
X V I. É V . RIM A SZO M BA T, 1936  M Á R C IU S 29 . 13 SZÁM

Gyümölcsfa
permetezéséhez

NEODENDRIN
GLASERnál.

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
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A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 57,43J— III —21. szám alatt engedélyezte.

Az emberi elégedetlenség.
I r t a :  MÁRKUS LÁSZLÓ.

Az elégedetlenség sok bajnak 
szülőoka. A kenyértelenség, az élet 
fenntartásához megkívánt kellékek 
hiánya miatti szükséget szenvedés 
■ci a legnagyobb uszító, amely az 
egyébként békés embereket a re- 
volució útjára tereli, forradalmi tet
tekre ragadtatja, ahelyett, hogy az 
evolúció utján haladással igyekezne 
az elégedetlenek tömege bajait, sé
relmeit orvosolni, emberi és törvé
nyes jogait kivívni, jobblétét, bol
dogulását előmozdítani, megalapoz
ni és magának nyugodt emberi 
életet teremteni.

A helyzetet mindenkoron nyu
godtan megbírálni képes, helyes 
gondolkozásu és éppen ezért ma
gát végzetes lépésekre ragadtatni 
nem engedő ember a lassúbb tem
pójú, de eredmények elérését in
kább biztositó evolúció útját vá
lasztja és ennek a hive, mert igaz 
az, hogy a forradalmi lépés mindig 
sötétben ugrásszerűen kétséges és 
bizonytalan, mig az evolúció bizo
nyosabbá teszi, inkább előmozdítja 
a cél elérését és sohasem követel 
véráldozatot, ami a revoiuciónál 
úgyszólván elmaradhatatlan.

Éppen ezért nem helyeselhetjük 
és különösen a mai viszonyok kö
zött alá sem támaszthatjuk az elé
gedetlenek forradalmi megmozdu
lásának jogosságát, sőt a leghatá
rozottabban elitéljük azt. Végtele
nül sajnáljuk az elégedetlenek azon 
részét, akik nem számolva a kö
vetkezményekkel, a forradalmi térre 
lépéssel akarják céljukat elérni s 
ebben lelketlen s meggondolatlan 
izgatókra hallgatva, végzetes tet
tekre ragadtatják magukat.

Bajok, sőt nagy bajok vannak 
világszerte, az bizonyos. Revolú
ciós megmozdulással e bajok or
voslását megkísérelni, e nagy és 
nehéz problémákat megoldani nem 
szabad és nem lehet.

A kommunizmus világnézete, a 
megváltónak hirdetett kommunista 
elv nem az a csodaszer, amivel a 
nagy betegség radikálisan gyógyít
ható lenne, nem már azért sem, 
mert a kommunizmus — mint azt 
már maguk az orosz szovjet vezető 
emberei is nyíltan hangoztatják — 
ma még csak utópikus elgondolás 
s mint tan nem alkalmas a csalá
dot és a verejtékkel v'gy kevésbbé

azzal szerzett saját vagyont védő 
és szentnek tartó emberi leikekbe 
való felszívódásra s az emberi 
megelégedettség, jólét és boldog
ság megszerzésére.

Az államnak és polgárainak 
együttesen ható, megértő és ossz 
hangzatos közremunkálkodásáva! 
lehet csak az immár nagyon is 
akuttá vált bajokat, az emberi elé
gedetlenséget, szükséget szenve
dést megszüntetni és ebben a kö
zös, felemelően nagyszerű munkás
ságban a legfőbb cselekvés, a leg
intenzivebb közredolgozás az álla
moknak, az ezeket a vezető kor
mányoknak a kötelessége és fel
adata, mert csak igy és akkor re
mélhető minden forradalmi meg
mozdulás megkísérlésének kiküszö
bölése s a mindig kockázatos re- 
volució rémének elhessegetése.

A munka adja meg a kenyeret. 
Ahol pedig kenyér van, ott nem 
lehet szükséget szenvedésről be
szélni. A megelégedett ember nem 
ugrik forradalmi cselekvések sötét
ségébe. Ezt a munkalehetőséget 
kell elsősorban megteremteni és 
nyújtani, hogy megszűnjék a bű
nökre uszító, bajokba taszító em
beri elégedetlenség.

Megkezdik ezidén a
Poprád-dobsinai vasút építését?

Komolyan előtérbe kerül végre az 
utóbbi napok folyamán sokat emlegetett 
Poprád-dobsinai vasút építésének az 
ügye. A sajóvölgyi községek és a Gö- 
mör egész területének községei képvi
selőtestületi határozataikban és memo
randumaikban adják tudtára az érdekel
teknek, hogy a maguk részére is életbe
vágó fontosságúnak tartják a vasút ki
építésének tervét, ezért kérik a hatósá
gokat és az illetékes vasúti közegeket, 
hogy a vasút építését kezdjék meg még 
ebben az évben.

Ezzel a spontán és nagyterjedelmü 
akcióval párhuzamosan állandóan fog
lalkoztatja a poprádi és a dobsinai köz- 
igazgatási köröket is a kérdés és úgy 
látszik, hogy már nem is kerül le addig 
a napirendről, mig a megvalósulás stá
diumába nem kerül.

Az elmúlt napokban Nitsch Andor 
nemzetgyűlési képviselő és Varga Imre 
főesperes, poprádi polgármester Prágá
ban jártak, ahol előkészítették annak a 
nagyszámú küldöttségnek prágai útját, 
mely a vidék lakosságának jól kidolgo 
zott memorandumát fogja átnyújtani a 
miniszterelnöknek és a minisztertanács

tagjainak. Ezektől függ ugyanis, hogy a 
vasúti körök beiktathatják-e még ebben j 
az évben a munkaprogrammjukba a 
Poprád dobsinai vasútépítés kérdését. 
Úgy Nitsch, mint Varga minden illetékes 
fórumot tájékoztattak a kívánságokról 
és felmerült terv előnyeiről, meg nem
zetgazdasági fontosságáról. Amint érte
sülünk, a terv nagyon kedvező fogadta
tásban részesült, még a vasutügyi 
minisztériumban is, ahol attól te
szik természetesen függővé a dolgot, 
hogy a minisztertanácsnak mi lesz a 
döntése. Számítanak azzal, hogy a na
pokban, talán a jövő hét elején sikerül 
felkeresnie a küldöttségnek a kormány
elnököt, s a kormány tagjait és az sem 
lehetetlen, hogy a minisztertanács még 
e hó folyamán foglalkozik a vasút fel
építésével. Abban az esetben, ha ez ked
vezően fejeződik be, a vasút felépítésé
nek szükségességét kimondja a minisz
tertanács s akkor ebben az évben hozzá
fognak a vasút építéséhez.

Úgy a poprádi, mint gömöri illetékes 
köröket erősen foglalkoztatja az ügy, 
mert mindkét vidék, főleg a Tátra gaz
dasági és nagyhorderejű forgalmi ered
ményeket vár az uj vasúti összekötte
téstői.

A Yárosi kövezetvám ügye.
A városi közgyűlés tárgysoroza

tából tudjuk meg, hogy a járási 
vibor a kövezetvám ügyében be
nyújtott kérelmet elutasította. Nem 
tudjuk megérteni a vybor merev 
elzárkózását a várossal szemben, 
amikor a járási hivatal évről-évre 
tanulmányozhatja a hozzá jóváha
gyás végett beterjesztett városi 
költségvetést és abból tudja, ha 
akarja tudni, hogy milyen súlyos 
anyagi gondokkal küzd a város, 
hogy az utolsó költségvetése is te
temes hiánnyal van beállítva és a 
legnagyobb erőfeszítés mellett sem 
tudja a városi vezetőség azt egyen
súlyba hozni. Az egész úgy tűnik 
fel, mintha a járási választmány 
érzelmi politikát folytatna a város 
kárára, mert nem lehet másra ma
gyarázni a kövezetvám elutasítását 
akkor, amikor tudjuk, hogy Losonc, 
Zólyom, Beszterczebánya, amely 
városok közel a körzetben feksze
nek, megkapták. A város vezető
sége nagyon is helyesen gondol
kozott, amikor a már régen vajúdó, 
de elaludt kövezetvám ügyét újra 
felszínre hozta, mert egyoldalú adó 
emeléssel nem lehet örökké kor
mányozni és fenn'artani a városi 
háztartást.

A város vtzetőségének igenis 
kötelessége a járási bizottság ha
tározatát megfelebbezni, és ha az 
Országos Hivatal a járásnak adna

igazat, a felebbvitelt továbbítani, 
mig igazságot nem szolgáltatnak a 
városnak valahol. Kár, hogy Telek 
A. Sándor nem vette fel a köztár
sasági elnök úrhoz felterjesztendő 
kérelmek közé a kövezetvám ügyét 
is, mert a járási bizottság elutasító 
határozatából az tűnik ki, hogy a 
felettes hatóság nem viseltetik meg
értéssel a várossal szemben.

A város bevételét fokozni kell. 
Fokozni kell pedig azon módon, 
hogy az által a város polgársága 
újabb terhekkel ne legyen megróva. 
Fokozni kell, mert a város-rendé
szet, a szociális ügyek kiadása ál
landó és növekedő kérdést jelente
nek a városnak és ha jövedelmet 
nem tud biztositani a város, kény
telen lesz a törzsvagyonhoz nyúlni, 
ami a város pusztulásával lenne 
egyenlő. Ezt talán pedig a járási 
hivatal sem kívánhatja.

A város ügyeinek vezetése és 
gazdálkodása biztos és jó kezek
ben van. A beruházási elgondolá
sok, a városfejlesztő tervek halma
za vár megoldásra, de mindezek 
csak úgy valósíthatók meg, ha a 
felsőbb hatóságok nem gáncsolják 
el a városi vezetőség terveit és 
nem kötik meg az alkotni akaró 
kezet.

A kormánybiztosi rezsim rom
jainak eltakarítása, a szélső bal
oldal állandó követelései szintén 
olyan munkát követelnek, amelyek 
anyagiakkal járnak. Honnét gon
dolja tehát a járási bizottság mind
ezeket fedezni, ha semmi jóakarat
tal nem támogatja a várost? Nem, 
ez nem szolgálja az általános ér
deket. Rimaszombat is a köztársa
ság egy darabkája és éppen úgy 
megilleti az életlehetőség joga, mint 
akármely más várost. Ez az egye
düli igazság: Tessék hagyni, hogy 
Rimaszombat is éljen! ***

Porfelhők az utczákon.
Valóságos fátuma városunk utcáinak, 

hogy itt vagy sár van, vagy pedig por. 
Télviz idején, amikor a hó elolvad, 
vagy a csendes, véget nem érő esők 
szitálnak, akkor sár és latyak fedi a 
kövezetei. Ha pedig jönnek a derűs, 
szép napok, akkor meg por teszi elvi
selhetetlenné városi életünket.

Por, por, mindent belepő por, amely 
befed mindent, behatol szemedbe, szád
ba, amely miatt ablakot sem nyithatsz 
az utca felől. De még ha zárva tartod 
is ablakaidat, akkor is úgy tele lesznek 
szobáid porral, hogy az asztalra és más 
bútorokra ujjaiddal feliratokat firkál
hatsz naponta, hogy gyermekeid meg-

.János vitéz" f. hó 28-án, szombaton este 8 órakor megismételve. Iluska szerepében Vajda Rózsi, 
a Földes-társulat művésznője. —  Helyárak: I. hely 10, II. hely 7, állóhely 4 korona.
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tanulhatnak rajta írni, megspórolhatják 
vele a papirost is, de ebben a spóro
lásban nem telik örömed, mert ez nem 
fog jó bizonyítványt kiállítani a házad 
belsejének ragyogó tisztaságáról.

Pedig igy áll a dolog, egy csöppet 
sem túlzás.

A mióta az autóközlekedés olyan ál
talánossá lett, szinte visszakivánja az 
ember azokat az időket, amikor még 
csak a kocsik verték föl a port az ut
cákon. Ekkor pedig az egészségére és 
szobái tisztaságára gondol az ember 
mélységes sóhajtások között.

Amint szép, száraz idők járnak a ki
tavaszodás után, elkeseríti a városi em
ber életét és fenyegeti egészségét az a 
rettenetes porfelleg, ami főleg az autók, 
kivált a teherautók nyomán repülve el
homályosítja az utcákat. Ezekben a por
felhőkben repül nemcsak a por, de a 
porral együtt ezernyi, százezernyi ba- 
cilLus, ami az utcák apró hulladékaiban 
képződött és nevelődik nagyszámú te
nyészetté a közegészség veszedelmére.

És ezek a porfellegek annál nagyob
bak, annál mélységesebben, behatóbban 
rongálják az egészséget, minél forgal
masabb valamely utca. Ne tessék azt 
hinni, hogy csak a kövezetten utcákon 
repül a por, repül az a kockakövezetü 
utcán is, ha sok az autó, kivált hol aj 
vadul száguldó teherautók közlekednek.;

A főutcán van a legnagyobb autóköz
lekedés, ott szál! a legnagyobb és alig 
szűnő porfelhő, kellemes benzinbűzzei 
keverve. Különösen érezhető ez a piac- j 
tértől a postaépületig, ahol összeszűkülj 
a főutca. Ott néha, kissé szeles időben; 
olyan porfelieget hoznak egyes nagyobb 
autók, hogy az embernek szeme, szája J 
megtelik vele és kénytelen hátat íordi- j 
tani a szélnek, ha a sorsa arra viszi.

De hát nem lehet-e ezen segiieni ? { 
Nincsenek-e a városnak öntöző kocsijai ?

Hiszen éppen evvel csendesitgetik az 
egészségét féltő polgárt, ha a porfelleg- 
től fél.

Ezt Ígérik neki, mint kellemes oázi
sok reményét a Zabara sivatag homok
ján cammogó szegény vándoroknak : ne 
féljetek, nem lesz por 1 Lesz öntözés !

Lesz ám, csak várjatok reá, szegény, 
eltikkadt polgárok !

Van v íz  a Rimában elég, de úgy lát
szik, spórolnak a vízzel, vagy a munká
val, vagy mindkettővel.

Mert ha öntöznek is, az olyan kevés, 
hogy csak tessék-lássék. Nagyon kevés
szer öntöznek és csak úgy, hogy az 
egy negyed- vagy félóra alatt teljesen 
föl szárad, nyoma sem iátszik az öntö
zésnek.

Pedig naponként többször és alapo
san kellene a főbb forgalmi utcákat ön- j 
tözni. Ezt kívánja a köztisztaság és a 
közegészség. Egészségünket fenyegetik 
a fölvert porfelhők, ne tessék spórolni 
egészségünk rovására !

Ennyit csak megérdemlőnk, amiért 
városi lakosok lettünk. Öntözéssel há 
ritsák el a porfelhőket utcáinkról a ta
vaszi idővel beállott szárazságkor azon
nal, mert ne gondolják, hogy csak káni
kulában kel! öntözni. Ha poros az utca, 
az öntözés ne maradjon el márc usban 
sem 1

Elő hát azzal a parádés öntöző ko
csival, t. városi hatóság!!!

Egy adófizető polgár.

10.000 éves lakótelep 
a rimaszombati szőlőhegyen.

Az ősember lakótelepeit kutató em
bernek nehéz a munkája. Éber szemmel 
kell kutatnia a tájat, a dombok alakú 
latait, a szántóföldeket, vagy földre 
szegzett fejjel kell minden egyes rögöt, 
cserépdarabot, követ szemügyre vennie, 
hogy felfedje a sok értéktelen, szanaszét 
heverő darab közül az ősember egykori 
jelenlétét jelző nyomokat. Ezek a föld 
felületén található tárgyak azonban lég 
följebb csak az újabb kőkor (neolith) 
ősemberének szerszámai, edényei, me
lyeknek életkora „csak" 5000 évre te
hető. — Ilyen neolithkoru lelőhelyet 
számosat ismerünk városunk környékén, 
nem is szólva a bronzkori és népván
dorlás korabeli lelőhelyekről.

Annak az ősembernek a nyomát, ame
lyik még kőeszközeit sem tudta meg
munkálni vagy csak durván pattintott 
és megmunkált kő és csonteszközöket 
használt, már többnyire vastag földréteg

takarja. — Ezért rendszerint a kutatót 
ennek a primitív életet élő embernek a 
lakótelepére csak a véletlen szerencse 
vezeti. Ily véletlen szerencse juttatta 
napvilágra rimaszombati őspolgárunk 
10.000 év előtti lakóhelyét.

Hasicka Pál, Tátra-banki igazgató 
végeztetett rigolirozási munkálatokat 
szőlőjében. Munkásai 60 cm. mélyen a 
földben cserepeket találtak, majd tűz
helyet, nagy, csiszolt köveket, csontokat,; 
kezdetleges megmunkálás nyomait mu
tató szarvasagancs darabokat, sőt agyag
ból formált kanalat is. — Az igazgató 
fölismerte ezen tárgyak jelentőségét 
és beküldte azokat a helybeli múzeum
ba. — A múlt vasárnap, a tavasz első 
ragyogóan szép napján mentem hely
színi szemlére. A felkelő nap első su
garai aranyozták be a tájat, egyszerre 
csak úgy rémlett nekem, miutha ma 
gam előtt látnám a Napistennek áldo
zatot bemutató ősembert. — Ez segített 
ennek a kelet-nyugati irányban vonuló 
dombhátnak, ősember lakótelepének kü
lönösen alkalmas terepének felismeré
sére. — Az ősember ugyanis napimádó 
volt s ezért a déli lejtőket nemcsak 
védettségük miatt kereste fel, hanem I 
lakóhelyét úgy választotta meg, hogy a 
felkelő s lenyugvó napot is mindig lát
hassa.

A földben talált köveket a munkások 
rakásokba rakták össze. Első dolgom 
volt ezeknek a megvizsgálása. Találtam 
is ott mindjárt őrlőköveket, kőbaltáí, 
amit a laikus ember fel sem ismerhet.,

A rakásokba összerakott cserepek mind 
vastagfalu, nagy, kézzel szalmába for
mált otromba agyagedények voltak, me
lyeket — sajnos — hozzá nem értő 
munkáskezek dobáltak ki a földből: — 
A csontok nagy tömegét is tűzre dobták 
és elégették, a kor s életkörülményeket 
legpontosabban mutató tárgyakat. Az 
ember által lakott terület a rigolirozott 
rész sárga agyagjából fekete foltként 
erősen kitűnik. — A helyszínén járva, 
a rögök között sok folyami kagyló hé
ját leltem még fel. Ezek a kagylók 
nemcsak táplálékul szolgáltak, hanem 
héjukat ékszernek, sőt pénznek is hasz
nálták.

A lelet éleikorát pontosan nem lehet 
megállapítani, mert nem szakértő kezek 
szedték a tárgyakat ki a földből, egy 
azonban biztos, hogy a régebbi, csiszo 
latlan paleolith-kőkorszaknak maradvá
nyai.

A kutatás szempontjából különös je
lentősége a leletnek abban van, hogy 
nemcsak azon a kis rigolirozott részen, 
hanem az egész dombháton végig hú
zódik. — Az esetleges ásatásnál a ke
resés bizonytalan magas költségei tel
jesen elesnek, minthogy az őstelep vo- ; 
nuiata pontosan követhető.

Múzeumunk kultúrtörténeti szempont
ból igen értékes, szép állománnyal gya
rapodna, ha városunknak a kultúráért 
mindig áldozni kész polgársága anyagi 
támogatásával lehetővé tenné ennek az 
ősi telepnek a feltárását.

Tóth Vilmos, mérnök.

A  „ J á n o s  v i t é z “  e lő a d á s a .
E hó 20. 21. és 22-én játszódott le a 

János vitéz örökszép meséje a Polgári
kör pompásan felszerelt színpadán. Mind- 
háromszor zsúfolt ház eiőtt.

A János vitéz szépségét, zenéjének 
halhatatlan báját ismertetni szükség
telennek tartjuk. Csak azt szögezzük le 
újra és újra, hogy vissza fog térni az 
életünkbe mindig és mindig, amig ma
gyar s z ív  dobog és játszani fogják időn
ként ; mert a legszebb, örök emberi 
érzéseket viszi diadalra : a szerelmet és 
a hűséget ! Ez pedig olyan szent és vé- 
getérhetetlen, hogy az első emberrel 
született és az utolsóval fog véget érni.

Az előadás olyan nivós, olyan szívből 
fakadón meleg volt, hogy itt minden ; 
d cséret banális sablon. A mindannyiunk 
ritka, fényes és forró ünnepe volt. Nincs 
az a modern darab, amelyik annyira a 
sziveinkhez szóljon, annyira gyönyör- ; 
ködtessen, álomba ringasson, s amelyik 
darabot annyi ambícióval, annyi nosz- 
talgiás, rajongó szívvel játszanának meg 
a mi immár művészi nívóra emelkedett 
— műkedvelőink, mint ezt az örökszép,; 
kincses darabunkat.

Hogy ezt a brilliáns sikert elkönyvel
hettük, abban fő része van Hlozekné 
Beliczky Böskének. Ez a csodálatos asz- 
szony művészetének valóságos reneszán
szát éli. Tündöklőbb, ragyogóbb mint 
valaha is volt. Mozdulatai, gesztusai íi- 
dék, telve utolérhetetlen rutinnal. Hang
jában a tüneményes varázslat, amellyel 
annyiszor játszott a szivek húrjain. Ö a 
mi büszkeségünk, kincsünk nekünk ! 
Már a színre léptekor óriási lelkesedés 
fogadta, s kisérte végig az egész játék 
alatt. Elismerés és hálás köszönet, hogy 
nekünk ezeket a felejthetetlen estéketaján- 
dékozta ! Méltó partnere és mindvégig 
aranyos, csupasziv társa Bagó. Líraibbat, 
belülről zengőbbet, nekünk valami drá
gábbat, igazabb Bagót el sem tudunk 
képzelni. Mindvégig a szerep ura volt 
énekben, játékban. Amikor énekel, any- 
nyira extázisba jő a darab varázsától, s 
a saját fiatal túláradó, szerelmes szivé
től ; kedvére kitombolja magát, a „nem 
bánom, nem bánom" nóta produkciója 
alatt. Hol kitörőén szenvedélyes, hol tel
jesen líraivá lágyulva úgy játszik a kö
zönség szivén, hangulatán, n int virtuóz 
a mesterhegedűn. Kolosszális sikere volt. 
Eddig nem is tudtuk, hogy ekkora szí
nező és tisztán zengő hangannyaggal 
rendelkezik. A világon ha semmije sem 
volna, abból is megélhetne, hogy ma 
gyár nótákat énekeljen. Utolérhetetlen 
Bagó volt Dr. Weinberger Tibor. Örök
re felejthetetlen marad emlékünkben.

Durdáné Tóth Bözsi, Iluska alakját 
hozta elénk sok kedvességgel. Ahogyan 
kilép elfogódottan a kunyhóból, egyszerű 
kis karton ruhájában, két lefont szöszke 
hajfonatával, szerényen habozva: az il
lúziónk teljes volt. Játéka tiszta, átérzett,

átszőve sok egyéni bájjal. Kellemes, szép 
hangjával nagy hatást váltott ki.

Üskóné Durda Irénke a királylány 
szerepében nyújtott csodaszép alakítást. 
Talpraesett, temperamentumos játéka 
sok tapsot aratott. Különben is dekora
tív színpadi jelenség a gyönyörű rococ- 
cóban. Diadalmas szépségét vetíti szét 
az egész színpadon. Hanganyaga terje
delmes és csengő. A magas skálákban 
szinte megüti az operai kívánalmakat. 
Nagyon tetszett.

Á boszorkány nehéz szerepében Zá- 
dori Ica nyújtott feledhetetlen alakítást. 
Játéka mindvégig elsőrangú. Szerepéből 
soha egy percre ki nem esik ; Alakja, 
hang és arcjátéka tökéletes. Nagyszerűen 
domborította ki ennek a nehéz szerep
nek minden félelmes humorát és gro
teszk jellegét. Utolsó jelenete az Élet 
Tavánál utólérhetetlen. Sipula a dege- 
narált francia király szerepét vitte méltó 
sikerre. Az ő humoros, kitűnő játékában 
már sokszor gyönyörködtünk. Ezúttal is 
gyarapította régi babérjait. Találó, ügyes 
játéka nagy tetszést váltott ki. A Strá- 
zsamester erőteljes pompás alakítása a ! 
Marosi Mihály érdeme. Az öreg, intrikus 
csősz alakítása a Durda János mesteri 
kezében volt. Tökéletes maszkjában, 
talpraesett játékával most is nagyon 
tetszett, mint már annyiszor a színpadi 
szereplései alatt. Az udvarhölgyek szép
ségükkel, fényes koszíümeikben, elegan
ciájuk ragyogó pompájában nagyban 
emelték a darab színvonalát. És a ba
lett: édes rózsaszínű felhő-álom! Érde
kes, hogy ez a sokszor haldokló, de 
mindig föl-föl csillanó műtánc mindig 
hatásos. Nagy színpadi disz. Klasszikus 
és modern darabban egyaránt... Huszá 
rok, leányok, aranyosak, kedvesek voltak. 
Egy édes, régi világ tündöklő darabjai.

Égy letűnt kor zenéjének elhaló, me
sés akkordjai. A dr Mihalik Dezső által 
vezényelt zene és a Halász József 
karnagy által betanított és dirigált ének
kar csodaszép, csodafinom. Hiszen min
den egyes tagja virtuóz-művész. És a 
mesebeli díszletek, a Makovits Jenő pá
ratlan rendezése, művészi keze, a Kra- 
mer Márta álomszerű ritmikus balettje, 
a rózsa-jelenet, a boszorkány-szelleme, 
a nóta, a könny, a kacaj, a puszta, a 
nyáj, a Tisza, a pipacs, a búzavirág, a 
kukurica ... mind, mind a szép
ségnek, az érzelmeknek az az édes sú
lya, amelyik a sziveinkre nehezedett: 
egy tarka, felejthetetlen édes kaleidosz
kópba olvadtak össze s mint az ara
nyos köd képei lebegnek majd lelki 
szemeink előtt sokáig még.

A darab szinrehozása és megrende
zése körül elévülhetetlen érdeme van 
a Rimaszombati magyar Dalegyletnek s 
a dalárda fáradhatatlanul munkálkodó 
igazgatójának : Sichert Károlynak, id.' 
Halász József karnagynak és Marosi

Mihály titkárnak, — a nagyszerű vilá
gítási effektusok kihozataláért Bodnár 
Gézát illeti elismerés.

És most érdemes voina arról szólani, 
hogy ez a tenger fáradsággal, sok-sok 
áldozattal létre hozott művészi teljesít
mény ne legyen ilyen hamar a multté. 
A mi kincsünket érdemes volna messze 
vidéken is megcsillogtatni. Szép erköl
csi és anyagi sikert hozni haza a Da
lárdának, amelynek rendezésében a da
rab újra életre kelt. Bizonyára Losonc, 
Rozsnyó, Léva, talán Komárom bizto
sítana egy-egy zsúfolt házat.

A súgó nehéz szerepét Jellinek Mik
lós töltötte be, az ügyelői tisztet pedig 
Remenyik Kálmán látta el.

A föllelkesült, a szereplők énekét,.já
tékát tapsorkánokkal honoráló közön
ség a legnagyobb elismeréssel beszél 
még mindig az előadásról, a melyet 
f. hó 28-án még megismételnek.

Fiilepné.

Nem helyeselhetjük.
Ezt a néhány megjegyzést a községi 

közművelődési bizottság, illetve a ve
zetőség figyelmébe ajánlom abból az 
alkalomból, hogy Fábry Zoltán, a kiváló 
kommunista iró csütörtökön az ő véd
nökségük alatt tartott propaganda elő
adást.

Előre kell bocsátanom, hogy a köz- 
művelődési bizottság megalakulásá
nak, helyesebben a működés megkezdé
sének őszintén és szívből örülök. Ez 
szükséges és már nagyon régen rneg 
kellett volna tennünk. Úgyszintén a tel
jes helyeslés hangján kell arról szóla- 
nunk, hogy a bizottság kikapcsolva 
minden politikai vonatkozást, minden 
kulíurérték számára nyitva hagyja ajta
ját. Az elv megfelel a kulturált szelle
miség követelésének és a gyakorlati 
keresztülvitel lehetősége széles perspek
tívákat nyitott meg előttünk. Ennek az 
elvnek az alapján jutott szóhoz az 
előadás-sorozat keretében Fábry Zoltán, 
az ismert szélsőbaloldali iró és publi
cista.

A beharangozás szerint az előadónak 
a kultúra védelméről kellett volna be
szélnie, s ismerve a kiváló előadó sze
mélyiségét, várakozással tekintettünk az 
előadásra, abban a reményben, hogy 
szakavatott előadótól halljuk meg a bal
oldali szellemiség kulturális koncep
cióit. Annál nagyobb csalódást keltett, 
hogy ezek helyett egy meg nem enged- 
hetően gyűlölködő hangú, politikai vonat
kozásoktól hemzsegő propaganda szó
noklatot hallottunk.

Magával az előadással és annak elfo
gult hangjával nem óhajtok vitába szál- 
lani, mert akkor leltároznom kellene a 
marxista dialektika arzenálját Erre pe
dig semmi szükség ninc en. De világo
san és félreértést nem türően meg kell 
állanom az előadás egyik sarktételénél. 
Az előadó ugyanis azt óhajtotta bizonyí
tani, hogy a „polgári kultúra" egyetlen 
mentsvára, megőrzője és megtartója a 
kommunista kulturrendszer. Ezt a bű
vészkedést még szó nélkül meg tudtuk 
volna hallgatni, ha nem ugyanaz a Fáb
ry Zoltán mondta volna nehány rövid 
évvel ezelőtt, hogy a „Masaryk Akadé
mia a polgári kapitalista kultúra ügye, 
melyhez semmi közöm." Eddig Fábry 
Zoltánt illetőleg egy véleményen voltam 
Bor Lászlóval, aki kiválóságait elismer
ve, a forduló sor végén álló katonához 
hasonlította, aki mindig egy helyben to
pog Nos, úgy látszik, hogy erről a 
helyről most csodálatosan kilendült. De 
nagyon jól tudjuk a kilendülés okát. 
Aki eddig dur akkordokat pengetett és 
egyszerre egy másik hangszer ugyancsak 
dur akkordokba vág bele, élesebben 
mint az első, akkor az elsőnek, ha azt 
akarja, hogy hallják, moil-akkordokkal 
kell kísérleteznie. — Ez a kísérletezés 
azonban rosszul sikerült.

Mindezektől eltekintve, minket az ér
dekel, hogy a csütörtöki előadást a 
közművelődési b i z o t t s á g  vezetősége 
hogyan tudja összeegyeztetni a hirdetett 
politikamentesség elvével, mert az elnök 
zárszavai ebben az irányban kétséget 
támasztottak bennünk.

Ajánlatos lenne, ha a jövőben expo
nált személyiségek csak akkor léphet
nének a Közművelődési bizottság égi
sze alatt a közönség elé, ha a vezető
ség kellően biztosítottnak látja, hogy az 
előadás az egyetemes emberi kultúra ér-
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tiké lesz és nem propaganda vagy ken
dőzött pdrtagitdció.

Továbbá hangsúlyozzuk, hogy a ma
gyar közművelődési választmánynak el
sősorban a magyar kultúrát kell fel
emelni és támogatni.

Végül és újból nem helyeselhetjük a 
gyűlölködő hangokat, jöjjenek azok bár
honnan és irányuljanak bárki ellen.

Baráth László dr.

Tavaszi lélekkel.
A Téllel birkózó Tavasz izma acélosan 

feszül a kitárt karok csuklójában s ru
ganyos ereje földre gyűri a makacsul 
védekező, jégbundds Telet. Napurfi su
gárcsókja megcuppan a cifrálkodásra 
hiuskodott Földasszony arcán s a kime
legedett bőrön életre szépül a Hóvirág. 
Már az első ibolya is ott illatozik felöl
tőnk virágtartójában, a tavaszi hajnalok 
didergésében fázósra gémberedett kicsi 
virágot leheletiinkkel melengetjük életre és 
gyöngéd kézzel simogatva bontjuk nyi
lasra az apró lila levélkéket. Pici kelyhé- 
böl áradozva terjeng az illat, a szivek
ben tavaszi érzésvirágok bimbója pattan 
és a szépségekkel telt lelkek bűvös, cso
dás hangszerén örök titkok tündérének 
selymes keze játszik finom, halk zenét.

A kéregruhás fák szunnyadó vére 
pezsgésbe indul, a szendergésükböl föl
pillantott életszernek ezüstbársonyának ki- 
barkázott mosolya széthinti derűjét s tar
kabarka, színes pongyolájában az Idő há
zának küszöbén kilebben Kikeletkisasz- 
szony. Huncutkás kacsintása életre sze- ; 
relmesiti az erdőt, mezőt s a telet átgub- \ 
basztott madársereget csicsergésre, fütty
koncertre vezényli.

Élniakarás parazsa izzik a keblek ko
hójában, a bennük szunnyadó tüzet láng
ra fújja a kikelet szelíd szellője s az 
életre ébredés melegénél sütkérezik a lei 
kék kertjének minden virágszála.

A Tavasz kibarkázott vesszőjével öreg 
templomok oltárához készül a virágva
sárnapot váró hivő emberek ájtatos hada 
s kezükben a Szeretet imádságos köny
vével. ájtatos szívvel zengik zsolozsmáju
kat a Hozsanna ünnepe elé tekintők, hogy 
kivárhassák az ígéret beteljesedésének 
ünnepét, a feltámadásos Husvétot.

Könnyező szemmel
olvasom a feketeszegélyes Írást, mely idő- i 
előtti csendes eltávozásodat tudatja, Viktor
ként.

Milyen megdöbbentően meglepő is a Vég
zet akarata olykor. Milyen kifürkészhetetlen, 
előre n?m sejihető is a sorsunkat intéző, 
időnk szekerének kerekét forgató, az életünk 
fonalával telt orsót pergető nagy Titok meg- 
felebbezhetetlen és soha meg nem változtat- j 
ható végzése. Húsz esztendővel ezelőtt, a vi
lágot rengető harcok tüzében csatáról-csa- 
tára ott állottál a rohamokra lendült rajvo- 
nclak élén és, kedves Bajtársam, élve kerül
tél haza a halálmagot vető puskák ropogá
sából, srapnellek sikongásából, gránátok 
dörrenéséből. A becsület mezején vitézség
gel állottad meg helyedet, m egfélem lithetet- 
len bátorsággal néztél farkasszemet száz
szor is a Halállal És a nagy sanda, ravasz, 
ka.'Zás Csontember most gyanútlanul rádtá
madott, a Strypa-menti fedezékek rögpárnás 
ágyát is megismert testedet a békés élet,  
puha derekaljas nyoszoiyájába döntötte és 
onnét igy ragadott el közülünk, még mielőtt 
élted fája ágba hajtott , friss rügybe pattant 
volna.

Viktorkám, én édes halkszavu, szelíd mo- 
solvgásu egykori Bajtársam, ki hitte, ki 
gondolta volna, hogy Te előbb hagyod el az 
Étet szines virágú rétjét s nekem kel! köny- 
nyező szemmel elparentálnom Téged, visz- 
szagondolva a jóban-rosszban, a harctéren 
együtt eltöltött, soha nem felejthető, komoly 
napokra, visszaem lékezve Reád, örökre e l
csendesült, de em lékezetben örökké élő, ke
veset élt, sokat szenvedett, vitéz Bajtársam.

Az örök nagytáborban a viszontlátára,
Viktorkám!

Uj ügyvéd. Dr. Boross Zoltán{Feled) 
az ügyvédi vizsgát a kassai ügyvéd
vizsgáztató bizottság előtt folyó hó 20-án 
kitüntetéssel letette.

D r .  E D V Á R D  B E N E S
NEMZETEK FORRADALMA

cimü 3 kötetes műve április hó végén hagyja el a sajtót.
E mű felöleli korunk történetét a világháborútól napjain

kig, BeneS köztársasági elnök politikai múltját és harcait, 
a cseh nemzeti forradalmi mozgalmat, annak szereplőit, 
Masaryk és Beneá együttes munkálkodását a csehszlovák 
köztársaság megteremtéséért.

Hogy az olvasónak lehetővé tegyük, hogy a nagy mű szel
lemét és tartalmát még a könyv megvétele előtt megismerje,

teljesen díjtalanul, minden_ költség nélkül
küldünk minden érdeklődőnek, aki velünk az alanti szelvé- 
vényen címét közli, egy 72 oldalas, illusztrált könyvet, amely 
a műből szemelvényeket tartalmaz.

SZELVÉNY.
Novitas, könyv- és lapterjesztő, Bratislava, Dlhá u. 15.
Kérem alanti cimemre minden vételkötelezettség nélkül 

Dr, Edvárd Beneá „NEMZETEK FORRADALMA"
cimü művének szemelvényes kötetét teljesen díjtalanul, minden költség- 
megtérités nélkül megküldeni.

Név és pontos cim :

(Olvasható írást kérünk!)

Közgyűlés. A Rimaszombati Róm. 
Kath. Olvasó Egylet f. hó 29-én d. u. 
3 órakor az egylet nagytermében tartja 
meg évi rendes közgyűlését.

Ludwig Aurél rimaszombati elő
adása. Vasárnap, március 29-én d. u. 
3 órai kezdette! a városháza nagytermé
ben tartja meg előadásciklusának leg
közelebbi előadását a helybeli közmű
velődési bizottság, amely alkalommal 
Ludwig Aurél, a közművelődési szövet
ség központi referense fog előadni: 
Kisebbségi kulturéletünk fejlődésének 
lehetőségei címen. — A rendkívül nagy- 
fontosságú előadásra ezúton hívjuk föl 
az érdeklődők figyelmét. — Beléptidij 
tetszés szerint.

Iparosköri kuiturest. A helybeli Ipa
roskor folyó hó 29 én, este 8 órai kez
dettel tartja meg a járási Ipartársulat
székházában ez évi negyedik kulturest- 
jét, amelyen Dr. Sándor János kanonok- 
plébános „Iparosaink boldogulásának 
alapja" cimén fog előadást tartani. — 
Mű és operett dalokat énekel Almásyné- 
Magyar Manci, zongorán kiséri Stritzky 
Lili zongoratanárnő. — Verselnek : Bá
lint Manci, Molnár Évi. Durda Évi, Ma- 
tús Manci, Friedmann Évi, Vitális Ter
csi, Aimásy Évi, Szőke Sári, Szurek Len
ke és Murányi Évi. — Befejezésül az 
Iparos-kör köszönetét tolmácsolja Szől- 
lőssy István iparosköri titkár.

Fábry Zoltán előadása Rimaszom
batban. A rimaszombati községi ma
gyar közművelődési bizottság előadáscik
lusa keretében csütörtökön este zsúfolt 
ház előtt tartotta meg előadását Fábry 
Zoltán, az ismert publicista: A kultúra 
védelme. (A fasizmus világveszedelme) 
címen. A testület nevében Havas Vilmos 
tanár üdvözölte az előadót felolvasásá
nak megkezdése előtt formás beszéddel 
s ugyancsak ő köszönte meg Fábry ki
tűnő, bár részleteiben erősen propagan- 
daizü előadását.

Képviselőtestületi közgyűlés. Váro
sunk képviselőtestiilele folyó hó 26-án 
délután fél 4 órai kezdettel képviselő
testületi közgyűlést tartott, Dr. Eszenyi 
Gyula városbiró elnöklete alatt. A tárgy- 
sorozaton 42 pont szerepeit. Egy csomó 
illetőségi ügy elintézése után jóváhagy
ták szavazattöbbséggel a város 1934. 
évi zárszámadásait és engedélyezték az 
ugyanezen év hitelátruházásait is. Dr. 
Gyurkovics képviselőtestületi tag kivé
telével egyhangúlag elfogadták a városi 
tanács és pénzügyi bizottság azon ja
vaslatát, hogy a városi képviselőtestü
letnek 1037. számú határozata, amellyel

♦
♦

W

i
í
♦♦
I

Dr. Daxner Vladimír, mint szabadkai 
malomtulajdonos ellen perek benyújtása 
határoztatott el, végrehajtandó, tekintet 
nélküi a beérkezett felebbezésekre. — 
Végre tiz év után rendezte a képviselő- 
testület Plentzner Frigyes városi erdő 
mester illetményeit is. A városi tanács
tagoknak folyó évi január 1-től szemé
lyenként 20 korona díjazást állapított 
meg a közgyűlés. — Miután a járási 
választmány a beadott felebbezéseknek 
helyt adva megsemmisítette a városi 
képviselőtestületi közgyűlés azon hatá
rozatát, hogy városunkban is bevezeti 
a kövezetvámot, mely a városnak évente 
körülbelül 80.000 korona bevételt jelen
tene, a képviselőtestületi közgyűlés a 
tanács és a pénzügyi bizottság javasla
tára elhatározta, hogy a járási választ
mány elutasító határozatát megfelebbezi 
az Országos Hivatalhoz. — Ezután tu
domásul vették a Rima-folyó szabályo
zása ügyében beterjesztett összes jelen
téseket és határozatokat, melyeket an
nak idején lapunkban már részletesen 
leközöltünk. — Több más kisebb ügy 
elintézése után a képviselőtestületi köz
gyűlés este 7 órakor véget ért.

Halálozások. Kiscsoltói, Balassagyar- 
mathi és Kékkői Báró Balassa-Ragályi 
Ferenczné szül. Balassagyarrnathi és 
Kékkői Báró Balassa Emma életének 
64-ik évében folyó hó 19 én Ragályon 
rövid szenvedés után elhalálozott. A 
megboldogult a hajdan nagy szerepet 
vitt ősrégi Balassa-család utolsó női 
sarja volt. A kiváló szivjóságu nagyasz- 
szonyt a részvét impozáns megnyilvá
nulása mellett folyó hó 21-én helyezték 
örök nyugalomra a ragályi családi sír
boltban. A haláleset az elhunyt férjén 
kivül leányát: Báró Ragályi-Balassa Ka- 
rolin férj. Kiscsollói Ragályi Ferencznét, 
unokáit : Kövecsesi Lukács Sándort és 
Ilonát, Kiscsoltói ifj. Ragályi Ferenczet 
s kiterjedt előkelő rokonságát döntötte 
gyászba.

Megdöbbenéssel s őszinte, igaz rész
véttel vettük a hirt Gömörből elszárma
zott egyik kedves földink szomorú el
múlásáról: Dr. Vitéz Zsigmond (Hupka) 
Viktor ügyvéd, Nógrád és Hontvárme- 
gyék tb. főügyésze, törvényhatósági bi
zottsági tag, emléklapos honvédszázados, 
számos hadi kitüntetés tulajdonosa Szi- 
rákon f. hó 21-én, életének 41-ik évében 
hosszas szenvedés után örök pihenőre 
tért. Az elhunyt a magyar nógrádi tár
sadalom kedvelt tagja voit, közbecsti 
lésben és szeretetben állott s halála 
mélységes részvétet keltett mindenütt,
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Kinő APOLLO m ozgó
Vasárnap d. u. 3 ó. r.épeiőadás.
Szombaton és vasárnap, március 28-29-én 
nagyszerű németül beszélő és éneklő al

kotás Kiepurával, a híres tenoristával :
Minden asszonyt szeretek.
Kedden, március 31-én szenzációs első

rendű vígjáték :
Spanyol kölyök.

Szerdán, április 1-én szenzációs érdekfe: 
szitő film. Világsiker, halhatatlan élmények-

S. O. S. jéghegy.
Csütörtökön, április 2-án amerika leggyö
nyörűbb filmje, amely lebilincsel minden

kit. Szerelem, erotika stb.:

Gyertya fénynél.

ahol csak ismerték. Ez az őszinte rész
vét méltóképpen nyilvánult meg folyó 
hó 23-án végbement temetésén. Halálát 
édesanyja: özv. Hupka Bálintné szül, 
Csencsik Mária, testvére : Hupka László 
nejével és gyermekeivel és nagyszámú 
rokonság gyászolja, kiknek bánatában 
mi is a földiek szomorúságával oszto
zunk.

Tóth József nyug. fogházőr munkás 
életének 84-ik évében f. hó 23-án vá
rosunkban meghalt. A szeretteiért élt 
gondos családapa temetése nagy részvét 
mellett f. hó 25 én ment végbe. Halálát 
özvegyén szül. Balázs Terézián kivül 
gyermekei : Tóth Erzsébet férj. ifj. Dur
da Jánosné, Tóth József, Tóth László és 
kicsi unokája gyászolja.

Gramantik Jakab itteni szíjgyártó ipa
ros f. hó 24-én 53 éves korában elha
lálozott. A szorgalmas iparosember holt
testét f. hó 26 án helyezték örök nyu
galomra. Elmúlása özvegyét szül. Kla- 
márik Borbálát és gyermekeit döntötte 
gyászba.

Részvétköszönet.
Hálás szívvel mondunk köszönetét mind

azoknak, akik megboldogult szerettünk  
elhunyta alkalmából szives részvétük ki
fejezésével fájdalmunkat enyhíteni s vég- 
tisztességtételén  m egjelenni jók voltak. 

Rimaszombat, március 27.
Hank Andor, mint férj 
és az elhunyt testvérei.

Iparossegédek egyesületének köz
gyűlése. A rimaszombati járási ipartár
sulathoz tartozó segédek gyülekezetének 
egyesülete ezúton értesíti t. tagjait, hogy 
az 1936. évi közgyűlését folyó évi már
cius hó 29-én d. e. 10 órakor tartja az 
Ipartársulati székház nagytermében.

Rádióiaboratorium | | Rádiólaboratorium

J ö t t  á l l á s  mellett alakitunk át 
Rádiókészülékekek hosszú hul
lámra Banská-Bystrica és Bu

dapest II. vételére.

P H IL IP S-késziilékre
B O D N Á R  G.

Elekíro és Rádió cégnél 
Vasút ucca 16. Telefon 29.

Rádiólaboratorium | | Rádiólaboratorium
A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom

bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb  
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

A legújabb tavaszi divatlapok, nagy vá
lasztékban kapható a „L1TERATURA“ könyv 
és papirkereskedésben Jánosi ucca 6.

Tavaszi felöltőt és  ruhát
a leg k iseb b  ü z letb 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.
„Az uj földesur" Rimaszombatban.

A rimaszombati református ifjúság mű
kedvelő gárdája április hó 4-én és 5 én 
szinrehozza Jókai „Az uj földesur" c. 
darabját, amelyre a próbák már seré
nyen folynak.
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Lelketlen anya. Zvara Mária rozs- 
nyói cselédleányt ez év január végén 
szülési fájdalmak lepték meg. Az egyik 
illemhelyen megszülte halott magzatát, 
akinek előzőleg köldökzsinórját teljesen 
tőből kitépte, miáltal az Újszülött gyer
mek még a szülés előtt megfult. — A 
helybeli kerületi bíróság Vágássy taná
csa 6 havi börtönbüntetésre Ítélte a 
lelketlen anyát. Zvara Mária az Ítélet 
súlyossága miatt, az államügyész pedig 
súlyosbításért felebbeztek.

Öngyilkosság. Dorcsík István 72 éves 
favágó, rimabrézói lakos foiyó hó 23 án, 
délután két órakor sertésóljának geren
dájára felakasztotta magát s mire rá
találtak, már halott volt. — Dorcsíkot 
nemrégiben szélütés érte s azóta állan
dóan hangoztatta, hogy öngyilkos lesz. 
Végzetes tette előtt öt perccel még test
vérével beszélgetett, akinek újból beje
lentette öngyilkossági szándékát s azzal 
kiment a lakásból s eldobta magától az 
életet.

Ifjúsági turista-megszállóhelyet lé
tesít Rimaszombat város. Hétfőn dél
után értekezlet volt a rimaszombati vá
rosházán a helybeli turistaklubok bevo
násával, ahol dr. Gabonás János városi 
titkár ismertette a városi elöljáróság ama 
tervét, hogy a polgári iskola épületében 
egyelőre 10 ággyal felszerelt ifjúsági 
turista megszállóhelyet létesít az átvo- 
núló diákok, cserkészek és turisták cél
jaira. A dologi kiadásokat teljesen a 
város fedezné s a bevétel a szállás 
dijakból származó felszerelés ki
egészítésére lenne fordítva szin
tén. Amennyiben a város ezen való
ban hézagpótló intézménye a gyakorlat
ban beválik, további kibővítése iránt is 
megtörténik az intézkedés. A turisfaklu- 
bok nagy örömmel fogadták Rimaszom
bat város elöljáróságának nemes elha
tározását.

Műkedvelői szinielőadás. A feledi 
magyar közművelődési testület április 
5-én a volt Klein Károly-féle vendéglő
ben műkedvelői szinielőadást rendez, 
mikor is Bartunek János „Győz a szent 
sziv“ 3 felvonásos színjátékét mutatják 
be az ügyes feledi műkedvelők. — A 
tiszta jövedelmet a feledi róm. kath. 
templom orgonájára fordítják. Felülfize- 
téseket a jótékonycélra köszönettel fo
gadnak. A feledi magyar kulturális élet 
utóbbi időben erősen föllendült, amit 
örömmel megállapítva, további munkál
kodásuktól a tervbe vett kulturház fel
állítását reméljük.

Országos vásár Rimaszombatban.
Április hó 3-án (pénteken országos vá
sár lesz Rimaszombatban, melyre min
denféle hasznos állat — eladás céljából 
— felhajthatók.

Filmszinház. Folyó kó 28. és 29-én 
színre kerül a „Modern asszonyt sze
retek" cimü német film Ján Kiepurával 
a főszerepben. Szerepelnek még Adélé 
Sandrock, Theo Lingen. — Morénának, 
egy szeszélyes operaénekesnőnek van 
egy hasonmása, ki arra való, hogy Mo
réna helyett, ha kell, beugorjon. Termé
szetes, hogy ebből fatális helyzetek tá
madnak. — E filmben Kiepura önmagá
nak tercel a kettős szerepben. Igen ér
dekes s felette mulatságos az állatkerti 
jelenet.

Folyó hó 31-én a „Spanyol kölyök" 
cimü fi lm vígjáték kerül előadásra. Riedka 
joghallgató romantikus módon banditák 
közé jut s barátja Eddie nyomozza. Ri- 
card torredor képében tűnik fel s Anita 
miatt bajokba keveredik. Szép mexikói 
.elvételek, bikaviadalok teszik élénkekké 
a jeleneteket. Főszereplő Eddie Cantor.

Április 1-én „SOS jéghegy" c. mutat
ványos film kerül lepergésre, melyben 
a híres repülő, Ernest üdét játsza a fő
szerepet. A Grönlandra vezetett tanul
mányúiról küldenek igen lebilincselő 
képeket, melyek elénk tárják a sarkvi
dék káprázatos rejtelmeit.

Április 2 án a „Gyertyfénynél" cimü 
amerikai film kerül bemutatásra. Ronu- 
ker hercege fess gavallér s nagy gyen
géje a női nem. Gáláns kalandjaiban 
nagy segítségére van József lakáj, ki 
urát minden tettében támogatja és maga 
is belekeveredik bonyodalmakba, me
lyekből alig tud szabadulni. Mulatságos 
és szórakoztató az egész film. Főszerep
lők Lukács Pál, Nils Asthor stb.

Vasárnap délután 3 órakor gyer- 
mekelőadás lesz.

„Az ötödik alagút." Szombathy Vik
tor, a kitűnő szlovenszkói magyar iró 
hangjátékának előadására készül a po
zsonyi magyar rádió együttese. A hang
játékot március 28-án, szombaton 17 óra 
55 perces kezdettel mutatatja be a po
zsonyi rádió állomás. Szombathy Viktor 
„Az ötödik alagút" cimü rádiódrámájá
ban egy halálraítélt mozdonyvezető tra
gikus életét ecseteli mesteri drámai for
dulatokban. A dráma hőse, — egy halál
raítélt mozdonyvezető — kegyelmet kap 
azzal a feltétellel, hogy keresztül vezet 
egy vonatot egy épülőfélben levő vasút
vonalon, amely öt gyenge épitményü 
alaguton halad át.

Elitéit kommunista vezetők. Múlt 
év május hó 23-án Szútor községben a 
kommunista-párt politikai gyűlést tartott, 
amelyen a gyűlés szónokai Szó József 
és Huszti Béla helybeli kommunista ve
zetők voltak. — A beszédek egyes ki
tételei miatt a két szónokot vád alá 
helyezték, akiknek ügyében f. hó 23-án 
tartották meg a főtargyalást a helybeli 
kerületi bíróságon. A kerületi bíróság 
Vágássy-tanácsa Szó Józsefet hat havi 
fogház,- és Huszti Bélát nyolc havi bör
tönbüntetésre ítélte el.— Az Ítélet ellen 
mindketten fellebbezést jelentettek be.

Elitéit zsaroló munkás. Csik Gé
za többszörösen büntetett kommunista 
munkás, horkai lakos, akit az ottani 
gyártelep igazgatósága elbocsátott a gyár 
kötelékéből, levelet irt a gyártelep Izsák 
nevű mérnökének, akit arra szólított fel, 
hogy küldjön neki 200 koronát, mert ha 
nem küld „úgy számoljon le az életével, 
mérnök ur“... Izsák mérnök természe
tesen nem küldte el a kért pénzösszeget, 
hanem feljelentést tett a zsaroló munkás 
ellen a helybeli államügyészségen élet- 
veszélyes fenyegetés címén. — A hely
beli kerületi bíróság büntetőtanácsa 
Csik Gézát ezért 10 havi börtönbünte
tésre Ítélte el. — Csik felebbezett.

Elitéit passzushamisitók. Szmerek 
János, Maczkó András és Szmerek An
drás kobeljárói lakosok malacokkal ke
reskedtek titokban és mindig sajátne- 
velésü malacokra váltották ki a pasz- 
szust, hogy az utána fizetendő adót ne 
kellesen fizetniük. Ügyükben most volt 
meg a főtárgyalás a helybeli kerületi 
bíróságon, ahol Szmerek Jánost 3 havi 
Maczkó Andrást 8 napi és Szmerek 
Andrást 6 heti fogházbüntetésre ítél
ték el.

Soha többé háborút! . . .
Huszonkét esztendővel ezelőtt a íik- 

kadt juliusvégi melegbe isszonyu döb
benet szakadt bele. A „mindent meggon
doltam és megfontoltam" nyomán vér
zivatar omlott az emberiségre és a front 
felé pöffögő fürge katonavonatokkal 
szemben álmos sebesültszállító vonato
kat vontattak az acélparipák. A felfü- 
tött lelkesedés hajrázó hangorgiájába be- 
lesikoltott a sebesültek vádoló jajja. 
Fegyverropogás, ágyudörgés bongott a 
reszkető levegőben és az ágyuóriások 
dübörgése megremegtette a földet. Egy 
cikkázó lángtengerben állott az egész 
világ, tüzes esőt szórt a milliárdnyi 
puska forró csöve és a front mögött 
nem volt, aki az eke szarvát megfog
hassa, mert mindenkinek fontosabb és 
sürgősebb dolga akadt: gyilkos őrület 
tombolt mindenfelé.

Huszonkét esztendővel ezelőtt, 1914 
julius 28-án kezdődött a vérzivatar, 
mely után gyászruhát hordtak a hősök 
hozzátartozói és a látszólag derűs arcokon 
is titokban ott reszketett az aggódás 
sejtő előérzete. Kint a frontokon az el
rabolt családi boldogság helyett vitéz- 
ségi érmeket aggattak a duzzadó mel
lekre, amelyeket egy-egy eltévedt pus
kagolyó vagy gránátszilánk pillanatok 
alatt élettelenre lapított. Megtanultunk 
tűrni.

Aztán jöttek az ösmert Höffer-jelenté
sek, amelyek szerint mindig győztünk, 
mert odahaza egyre kevesebb iett a ke
nyér és megsokasodott a gondbarázda. 
Hadifoglyok cseréltek hazát és sokszor 
éveken át ették a rabság keserű kenyerét.

Aztán már csak mesterségesen lehe
tett a lelkesedést tartani. A lapok pom
pás vezércikkeket Írtak, színpadon di
csőítették az embermészárlást, ünnep
ségeket rendeztek a vitézség méltatására, 
de a frontra csak sűrűbben mentek a vo
natok, mert a győzelmi veszteségeket

pótolni kellett. A baromi sorsban élő 
katonánál ezerszerte szomorúbb lett 
azoknak a hozzátartozóknak a sorsa, 
akik idehaza maradtak. Asszonyok, leá
nyok, gyermekek és aggok megtanultak 
az élelemért sorbaállni, megtanulták a 
„pótlékok" ezernyi változatát, megtanul
ták, hogy a gyomor rendkívül nagyur 
és követelőzik. Megtanulták, hogy le 
omlottak a szegény és gazdag között a 
válaszfalak, az élelem egyre kevesebb lett 
és megtanulták, hogy a halálozások 
száma egyre emelkedett, mert egy uj 
műszó született: az unternahrtség.

Aztán, ha titokban mindenki teljes 
szívből óhajtotta is a vérzivatar megszű
nését, hangosan erről beszélni nem volt 
szabad, mert ott ásitoztak az ágyuk és 
géppuskák csövei a rohamra indulók 
háta mögött is. — És napról napra 
nyomorultabbak, szomorúbbak, szegé
nyebbek, talajvesztettebbek lettünk és 
végül a felgyülemlett elkeseredés folytán 
mégis csak kitört a béke.

Milliók estek el az ádáz testvérharc
ban és ennek dacára is, mintha többen 
jöttünk volna haza a frontokról, mint 
amennyien elmentünk : megcsappant a 
munkaalkalom és huszonkét esztendő 
elmúltán ma is még itt forrong bennünk 
a háború lehetőségének borzalmas ár
nyéka.

Akik egyszer végigszenvedtük az öl
döklést, akik akár bénán, nyomorultan, 
betegen vagy megpróbáltan hazajöttünk, 
lelkünk mélyén elitélünk minden hábo
rús akarást. Soha többé háborút, soha 
vérzivatart és vágóhidat az emberiség
nek. Békét követelünk az emberiesség 
nevében, békességet és megnyugvást és 
alkotó munkát ennek a sokat szenve
dett embertömegnek a javára, melyet a 
szeretet kell, hogy végre megváltson 
attól a sok szenvedéstől, melynek eddig 
önhibáján kivül osztályrészese volt.

A jobb belátásnak végre tehát győznie 
kell. Soha többé háborút!... kiáltjuk 
mindenki felé teli torokkal és hinni 
akarjuk hogy ez a kiáltás, mely egy 
mindnyájunk lelkében foggant őszinte 
akarásnak a kifejezője, dacára minden 
fegyverc.-,örtetésnek, meghallgatásra kell 
hogy találjon azoknál is, akik az embe
riség sorsának intézői, parancsnoklói.

Világot megváltó világbékét akarunk 
és ehhez a munkához hívjuk minden 
jóakaratu embertársunkat, mert meg va
gyunk győződve arról, hogy ha mind
nyájan ezt akarjuk, nem tudja senki 
soha többé ránkdiktálni az újabb vér
zivatart 1

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

TMSC-FTC kér. 5:3  (3:1). — Bí
ró : Gandl. — A kiesés szélén álló 
TMSC igen értékes, teljesen megérde
melt győzelmet aratott a favorit, több 
diviziós játékossal szereplő füleki kér. 
csapat ellen. A mérkőzés elejétől végéig 
fordulatos, izgalmas helyzetekben bővel
kedő volt s a tamásfalai csapat szivvel- 
lélekkel küzdve, még magasabb gólará- 
nyu győzelmet is megérdemelt volna. 
Ha a további mérkőzéseket is ily lelke
sen fogja végigharcolni, úgy minden re 
ményünk meg van arra, hogy nem 
ők lesznek a kieső csapat. A TMSC-ből 
kitűnt Témák I., aki a középfedezet he 
lyén fáradhatatlanul küzdött, továbbá 
Kresnye, Ternák II. és Földi belsőtrió, 
utóbbi különösen gyönyörű góljával. A 
közvetlen védelem ellen sem lehet kifo
gást emelni. A vendégcsapat csatársorá
ban szintén a Galbács, Horácius, Bobák 
belső trió vált ki, azonban a s z ív ó s  ta
másfalai védelemmel szemben nem bol
dogultak. A gólokat Földi, Kresnye, 
Ternák II., Longauer (2) rúgták, illetve 
Bobák és Galbács (11-ből), egy öngól.

Bíró játékvezetése ingadozó volt.
Pelsőci SC-RÁC 3:1 (1:1). — Bi

ró : Szabó. Lejátszva Pelsőcön. — A 
RÁC mérsékelt játéka folytán veresége 
nem képez meglepetést. A csapatból 
csupán a nagy akarással játszó Kocsis, 
s Dobó érdemelnek dicséretet. Ács a 
mérkőzés elején megsérült. Buresch ka
pus még meglehetősen bizonytalanul vé
dett. A RÁC egyetlen gólját Dobó fe
jelte.

Slávia Losonc—SK Slovan Rím. So 
bota 4:2. — A Slovan ezen barátságos 
mérkőzésen szépen szerepelt a nagy

R E M I N G T O N
Író- és számológépek 
képviselete és lerakata

„LEFKOVITS" Rimavská Sobota.
játékerőt képviselő losonci csapat ellen. 
Különösen közvetlen védelme vált ki.

SK Tisovec —RME 3:0.  — A tarta
lékos RME veresége Tiszolcon.

Tornaijai SC—LAFC 0 :0  A LAFC 
meglepő újabb pontvesztesége Tornaiján.

Ragyolci TC—ASC 3:1. — Az RTC 
ezen győzelmével beérte a LAFC-ot.

A vezető RTC vendégszerepei vasár
nap a RÁC ellen. Remélhetőleg a RÁC 
hazai környezetben, szép játékkal, lelke 
sen fog arra törekedni, hogy a vezető 
RTC ellen szerezze vissza az eddigi 
mérkőzéseken megtépázott tekintélyét.

A RME Pelsőcön játszik az ottani 
PSC ellen. Remélhetőleg sikerülnie fog 
a RÁC vereségéért elégtételt venni.

Felelős sz e r k e sz tő : Rábely Károly. 

NYI LT T É R. *)

Hirdetmény.
Megvettem Kardos József ur cseme

ge- és fűszerüzletét Rimaszombatban 
(Masaryk-tér 16.) Felhívom fenti keres
kedő hitelezőit, hogy követeléseiket ná
lam 8 napon belül jelentsék be, mert 
ezen időn túl semminemű bejelentést 
figyelembe nem vehetek.

1936. március hó 28.
Fischer Jenő, (Lanová Lehota )

Válasz
a múlt heti „Gömör" Nyilttér-rovatában 

megjelent nyilatkozatra :
Az ellenem hirdetett bojkottot illető

leg elismerem én is, hogy az légből ka
pott hazugság, de én mégis tudni aka
rom, hogy Friedmann Márton ur b. neje, 
aki lakásomba hozta ezen légből kapott 
hirt és azt férje az ő saját lakásában 
is mondta a feleségemnek, hol és kitől 
hallotta? — Ennek kitudakolása érde
kében a bíróságot vagyok kénytelen 
igénybe venni. Berger Oszkár.

*)E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

I Húsvéti locsolókat és
i l l a t s z e r e k e t

legnagyobb választékban és 
legolcsóbban beszerezheti a

BOKOR- drogériában.I t t  a  t a v a s z !
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, 
maradiam kiváló tisztelettel :

DANIEL1SZ MÁRTON,
angol úri szabó.

Rím. Sobota, Stefaniková u. 8.

H ir d e t m é n y .
A harmaczi ref. egyház kultur
ház és vele kapcsolatos községház 
épületre pályázatot hirdet. A pályá
zatok díjazva nem lesznek, hanem 
közülök a legmegfelelőbb kivitele

zésre kerül.
Bővebbet: Ref. Lelkészi Hivatal 

Harmacz u. p. Rimaszécs.

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


