a kon- 
ventben és tiltakoztak a vallásszabad
ság kiforgatása ellen.

És akkor segítségükre siettek a meg
támadott magyar protestánsoknak a ma
gyar katkolikusok. Nem hagyták a val- j 
lásszabadságoí, pedig nem az ő vallá-I 
sukról volt szó. De hát akiket elakartak j 
nyomni, azok is magyarok voltak s az j 
ő vallási szabadságuk is benne volt a ! 
magyar alkotmányban.

Hát gyűlést tartottak ők is. Össze- j 
gyűltek a Szent István társulatban és 
ott adtak kifejezést annak, hogy a val- j 
lásszabadság ügyében ők is együttérez- S 
nek a protestánsokkal.

A gyűlés előtt természetesen isteni- 
tisztelet volt és a fényes nagymisét ma
ga Szcitovszky János hercegprímás ce- j 
lebrálta. Ott volt azon sok pap és még 
több világi hivő.

ügy dukált, hogy azt a sok papot, j 
aki az egész országból megjelent, ne j 
engedjék elszéledni és imiíf-amott ven- : 
déglőkben ebédelni, hanem a szellemi í  
dolgok elvégzése után lássák el őket 
avval is, ami az éhes embernek szűk- j 
séges. Mert igaz ugyan, hogy nemcsak 
kenyérrel él az ember, de az is igaz, 
hogy kenyér nélkül nem élhet meg a 
leglelkesebb ember sem.

A hercegprímás jó ember létére gon
dolt is erre és készíttetett a mindenfe
lől összejött sok papnak jó ebédet. 
Olyan jót, amilyen a magyarok első fő
papjához : a hercegprímáshoz illik. Eb
ben nem volt hiány. Csak egy jó szót 
kellett szólnia és készült a sok ember
nek mindenféle jó, amit a konyhában a 
szakácsmüvészet csak produkálhat.

Nyugodt is volt afelől, hogy nem kell 
a sok összegyűlt embernek éhesen ide- 
oda szaladgálni ebédet keresni, mikor 
itt van az ő legfőbb lelkipásztoruk.

Egy dologról azonban mindenki meg
feledkezett.

Arról, hogy ezt a fölkészülést tudatni 
kellene avval a sok összegyülekezett 
emberrel. Pedig már a nagy misének is 
a végére jártak.

Ekkor jutott eszébe Szcitovszkynak, 
hogy evvel a sok pappal tudatni kelle
ne az ebédre való meghívást.

De hogyan, miképen? Azt mégsem 
lehet a templomban kikiáltani, hogy ebéd 
vár benneteket, jöjjetek el !

A főpapi leleményesség megtalálta a 
legjobb megoldást. Mikor az áldást osz
totta egyenként a sorba térdelő papok
ra, akkor igy hangzottak az áldás sza
vai latin nyelven.

„Hódié omnes eritis apud me ad 
prandium !“ Amit jó magyar nyelven igy 
kell érteni: „Ma mindnyájan gyertek hoz
zám ebédre !“

A papok mosolyogva összenéztek és 
örömmel fogadták a különös megoldást. 
Kaptak ebédre való meghívást főpapi 
áidásformájában. Nem hiányzott az ál
dás sem, mert azt minden pap feje fö
lé adta a prímás, keresztet vetve rájuk 
egyenként.

Ez volt az a rendkívüli eset, amikor az 
ebédre hívást főpapi áldás formájában 
intézték el.

Régen volt, de igaz volt. Vdth.

Miért kell élni?
Ezt a kérdést egy nyomorúságban ten

gődő emberpár ötöd]éléves kislánya intéz
te édesanyjához. A ványadttestii, sokat 
szenvedett anya pötömnyi lánykája kér
désére nem tudott feleletet adni.

A csenevész kislány apjához fordult 
kérdésével. Az egyszerű munkásember be
szélt a kenyérszerzésről, a dolgos em
berről, Istenről, aki a jókat megjutalmaz
za s a gonoszokat megbünteti, beszélt a 
másvilágról, hol a földi szenvedésekért 
kárpótlást nyer az ember. Egyebet nem 
tudott mondani. És a kislány öngyilkos
ságot kísérelt meg: lúgkőoldatot ivott.

Mikor az orvositudomány visszamen
tette az éleinek s megkérdezték a szeren
csétlen gyermeket, miért nyúlt a lúgköol 
dalos fazékhoz, igy szólt: Anyuka gyak
ran mondotta, hogy nem bírja az életet s 
marószódát iszik. Apuka meg azt mondta, 
hogy aki ezen a világon szenved, annak 
a másvilágon jó dolga lesz.

A küzdelemteljes, nyomorhalmazatos 
életnek milyen szörnyű tragikuma ez!

Az apát családjáról, sorsáról kérdezve, 
igy jelelt: Uram, a Mának nincsenek 
szépségei, csak rútságai vannak. Az em
berek leikéből a mostoha élet, az árva- 
ságos sors, a megélhetés Utáni küzdelme 
kiöli, kipusztitja a Szépség és Jóság min
den nyiladozó, illatos virágát, a szivek
ből kihal a hit, kivész a remény és gyű
löletté aljasul a szeretet. Ma az életnek 
nincsen tudatos célja, a Ma csak roboíos 
tengő dés, kény ér gondos kínlódás, sziszegő 
gondkigyök marásában élés s rettegés a 
Holnaptól. Ma az élet csak csúnyaságo
kat termő talajából kiserkent apró gyer
mekhajtás is előbb nyújtózik szárba, a 
Ma gyermekének, — az én kislányom is 
példa lehet reá, Uram, — nincs játékos 
kedve, törpe bölccsé komolyodik s anyjá
tól, apjától gondra ráncolt ábrázattal kér
dezi: Miért kell élni? Uram, édes Uram, 
ki tudna erre elfogadható feleletet adni 

\ — ma!?...
Elgondolkodva, megszomorodva köszön

tem el a könnyesszemü, elkeseredésbe gör
nyedt szegényembertöl.

Kézimunkák,
kötőfonalak
nagy választékban

KERCSIK-nél
II. íelkészképesitő vizsga volt Loson

con Balogh Elemér püspök, konventi el
nök elnökiete aiaít február hó 27 én. A 
vizsgát sikerrel tették le Kapczy Tamás 
és Szaszák Bertalan segédleikészek.

Püspöki titkári kinevezés. Balta Pál 
ref. s. lelkész, ki a katonai szolgálatot 
elvégezte s a katonai papi-tiszti vizsgát 
sikerre! letette, a pozsonyi ref. püspöki 
hivatal titkárává neveztetett ki s ezen 
állását már el is foglalta.

A Rimaszombat Tamásfali Evang. 
Leánykor 12 sk évi közgyűlése Gyürky 
Anna, a lelkiekben erős, kiváló elnöknő 
vezetése alatt márc. hó 1-én folyt le a 
helybeli Polgárikor nagytermében, szép
számú közönség részvételével. A íizen- 
kétéves fáradhatatlan tevékenységet, pá
ratlan áldásos munkásságot jubiláló 
leánykör ünnepélyes közgyűlését a 373. 
közének vezette be, amit leikészi ima, 
majd Baráth Károly ev. lelkész ünnepi 
beszéde követett, A mélységes áhítatba

merítő ima és a lelkekre maradandó 
hatást gyakorló, hitbenerősitő gondola
tokban bővelkedő ünnepi beszéd után 
Varga Lenke, a leánykör végtelenül agi
lis, lankadatlan buzgalommal tevékeny
kedő titkárnője olvasta fel a leánykör 
múlt évi működését részletesen ismer
tető, pompásan megirt titkári jelentését, 
amit az azt követő pénztárnoki jelen
téssel együtt örvendetesen vett tudo
másul a közgyűlés. A leánykör sikerek
ben gazdag műkedvelő gárdája két 
színdarabot és pedig „Az Ur uíai nem 
a mi utaink“ és a „Ki Istenben bízik, 
meg nem szégyenül" cimüt adta elő. A 
szereplők : Karhut Piroska, Durda Mar
git, Marton Gabi, Tóth Margit, Piavecz 
Rózsi, Lipták Irén, Andrik Bözsi, Sza- 
majdák Jolán, Szentistványi Hona, Cél 
dér Vali, Szunyái János és Pavella Mar
git ügyesen játszották meg szerepeiket 
s nagy mérvben hozzájárultak az ünne- 

; pélyes közgyűlés fényének emeléséhez. 
A két színdarab között Kálmán Gizi ha
tásosan, szépen szavalta el ifj. Szász 
Károly „A hitetlen" cimü költeményét. 
A minden részletében nagyszerűen si
került és széleskörű érdeklődés mellett 
lefolyt ünnepélyes közgyűlést a 357 ik 
közánekkel fejezték be.

Kálix Jenő zongoraművész Liszt- 
hangversenye. Kulturéle'.íink okvetlenül
kimagasló eseménye volt Kálix Jenő 
zongoraművész, a prágai német konzer
vatórium tanárának hangversenye, melyet 
az „Egyenes Uíon“ szerkesztőbizottsága 
rendezett február 29-én. Bevezetőül Dr. 
Ragályi Antal tartott előadást Liszt Fe- 
renczről, majd Kálix Jenő zongoramű
vész következett, ki néhány Liszt szer
zemény előadásával csillogtatta meg 
kiváló előadóképességét és nagyszerű 

I technikai tudását, minden számával há
lás és elragadtatott tapsra késztetve kö
zönségét. Nemcsak a dübörgő XII. rap
szódia, hanem a leheletszerű Liebes- 
trauin is a legnagyobb precizitásról 
adtak tanujelet. A műsor legtökélete
sebb száma talán mégis Bartók Béla 
15 parasztdala volt, melynek mind
egyike a magyar nép őserejének egy- 
egy tükörképe. Az igazi, hamisítatlan 
magyar népizene ez, megtisztítva min
den mesterségesen rárakott sallangtó'. 

; — Sajnálkozva szögezzük le azouban 
azt a tényt, hogy városunk közönsége 
nem tanúsított oiyan érdeklődést, amint 
az ily értékes kuiíuresemény alkalmá
ból elvárható volna.

A Prágai Mintavásárra szóló és 
33°/0 os vasúti és egyéb kedvezmé
nyekre jogosító igazolványok kaphatók 
a Városháza 10. számú szobájában. A 
mintavásár tart március 8 —15-éig.

Mire megvénülünk.
Sohasem volt a különböző korok kö

zötti ellentét oly kiélezett, mint ma. Ez
úttal nem állásokról és hivatalos teen
dőkről beszélek, hanem a társadalmi 
és családi élet beállításáról. A harsá 
nyan kiáltott „helyet az ifjúságnak" jel
szó követelése mellett félénk szerény
séggel szólal fel „helyet az öregeknek" 
jogos kérése.

Csodálatos, hogy ez a tünet hazánkban 
sokkal kifejezettebben észlelhető, mint 
a nyugaton. Nem egyszer láttam hóíe- 
hérhaju, de rugalmas és fiatalos angol 
férfit, amint délelőtt tűző napban tenni- 
szezik, éjféli órákban táncol és ezen 
senki sem ütközik meg, sőt rosszalólag 
mosolyogtak kérdésemen, hogy volta
képpen hány éves az illető? Hát nem 
mindegy az? Amennyinek érzi magát, 
annyinak tekinti a környezete is.

Aztán néha kiderült, hogy a fess ifjú 
közelebb jár a hetvenhez, mint a hat
vanhoz és mégis igazat kellett neki ad
nom, mert viselkedése nem hatott idő
szerűtlennek.

Nálunk ötvenen felül pocakot eresz
tenek az urak, megkopaszodnak és ké
nyelembe helyezik magukat, nemcsak 
testileg, hanem lelkileg is.

A hölgyek sohasem szánják rá magu
kat az önkéntes öregedésre, de ifjúsá
gukat inkább önsanyargató fogyókúrával 
és fiatalos öltözködéssel, mint lelki és 
szellemi frisseséggel markirozzák. Pe
dig hát ahhoz, hogy ne csak a saját 
szemükben álljon meg az idő, hanem 
más is elfeledje az évek múlását, az 
kell, hogy gondolkozás, beszéd, érzés 
és külső oly egybeolvadó harmóniát al
kosson, hogy senkinek se jusson eszébe

anakronizmust keresni ott, ahol egysé
ges egészet talál.

Biztos vagyok benne, hogy az ameri
kai flappernek semmi kifogása az ellen, 
ha társaságával egy 60 éves néni is ki
rándul, ugyancsak fehér ruhában és 
hátizsákkal, mint ő, mert az a néni nem 
is néni és nem is kisérő, hanem egy
szerűen ember, akinek lénye és lényege 
nem hivatkozik állandóan éveinek és 
tapasztalatainak tiszteletreméltóságára.

Általában úgy látom, hogy az örege
désnek két alapformája van. Az első az, 
mikor az ember egyre kevésbé fontos 
lesz önmagának, egyre jobban ráér má
soknak, fokozatosan kevésbé törődik a 
mellékes részletekkel és inkább az 
egésznek a lényegét nézi : ez a centri- j 

' fugális öregedés.
A másik fajta az, aki a növekvő kor- i 

ral mindinkább kikapcsolja környezetét, 
még a legközelebbit is, minden gondja 
önmagára összpontosu1, minden őhozzá 
tartozó apróság súlyos jelentőséget nyer, 
mig semmivé törpül a távoli világ egész 
nagysága : ez a centripetális öregedés.

Minthogy — sajnos — ezzel sokkal 
gyakrabban találkozunk, nézzük először 
ennek különböző váitozatait.Vannak, akik 
teljesen elfelejtették saját ifjúságukat,' 
mások viszont folyton régi emlékeiken 
élősködnek : mindkettő egyformán ér
tetlenül áll a mostani fiatalsággal szem
ben. Ne higyjetek, gyermekek, azoknak, 
akik szakadatlanul ismétlik : „bezzeg az 
én időmben", mert azok már semmire 
sem emlékeznek, vagy a messze távlat 
megmásította az eredeti képet. — Az 6 
idejükben (soha sem fogom magam ilyen 
vonatkozásban rászánni a „mi" szócs 
kára !) más volt a ruhák és a szavak 
fazónja, de ugyanaz volt a lényeg, mint 
ma, csak ők vénültek meg annyira,

hogy az érzéseknek emléke is elhomá
lyosult, kiszáradt lelkűkben.

Ezek azonban nem veszedelmesek, 
mert beszélnek ugyan sokat és kelle
metlent, de önmagukra koncentráltsá
gukban semmi kárt sem tesznek kör
nyezetükben, amelytől önzésük üveg 
burája légmentesen zárja el őket. A ve
szélyes fajta az, aki nagyon is jó! em
lékszik mindenre, amit fiatalságában el
követett.

Például az igen csinos papa, aki még 
ma is szívesen udvarolna, kitünően tud
ja, micsoda csibész volt 25 év előtt. 
Szegény leányát azért óvja annyira min
den fiatal ember közeledésétől, mert fél, 
hogy az úgy viselkednék vele, mint ő 
hajdan, nem is oly rég, másokkal szem
ben. Ismerek mamát, aki, enyhén szólva, 
rendkívül kacér volt közelmúlt ifjúsá
gában, ez meg felnőtt fiát félti a go
nosz nők behálózó trükkjeitöl, mert 
nagyon is jól ismeri valamennyit. Ezek 
az erénycsöszök meggyőződéssel és 
szakismerettel képviselik a reakciót, mert 
a régi akciók tudata él bennük.

Ezeknek beszélhetsz, fiam, mai korról, 
őszinte érzésről, becsületes jellemről, 
semmivel sem fogod őket megíántori- 
tani, mert ők tudják a nagy igazságot, 
hogy minden mind g ugyanaz marad, 
de nem akarják, hogy más legyen fiatal 
akkor, amikor ők már öregek. Na és 
aztán itt vannak az optimisták, akik 
alaptalan bizalommal hisznek abban, 
hogy az ifjúságnak tökéletesnek kell 
lenni.

Ezek keserűen csalódnak, mikor be
látják, hogy éppoly meggondolatlan és 
féktelen, mint ők maguk voltak és saját 
hibájukat Ítélik ei benne. Vagy a pesz- 
szimisták, akik a végromlás közegeit 
látják a mai fiatalságban, akik a saját

emlékezésükben a legjobb tanulók, a 
legerkölcsösebb egyének, a legtisztább 
jellemek voltak mindig és utódaiknak 
súlyos vétekként róják fel a legcseké
lyebb botlást!

És végül vannak a „szenvedők", akik
nek mindig valami bajuk van, valahol 
fáj, valamiért fáradtak. Ilyenkor kíméle
tet és velükfoglalkozást, sajnálatot és 
ápolást igényelnek és még a szokottnál 
is jobban terhére vannak környezetük
nek. Mindezek a centripetális öregek
hez tartoznak, mert mindig önmagukat 
és saját pillanatnyi kívánságaikat tart
ják szem előtt, mert a világ fordulatait 
vagy nem veszik tunomásul, vagy csak 
olyankor, amikor az nekik megfelel.

Ha mással törődnek is, csak azért te
szik, hogy a maguk tekintélyét kiemel 
jék, csalhataíianságukat bebizonyítsák, 
hatalmukat gyakorolják, mindenkitől 
tiszteletet várnak és alázatosságot kö
vetelnek. Ezek nem haladnak a korral, 
hanem csökönyösen megállnak. Nem 
mennek a jövő elé, hanem azt kívánják, 
hogy a jelen forduljon vissza a múltba. 
Ok maguk ássák és mélyítik a szaka
dékot, amely elválasztja őket a többi 
embertől, ahelyett, hogy megépítenék a 
megértés hidját, amely összeköti őket.

Ezek számára olyan arányban zsugo
rodik a világ, amilyenben szűkül saját 
látókörük és végűi jogosan panaszol
ják, hogy egyedül maiadtak, mert ők 
maguk zárták ki a többieket életükből. 
Az egyetlen, amit hiánytalanul megőriz
tek, az a saját megsavanyodott egyéni
ségük.

A másik pártról csak keveset tudok 
beszélni. Rosszul sokféleképpen lehet 
csinálni valamit, de jót csak az egyet
lenegy helyes módon. Azt pedig nehéz 
szavakba foglalni. Hol van a határvo-
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A Hősök Emlékmű Bizottsága folyó
hó 5-én tartotta ülését a városháza ta
nácstermében. A nagyszámban felsora
kozott választmány előtt Sichert Károly 
ügyvezető elnök mindenekelőtt Lukács 
Géza elnök üdvözletét tolmácsolta, aki 
gyengélkedése miatt az ülésen meg nem 
jelenhetett. Majd bejelentette az ügy
vezető, hogy a rimaszombati hősök em
lékművére kiirt pályázat nagy érdeklő
dést keltett, amennyiben 25 pályamunka 
érkezett be, az ország minden részéből. 
A pénztári állományról tett örvendetes 
jelentés és többek hozzászólása után a 
zsűrit választották meg, a következő
képpen : Rendes tagok : Baráth Károly, 
Benkovits Gyula, Brogyányi Kálmán, 
Dr. Eszenyi Gyula, Gwerk Ödön, Dr. 
Kovács László, Márkus László, Pitta 
Vilmos, Dr. Sándor János, Singer Rezső, 
Tichy Kálmán, Tornallyay Zoltán, Tóth 
Béla, Varga Imre, Vozáry Samu. Pótta
gok : Fényes Sándor, Perecz Samu, Sí
pos József, Sziivássy Miklós, Valaszkay 
Rezső. A zsűri még e hónapban meg- 
lörténő döntése után a pályamunkák a 
Muzeum emeleti zárt folyosóján kiállít
tatnak a közönség számára.

Halálozások. Havasi Jenő életének 
84-ik évében folyó hó 1-én Budapesten 
elhalálozott. A megboldogult kedves sze
retteinek jóságosszivü, gondos család 
apja volt, akinek elmúlását őszinte bá
nattal gyászolják. — A kedves modorú 
úriember évekkei ezelőtt többször tar
tózkodott hosszabb rövidebb ideig, vá
rosunkban s ezért itt is igaz részvétet 
váltott ki halálának hire. Elmúlását öz
vegye, gyermekei — ezek között Gémes! 
Béláné szül. Havasi Ilona — családjaik- j 
kai és rokonai gyászolják.

Meghalt Rimaszombat legidősebb 
asszonya. Özv. Kovács Istvánná szül. j 
Csépe Borbála életének 94 ik évében 
foly ó hó 4-én városunkban meghalt.: 
Nagy részvét mellett folyó hó 6 án he
lyezték örök nyugalomra Rimaszombat 
legidősebb asszonyának elfáradt testét. 
Halálát fiai : Kovács Lajos nyug. áll. el. 
iskolai igazgató tanító és Kovács Andor 
miskolci tisztviselő gyászolják.

Szülői választmányi ülés. A helybeli 
reálgimnázium szülői szövetségének vá
lasztmánya csütörtökön foglalkozott a 
pozsonyi szülői tanácsok szövetségének 
lapunkban is közzétett és az iskolai 
osztályzatokkal kapcsolatos diáktragédi
ák (szökések, öngyilkosságok síb.) le
küzdését célzó felhívásával. A választ
mány kellő tapasztalati anyag hiányában 
érdemben nem foglalkozhatott a kérdés- ! 
sel, azonban leszögezte, hogy a gyerme
ki lélek objektív és nem elfogult isme
retén alapuló nagyobb szeretet lenne ki j

nal a fiatalság és az öregség közt? Ha 
nem magunk huzzuk meg, akkor nincs 
sehol. Ki kényszerit arra, hogy a tegna
pot nézzük a holnap helyett?

Az utánunk jövő nemzedék mutatja 
az utat, csak követnünk kell, nem a 
formákban, hanem az érzésekben. Mert 
nem az ősz haj teszi öreggé az embert, 
hanem a betokosodoti agyvelő. Nem
csak képzeletemben él az az öreg em
ber, hanem — igaz, hogy ritkán — már 
találkoztam is vele, aki az aggkor egyet- 
ien luxusának azt tekinti, hogy már 
nem kell önmagával foglalkoznia ; egyet
len kötelességének, hogy megertse a 
mások gondjait, megbocsássa tévedései
ket és örüljön örömeiknek.

Ezek az öregek éveik tapasztalatát 
csak arra használhatják fel, hogy má
soknak szolgáljanak velük, — a saját 
egyéniségük a háttérből világit csupán. 
Ezek sohasem betegek — nyilvánosan — 
mert esetleg bajukkal elrejtőznek, mint 
a macska, csak akkor fáradtak, amikor 
egyedül vannak, idegen segitséget pedig 
nem kérnek és nem fogadnak el. Ezek 
azok, akik nem állnak meg soha, ha
nem lépést tartanak az előretörőkkel. 
Ezek számára egyre tágabb lesz a vi
lág mert saját tegnapi átéléseiken felül 
az övék mindaz, amit a ma hoz bará
taiknak.

A legcsodálatosabb tünet az ilyen 
centrifugális öregeknél az, hogy ugyan
akkor, amikor megszűnnek önmagukat 
nézni, a többiek számára képük változ- 
hatatlanná szilárdul, senki sem törődik 
már azzal, hogy milyen uj barázdát 
szánt homlokukra az évek múlása, meg
rokkant-e járásuk és fehérebb lett-e a 
hajuk? — lelki arcuk a szeretet tükré
ben örök ifjúságot nyer. Csak igy ér
demes megöregedni!

vánatos a tanárok, de különösen a szü
lök részéről, hogy a szerencsére csak 
szórványos diáktragédiák is megelőzhe
tők legyenek. Foglalkozott ezután a vá
lasztmány a leánynövendékek ruházko
dási versenygésével is A kérdések a 
legközelebbi közgyűlés plénuma elé fog
nak kerülni.

Református presbiteri konferencia 
Rimaszombatban. A rimaszombati re
formátus egyház presbitériuma a gömö- 
ri református egyházmegye vezetőségé
vel együtt csütörtökön rendezte meg el
ső presbiteri konferenciáját Rimaszom
batban, a pokorágyi, zeherjei, jánosii, 
pálfalai, feledi, gortva-kisfaludi, serkei, 
simonyi, darnyai, szútori, bellényi, mar- 
tonfalai, mezőteikesi és bakti-i refor
mátus egyházak lelkipásztorainak, ta
nítóinak, gondnokainak és presbiterei
nek bevonásával. — A konferenci a 
reggel 9 órakor a református templom
ban megtartott istentisztelettel vette kez
detét, amely alkalommal a lelkészi szol
gálatot Bellágh Barna feledi ref. lelkész 
látta el. Ezután a konferencia közel 300 
főnyi résztvevője zárt sorokban átvonult 
a járási ipartársulat székházába, ahol: 
közének és Zajdó László serkei lelkész; 
imája után nyomban megalakult a kon
ferencia elnöksége és azonnal hozzákez
dett a napirend letárgyalásához. Elnök- i 
ké Ablonczy Pái esperest, dr. Zehery ; 
István egyházmegyei főgondnokot, alel- : 
nőkké Zajdó Lászlót és Boross Zoltán 
egyházi tanácsbirót, titkárrá Konkoly- j 
Thege István jánosii lelkészt, jegyzővé! 
pedig Bellágh Barna feledi lelkészt vá
lasztották meg. A megalakulás után dr. 
Eszenyi Gyula rimaszombati főgondnck 
üdvözölte az egybegyűlteket formás be
széddel, örömének adva kifejezést, hogy 
a református összefogás megteremtése 
felé éppen Rimaszombat falai közül in
dulnak meg a kezdeményező lépések. A 
konferencia napirendjét Söröss Béla teo
lógia igazgatónak megrázó erejű előadá
sa vezette be, amelyben a 210 ezer fő
nyi reformátussá^ közéleti jussainak ki
vívása érdekében a katholikus mintára 
megszervezendő református akció szük
ségességét bizonyította. Az előadáshoz 
Zaidó László, Varga Imre, Szőke István 
és Konkoly-Thege István szólották hoz 
zá. Ezután Báthory Andor tauár, a ri 
maszombati Kálvin Kör eiuöke tartott 
nagy figyelemmel hallgatott előadást 
„Milyen presbiterre van ma szüksége 
református egyházunknak* címen a kér
dés irodalmának részletes ismertetése 
mellett alapos tájékozottsággal vázolva j 
föl az igazi kálvinista presbiter minta
képét. Boross Zoltán, Kovács Bertalanj 
Pósa Lajos, Szaniszló János és Szőke, 
István hozzászólásai után a konferencia 
áttér Böszörményi Andor igazgató-tanitó 
„A presbiter és az iskola" c. előadásá
nak meghallgatására, amelyben az elő 
adó a felekezeti iskolák fenntartásának 
egyházépitési szempontból való nagy 
fontosságát hangsúlyozta ki, egyben ha
tározati javaslatot terjesztett elő a ref. 
iskolák fenntartásához ragaszkodás, a 
szegényebb iskolák segélyezése és az 
ifjúsági segélykönyvlárak létesítésére vo
natkozólag. Szőke István, Kovács Ber
talan, Varga Imre és dr. Kovács László 
hozzászólásai után Boross Zoltán még 
egy indítvánnyal kiegészítette a javasla
tokat és pedig, hogy az egyes egyházak 
a szegénysorsu tanköteles gyermekek 
ingyen tanszerekkel, könyvekkel és ru
házattal való segélyezésére évről évre 
bizonyos összeget vegyenek föl költség- 
vetéseikbe.

A konferencia záróelőadását Dr. Batta 
Pál tartotta : „Az egyházfegyelem és a 
presbitrr" címen, a belső és külső fe
gyelmezésről, a fegyelmi szabályzatok
ról, fegyelmi tanácsokról és a szank
ciókról. Az értékes előadás végeztével 
Szőke István rozsnyói ref. lelkész fe

jezte ki a rimaszombati ref. egyház 
elöljáróságának a konferencia résztvevői 
elismerését a magas szinvonaiu gyűlés 
megrendezéséért, majd Kovács Bertalan 
ismételt felszólalása után Varga Imre 
rimaszombati lelkész terjesztett elő né
hány határozati javaslatot az évenkénti 
lelkészi szakaszértekezletek és a pres
biteri konferenciák megrendezésére, a 
presbiteri szövetség megalakítására és 
egy ref. évköuyv kiadására vonatkozó
lag. A konferencia ezen javaslatokat a 
korábbiakkal együtt egyhangúlag ma
gáévá tette. Ezután Ablonczy Pá! elnök 
meghatott szavakkal befejezettnek je
lentette ki a konforencia tanácskozását, 
amely Kovács Bertalan imájával és köz 
énekkel ért véget. A rimaszombati egy
ház presbitériuma a konferencián egy
begyűlteket ebéden látta ezután vendé
gül, amelyen a résztvevők kivétel nél 
kül megjelentek. Az ebéden számos po
hárköszöntő hangzott el.

Katonai fősorozások. Az idei kato
nai fősorozások Nyustyán március hó 
23—24 én, Rimakokován márc. 26 -27-én 
és Rimaszombatban márc. 28. és 30-án 
tariatnak meg a hozzátartozó községek 
áliitásköteleseivei.

Városi erdőőr megdicsérése. A vá
ros tanácsa a gazd. bizottság javaslatá
ra szorgalmas, becsületes munkásága, 
valamint a városi vagyon védelmében 
ismételten kifejtett önfeláldozó magavi
seleté miatt Fluszanyik József kurinci 
erdőőrt megdicsérte.

Előadás az egyenesadókról. A ri
maszombati községi magyar közműve
lődési bizottság előadásciklusának má
sodik előadása március 8 án (vasárnap) 
délután 3 órakor lesz megtartva a Ri
maszombati Polgárikor nagytermében, 
amely alkalommal Dósa József pénzügyi 
titkár az egyenes-adókról fog előadni. 
Tekintettel az általános érdeklődésre 
számottartó előadásra, a rendezőség ké
ri a közönség minél nagyobb számban 
való megjelenését. Belépődíj nincsen, 
azonban a költségek fedezésére tetszés
szerinti adományokat szívesen fogadnak. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Tavaszi felöltöt é s  ruhát
a  le g k ise b b  ü z le tb en
a legnagyobb választékban

a legolcsóbb árban vehet
G y u l a i n á l .

Rimaszombat, Masaryk-tér Szoyka-ház.
Saját érdekében tekintse meg  

ruharaktáramat.

A rimaszombati kulíurmunka egysé- 
gesitése. Szerdán tartotta meg a rima- 
szombati községi kö7.müvelődési bizott
ság az összes helybeli kulturális és tár
sadalmi egyesületek bevonásával meg
rendezett ankétjét, a helyi kuiíurmunka 
egységesitése és az őszi munkaterv meg
beszélése céljából. Az ülésen Havas Vil
mos tanár, a bizottság elnöke vázolta 
föl az egyesületek kulturtevékenységé- 
nek a közművelődési bizottság munká
jával teremtendő összhang szükségessé
gét s az egész kulturmunka tervszerű
ségének fontosságát, majd az egyes tes
tületek részéről Sichert Károly, Králik 
János, Valaszkay Rezző, dr. Kosiner De
zső, Gabonás István, Szokolay János és 
dr. Eszenyi Gyula szólaltak hozzá az 
elnöki előterjesztésekhez, felajánlva az 
egyesületeik legmesszebbmenő támo
gatását, külön is kihangsúlyozva, hogy 
az egyesületek közötti átfogó szerv meg
teremtésére a mai viszonyok között igen
is szükség van. A felszólalásokkal kap-

20° o-tal OlCSÉM i

TAVASZI ÚJDONSÁGOK.

/ehet még 21 napon át a felmaradt téli 
árukból, u. m.: kötött árut, harisnyát, 
svettert, pullowert stb. stb.

E napokban megérkeznek az uj íazónu tavaszi angol 
kosztümök. Kérjük a hölgyeket, hogy mielőtt kosztü

möt vennének, várják ki, mig megérkeznek tiszta gyapjúból készült uj modell
jeink. Kaphatók Ieszr.ek minden színben és nagyságban az ösmert versenyképes 
arakban.

Tavaszi férfi felöltök, kabátok, öltönyök.
Hölgyek és Urak részére minden divatáru cikkben nagy választékunk van.

SBOR'EJfff RIMASZOMBAT

Kinő ÁPOLLO m ozgó
Szombaton és vasárnap, március 7-8-án, 
amerikai szenzációs alkotás, melyet minde

nütt nagy sikerrel adtak :
W iva Villa.

Kedden, március 10-én német film Ond- 
rákkal és Schmelinggel. A ring szenzáció

ja ! Fiatal lány, erős férfi :
Knock-aut kisasszony.

Szerdán, március 11-én amerikai film. 
Megrázó dráma a szerelemről, gyűlöletről 

és harcokról :
A hűtlen asszony.

Csütörtökön, március 12-én kitűnő csehül 
beszélő film a komikusok királyával Vlas- 

ta Büriannal. N evetés:

Egy éjszaka hőse.

csolatban számos konkrét terv és ja
vaslat is felmerült, amelyek az őszi kui- 
turszezon szervezési munkálatainál ér
tékesen lesz felhasználható. A közműve
lődési választmány nagyjeleniőségü kez
deményezését városszerte nagy rokon- 
szenvvel fogadták, mert a rimaszombati 
kulturmunkások már régóta érezték an
nak szükségességét, hogy az eddigi rap- 
szódikus, mondhatni ötletszerű kulturá
lis munka rendszeres irányításhoz jusson 
és szezonról szezonra tervszerűen lássa 
el feladatát.

Műkedvelői szinielőadás. A „Mit su
sog a fehér akác" cimü operettet hozta 
színre f. é. február 22-én a feledi iparos 
olvasókör műkedvelő gárdája. A szere
pek helyes elosztása és a rendezés 
pontos, valamint technikailag is magas 
mivoltja már maguk is sikert jelentet
tek. — A díszletek hű kiállítása, vala
mint a kitünően alkalmazott, festőién 
szép hangulatmegvilágitások a darabot 
szinte a valósággá varázsolták a zsúfolt 
nézőtér elé. A látottak méltóan bizo
nyítják Feledy István elektrotechnikus
nak nagy körültekintését és rendezői 
készségét. — A matróz-ruhás kislányok, 
valamint a díszes nápolyi jelmezbe öl
tözött film görlők egyaránt osztatlan si
kert arattak a Dobránszky János rima- 
szombati tánctanár által betanított ha
tásos, tökéletes táncaikkal. — A darab 
női főszereplői közül a közönség külö
nösen Mareóek Margitkát és Bodor Ju
liskát ünnepelte és hívta többsz.ör a 
színre, szűnni nem akaró tapsviharával, 
hogy kitüntesse őket ügyes és bájos 
alakításaikért, de zajos tetszést arattak 
a többi hölgyszereplők is. — A férfiak 
közül különösen Vieszt Kálmán, Kósik 
Gyula, Plenczner Lajos és Feledy Lász
ló természetes játékukkal egyformán ki
elégítették a magasabb ízlést és kritikát 
Balogh Barna s a többi szereplők is 
tudásuk legjavát adták jó szívvel, lel
kesedéssel, mert érezték a közönség ér
deklődését és meleg szeretetét. — A 
darabban előforduló énekszámokat Papp 
Ferenc r. kath. tanító tanította be. A 
kisérő zenét a helybeli cigányzenészek 
szolgáltatták. Előadás után legjobb han
gulat mellett táncmulatság következett s 
a hajnali órákig tartott. — A darabot 
közkívánatra február hó 25 én zsúfolt 
nézőtér előtt megismételték.

Utazási- és vizumkedvezmény Bu
dapestre: Az országos Mezőgazdasági 
Kiállítás és Vásár alkalmából utazási 
kedvezménnyel és vizűm nélkül lehet 
folyó hó 14—25 ig Magyarországra utaz
ni. — A visszautazásra a kedvezmény 
március 20-tól 31 ig bezárólag érvényes. 
Igazolvány : ára 32 Kö. Beszerezhető és 
felvilágosítás nyerhető: Dickmann De
zsőnél Rimaszombat, Tompa u. 5. szám.

Kérjünk országos segélyt kulturhá- 
za építésére. Az Országos Hivatal a 
Krajinsky Vesínikben az évente nyúj
tandó segélyekre hirdet pályázatot. A 
pályázat szerint az Országos Hivatal 
pénzügyi segélyt ad a kultárházakra, ha 
a kérvényezők a következő feltételeknek 
megfelelnek : 1. A segélyt csak jóváha
gyott alapszabályokkal rendelkező népne
velő egyesület kérheti.— 2. A kérvényt 
ez év március 31-ig kell benyújtani a 
járási hivatalon keresztül, amely a meg
adott adatok hitelességének átvizsgálása 
után felterjeszti az Országos Hivatalnak 
április 20 áig. A kérvényben fel kell tün
tetni, hogy kapott-e az építkezésekre az 
egyesület valamilyen segélyt közpén
zekből. Úgyszintén azt is, milyen célt 
fog szolgálni az épülő ház, milyen egye-
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sületek fogják használni. Ha nemcsak 
kulturális célt fog szolgálni a kulturház, 
akkor fel kell tüntetni azokat a célokat 
is, amire igénybe veszik ("üzlet stb.) — 
Az adatokat meg kell erősíteni a jegy
zői hivatalnak. A kérvényhez mellékelni 
kell: A) Az egyesület alapszabályait. 
B) Az építési tervet és a járási hivatal 
által jóváhagyott költségvetést. C) Azon 
kulturális egyesületek jegyzékét, ame
lyek a kulturházat használni fogják. 
D) Kimutatást arról, milyen módon 
szerzi be az egyesület a házépítésre a 
szükséges anyagi fedezetet. E) Az építő 
nyilatkozata arról, hogy mikor kezdi 
meg az építést és körülbelül mikor fe
jezi be. F) Kötelező kijelentése annak, 
hogy a kulturház a megadott célokat 
fogja szolgálni. G) Az egyesület köte
lező kijelentése, hogy az épületet csak 
kulturális és népnevelő célra adja ki. — 
3. Sport, ipari, szociális stb. egyesüle
tek a segélyt nem kérhetik. — 4. A já
rási hivatalnak kötelessége, hogy a meg
adott határidőket a legpontosabban 
tartsa be és a március 31-ike után 
vagy a hiányosan beadott kérvényeket 
utasítsa el. — Felhívjuk az egyesületek 
figyelmét, hogy a pályázatot minél job
ban használják ki.

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

SZÉPIRODALMI könyvek, levélpapírok 
albumok, töltőtollak a „LITERATÚRAIBAN.

Filmszínház. Folyó hó 7. és 8 án a 
„Viva Villa" cimü amerikai film kerül 
bemutatásra. Pancho Villa atyját szeme 
láttára korbácsolták halálra. A fiú elbuj
dosott és később hires bandita lett be
lőle. A mexikói forradalom kitörésekor 
csatlakozott Maderohoz s győzelmet é r ; 
el. A film tulajdonképen a szelíd tudós 
és az elszánt, kegyetlen rablóvezér ba
rátságos életét rajzolja meg, melyet 
Pascal tábornok zavar meg, de később 
Villa kezébe kerül. Főszereplők Wallace 
Berry, Leó Carillo, Fay Wray (a King- 
Kong női főszereplője).

Folyó hó 10-én a „Knockaut kisasz- 
szony" cimü német film kerül színre 
Anny Ondrákkal s férjével Max Schmel- 
linggel Lamac rendezésében. Marianna 
véletlenül kerül a revüszinházba s ott 
Max, a későbbi boxolómester veszi 
pártfogásába. Maxnak rövidesen távoz- j 
nia kellett s összekerült egy kacér nő
vel, de ez a regény sem tartott soká s 
az események egész uj fázisba kerülnek

Folyó hó 11-én „A hűtlen asszony" 
cimü amerikai dráma kerül sorra. A 
„113. számú házban" folynak le az iz
galmas események, ahol a Maurrant- 
család lakik. A férj elhanyagolja felesé
gét s nem csoda, ha hűtlenné lesz. A 
házaspárnak van egy fia és Rózsa ne
vű leánya. Utóbbi kegyeiért egy színház
igazgató verseng, de a leány előtt szü
lei szomorú sorsa leng.

Folyó hó 12-én az „Egy éjszaka hő
se" cimü csehül beszélő film zárja le a 
heti műsort. E film főhőse a Vlasta Bu- 
rian, a kiváló komikus, ki pompás hu
morával állandó derültségben tartja a 
közönséget s mint mindig most is nagy
szerű alakításokat nyújt.

A korszerű lakás.
A korszerű lakásnak a mai lélektani 

követelményeknek kell megfelelni. A la
kástól megköveteljük, hogy nyugaimat 
és örömet fejezzen ki. Nem volna ész
szerű, ha a lakásunktól azt követelnénk, 
hogy felemelő érzéseket, íújvilági han
gulatokat, nagyvilági álmodozást váltsa
nak ki belőlünk.

A mai lakásban az embernek akár 
munkás, akár alkalmazott, akár gyár
igazgató stb. a mai élet sietsége köze
pette, zajában, békére, nyugalomra van 
szüksége, ahol megpihenhet az élethaj
szától, zajától. Mindazt, ami ezt gátolja, 
kiküszöbölendő, viszont mindent, ami 
azt elősegíti, alkalmaznunk kell.

Nagy, sima mintázatlan felületek, vi
lágos, de nem rikító szinek, nagy széles 
ablakok, vízszintesen hangsúlyozott tes
tek, e cél elérésére szolgálnak. Kerülni 
kell a függőleges osztásokat, mert ezek 
nyugtalanítók, idegesitők, fárasztók,

Az alábbi példa világosan mutatja, 
hogy a függőleges osztás mennyire 
nyugtalanító. Vasúton ülve, ha kinézünk 
az ablakon, szemünk fáradság nélkül

követi a telefon vezeték fel- és lemenő 
vonalát, viszont nagyon fárasztó a tova
suhanó táviró oszlopokat figyelni. Ez a 
pillantás fárasztja a szemideget fáradttá 
és kedvetlenek leszünk.

Egészen hasonló folyamat játszódik 
le bennünk, amikor egy függőleges ta
golású szobába lépünk. Hogy az egész 
teret áttekinthessük, fejünket forgatjuk. 
Ha a falak egyszerűek, úgy szemünk 
megszakítás nélkül elsiklik fölöttük. Egy 
vízszintes mentén is simán elsiklik, ha 
ellenben függőlegesbe ütközik, akkor a 
szem lökésszerű megállásra, fel- és le- 
pillantásra kényszerül. — Az elfáradás 
mértéke annál nagyobb, minél kisebb a 
szoba.

Azokban a helyiségekben, amelyek 
hosszabb tartózkodásra, pihenésre szol
gálnak, nem szabad ilyesmiről megfe
ledkezni. Egy keskeny tér szűknek hat, 
egy túimagas tér idővel nyugtalanító.

A múlt század végén, amikor a pol
gáriság demokráciája komoly formában 
megindult, kezdett szükség lenni egy 
olyan szobára, aminek funkciója nincs 
szigorúan előírva, amiben azt tehetem, 
amit akarok, amiben úgy élhetek, ahogy 
énem megkívánja, amiben semmi precí
zebben megjelölhető dolgot nem csiná
lok, mint hogy lakom.

A lakószoba nem a család szobája, 
hanem a család zsarnoksága alól hova
tovább felszabaduló önálló egyéneké. A 
lakószoba a szabadság szobája és ezért 
szereti a modern ember.

A lakószoba lakói különböző nemű, 
különböző korú, különböző érdeklődés
körű emberek, és a lakószobának ké
pesnek kell lennie valamennyinek befo
gadására. A lakószoba az uj család elasz- 
cititását teszi magáévá és teljes elgon
dolásában egyéni kell, hogy legyen.

Az az osztatlan előirt nyilvánításokra 
nem tagozott élet, amit a modern ember 
modern lakásában él, sokoldalú felada
tok elé állítja a lakószobát. Elő kell ké
szülni a folyamatos tartózkodásra és a 
fulólagcsra, az egyedüllétre és a társa
ságra, lehetővé kel! tenni a délutáni le- 
heveredést, a késő éjszakáig való be
szélgetést, tűrni kell a gramofon és a 
rádió hangulatát, helyet kell, hogy adjon 
a kártyapartiknak, ha kártyázni szeretek, 
táncnak, ha táncolni szeretek. Meg kell 
békülni azzal, hogy dolgozom, azzal, 
hogy lustálkodom. A régi családi lakás 
nem volt az egyéniséget kielégítő, az uj 
lakószoba az. (B. B.)

s z í n h á z .
A bemutató előadásokon túl vagyunk. 

Szerdán este megnyitóul az „Egy görbe 
éjszaka" operett, csütörtökön este „Az 
abbé" színmű és pénteken „Zzindelye- 
zik a kaszárnya tetejét" operett ment. 
A számbelileg kicsi, de tudást illetőleg 
mindenben helytálló színtársulat operett
ben és prózában megmutatta erejét s mi 
a bemutatottakat méltányolni és elis
merni tudjuk — a fennálló viszonyok kö
zött is. A színtársulat főbb szerepköreit 
jó erők látják el : Farkas Paliék tudnak 
játszani, a megnevettetéshez és meg- 
könnyeztetéshez értenek, a művészet tü
zének melegénél megtudják fűtöztetni a 
rideg hétköznapokat élésben didergő lel
keket, a szépség varázslatával örülővé 
tudják tenni a hűséges hívőket. Legjobb 
tudásukkal és igyekezetükkel játszák 
meg szerepeiket s azok alakjait a ma
guk természetességükben rajzolják a 
művészet erejével elénk.

Mindenesetre megérdemlik, hogy vá
rosunk színházlátogató közönsége párt
fogó szeretettel vegye őket körül rövid- 
ideig tartó ittlétük egész ideje alatt s 
ezzel biztosítsuk számukra azt a falat 
táplálékot, ami megélhetésükhöz szüksé
ges. ml.

Március 7-én, szombaton este „Katz 
bácsi", zenés, énekes vígjáték, a czim- 
szerepben Farkas Palival.

S P O R T .
A RÁC közgyűlése.

A tagok feltűnően nagy érdeklődése 
mellett, lelkes hangulatban tartotta meg 
a RÁC évi rendes közgyűlését. Az el
múlt évre vonatkozó jelentések meghall
gatása után uj tisztikar választására ke
rült a sor, amelynek alapján a RÁC uj 
tisztikara a következő : elnök Schreiber 
József, társelnökök : Lakatos István,

Weisz Ármin, ügyvezető elnök : Kovács 
Sándor, főtitkár: Alímann Ferenc, titkár: 
Mackó György, főpénztárnok (hivatásos): 
Fejes János, intézők : Marosi Mihály, 
Remenyik Kálmán, főjegyző : Koszka La
jos, jegyzők : Radó Sándor, Zemandl Jó
zsef. 30 tagú választmányt s 10 tagú 
intézőbizottságot választottak az ügyek 
vitelére.

A tagok feltétlen bizalmukról és támo
gatásukról biztosították az uj vezetősé
get, melynek főfeladatát fogja képezni 
az egyesület anyagi viszonyainak szaná
lása s az ezzel kapcsolatos sportbeli 
fellendülés elérése és a bizalom helyre
állítása, amihez a nagyközönség támo
gatását is kérik.

F O O T B A L L .
A tavaszi bajnoki mérkőzések sorso

lása.
A középkerület választmánya, intéző 

és paritásos bizottsága Losoncon tartotta 
első ülését.

A választmányi ülésen megválasztot
ták az intéző bizottság tagjait, majd a 
tavaszi szezón sorsolását ejtették meg, 
a következőképpen :

Március 15: LAFC— RTC, RME— 
TMSC, FTC—RÁC. Szabadnapos az 
ASC.

Március 22: TSC-LAFC, PSC- RÁC, 
ASC—RTC, TMSC—FTC. Szabadnapos 
az RME.

Március 29: FTC—LAFC, PSC—RME, 
RÁC—RTC, ASC—TSC. Szabadnapos a 
TMSC.

Április 5: LAFC—RÁC, RTC—PSC, 
TMSC—ASC. Szabadnapos a PSC.

Április 19: LAFC—ASC, TSC—FTC, 
RME—RÁC, TMSC-PSC. Szabadnapos 
az RTC.

Április 26: TMSC-LAFC, TSC— 
RME, RTC—FTC, ASC-PSC. Szabad
napos az RÁC.

Május 3: LAFC-PSC, RME-RTC, 
TMSC—RÁC, FTC—ASC. Szabadnapos 
a TSC.

Május 10: RME—LAFC, ASC—RÁC, 
PSC-RTC, TMSC TSC. Szabadnapos 
az FTC.

Május 17: RME—ASC, TSC—RÁC, 
TMSC-RTC, FTC—PSC. Szabadnapos 
a LAFC.

Május 24: PSC—TSC, RME—FTC
A paritásos bizottság elhatározta, hogy 

az egyesbiró rendszert lépteti életbe az 
1936 os év első feiében és Diamant 
Lászlót, a birótestület elnökét választot
ta meg egyesbiróküldőnek. A gyűlésen 
az FTC és a TSC képviselői hiányoztak 
és ezek kivételével a többi egyesületek 
meg is állapodtak a mérkőzéseiket ve
zető bírókban.

RME—RÁC barátságos mérkőzés
lesz a tavaszi footballidény nyitánya va
sárnap. A mérkőzés délután fél 3-kor 
kezdődik.

Ping-pong verseny.
A folyó hó 2-án nagy érdeklődés mel

lett megtartott RPS—ETVE reváns mér
kőzés az eperjesiek 9 :4  arányú győzel
mével végződött. Az ETVE — Szio- 
venszkó 11. helyezettje — értékes erők
kel rendelkezik, a komoly edzés és ver- 
senyrulin meglátszik minden egyes já 
tékosán. Az eperjesiek közül különösen 
jók voltak, a nagy küzdő képességű 
Loydl Anna, továbbá Kopp, Majorovits, 
Uxta. A Reinitz-Uxta férfi egyes volt a 
verseny legizgalmasabb mérkősése. A 
RPS-ból komoly erő a jól védekező 
Fuchs, szép Ígéret Gaál. Navy küzdelem 
volt a Vadady Markovics férfiegyes is. 
Szépen játszott Friedmann, a rutinos 
eperjesi Majorovits ellen. Várakozáson 
felül jól játszott a Fuchs Gaál páros a 
szlovenszkói magyar bajnokságok 11. he
lyezettje, a Markovics-Uxta pár ellen, 
míg a Kerekes-Vadady páros a Kopp- 
Majorovits párnak, Szlovenszkó 111. pá
rosának volt erős ellenfele. A női egyes
ben Beilágh veresége csak tréning hiá
nyának tudható be. A vegyespárosban 
meglepetés volt a Fuchs-Kercsikné győ
zelme Fischgrund-Loydl pár ellen.

Részletes eredmények a következők : 
(előlállók a RPS játékosai) Férfi egyes: 
Reinitz-Uxta 3 :2, Vadady-Markovics 2:3, 
Friedmann Majorovits 0:3, Kerekes- 
Fischgrund 0:3, Gaál-Kopp 0 :3, Fuchs- 
Uxta 3:1. Női egyes: Kercsikné-Loydl 
0:3, Bellágh-Loydl 1:3. Férfi páros: 
Kerekes, Vadady-Kopp, Majorovits 1 :3, 
Friedmann, Reinitz-Fischgrund, Marko

vics 3:0, Fuchs, Gaál-Markovics Uxta 
2:3. Vegyes páros: Kerekes, Bellágh- 
Kopp, Loydl 0:3, Fuchs, Kercsikrié- 
Fischgrund, Loydl 3:1.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Itt a tavasz, jön a nyár!
Van szerencsém a mélyen tiszteit kö

zönség tudomására hozni, hogy a tava
szi és nyári idényre való szöveteim és 
mintáim nagy választékban megérkez
tek, melyekből saját felügyeletem mel
lett készítek elsőrendű divatos külön
féle férfi ruhákat kifogástalan kivitelben, 
minden elfogadható áron.

Szives pártfogást kérve, maradtam ki
váló tisztelettel :

KRÁLIK JÁNOS
úriszabó Rim. Sobota.

E la d ó
Rimaszombat nyaraló-telepén: 
a „Szarvas" szőlőhegyen két 
egymás mellett levő, legszebb 
fekvésű szőlő fajgyfimölcsfúk- 
kal, weekend-házzal. Termés
lehetőség 40—50 métermázsa 
gyümölcs.

Cim: e táp kiadóhivatalában megtudható.

B ú t o r t
mielőtt vásárol, úgy a saját érdekében 
keresse fel H O F E R  bútorasztalos 
műhelyét és tekintse meg bútorraktárát 
Ri m.  Sobota, Siefanik-utca 23. szám, 
ahol megrendeléseket — tervek után Is — 
gyors eszközléssel és jótállás mellett ké
szít, valamint régi bútort átalakít, 
modernizál.

Antik-stil bútort veszek vagy cse
rélek modernre.

N e o d e n d r i n ,
ojtóviaszk é s  sotor

jutányosán beszerezhető a
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Közeledik a tavasz!
Amiért bátor vagyok Önnek meg

említeni, hogy utánanézni szívesked
jék, vájjon mire lesz szüksége? Ki
váló méretszabászatom annyira első
rendű, hogy minden személyes kí
vánságát teljes egészében kielégít
heti és Önt tényleg jó, valamint meg
bízható kiszolgálásban részesítheti.

Kül- és belföldi szövetek nagy vá
lasztékban.— Szives pártfogást kérve, 
maradtam kiváló tisztelettel :

DANIELISZ MÁRTON,
angol úri szabó.

Rim. Sobota, Stefaniková u. 8

Üzlethelyiség kiadó
a M asaryk-tér 3, számú házban.
Értekezni lehet ugyanott az emeleten.

Kiadó
2 szoba, fürdőszoba, konyha.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

E la d ó  h á z .
Losonczi-utca 31. szám alatt, országút 
mentén, 3 szobás lakás, viz és villany 
bevezetve, mellékhelyiségekkel és nagy 
kerttel eladó.— Értekezni lehet u g y a n o t t .

mely áll 4 szoba, konyha, éléska
mara a hozzátartozó mellékhelyi
ségekkel, valamint gazdasági épüle
tekkel és magános udvarral.

C im : e lap kiadóhivatalában.

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R ábely K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


