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Fotogépek
részletfizetésre is.

K E L L É K E K ,
P A P ÍR O K ,

FIL M E K
leg o lcsó b b a n :

GLASERnál.
*______________________ w

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

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

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 57,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

A munka ünnepét ültük.
Ir t a :  MÁRKUS LÁSZLÓ.

Az e heti naptár feketebetiis hét
köznapjainak számsorában piros 
betűsen rikítóit a munka ünnepe. 
Május elseje a teremtő, alkotó 
cselekvések munkaszüne-tes ünnep
napja, melyet főleg a munkásság 
ül meg széles e világon. Megün- 
nepli e napot erőt pihentető, ve
rejtéket száritó nyugalommal, a 
munkásság érdekvédelmébe állított 
s rendszerint a tőke hatalmassága 
ellen irányuló tüntető felvonulások
kal dekorált gyűlésekkel.

A munkában elfáradt, dolgos ka
rok pihenő ünnepnapja az általá
nos leszegényedés és munkanélkü
liség mostani szomorú korszakában 
sokat vesztett jelentőségéből, hi
szen ma már kevés a pihenést kí
vánó, arra rászorult, ünnepi nyu
galmat igénylő, arra vágyódó, mun
kában elfáradt dolgos kéz, de alig 
van életerős tőkehatalmasság is.

A leromlott közgazdasági hely
zet következtében beállott tőkéte- 
lenség és munkanélküliség mosto
ha emlőkön nevelkedett tejtestvé
rek ma már s a végveszedelemmel 
fenyegető ipari-, kereskedelmi és 
gazdasági kérdések megoldása vi 
iágprobléma lett.

c s  a már-már akuttá vált ször
nyű bajok szülőoka, a föld népét 
megtizedelő, az anyagi javakat el
pusztító világháború lezajlása után 
tizennyolc évre is, egyedül és kizá
rólag abban a kaotikus zavarban 
és megbékétlenségben keresendő, 
melyeket részben a megnyugvást 
nem teremtő különböző be nem 
-ált elgondolások, részben a rövid- 
iátásu, sok minden által befolyá
solt elfogultságból téves vágányok
ra terelődött megsegitési mester
kedések okoztak.

A különböző államok életerejét 
a béke, leszerelés és megnyugvás- 
teremtés állandó és folytonos han
goztatása dacára még mindig a 
fokozódó fegyverkezés, uj háború
ra készülődés láza sorvasztja. Fő
leg ez az a Moloch, amely a népek 
boldogságát meghozó ipari-, ke
reskedelmi- és gazdasági élet te
remtő erejét megemészti, vérét ve
szi s az egyes államokat a fejlő
désben, megerősödésben, népei jó
létének megteremtésében megaka
dályozza.

A nagy világprobléma csak a 
lelkek általános, tiszta, igaz meg
békélésével, szeretettől fütött, meg
értő, ember és ember között kü- 
lömbséget nem tevő kormánypoli
tikával oldható meg szerte a vilá
gon. Csak igy és csak akkor le
het majd május elsejéket gondta

lan fővel, boldogságot teremtő, al
kotó munkában valóban elfáradt 
dolgos kézzel, tiszta, ünneplő lé
lekkel ünnepelni, az életet jelentő 
munka zúgó, dübörgő zajának egy 
napra történő elcsendesedésével, 
felmagasztosult szívvel megülni a 
munka igazi ünnepét.

Mit kell m ii  a M i ir e  níazófenak 
a flemeMszalályoM.

Ezer koronáig terjedő összeg kivitelé
hez nincs szükség a Nemzeti Bank en
gedélyére.

Havi ezer koronáról van szó, 
melyet az útlevél alapján vihet 

mindenki magával.
Ezen összeg keretében csekk, hitellevél, 
szállodabon, mindenféle külföldi valuta 
kivihető. Ötven és ennél nagyobb 5sz- 
szegii csehszlovák bankjegyek kivitele 

azonban tilos,
csehszlovák pénzt csak 10 vagy 
20 koronás bankjegyekben vagy 
fémpénzben vihet magával a 

külföldre utazó.
Idegen fizetési eszközökre azon elv 
irányadó, hogy a

kötött devizagazdálkodással bí
ró országokba szabad állam va

lutája nem vihető ki.
Aki 1000 koronánál nagyobb összeget 
akar külföldre vinni, annak a Nemzeti 
Bank engedélyére van szüksége.

A pénzügyi szervek különösen szigo
rúan ellenőrzik az alábbi rendelkezések 
betartását:

Az 1000 koronás szabad összeg, va
lamint a Nemzeti bank által engedélye
zett magasabb összeg fedezi a külföldi 
tartózkodással kapcsolatos összes ki
adásokat. Tehát a Nemzeti Bank enge
délye nélkül

nem fedezhetők a külföldi tar
tózkodás költségei belföldön 
eszközölt bármilyen formájú 

fizetéssel,
amennyiben ez túlhaladja a szabad ha
tárt, vagy az engedélyezett összeg ma
gasságát. Külföldi tartózkodás költségei 
nem fedezhetők külföldi fürdőhelyek 
belföldi képviseleteinél eszközölt kül
földi hitel, vagy külföldi követelés, vagy 
pedig egy harmadik személy által cé
dáit külföldi követelés felhasználásával. 

A fel nem használt valutát is
mét el kell adni annak a bank

nak, amely azt kiutalta.
Amennyiben a külföldre utazó több 

csehszlovák koronát hoz magával, mini 
a mennyit kivitt, úgy köteles ezt a 
Nemzeti Banknál bejelenteni s közölni, 
hogy kitől és hogyan jutott a csehszlo
vák korona birtokába.

Az egyes államokkal való forgalom
ban még különleges rendelkezések van
nak érvényben.

Az Ausztriába utazó 
kétféleképen járhat el. Az utazáshoz 
szükséges összeget befizeti egy itteni 
postahivatalnál, mire Ausztriában egy 
postatakarék-könyvecskét kap. A maxi
mális összeg ez esetben havi 4000 ko

ronára rúg. A könyvecske birtokában 
100 schillinget vehet fel naponta. A 
másik lehetőség, hogy az Ausztriába 
utazó beszerez itt egy utazási csekket, 
melyet az osztrák utazási iroda adott 
ki, az esetben azonban a Nemzeti Bank 
engedélyére van szükség, ha az összeg 
az 1000 koronát meghaladja.

A jugoszláv és román 
utazási forgalomban ugyanezek a ren
delkezések érvényesek.

Olaszországgal való
utas forgalmat hotel és benzinbónokkal, 
valamint az „Utras“-társaság utazási 
csekkjeivel szabályozták.

Magyarországba, Romániába és 
Svájcba

utazók utazási csekkekben és szállodai 
bonokban szerezhetnek valutát.

A Németországba
utazók részére márkára szóló utazási 
hitelleveleket állítanak ki.

D r á g u lá s !
Ez a félelmetes szó újra fenyegeti a 

gazdasági életet s fenyegeti az amúgy 
is pénztelen népet, amely még a mai 
viszonyok között sincsen abban a hely
zetben, hogy vásároljon, hogy szükség
leti cikkeit beszerezze.

Különös korban élünk.
Ez a nemzedék megérte, hogy az állam 

drákói szigoruságu törvényekkel igyeke
zett lenyomni a drágaságot. Szigorúan 
megbüntették azokat az iparosokat és 
kereskedőket, akik drágán árusítottak.

Most mindennek a fordítottja történik.
Az állam erőteljes akciót indított az 

árak — felemelésére.
S ez sikerülni is fog neki.
Az olvasó jogos meglepetéssel kérdez

heti, hogy mi érdeke fűződik az állam
nak ahhoz, hogy az árak emelkedjenek?

Fűződik érdeke !
A pénzügyminisztérium megállapította, 

hogy a csehszlovákiai gyárüzemek túl
nyomó része veszteséges mérlegeket 
mutat be az adóhatóságoknak s ezek a 
vállalatok évek óta nem fizetnek adót.

Az államháztartás sokszáz millióval 
megrövidült, mert nemcsak a megsem
misült ipari üzemek vesztek el az állam- 
kincstár számára, hanem a működő gyá
rak is megszűntek adót fizetni.

Keresték az okokat. Szakértők százai 
ezzel a problémával foglalkoztak. S úgy 
vélik : rájöttek a katasztrófa okaira.

Az ipari üzemek katasztrófális veszte
ségének az az oka, hogy, a gyilkos ver
seny következtében az ipari cikkek árai 
olyan mértékben csökkentek, hogy a 
gyárak ráfizetnek minden darab árura, 
amely az üzemet elhagyja.

S az évek óta sokat szidott kartel- 
intézményt most az állam egyenesen rá 
kényszeríti a vállalatokra. Mondván : tes
sék kartelbe tömörülni s ha ez 30 na
pon belül nem sikerűi, úgy az állam 
kényszerszindikátusba fogja szorítani az 
összes ipari üzemeket.

Összeülnek a gyárak és tárgyalnak, 
tárgyalnak s mi lesz belőle?

Drágítás.
Egyre érkeznek a hirek aggasztó mé

retű drágításokról. Egyes iparcikkekben 
2 0 — 3 0 % -o s  drágulás is bekövetkezik.

Azt remélik ettől a drágítástól, hogy 
a vállalatok újra jövedelmezőek lesznek, 
újra adót fognak fizetni, több munkást 
fognak foglalkoztatni s a nemzetgazda
ságnak mindebből haszna lesz. — Csak 
egy csekélységről feledkeztek meg.

Arról feledkeztek meg, hogy honnan 
veszik a fogyasztók a több pénzt a ma
gasabb árak megfizetésére, amikor jól 
tudjuk, hogy eddig sem volt pénzük a 
„tulolcsó" árak megfizetésére.

Természetes, hogy a közvéleményben 
közös aggodalmat kelt a fenyegető drá
gulás hire s nem kétséges, hogy ez a 
kormányintézkedés a fogyasztók között 
semmiesetre sem fog nagy lelkesedést 
kelteni.

S z o b r o t
a nagy magyar mesemondónak!

Három évtizednél több pergett le 
azóta, hogy Komárom legnagyobb fia

J Ó K A I  M Ó R ,
a magyar irodalom büszkesége elköltö
zött az élők sorából. Neve él ma is a 
magyar köztudatban, művei ma is a 
legolvasottabb könyvek széles népréte
gek körében, de szülővárosában, ahol 
111 évvel ezelőtt meglátta a napvilágot, 
ma sincs a feledhetetlen mesemondó 
alakjának méltó emléke.

A komáromi „Jókai" közművelődési 
és muzeum egyesület tűzte maga elé 
azt a kegyeletes célt, hogy Jókai Mór 
nagy emlékének szobrot állítson szülővá
rosában, az egyesület kulturháza előtt.

Ennek a szent kötelességnek beváltá
sára azonban az egyesület a maga ere
jéből nem képes. Kérő szóval fordul 
tehát a Szlovenszkón működő összes 
magyar kulturális és társas egyesüle
tekhez és minden itt élő magyarhoz: 
segítsenek önkéntes adományaikkal méltó 
emléket emelni Jókainak, annak a ma
gyar Írónak, aki bár irói működésében 
is szülővárosából indult el, de talentu
mának nagyszerű alkotásaiba belefog
lalta a mai Szlovenszkó és Ruszinszkó 
szebbnél-szebb vidékeit, erdőit, hegyeit 
is, bűbájos regényeit Pozsony, Kassa, 
Lőcse stb. múltjából virágozhatva ki 
éppúgy, mint Komárom falai közül.

A Jókai-egyesület önkéntes adomá
nyokat kér a Jókai-szobor létesítéséhez, 
melynek felállítását az egyesület 25 éves 
jubileumának megünneplése keretébe 
óhajt beilleszteni.

Hálálja meg igy a magyar kulturmun- 
ka azt a gazdagodást, amit Jókai talen
tuma adott a magyar kultúrának.

És akinek boldog órákat szerzett va
lamikor Jókai egy-egy szépséges regé
nye, hozzon áldozatot erejéhez mérten 
a nagy magyar mesemondó emlékének !

Hadd álljon a szobor a szülőváros 
legszebb helyén, mint a sziovenszkói 
magyar kisebbség összefogásának, lel
kesedésének, kegyeletének s nyelvéhez, 
irodalmához való ragaszkodásának tün
döklő bizonyítéka !

Minden adományt kérünk a Komáromi 
Első Hitelintézethez (Komarno) küldeni, a 
„Jókai-szobor" czimén nyitott számla 
javára.

Komárno-Komárom, 1936. április hó. 
A Jókai-egyesölet vezetősége:

Fii lop Zsigmond s. k. Dr. Szijj Ferencz s. k. 
iigyv. elnök. elnök.

Dr. Hajdú Lukács s. k. 
főtitkár.

Szombathy Viktor s.k. Dr.Baranyay József s. k.
titkár. titkár.

Dr. Gaál Gyula s. k. Gidro Bonifác s. k. Jánossy 
Lajos s.k. Dr. Mayer Imre s.k. Nagy Nándor s.k. 

társelnökök
Dr. Aranyossy László s. k Fried Jenő s. k.
Galambos Zoltán s. k. Hikisch Károly s. k. 

alelnökök.
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Játék az em beriség
fogalmával.

Vannak szavak, amiket túlgyak- 
ran használnak az emberek, külö
nösen akkor, ha gépies fogalmaik 
subája alá nem létező mondaniva
lók látszatát akarják lopni.

„Erkölcsi világrend, társadalmi 
harmónia, magasabb érdek" han
goztatják, mialatt egyéni korlátolt
ságukat, önzésüket igazolni akar
ják. Az emberek nagyrésze még 
ma is szokások, tradíciók, előítéle
tek és magacsinálta erkölcsi törvé
nyek rabja.

A frázis olyan, mint a női érze
lem : sohasem az értelemre, hanem 
mindig a hiszékenységre épit, 
vagyis csal, hogy visszacsalják. A 
szavaknak és fogalmaknak egész 
külön varázsuk van és ha igaz az, 
hogy a társadalmak kialakulását a 
termelési viszonyok határozzák meg, 
viszont a szavak és frázisok tart
ják össze a különböző társadalmi 
csoportokat.

Ilyen hangzatos és divatos jel
szó napjainkban az „emberiség." 
A nagy világszolidaritás álma ki
sért e fogalom mögött, de valljuk 
be, gyakran az egészen kicsi és 
egészen piszkos egyéni önzések 
valósága is. — Emberiség — mond
ják, suttogják, rebegik, kiáltják 
mindenfelé és lényegében mindent 
csinálnak, csak azt nem, ami az 
emberiség megbékélését, szolidari
tását és háborítatlanságát biztosí
taná. Az emberiség hangoztatása 
közben egészen közönséges ember
telenségekre ragadtatják magukat.

Az emberiség mint fogalom és 
valóság csak a földkerekség össz- 
emberisége lehet, kivétel nélkül és 
fajra, szinre, vallásra, nemzetiségre 
való tekintet nélkül. Ebbe a foga
lomba egyformán beletartozik a 
sima európai diplomata, a kinai 
kuli, az abesszin földmivelő és az 
országúton éjszakázó nincstelen 
koldus, a legfőbb papi méltóság 
éppúgy, mint az Istent bárhogyan 
imádó más embertársa.

Mindezt pedig azért alkalomsze
rű elmondani, mert az emberiség 
hirdetői számára épületes tényeket 
produkálnak napjaink.

Világszerte nagy emberi kataszt
rófák sújtják az embereket, elemi 
csapások, szerencsétlenségek szed
nek súlyos emberáldozatokat, amer
re tekintünk borzalmak sorozatát 
látjuk s ezeknek a borzalmaknak 
betetőzéséül még a békéért is ret
tegnünk kell. Váratlan diplomáciai 
sakkhuzások akadályozzák és ve
szélyeztetik azt a békét, amelyért 
minden erőt sorompóba kell állí
tani. — Fekete felhők viharral fe
nyegetnek.

És itt kell az emberiség azon 
barátaira gondolnunk, akik a szó
noki tribünökön, zöldasztaloknál, 
konferenciákon úgynevezett világ- 
történelmet csinálnak és szavaik 
után Ítélve, az emberiség javáért 
dolgoznak. Bizony akad köztük 
olyan is, aki képmutató és ember
telen, mert igenis az emberiség 
fogalma megkövetelné, hogy válo
gatás nélkül siessünk minden em
bertársunk, azaz az egész emberi
ség segítségére és elhessegetve 
minden háborús rémet, az igazi, 
az egész emberiségre üdvös, ma
radandó és általános békéért küzd- 
jünk.

Csak akkor járunk az ideális 
emberiség utján, ha olyan célokért

küzdünk, amelyek az egész világ 
emberiségének hasznára vannak. 
Minden egyéb nem más, mint já
ték az emberiség fogalmával.

Az emberiség szolidaritása az a 
káprázatos fogalom, a melyért har
colni érdemes és amelyért harcolni 
kell, de, sajnos, napjainkban nem 
ezt látjuk, hanem azt, hogy az em
beriség nagyobb dicsőségére ismét 
olyan dolgok történnek a világon, 
amelyek nem a megértést és nem 
a megbékülés gondolatát szolgálják.

Az emberiség fogalmával való 
játéknak véget kell érnie, hogy el
indulhassunk azon az utón, amely 
elvezet az igazi emberi szolidaritás 
szép álmának megvalósulásához.

Az Iparoskör elnöksége a szellem leg
életbevágóbb két pontján : a meggyőző
dés és lelkiismeret kérdésében, átlen
dítve a felelősséget egy úrra, érthetet
len, tévedésekkel és stiláris hibákkal 
zsúfolt közleményt jelentetett meg, mely 
jóhiszeműségem enyhítő körülményére 
tarthat számot, miért is nem foglalko
zom véle. De hegy újból tintába, szük
ség esetén epébe mártom a toliam, csak 
azért teszem, mert a sokak részéről 
tapasztalt félreértést és meg nem értést 
akarom eloszlatni.

Miért éppen nekem kellett válaszolni, 
szólott a kérdés. Kinek nevében, milyen 
illetékességben? Senki nevében! Egye
dül és tisztán meggyőződésem és lelki
ismeretem spontán megnyilatkozása ne
vében. Erre még visszatérek.

De kinek nevében szólalt meg az 
Iparoskör elnöksége? Hiszen a kör tag
jai közül is igen sokan helytelenítették 
a nyilatkozatot, nem is szólva arról, 
hogy még az elnökség tagjai közül is 
néhányan mitsem tudtak a nyilatkozat 
megjelentetéséről. Ezen nyilatkozat, úgy 
sejtem, az „Én“ betegségből eredt, ab
ból az eltorzult vidéki mentalitásból, 
mely nem látja be, hogy a szorgalom 
nem mindég és nem minden esetben 
tehetség. És miért jelent meg? Újból a 
kis város mindent-összekeverése miatt. 
Ugyanis, állítólag eg^ másik egyesület
ben (gyengébbek kedvéért: ezt nem én 
állítom) egyesek azt az állítólagos hirt 
lanszirozták — ártani kívánva az ipa
roskörnek, — hogy a Fábry előadásával 
az iparoskör lepakíált a szélső radiká- 
lizrnussal. Mit szólnak ehhez uraim? 
Ilyen pánik hangulatot terjesztenek. Ha 
én az iparoskör elnökségének tagja va
gyok, erre azt feleltem volna : mondjon, 
uram, még egy viccet. Ha pedig preto- 
riánuskodni akartam volna, a komolyság 
lándzsájával ezt írtam volna : miután X 
egyesületben egyesek állítólag azt az
állítólagost állitgatják, hogy.......  ezért
kijelentjük, stb. stb.... De ezt nem tet
ték, hanem Szlovenszkó legtehetsége
sebb, egyik legbecsületesebb pubíicisz- 
tájába és Írójába — Vogelfreinak nyil
vánítva — belemarkoltak, nem is sejtve, 
hogy ezzel csak tudatlanságukra tapin
tottak.

A második kérdést én teszem fel. 
Hol bántottam meg az iparosságot? 
Mutassanak egy sort, egy mondatot, 
hol az iparosságot sérelem érte. Hogy 
az iparoskör nem mindenben az iparos
ság, itt tévedtem, mert még az is bebi
zonyosodott, hogy még az iparoskör 
tagjai se mindenben az iparoskör (so
kan helytelenítették a nyilatkozatot), sőt 
még csak az iparoskör elnöksége sem 
elnöksége az iparoskörnek, (miután a 
nyilatkozatról egyesek mitsem tudtak). 
Ezt kifelé letagadhatják, de befelé senki 
sem fogja elhinni.

Ha pedig Fábry előadásától megszé
gyenülve védekeznek, nekem is van any- 
nyira jogom, hogy a kulturbizottság 
munkáját álkultúrának minősítsem, de 
nem dühből, bosszúból, hanem meggyő
ződésből. És itt személyhez adom fel a 
kérdést.

Ugye igaz, Szőllőssy István ur, hogy 
Ön az uccán és a lakásomon, élőszóval 
és levélben orvostudományos előadás 
megtartására kért fel?

Ugye igaz, hogy én minden ilyen 
esetben a legnagyobb örömmel ajánlkoz
tam ?

Ugye igaz, hogy mindannyiszor, amint I

a litografált meghívót megláttam, le is 
mondtam, mert helytelenítettem a prog- 
rammkeretet. Itt meg kell magyaráznom 
a tudatos ferdítések megszállottainak, 
hogy programmkeret az tárgyi vonatko
zású és nem személyi, mert ez esetben 
nem programmkeret, hanem előadói ke
ret ellen kellett volna tiltakoznom, mit 
soha meg nem tehettem, mert minden 
rokonszenvem az övék. Hogy nincs elég 
érzékem a humor iránt, épp úgy, mint 
az Ízléstelenség irányában sem és ezért 
tiltakoztam az ellen, hogy kedves gye
rekek szavalata, szépen elénekelt dalok 
közben én a fogfájás, vagy gyomorgörcs 
tekintetében nyugtassam meg a tisztelt 
publikumot, ezzel nem csak nem sértet
tem, de meggyőződésem, hogy a komoly 
értelmes iparosság érdekében csele
kedtem. Hogy féltettem volna mások
tól a kulturpoziciót ? Nevetni kell. Elő
ször is, ha ők maguk bevallják, hogy 
annyiszor felkértek, akkor hol jelentkez
zek a féltékenységgel? De kitől is félt
sem? Csak szánni tudom, akármelyi
künk legyen is a kulturkommandánstó! 
kivezényelve, hogy elhangzék a kom
mandó : fogsorakozz ! mire Lali Sanyi 
improvizált tamburisía vezénylete mel
lett Radecky marsra hazadefiliroz a jobb 
sorsra érdemes, mélyen tisztelt publikum.

Befejezésül pedig barátaimnak, ked
ves ismerőseimnek, a megriadt filiszte- 
reknek, kishitüeknek és mindég meg- 
alázkodottaknak mondom : ne féltsenek. 
Igenis, mindég is mindenütt ott leszek, 
ha védelembe kell venni az igaz embert, 
ki nem engedi tovább keverni a borús 
színeket a halál pokoli palettáján. Ki 
nem engedi újból mérgezni az amúgy is 
agyonzaklatottakat, a dicsőség, hősies
ség hazug páthoszával. Aki nem engedi, 
hogy a bombák véres nihilizmusából 
milliók életigenlése hideg hazug kőbe 
fagyjon, vigasztalásul odahazudva : „Ti 
voltatok a cél", mert erre én odakiáltom: 
„Mi pedig az ok“ — Hát ezért szóltam 
és maradok hii továbbra is az elvhez, 
„vitám impendere vero“. Ami magyarul 
annyit tesz, hogy szólj igazat, ha be is
törik a fejed. _ „Dr. Kosmer Dezső.

Pásztory Gyuláné növendékeinek 
zongoravizsgája.

pontja Beethoven 5. szimfóniájának há
rom tétele volt, melyet városunk két 
közismerten kiváló képességű zongoris
tája, Fábián Melinda és Szokolay Dóra 
adtak elő. E műsorszám túlnőtt a zon
goravizsgák szokásos keretein.

Végül a tanitványcsoportokon túl meg 
kell emlékeznünk Pásztory Gyulánéról, 
a tanítványok szeretett „Nelly n é n i j é 
ről, ki, mint mindig, úgy ebben az év
ben is igazolta zongoravizsgájával, hogy 
városunk ifjú zenegenerációjának neve
lése nála jó kezekben van.

A vizsgát hajnalig tartó táncmulatság 
követte. Tódor.

H Í R E K
Májust köszöntés.

Csokorba borultan díszük a Természet, 
virágok illata izgatja érzékünk. Homá
lyokhoz szokott szemünk hunyorgatjuk, 
ha fényben fürödve olykor napba nézünk.

Kipattant bimbóknak szűzi lehelete bal
zsammal telíti meg a langyos léget. A 
kert, erdő, mező s a bánatban telelt, só
hajba fiút ember uj reményre éled.

A csicsergő madár frissen rakott fész
kén dalos ajkkal várja hazatérő párját. 
Rögön lyukat rágó, fürge bogársereg 
zümmögve keresi párja csókos száját.

Csendes titkok mélyén magból élei fa 
kad, szárba hajt a csira napsugár csók
jára. A borult homloku, fájósszivü ember 
a munka mesgyéjét dalos kedvvel járja.

Gyöngyvirág kelyhében harmat brillián- 
sát csillogtatja felénk a pirkadó hajnal. 
Tavasz van! Május s az Élet kertjében 
ott állunk kacagva, széjjel tárult karral.

Édes bizsergéssel telnek meg a szivek, 
a lelkek hárfáján Ámor keze játszik. 
Tiszta boldogságnak ragyogó napjánál a 
ború derűnek, az árny fénynek látszik.

Tavasz van! Május! és amíg az ének 
öröm ezüsthangján muzsikál a szánkon: 
májusi álmok mese-bölcsőjéből tova száll 
a lelkünk rózsaszínű szárnyon...

rFOOTBALL
és a többi 

sportcikkek
KERCSIK

szaküzletében.

Szombaton, április hó25-én este 8 órai 
kezdettel tartotta meg szépszámú és lel
kes közönség jelenlétében Pásztory Gyu
láné szokásos évi növendékhangverse
nyét a Polgárikor dísztermében.

Az est egész programja a szereplő 
személyek és a műsorszámok színes 
váltakozása következtében mindvégig 
lebilincselő volt.

A szereplők méltatásának rendszerbe 
foglalásához két csoportba kell oszta
nunk őket.

Az elsőben a kezdő és alacsonyabb 
zeneosztályok növendékei közül Valló 
Ibolyka, Sárkány Pisti, Márta Tomková, 
Bálint Margit, Sárkány Éva, Szokolay 
Imre egy-egy értékes láncszemmel já
rultak hozzá az est sikeréhez. Külön 
ki kel! azonban emelnünk a két Sár
kány-testvért, akik ezen első fellépé
sükkel — amennyiben továbbra is szor
galommal, kitartással fogják legyőzni a 
kezdet nehézségeit — ígéretet tettek a 
jövőre nézve.

A magasabb zenei évfolyamok növen
dékeinek csoportjában elismeréssel kell 
megemlékeznünk Váry Juliska, Ruszkay 
Katóka, Reken Olga játékáról, kik lám
palázmentes, biztos előadásmódjukkal 
alapos felkészültségnek adták tanujelét. 
Gémes Ellának viszont Voss Paganini: 
Velencei karnevál változatainak elját
szása nyújtott alkalmat kiváló, egyenle
tesen pergő technikájának megcsillog- 
tatására. Utolsó fellépése óta sokat fej
lődött.

Fábián Melinda kettős műsorszáma 
szerencsés megoldás arra vonatkozólag, 
hogy képességének mindkét oldalát a 
közönség elé tárja. Chopin 3. számú 
etűdjének és a Minutenwalzernek elját
szása során meggyőződhettünk tehetsé
gének úgy előadó, mint technikai képes
ségéről. Műsorszáma zenei élmény volt.

Hasonlóképen magas zenei teljesít
ményt nyújtott Báthory Lilly Kodály 
Marosszéki táncainak előadásával. Ko
dálynak a marosmenti néplélekből fa
kadó örökszép melódiáit tökéletes szin- 
érzékkel, a százféle hangulatváltozás 
teljes visszaadásával tolmácsolta.

Az est utolsó száma, egyben fény

Egy emberi élet stációján
illik és kedves kötelessége is a toll munká
sának, hacsak pár sorban is, megemlékezni 
arról a férfiúról, aki a sorsunkat Intéző 
mérhetetlen jóságából az Élet utján nem 
mindenki által elért nagy állomáshoz érke
zett.

M egbecsülöen kedves pedig ez a megem
lékezés azzal az igaz, nagy életét a közért 
áldásos munkásságban eltöltött, kiváló em
berrel szemben, aki széleskörű tevékenysége 
közepette, élete folyamán a toll harcos ka
tonája is volt s az apró, de hatásos fegyver
rel is nem egy csatát harcolt meg és dolgo
zott serényen a közvélemény m ezején em
bertársai javáért.

Mint régi, ősi tradiciókkat biró magyar 
nemesi család tagja, tisztán önerejéből küz
dötte fel széleskörű tudásával és szakadat
lan munkásságával magát életpályáján az 
érinthetetlen tisztesség  és m egbecsültetés 
legm agasabb fokára, amelyet halandónak va
laha elérni sikerült és megnyugvásos lelkiis
m erettel mondhatja el élete nyolcvanadik 
esztendejének szép és nagy stációján Lukács 
G éza: Nem éltem hiába 1

Ügyvéd, megyénk aljegyzője, főjegyzője, 
alispánja, főispánja volt s mint ilyen vonult 
nyugalomba és hogy m egyei, egyetem es 
ref. egyházi tisztségében, de a sajtó és köz
életi munkásságában is milyen áldásos te
vékenységet fejtett ki, nem szorul bővebb 
ism ertetésre: egy egész, igazem ber nagysze
rű élete az övé.

Szerető családdal, boldogságot árasztó, 
hűséges hitvessel, öregségének napjait dé
delgető ragaszkodásukkal bearanyozni, az 
elvesztett kedves élettárs elvesztése fölötti 
m élységes fájdalmát enyhíteni igyekvő derék 
fiákkal, gyöngédlelkü leánnyal áldotta meg 
az Isten a boldog magaskort, szép életet 
ért Lukács Gézát.

Életének mostani nagy stációjához érésé
vel őszinte m egbecsüléssel emlékezve meg 
Róla, a hálás embertársak s a reá büszke 
céhbell sajtómunkások részéről tiszteletteljes 
szeretettel köszöntjük Öt s kívánunk Neki 
minden emberi jó sá g o t: erőt, egészséget, te
hernek nem érzett, hosszú életet, m egelége
detten visszanéző, boldog öregséget!
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Sikeres vizsga. Vadady Sándor (Ri
maszombat) a tanítói vizsgát a pozsonyi 
vizsgáztató bizottság előtt sikerrel letette.

Gőmöri tárogatóművész a mikrofon
slőtt. Kálmánczky György, a Tornaija 
k ö z e l é b e n  tekvő Vály községben élő 
tárogatóművész május 4 én délután 17 
óra 40 perckor lép újra a mikrofon elé 
a kassai stúdióban.

Lelkészértekezlet. A gömöri ref. egy
házmegye lelkésztestülete ápr. 16 án tar
totta az egyházmegyei közgyűlést mege
lőző szokásos tavaszi értekezletét Tornai
ján. — Közös éneklés és imádság után 
Szőke István értekezleti elnök megnyi
tójában megemlékezett a kálvini refor
máció két nevezetes momentumáról. — 
Foglalkozott az értekezlet a kerületi 
belmissziói előadó által felvetett, segéd
munkások képzését célzó vasárnapi is
kolai kurzus gondolatával s az értekez
let a lelkészek számára rendezendő kur
zust mondotta ki kivánatosnak, ha ki 
lehet eszközölni ennek megtakarítására 
id. Viktor János bejövetelét. — Komoly 
é s  nívós eszmecserék folytak a tiszán- 
inneni egyházkerület egyházfegyelmi sza
bályrendeletének végrehajtási módoza
tairól. — Több javaslat terjesztetett fel 
az egyházi testületek elé a végrehajtás 
minél intenzivebbé tétele céljából és az 
a kívánság is, hogy a reverzális mellett 
más visszaéléseket is büntető, egyete
mes érdekű szabályrendelet alkottassák. 
E célból Varga Lajos zsipi lelkész a 
magyarországi és jugoszláviai ref. egy
házak ilyen szabályrendeletei felhaszná 
lásával egy tervezetet is nyújtott be az 
értekezlet elé.

Díjnyertes gömöri nótaszöveg szer
zők. A Lévai Újság lapunkban is ismer
tetett nótaszöveg pályázatára beérkezett 
234 pályaművet április 19 én bírálta el 
az erre megválasztott bizottság. A bírá
ló bizottság egyhangú ítélete alapján a 
pályázat első és második diját gömöri 
szerzők nyerték és pedig: a I. dijat 
Gáspár János rimaszécsi ig. tanító nyer
te, Hervadt, sárga falevelek... kezdetű 
szövegével, a II. dijat pedig ifj. Csizy 
Kálmán lekenyei tanító, Úgy érzem még 
néha... kezdetű nótaszövegével. Örülünk 
a gömöriek szép sikerének.

Anyák napja. A járási gyermekvédő 
egyesület a helybeli iskolák és óvodák 
tanulóifjúságának közreműködésével f. 
hó 9-én esti 8 órai kezdettel a járási 
székház nagytermében jótékonycélu 
anyák napja ünnepélyt rendez, 8, 5, 3 
és 1 koronás belépő dijakkal A belépti 
jegyek a könyvnyomdái r. t. (Tompa-tér) 
papirkereskedésben f. hó 7. 8. 9. nap
jain előjegyeztethetők. A tiszta jöve
delmet a szociális ház alapjához csatol
ják.

Bérmálások a rozsnyói egyházme
gyében. A rozsnyói egyházmegyében 
május 21-én, áldozócsütörtökön Torna
görgőn kezdődik a bérmálás, 24-én 
Krasznahorkaváralján, 25 én Barkán, 
26-án Hárskuton, 27 én Pelsőcön, 28-án 
Csetneken, 31-én Rozsnyón. Junius 1-én 
Nagyrőcén, 2-án Murányban és Murány- 
hosszuréten, 3-án Jolsván, 4-én Rákos
bányán és Ratkólehotán, 6-án Gácsfal- 
ván, 7-én Breznicskán, 8-án Feleden, 
9 én Dobócán, 10-én Uzapanyiton, 13-án 
Podkrivánban, 14 én Divényben, 15-én 
Alsósztregován és 16 án Felsőtisztáson 
o s s z a  ki Bubnics Mihály püspök a bér
málás szentségét.

Műkedvelői előadás. A múlt szom
baton, április 25 én este tartotta a hely
beli leánykongregáció, a kath. olvasó
egyleti színpadon műkedvelő szini elő
adását. Ezúttal két darabot adtak elő 
csakis leányszereplőkkel, az első áldozók 
ruházati segítségére. — Az első darab 
„Apróhirdetés" címen egy felvonásban 
mulattatta a közönséget. A szereplők 
kitünően beleélték magukat szerepkö
reikbe. Különösen Rosenberg Mili adta 
pompásan a vénkisasszony szerepét, 
csöppet sem szégyelve fiatal létére jó
val idősebbet mutatni. Ebben Sövény- 
házy Margit is vetekedett vele, aki az 
anyai szerepnek pompásan megfelelt. A 
férjhezmenni kívánó lányok szerepében 
Vladár Bözsi és Diczky Anna nyújtot
tak komoly törekvéssel igen jó mulat
tató és nevettető részleteket. De ki kell 
emelnünk Kéry Bözsikét, aki a szende 
kis leányszerepben igen kedvesen, el
ragadóan festett. A nagyobb szerepek 
közül Brózmann Irma igen jól alakította 
a süket vén cselédet a komikum kellő 
kihasználásával. Bódy Irén méltóságos 
asszony alakítása is nivós magaslaton

állott. A mellékszerepekben Vladár Pipi, 
Ádám Ilcsi és Turzó Ildikó jó fölfogás
sal egészítették ki az együttest. — A 
másik darab „Zsuzsa" cimen valóságos 
bohózatszámba ment. Ennek folyton ka
cagtató változataiban kitünően alakítót 
ta a cimszerepet Vladár Bözsi. Mozsár 
őrmesternét és Kosár kisasszonyt igen 
jól alakították hasonló öltözetben Sö- 
vényházy Margit és Diczky Anna, téve
désbe ejtve a szegény Zsuzsa cselédet.
A vendéglősné szerepkörében Gulyás 
Bözsi nyújtott megfelelő jó alakítást s 
a tévedések vigjátéka sok kacagásra 
adott alkalmat. — A közönség, sajnos, 
nem jelent meg elég tömött sorokban, 
mert ugyanakkor két más előadást is 
tartottak a városban. így nagyon meg
oszlott a közönség. Vasárnap este meg
ismételték az előadást. —h—

A nyaralás nagyszerű lehetősége 
városunk közelében. Nagyszerű, mert 
nagyon olcsó, pompás, mert könnyen 
hozzáférhető, és nyújtja mindazt a lehe
tőséget, amit a kimerült, fáradt ember 
keres : csöndet, napfényt és nyugalmat. 
De pazar bőkezűséggel szórja azt a bájt 
és ragyogást is, amit a természet ezer 
szépsége sugároz : a tündöklő, fenséges 
panorámát, a Tátra csillogó csúcsától a 
Mátra kéklő gerincéig. Talál ott a pi- i 
henő ember üde, abszolút tiszta levegőt, j 
erdőt, cserjést, vadvirágot és madárdalt, 
mindazt, ami a szivet-lelket szépséggel 
gazdagítja. A kárpátegyesület rimavölgyi 
osztályának agilis vezetőségéé a gondo
lat, ők teszik ezt lehetővé tagjaik szá
mára. Itt, a szőlőhegyen, közel a kiserdő
höz, a Szarvashegynek egy csöndes, szél 
mentes zugában kibéreltek — egyelőre 6 
évre — egy ezernégyszögöles gyümöl- j 
esőst, a rajta lévő házzal együtt. A javítási 
munkálatok már folyamatban vannak, a 
házat átalakítják, a falakat hófehérre 
meszelik, egyszerű csinossággal bebuto- 
rozzák és minden lehetőt elkövetnek, 
hogy kedvessé és barátságos otthonná 
varázsolják. A helybeli tagok rendkívül 
olcsón lakhatják, turnusokban, 1—2—4 
hetes tartózkodásra május 15-től október 
1-ig. Lehetővé akarják tenni a szombat- j 
tói hétfő reggelig tartó vikendezést is. 
Az épület és berendezése nemcsak a 
tavaszi és nyári hónapokban, de az őszi, j 
sőt a téli hónapokban is a tagok ren 
delkezésére fog állani, hogy a síelésre 
kiválóan alkalmas vidék területein in
tenzív téli sport fejlődhessék. — Az el- j 
látás és kiszolgálás tekintetében is iga-j 
zodnak a mai kor szelleméhez, amely; 
némi szerénységet kíván, „magad uram, 
ha szolgád nincs" elve alapján. — Élén- 
kebb érdeklődés esetén területet vásá
rolnak és építkeznek. A nyaralás iránt 
érdeklődőknek felvilágosilást ad Keresik 
László egyesületi pénztáros.

Részvétköszönet.
Mindazoknak kik drága halottunk 

elhunyta alkalmával részvétükkel igye
keztek fájdalmunkat enyhíteni, ez út
tal mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1936. április hó.
Blau Vilmosné és családja.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik megboldogult sze

rető, jó édesanyánk és nagyanyánk, 5zv. 
Teleszniczky Edéné elhunyta alkalmával 
m élységes fájdalmunkat szives részvétük  
kifejezésével enyhíteni igyekeztek és vég- 
tisztességt ételén  megjelenni szíveskedtek, 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1936. április 28.
A gyászoló család.

Mozgásművészeti bemutató. A ri
maszombati járási magyar közműve
lődési testület védnöksége alatt szom
baton rendezte meg mozgómüvészeti be
mutatóját Krámer Márta ritmikus-torna- 
tanárnő a rimaszombati Tátra-szálló

nagytermében, nagyszámú közönség je
lenlétében. A műsort, amelynek túlnyo
mó részét a tanárnő apró növendékei
nek számai képezték, Jelűnek Miklós 
felolvasása vezette be, aki a testkultúra 
modern célkitűzéseiről, a ritmikus tor
na fontosságáról, a test és lélek harmó
niájáról mondott figyelemreméltó meg
állapításokat. A program minden egyes 
száma tulajdonképpen ennek az elő
adásnak volt szemléltető illusztrációja, 
amelyek révén a közönség a mozgás
művészet cim alatt újabban összefoglalt 
modern tornatanitásból kapott Ízelítőt. 
A csoportszámok mindegyikét zajos 
tapssal fogadta a közönség és valameny- 
nyit megujráztatta. A magánszámok kö
zül Krámer Márta két saját kompozí
ciójáról kell különösen elismerően nyi
latkoznunk és pedig Bán Zsóka: Tank 
cimii versére eltáncolt számáról és 
Rachmaninov : Prelüdjére komponált
(Rabnő a cellában) szerzeményéről, me
lyek erős kifejező képességről és nem 
mindennapos dramatizáló tehetségről 
tanúskodtak. — Ugyancsak nagy sikert 
arattak még szóló-bemutatóikkal Bokor 
Éva (Falusi kislány városban), Braun 
Vera (Balettszoló) és Székely Zsuzska 
(Kék Duna keringő). A Rimaszombatban 
úttörő vállalkozásnak minősíthető be
mutató estéről a legnagyobb megelége
déssel távozott a közönség és Krámer 
Márta tanárnőt lelkes gratulációkkal 
halmozták el.

A városkert első virágdiszes ruháját 
felöltötte. A sétáló közönség sűrű rajok
ban élvezi üde szépségét, tiszta levegő
jét. Ma, vasárnap az újonnan átalakított 
vendéglő is ünnepélyesen megnyílik s 
ezzel a közönség e tekintetbeni igényei 
is teljes kielégítést nyernek.

Kedvezményes utazás Budapestre. 
Április hó 28-tól—Május hó 28 ig. Vi
zűm nélküli utazás. Vasúti vásárigazol
vány 28 kor. 33% kedvezmény a cseh
szlovák vasutakon 50% kedvezmény a 
magyar vasutakon. Autólátogatási igazol
vány 20 kor. Igazolványok beszerezhetők 
és mindennemű felvilágosítást megad : 

Dickmann Dezső Rimaszombat 
Gömöri-utca 2. sz. (Temják Pál mellett.)

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

Börtönbüntetéssel sújtották, mert 
nem jelentette fel kémkedő társait.
Hétfőn tárgyalta a helybeli kerületi bí
róság büntető tanácsa Pikula József se
regi lakos ügyét, akit a bíróság egy évi 
börtönre és polgári jogainak három évi 
felfüggesztésére Ítélt el, mert bár tudott 
társai kémkedéséről, a köteles feljelen
tést elmulasztotta megtenni. — Elitéit 
három napi meggondolási időt kért.

ÜZLETI FŐKÖNYVEK: mindenféle kivitel
ben kaphatók a „LITERATURA" könyv és 

papirkereskedésben Jánosi ucca 6.

Elitéit kémek. Április hó 27-én tár
gyalta a helybeli kerületi bíróság Vá- 
gássy-tanácsa Dudek György tamásfal- 
vai lakos kémkedési ügyét zárt tárgya
lás keretében s a bizonyítékok alapján 
a bíróság Dudeket 9 évi fegyházra és 
polgári jogainak három évi elvesztésére 
ítélte. Dudek az Ítélet ellen felebbezett.
— Ugyanakkor szintén kémkedés miatt 
egy pékinast a bíróság hét évi elzárás
ra ítélt el.

Haláiragázolt munkás. Múlt hó 27- 
én reggel nyolc óra előtt Bartók Dezső 
hosszuszói lakos, aki Pelsőcön jár isko
lába, biciklijén Pelsőc felé igyekezett.
— Áz utón találkozott iskolatársával, 
Flanden Istvánnal, akit fel vett a törvény 
tilalma ellenére a biciklijére. — Flanden 
a csomagtartón helyezkedett el s amikor 
Pelsőc felé közeledtek, szembe jött ve
lük gyalogosan Chme! András 72 éves
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MAR MEGÉRKEZTEK
G Y Ö N Y Ö R Ű  K O S Z T Ü M J E I N K
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TEVESZŐR KABÁTOK 159 K c-tó l!

SBORFÜZY RUDOLF
RIMASZOMBAT 
MASA RYK-TÉR

FÉRFI FELÖLTŐK, LACCO, 
T R E N C H C O A T ,  A N G O L  
SPORT FELÖLTÖK, •  FÉRFI 
ÉS GYERMEK RUHÁK, NŐI 
ÉS FÉRFI FEHÉRNEMŰ •  
FÉRFI ING ÉS NYAKKENDŐ- 
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Valóban táp
lálóvá akkor 
lesz az étel, 
ha C e r e s  

) % -os növényzsír van 
benne. Ez teszi erőteljessé a testet, hogy 
megállja helyét minden munkában!

munkás, pelsőci lakos. — Eddig még 
megnem állapítható okok miatt Bartók 
neki hajtott a szerencsétlen öreg mun
kásnak, akit a gép hányát döntött s fe
jét az utszéli kőbe vágta be, mely erő
sen vérezni kezdett. — Az esés oly 
erős volt, hogy az idős ember a hely
színen azonnal kiszenvedett. Halálát va
lószínűleg agyrázkódás okozta. — A 
szerencsétlenségnek tanúja volt a közel
ben tartózkodó Schiiling László, aki a 
történtekről azonnal értesitette a csen
dőrséget. — A helyszínre kiszállott or
vos már csak a szerencsétlen öreg mun
kásember halálát konstatálhatta. Flanden 
a veszély pillanatában leugrott a bicik
liről, miközben arcán zuzódásokat szen
vedett. Bartók sértetlenül került ki a ka
rambolból. — A csendőrség megindítot
ta a vizsgálatot, hogy a halálos szeren
csétlenségért kit terhel a felelőség.

Kinő APOLLO m ozgó
Szombaton és vasárnap, május 2-3-án ki
tűnő németül beszélő operett Leó Ascher- 

től. Elragadtató és mulattató :

Marika táncol.
Szerdán, május 6-án gyönyörű német film, 
amely jobban fog tetszeni, mint a „Mel

lék ucca“. Nagy siker :
A sszony és a kisértés.

Csütörtökön, május 7-én szenzációs cov- 
boy film :

Az aréna hőse.
Borzalmas harcok a banditákkal, nyaktörő 

lovaglás.

Letartóztatott kémgyanus asszony.
Az államügyészség rendeletére a csen
dőrség letartóztatta Szuhay Julianna 
naprágyi lakosnőt, aki ellen az a gyanú 
merült fel, hogy idegen állam javára 
kémkedik. A letartóztatott asszonyt be
szállították a helybeli kerületi bíróság 
fogházába.

N a p  választékáról, olcsó árairól 
közismert ruharaktáramat

a vásárló közönség figyelmébe ajánlom.
GYULAI ISTVÁN

Rimaszombat, Masaryk-tér, Szoyka-ház.
Sötét fiuöltönyök, első áldozás

hoz, nagy választékban.

A ráadás tilalmáról szóló törvény
— mint ismeretes — életbelépett. A ti
lalom ellenére azonban még ma is igen 
sok kereskedő olyan ráadást ad vevőjé
nek, amelyet a törvény kifejezetten meg
tilt. A kereskedelemi minisztérium erre 
való tekintettel utasította a hatóságokat, 
hogy a törvény rendelkezéseinek betar
tását szigorúan ellenőrizzék és a törvény 
ellen vétőket megbüntessék. — Ráadás 
fogalma alá esik az is, ha valamelyik 
kereskedő vevőjének az áru eladási árán 
felül bizonyos kedvezményt ad, avagy 
annak ajándékkal kedveskedik, legyen 
az bár egy újság ingyen való átolvasá
sának megengedése.

Filmszínház. Május hó 2. és 3 án 
„Marika táncol" cimü német verziós 
filmoperett kerül színre. Főszereplők : 
Ágay Irén, Hans Járay stb. A bécsi
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valcer megszületése idejében játszódnak 
le a bájos események s bár az udvar
nál felháborodnak ez uj tánczene ellen, 
a hölgyek titokban lejtik a valcert Bécs 
diszkrét tánchelyiségeiben. Marika her
cegnő is titkos rajongója a bécsi valcer- 
nek, sőt a valcerek szerzőjét se veti 
meg. Kiderül, hogy maga Beethoven is 
valcert komponál. Csupa üdeség, pom
pás zene jellemzik a filmet.

F. hó 6 -án az „Asszony és a kísértés" 
c. német film kerül előadásra. Fredersen 
gyáros pénzügyi helyzete ingadozik, eh
hez hozzájárul az a szerencsétlenség is, 
hogy megvakul. Felesége meg akarja kí
mélni a további izgalmaktól s áltatja, 
mintha a gyárüzem újból lendületbe 
jönne. Közben véletlen ismerkedés foly
tán újból Szerencs áll a házhoz, melyet 
az irigy intrikusok majdnem elütnek tő
lük. Főszereplők Paul Hartmann, Char- 
lotte Susa stb.

F. hó 7-én az „Az aréna hőse" c. 
cowboy film kerül lepergésre, mely tele 
van izgalmakkal. Texas államban egy
másután ismeretlen méreggel támadják 
a bankárokat. Kenton, a híres lovas vál
lalja a veszedelmes feladatot, hogy a 
tetteseket leleplezze, kiket az éppen 
ugyanakkor sátrat felütő cirkusz embe
rei között gyanít.

D ü b ö r ö g v e
rohannak el mellettünk a világ éle
tét felszántó és hasogató esemé
nyek. Majd itt, majd ott látjuk meg
villanj a felhők villámait, majd nyu
gaton, majd keleten halljuk a tompa 
dördülést, amely félelemmel, rette
géssel borzasztja a múltak vihara
itól idegessé vált s a jövő tükré
ben rosszabbat sejtő, fáradt szive
inket.

A mi korunknak bőven kijutott 
az izgalmakból.

Ha husz-harminc évvel visszate
kintünk a múltba, annak enyésző tá
volában, már alig merjük sejteni, 
hogy volt valaha olyan idő, amikor 
az emberek teljes biztonságban él
tek, nem kételkedett senki a má
sikban, nem nézte egymást az em
ber a bizalmatlanság görbe tekin
tetével, hanem az átlátszó, tiszta 
megértés fénylő szemeivel.

A múltat mozgató és csoportosí
tó irányeszmék helyén az általános 
megértés, jóérzés és annak nyomán 
az általános megélhetés jóléte nyi
totta utón-útfélen minden ember 
számára egyszerűbb, vagy pom- 
pásabb virágait.

Mert hiszen akkor is külömbség 
volt az emberek között, de az nem 
volt olyan égbekiáltó és egymás 
törekvéseit kemény szavakkal visz- 
szaüző, mint a mai szenvedélyek 
fölzaklatott zivatarában.

Ádáz, meg nem értő pillantások 
néznek még mindig farkasszemet 
egymással. Az ember még nem tu
dott odáig kibontakozni a nagy vi
lágégés zsarátnokából, hogy meg
lássa a másikban is az embert, 
akinek épen olyan jogai vannak az 
életre, mint neki.

Kaleidoszkópi képekhez hason
lóan forognak, gördülnek le nyuga
ton és keleten a nagy események, 
amelyek elhatározó befolyással le
hetnek a jövő emberi világ szüle
tésére.

Most a Rajnaparti katonai ope
rációk ténye korbácsolta fel az ér
deklődést. A diplomácia folytono
san ülésezik. Pillanatok alatt válto
zik a helyzet. Nem lehet tudni, ho
vá fog elfejlődni. Találgatjuk, mivé 
fejlődik és mit hozhat ez magával 
a jövőre.

Oldalpillantást vetünk a francia 
és angol törekvések felé is és egye
lőre nem értjük meg, hogy milyen 
leves fő azokban a katlanokban?

Azután a távol keletről hallatsza
nak a civilizál japánok törekvé
seiről, vagy hadi mozdulatairól hi- 
rek az orosz szovjet vagy a lassan 
civilizálódó Kina felé és kezdjük 
már érteni, hogy Ázsiával is szá
molni kell, mert ott is öntudatra éb
redő népek laknak.

De nyugaton Spanyolországban 
is állandóan forong valami. Nem 
látni ide, hogy mivé fajul a folyto
nos puccsok váltakozása.

Sőt a legsötétebb Afrika fekete 
népe is mutat néha olyan jelensé
geket, amelyek szerint erre a ba
romi sorsban élő népfajra is elkö
vetkezik majd a fejlődés és szerep
lés ideje.

Körültekintésünk kaleidoszkópja 
eljuttatott ime már a távolabbi jö
vő határára is bennünket.

Mi szeretnők pedig tán a legkö
zelebbi jövőt ismerni, úgy amint 
itt fog kialakulni körülöttünk, Eu
rópában.

De épen erről tudunk és merünk 
a legkevesebbet jósolni. Itt megáll 
a jövő sejtelme. Ázsiáról és Afri
káról élénkebb sejtéseink vannak 
mint a magunk kapuin belül.

Itt csak a jövendőnek sivatag 
homálya sötétedik elénk és alig 
villannak elénk biztató reménysu
garak.

Mit tegyünk tehát?
Nincs más, mint tűrni és várni 

és napról napra azon dolgozni, 
hogy az a ma nem sejtett jövő jól 
alakuljon ki. Mert csak emberi 
munka és emberi törekvés fogja 
majd kifejleszteni.

Ezért legokosabb dolog, ha min
den órának leszakasztjuk a virágát, 
nem élvezetben, hanem okos, ala
pos munkában. Így éljünk a mai 
idővel. Ekkor aztán a jövendőnek 
sivatag homályát bátian rábízhat
juk az Istenség vezető kezére: Jó 
útra fog vezetni!

S P O R T .
T E  N  N I  S  Z.

Hirdetmény.
A RPS. tenniszalosztáiya folyó évii 

május hó 1-től a városkerti teniszpá
lyáit a beiratkozó tagok rendelkezésére 
bocsájtja.

A választmány, tekintettel a leromlott 
gazdasági viszonyokra, a tagsági dija
kat a következőképen mérsékelte:

Eleget óhajtva tenni a választmány a 
tagok különféle óhajának, két csoport
ba osztotta a tagokat, és pedig egyesü
leti labdákkal játszó és saját labdákkal 
játszó csoportba és ennek megfelelően 
a tagdijak és játékjegyek a következő- 
képen lettek megállapítva :

1. Azon tagoknak, kik egyesületi lab
dákkal kívánnak já'.szani, a tagdíj egész 
idényre 120 korona, játékjegyek pedig 
egyes játékoknál személyenként és já
tékonként 60 fillér, páros játékoknál 
pedig személyenként és játékokként 50 
fillér.

2. Azon tagoknak, kik saját labdáik
kal kívánnak játszani, tagdíj az egész 
idényre 80 korona, játékjegyek egyes 
játékoknál 40 fillér, páros játékoknál 
pedig 30 fillér személyenként és játé 
konként. Páros játékoknál, az esetben 
is, ha csak három játékos játszik, négy 
darab játékjegy adandó át.

3. Diákjegy, csakis egyesületi labdák
kal történő játszásra és csakis közép- 
iskolások részére, egész idényre 50 — Ke.

4. Napijegyek és vendégjegyek, csakis 
egyesületi labdákkal történő játszásra, 
a multévivel szemben változatlanok.

Az egyesület ezenkívül felnőttek ré
szére 2 darab, 15 éves korig szintén 
2 darab teljesen ingyenes tagjegyet ad 
ki kérelmezőknek, mely ingyenes tag
jegyek iránti kérvények legkésőbb f. é. 
május hó 10-ig Schreiber József egye
sületi elnöknek adandók át.

N Ő K  -  F É R F I A K ! ! !
Ha korpamentes fejet és egészséges hajat akarnak, keressék fel 
az alant irt két fodrász üzletet, ahol a világhírű E R - G E  

olajjal 100°|o-os sikert érnek el.
G S É M A N  K Á P O S Z T Á S  és G Á B O R

Jánosi-u. 3. Gömöri-utca.
Csak a fenti két üzletben lehet.

A tagsági dijak a beiratkozástól szá
mított 3 napon belül teljes összegükben 
megfizetendök.

Ruhatári kezelési dij egész idényre 
10 korona, mely összeg legkésőbb f. é. 
junius 15-ig fizetendő. Ruhatári kezelési 
dijat csak azon tagok fizetnek, kik fel
szereléseiket a ruhatárban őriztetik és 
kezeltetik. ___

F O O T B A L L .
TMSC-LAFC 1:0 (0:0). — Biró : 

Drenkó.
Az eredmény nagy meglepetésül fog 

szolgálni mindazok számára, akik a 
mérkőzést nem látták. Akik azonban 
szemtanúi voltak a középkerület első és 
utolsó helyezettje küzdelmének, azok 
szerint a íamásfalai csapat megérde
melten jutott az értékes győzelemhez. 
Vannak képességek a LAFC csapatában, 
azonban ha keményen küzdő, lelkes el
lenfélre akadnak, nem bírják tudásukat 
kifejteni s játékuk meddő tologatásba 
süpped. A TMSC végig lelkesen véde
kezett, sőt a játék első fázisában igen 
sok gólhelyzetet is teremtettek, azonban 
a máskor megbízható csatársor igen 
bizonytalanul működött s sorba kihagy 
ták a helyzeteket. A TMSC legjobbjai 
a rendkívül önfeláldozással védő Juhász 
kapus, Molnár hátvéd, Témák, Kresnye 
és Solymossy. A LAFC-ot, eltekintve a 
már fentebb megállapított tényéktől, 
balszerencse is üldözte, több kapufalö
vésük volt s egy 11-est Majlik kapu 
fölé lőtt. A csapatból Zadrobilek és 
Bukovszky hátvédek, Ménessy, Kohn és 
Schleicher I. váltak ki. A gólt a TMSC 
Témák szabadrúgásából érte el, kinek 
lövését Kohn kapus csak a kapuból 
tudta kihalászni.

SK Slovan Rim. Sobota—RSK Ute- 
káő 0:2. Az utekáéi csapat egyenlő já
ték után győzött a Sucha hiányát sinylő 
Slovan ellen. Ha Sucha játszott volna, 
az eredmény is más lenne.

Tornaijai SC—RME 1:0 (0:0). -  A 
RME gyenge csatárjáték után minimális 
arányú vereséget szenvedett Tornaiján 
a TSC ellen. A RME-nél csak a köz
vetlen védelem játszott jól.

Ragyolczi TC—Füleki TC 11. 2.0. 
Ragyolcon lejátszva. Az RTC egy pont
tal, s eggyel kevesebb játékkal a LAFC 
előtt áll a bajnoki táblázaton.

Pelsőci SC— Apátfalai SC 1:1.
Vasárnap kettős mérkőzés lesz a 

helybeli sporttelepen : a Slovan a lo
sonci Slavia csapatát látja vendégül, 
mig a RME a bajnokságban vezető ra- 
gyolci TC. csapatával játszik. Mindkét 
mérkőzés nagy érdeklődésre tarthat szá
mot, mert hiszen az ellenfelek a zsupa-, 
illetve kerületi bajnokságban vezető he
lyen álló csapatok. Reméljük, helyi csa
pataink sportszerű küzdelemmel meg 
fogják nehezíteni a vendégcsapatok győ
zelmét, sőt pontot is szereznek tőlük.

Ö k ö lv ív á s, b irk ózás.
A RME pénteken este az ipartársulat 

székházában bemutató ökölvívó és bir
kózó versenyt rendezett, melyen tanú
ságot szolgáltatott az egyesületben folyó 
komoly ökölvívó és birkózó tevékeny
ségről. A versenyen több fiatal tehetsé
get lehetett megfigyelni, akikből szor
galmas gyakorlás után értékes verseny
zők válhatnak. így a birkózók közül 
Dorka, Boros, az ökölvívók közül főleg 
Túrják, Bodnár, Török. A versenyen 
több kiváló, itt katonáskodó birkózó és 
ökölvívó vett részt, akik a RME birkó
zói és ökölvívói részére jó tréuinglehe- 
tőséget nyújtottak.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Kiadó lakás.
Egy szoba, konyha — konyhában 
vízvezeték, — magános párnak 
igen alkalmas, kiadó, Masaryk- 
tér 8. szám. Felvilágosítást nyújt 
a tulajdonos Póczos István.

Ültetésre tisz ta  fajú Magnura Béniim
b u r g o n y a

k ap h ató  Fényes Sándornál
Rimaszombat Forgách-u. 23.

Foto-gépek előnyös
részle tre  is, footbaíl-Iabdálc és 
turiszta-falszerelések a l e p t á -  
nyosabban beszerezhetők
BOKOR-drogériában,

Megnyílt!
„MERINO“

férfi szövetek és szabó-kellékek 
üzlete

RIMAVSKÁ SOBOTA
Gömöri utca 2. sz. (Temják Pál melleit.)

,PRIMW00LTEX“
angol szövetek egyedüli elárusító he
lye, összes bel- és külföldi szövet

különlegességek raktára.
Je rsey , Flanelok, Tropika, Solitex, 

Royaltex.

4  Tisztelettel értesítem a n. é. kö- k 
4  zönséget, hogy Rimaszombatban \ 
^ Nyár utca 33 sz. alatti házban £

◄ női divatszalont i
^  nyitottam, ahol készítek női mhá- \  
A Lat és kosztümöket, a legújabb di- ► 
4 vat szerint. — Kérem a n. é. hölgy- ^ 
4  közönség szives pártfogását. k
4 BÍZIK NOÉMI. k

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, 
maradtam kiváló tisztelettel :

DANIELISZ MÁRTON,
angol úri szabó.

Rim. Sobota, Stefaniková u. 8.

Azonnal bérbeadó
3 szoba, konyha, fürdőszoba és 
m ellékhelyiségekből álló lakás. 
Cí m: e lap kiadóhivatalában.
— —  m  II Ili I I I I I I U M 1 M H I I I  I

E la d ó  h á z .
A Jánosi-utca 37. sz. négy
szobás, komfortos — üzlet
nek is alkalmas — ház sza
bad kézből eladó.

E la d ó  h á z .
Országút mellett 3 szobás lakás víz
vezetékkel, villanyvilágítással, mellék- 
helyiségekkel; mely esetleg istállónak 
is felhasználható, nagy kerttel e l a d ó  

Losonczi-utca 31. szám alatt.

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


