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Teljesítsük kötelességünket!
I r t a :  MÁRKUS LÁSZLÓ.

Elvitázhatatlanul igaz, hogy a 
csehszlovákiai magyarság magára 
és önerejére van utalva. Másoktól, 
máshonnan semmi segítséget, tá-; 
mogatást alig várhat. Éppen ezért 
s mert sorsának irányítása, létének, j 
fennmaradásának, kulturális és gaz- i 
dasági vagyonállományának meg-1 
tartása az önmaga feladata, foko
zott mértékben kell törvényes jo
gait védeni, azok feladatáról sen
kivel szóba nem szabad állani és 
a magyar kötelességeket hatvá
nyozott mértékben teljesíteni kell.

Minden, a köztársaságban élő 
magyarnak meg kell értenie azt, 
minden magyarnak tisztában kell 
lennie azzal, hogy történelmi hiva
tást és kötelességet teljesítünk és 
önmagunkat, javainkat védjük ak
kor, mikor magyarságunkhoz ra
gaszkodunk, mikor fennmaradá
sunkért, fajunkért küzdünk, mikor; 
e földnek, hol születtünk, ahol 
élünk, továbbra is lakói, művelői, 
minden építő munkában és jócse
lekedetben komoly és irányitó té
nyezői akarunk lenni. Ezen törté
nelmi hivatás teljesítésére remcsak 
a múlt kötelez és nemcsak a jövő 
várja ezt el, hanem ezt parancsolja 
a köz- és egyéni érdek is.

Sajnos, nagyon sokan vannak, 
akik csak panaszkodnak és jajgat
nak. — Sokan vannak, akik azt 
hiszik, hogy elég, ha csak lelkűk
ben él a magyarságuk s emellett 
ölbetett kézzel nézik, hogy a ma
gyarság kisebbik, de kötelességeit 
ismerő, történelmi hivatásával tisz
tában levő része vagyonával, anya-; 
gi javaival, a kényelmes és nyu
godt élet feláldozásával, vagy ép
pen talán önhibáján kivül elvesz
tett, jövedelmet, biztos megélhetést 
nyújtó állás nélkülözésével, családi 
és személyi dolgainak háttérbeszo- 
ritásával hoz áldozatot és dolgozik 
a magyarság érdekvédelmében. — 
Sajnos, de igaz, hogy igen sokan 
vannak azok, akik magyaroknak 
mondják magukat s bár minden-; 
képpen tehetnék : nem vesznek
részt a magyarság életküzdelmé
ben.

Pedig ma csak egységes és ön- j 
tudatos, verejtékes, kemény ma- j 
gyár munka árán biztosíthatjuk 
sorsunkat, tehetjük szebbé életűn-; 
két. Ezért nem lehet százszázaléko
san jó magyaroknak tartani azo
kat, akik verik ugyan mellüket 
magyarságuk hangoztatásában, de 
a munka mezején a nehéz dolgot 
végző szántó-vetők közé sietséggel

keveredve, csak a gyümölcssze
désben, a termésbehordásban igye
keznek nótaszóval segiteni.

Nem lesz szebb jövőnk, ha nem 
magunk építjük, dolgozzuk ki azt.

Mi h ; Jís polgárai vagyunk ál
lamunknak, mely a magyarságot 
mindenben egyenrangú és egyen
jogú polgárainak ismerte el.

Nekünk, ennek tudatában, tör
vényes jogainkkal élni, azokat 
gyakorolni s az állammal szem
ben fennálló kötelességeink mellett 
a magyarság iránti kötelességein
ket is teljesíteni kell, mert ezt kí
vánja a magyarság és az állam 
érdeke is, igaz lévén az a megál
lapítás, hogy: megelégedett nép 
lehet csak az állam támasza s mi
nél elégedettebb a nép, annál nyu-; 
godtabb az állam élete.

Ezért ne csak keseregjünk a 
múlt dicsőségén és necsak ábrán
dozzunk a jövőn, hanem dolgoz
zunk is a magyarságért és áldoz
zunk is jövőnk megépítésére s 
ezzel teljesítsük történelmi hivatá
sunkkal járó magyar kötelességün
ket, valamennyien.

Elkészült a bírósági végrehaj
tások uj rendje.

Mit nem lehet lefoglalni ?
Az uj bírósági végrehajtási rend tér-; 

vezetét az igazságügyminisztérium kidől- ; 
gozta és azt az érdekelt minisztériumok 
most készítik elő. Az igazságügyminisz- | 
térium rendelete, mely enyhítéseket tar- j 
talmaz az adósok érdekében,

rendkívül hasonlít a magyar 
végrehajtási novella intézkedé

seihez,
amely sokkal liberálisabb volt, mint az 
eddigi és itt érvényben levő végrehaj
tási törvény, mert sok esetben tekintet
tel van az adózó társadalmi pozíciójára és 
arra, hogy a végrehajtási aktus ne vált
son ki megbotránkozást.

A rendelet nagyjában a következőket 
mondja :

Nem foglalhatók le az istentisztele
teknél használt tárgyak, továbbá ruhák, 
ágynemüek, fehérneműk, lakó- és kony
habútor, amennyiben az adósnak avagy 
családjának ezekre okvetlenül szükségük 
van. Nem lehet lefoglalni az élelmisze 
reket, tüzelőanyagot és világitóanyagot, 
amelyre az adósnak és családjának négy 
héten át van szüksége a háztartásban. 
Ha ilyen készletek nincsenek, akkor nem 
lehet lefoglalni azt az összeget, amely 
az ilyen mennyiségű élelmiszer, valamint 
világitó és fűtőanyag beszerzésére szük
séges.

Uj az a rendelkezés is, hogy nem le
het lefoglalni azt az összeget sem, amely
re az adósnak a negyedévi házbér meg
fizetéséhez van szüksége. Oly szemé

lyeknél, akik szellemi foglalkozást foly
tatnak, nem lehet lefoglalni azok egy- 
egy rendes öltözetét. A munkásoknál, 
iparosoknál és más olyan személyeknél, 
akik kézimunkával gondoskodnak lét- 
fentartásukfól, nem lehet lefoglalni azo
kat a tárgyakat, amelyek foglalkozásuk 
folytatásához szükségesek, valamint nem 
lehet lefoglalni 3000 koronáig terjedő 
értékű nyersanyagokat sem.

Nem lehet lefoglalni továbbá olyan 
készpénzt, amelyet az adós nyomorában

nyilvánvalóan közpénzekből kapott, eset
leg kölcsön. Nem foglalható le az adós 
jeggyürüje, rendjele és más kitüntetése, 
nem foglalhatók le levelek, más iratok 
és a családi képek, kivéve azok keretét. 
És végül nem lehet lefoglalni a mester
ségesen előállított végtagokat, szemüve
geket és más testi fogyatkozás követ
keztében szükséges segédeszközöket és 
orvosságokat, amennyiben azokat áz 
adós, vagy annak valamelyik családtag
ja használja.

A  S Z M K E  rimaszombati fiókjának 
alakuló közgyűlése.

A Szlovenszkói Magyar Kultur Egylet 
itteni fiókja, az alapszabályok jóváha
gyása után, a múlt vasárnap d. e. 11 
órakor tartotta végleges alakuló közgyű
lését a városháza tanácstermében, Bát
hory Andor nyug. gimnáziumi tanár el
nöklésével.

A közgyűlés az ideiglenes elnökség 
jelentésének és leköszönésének tudomá
sul vétele mellett, a jelölő lista egyhan
gú elfogadásával az uj tisztikart és vá
lasztmányt választotta meg, a követke
zőleg :

Elnök : Báthory Andor. Alelnök : Var
ga Imre. Titkár : Remenyik Dezső. Jegy
zők : Szabó István (dúsai) és Szabó Ká
roly. Pénztárnok : Nagy Miklós. Ellenőr: 
Pecsők Lajos. Választmányi tagok : Bá
lint Pál, dr. Baráth László, Benkovits 
Gyula, Fábián Vilmos, Ferenczy Eszter, 
Havas Vilmos, Holéczyné J. Ilona, Istók 
Lenke, dr. Ragályi Antal, Szokolay János, 
Szőllősy István és dr. Weinberger Rezső.

A választás megejtése után az alaku
lás mukájában résztvevő Márkus László, 
lapunk főszerkesztője, a SZMKE orszá
gos tiszteleti tagja felolvasta Szombathy 
Viktor központi főtitkárnak e célból hoz
zá küldött, az alakuló közgyűléshez in
tézett lelkeshangu, kővetkező levelét: 

Igen tisztelt alakuló Közgyűlés!
Néhány évvel ezelőtt, egy vasárnapi 

délelőtt történt, hogy a Polgári Olvasó
körben néhány lelkes és érdeklődő ur 
előtt ismertettem a SZMKE céljait, jel
legét s a szerepet, amelyet neki Szlo- 
venszkón szántunk. Akkor a SZMKE 
még meglehetősen gyermekcipőben járt, 
azóta azonban, amint azt tudni s látni 
méltóztatnak : erőteljessé fejlődött s most 
már több, mint száz szervezetünk mű
ködik Pozsonytól Ruszinszkóig. Meg- 
valljuk : nem mind a száz fiók működik 
egyforma erővel s egyforma lendülettel, 
mert egy szervezet sima s akadálytalan 
működéséhez szükséges, hogy jó tagok 
s jó vezetők egyképen legyenek, hogy 
ezek megegyezzenek egymással s hogy 
mindenkit a közös cél hevítsen, a szlo
venszkói magyarság kulturális jövőjének 
biztosítása. A szlovenszkói kultúra prob
lémáiról az utóbbi időkben annyi vita 
hangzott el, érdekében annyi felszólalás 
hangzott el, hogy a probléma jellegét, 
minkéntjét mindenki ismeri már. A mi 
szlovenszkói kultúránk sorsa elméletileg 
annyira meg van támogatva, hogy szinte 
agyontámogatottnak mondhatjuk. Ismét

lem : elvben s szép elgondolásokban ez 
igy van. Nem igy történik azonban min
dig a gyakorlatban, mert számtalanszor 
előtordul az az eset, hogy a probléma 
felvetése és megtárgyalása után nem 
fogunk a gyakorlati módszerek kidolgo
zásához, a megvalósításhoz, hanem a 
munkát másokra hagyjuk s ezek a má
sok ismét másokra hagyják, mert min
dig kényelmesebb a probléma felvetése, 
mint a hétköznapi, apró munka.

Mélyén tisztelt megjelentek ! Van az 
uj szlovák terminológiában egy nagy
szerű kifejezés, amely igen tanulságos : 
drobná práca, azaz apró munka. Ezt a 
kifejezést necsak fordítsuk át magyarra, 
hanem vegyük át lelkét és lényegét Is : 
azaz fejtsünk ki erőteljes apró munkát. 
Ne mindig csak a nagy vonalak lebeg
jenek előttünk, hanem a mindennapi, 
szürke kis munka vállalása is. Csakis 
ezzel az apró munkával érhetünk el 
eredményt, csakis az egyéni módszer 
vezet a kulturális jövő kiépítéséhez. 
Közhangulat megteremtése, egészséges 
szlovenszkói magyar szellemiség, kultu
rális megszervezettség, összetartás, meg
hallgatása a különböző véleményeknek, 
a falu s a város egymáshoz hajlitása 
és soha nem szünően, mindig is : kul
turális magyar mivoltunk hangsúlyozása. 
Kulturális egyesületünk száműzi magá
ból a politikát. Aki elfogadja a magyar 
nemzeti kultúra vonalát: az mind lépjen 
be soraink közé, függetlenül politikai 
pártállásától. Minden vallás, minden 
magyar ember barátunk, minden nem
zet testvérünk. Az volna az eszményi, 
ha valóban lennének magyar egyesüle
tek, amelyek egymáshoz terelik s nem 
egymástól elválasztják népünket. Köl
csönös megértés, szeretet: ez vezéreljen 
bennünket még akkor is, ha ezeket a 
szép szavakat csak gyűléseken sokszor 
elmondott frázisoknak tartjuk is. Nézzen 
mindenki a szivébe : valóban munkása- 
e ennek a megértésnek s szeretetnek, 
nem elfogult-e néha legjobb barátjával 
szemben is?

A SZMKE minden szlovenszkói ma
gyart hiv és vár. Céikitiizése egyenes 
és becsületes. Rimaszombatra ebben a 
tekintetben nagy szerep vár, mint a töb
bi városra is : példaadónak kell lennie 
s akciósugara kell, hogy hasson a kör
nyező magyar falvak felé is. Pusztuló 
nemzeti öntudatunk helyett uj szlo
venszkói magyar öntudatot kell adni, 
nem szabad, hogy a magyart a csekély
ség! érzet bús hangulata csapja meg.

És kultúra mindenekelőtt. Politikában, 
vallásban szétválhatunk, de minden gye
rek ugyanazokat a betűket tanulta az 
ábécében s minden magyar ugyanazt a
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nyelvet beszéli. Ez az, ami egységes 
nevezőre hozhat bennünket. Mutassa 
meg a Mikszáthok, Pósák, Blaha Lujzák, 
Tompák és Ferenczyk városa, hogy 
készséggel kapcsolódik bele a kulturális 
egységbe, erős kapocs lesz a láncszem
ben, példaadó hatása egész gömörre rá- 
melegit.

A SzMKE nem akar teret foglalni 
egyetlen egyesület elől sem. Jó közszel
lemet akar teremteni s már elérte célját, 
ha évente csak egy-két jó kulturelőadás, 
városunk egészét egybekapcsoló ünne
pély, vagy hasonló rendezés kerül szám
lájára. S akkor legfőképp, ha mindenki 
büszkén s öntudatosan vallja magát 
SzMKE-tagnak, mert ér ez ugyanannyit, 
mint a testvér Szlovák Matica, vagy a 
testvér Deutscher Kulíurverband.

A kultúrának most valahogy ázsiója 
jött. Kérem, méltóztassanak ezt az ázsiót 
helyesen s okos munkálkodással, sok 
apró munkával értékesíteni, hadd mu
tassunk büszkén Rimaszombatra is, mint 
Lévára, Nyitrára, Iglóra, Komáromra, 
Érsekújvárra : uj megalapozóira a szlo- 
venszkói magyar kultúrának. S azt hi
szem, hogy a kiapadhatatlan rimaszom
bati kulturerők most is lendületbe jön
nek.

Kérem, méltóztassék a SzMKE köz 
pontjának tiszteletteljes üdvözletét s jó- 
kivánatait fogadni úgy az alakuláson, 
mint a jövő munkában.

Jó SzMKE munkát kívánunk, jó tago
kat s jó vezetőket!

A központi főtitkár irodalmi értékű 
levele általános, zugó tapsokban is ki
fejezésre juttatott tetszést, nagy hatást 
keltett. Az abban foglaltakat Márkus 
László, orsz. tiszteleti tag a közgyűlésen 
megjelenteknek megszívlelő figyelmébe 
ajánlva, mint e városnak is régi kultur- 
munkása, őszinte örömének adott kife
jezést a megalakulás ténye fölött s azon 
reményben, hogy a kulturális élet folyó
jának zsilipjein a közönyösség évek óta 
feltorlódott iszapja végre levezeiödik, me
leghangon köszöntötte a megalakult fió
kot, összefogást, a munkára nagy aka
rást és sok-sok sikert kívánva a SzMKE 
zászlója alá felsorakozott kulturmunká- 
soknak és tagoknak.

Az örömös lelkesedés hangulatában 
lefolyt közgyűlést a választmány ülése 
követte, amelyen a taggyüjtési akciót, a 
f. hó 21-én Komáromban tartandó fő- 
közgyülésen való képviseltetést s a mun
ka felvételével összefüggő teendőket be
szélték meg.

Díszközgyűlés
a Rimaszombati Katii, Olvasóegyletben.

Folyó hó 17-én, vasárnap déiután 3 
órai kezdettel díszközgyűlés folyt le a 
helybeli kath. Olvasóegyletben, Hizs- 
nyan Béla egyleti elnök vezetése mel
lett. A díszközgyűlésnek egyetlen tárgya 
Dr. Sándor János kanonok-plébános 
védnökké és iá. dr. Rárósy Gyula, az 
egylet évtizedeken át volt ügyészének 
örökös disztaggá való megválasztása 
volt. — A díszközgyűlést Hizsnyan Béla 
elnök rövid beszéddel nyitotta meg, 
majd indítványára a közgyűlés a két 
ünnepeltért kiküldötte Bárdos István, 
Gémes Béla és Kéry István tagokból 
álló küldöttséget s a díszközgyűlést az 
ünnepeltek megjelenéséig felfüggesztette. 
Ezalatt a színpadon elhelyezkedett a 
Lévay János karnagy vezetése alatt álló 
kath. olvasóegyleti énekkar, minden 
énekes gomblyukában egy-egy szál 
gyöngyvirág díszelgett.

Hatalmas tapsvihar és éljenzés fo
gadta a két ünnepelt megérkezését, aki
ket az énekkar nagy sikerrel előadott 
üdvözlő dallal fogadott.

Hizsnyan Béla elnök újból megnyit
ván a diszközgyiilést, üdvözölte a két 
megjelent ünnepeltet, majd Dr. Löcherer 
Géza, egyesületi ügyész Dr. Sándor Já 
nos kanonok-plébánost, utána pedig 
Pitko József róm. kath. segédlelkész id. 
Dr. Rárósy Gyulát köszöntötték ünnepi 
beszéd keretében. Mindkét ünnepi be
széd magas színvonalával nagy hatást 
tett a jelenlevő szép számú közönségre. 
Majd Hizsnyan Béla elnök az ünnepi 
beszédek elhangzása után keresetlen 
szavak kíséretében átnyújtotta az ünne
peiteknek a Makovics Jenő helybeli 
festőművész által mesterien elkészített, 
gyönyörű kiállítású díszokleveleket. — 
Elsőnek id. Rárósy Gyula mondott há
lás köszönetét a nagy megtiszteltetésért, 
megható köszönő beszéde könnyeket 
csalt ki a jelenvoltak szeméből. Utána 
Dr. Sándor János kanonok plébános 
emelkedett szólásra s mondott szívből 
jövő köszönetét előbb magyar, azután 
szlovák nyelven.— Ezután Márkus Lász 
ló, a Rimaszombati Polgárikör ügyvezető 
alelnöke, lapunk főszeikesztője, a Cseh
szlovákiai Magyar Társadalmi Egyesü
letek Szövetségének főtitkára a Szövet
ség és a helybeli Polgárikor nevében' 
meleghangon üdvözölte az érdemek el
ismerésére ünnepet ülő tag- és testvér- | 
egyesületet s a két ünnepeltet, ama kí
vánságának kifejezése mellett, hogy a 
Kath. Olvasóegylet áldásos hivatását 
továbbra is hiven teljesítse. — Majd 
felolvasták az időközben Jolsvára távo

zott Leniovszky András alapitó tag üd
vözlő sorait.

Az impozáns módon megnyilatkozott, 
a megbecsülő szeretet jegyében lefolyt 
díszközgyűlésbe a kath. olvasóegyleti 
énekkar többizben belekapcsolódott. — 
Az emelkedett hangulatban lefolyt dísz
közgyűlés sokáig emlékezetében fog ma
radni a megjelenteknek.

H ÍR E K
Május kincse.

Virágcsokorba 
borulnak a fák, 
madár-muzsika 
zendül a kertben: 
szivek ajtaja 
halkan kitárul 
s rajt’ a Szerelem  
titkon belebben.

Lelkek hárfáján 
érzés húrja peng, 
kebelek ágyán 
Vágy üli n ászá t; 
orgonavirág 
illatcsókjában  
Május tündére 
lengeti fátylát.
Tavasz rejtelmes, 
nesztelen csendjét 
a várakozások
sóhaja váltja : 
párját kereső 
tavaszi ember 
Május-kincsét 
boldogan várja ...

Szakszerű 
rakett húrozás 

és javítás

KERCSIK
szaküzletében.
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A köztársasági elnök születésnapját
a pozsonyi szlovák nemzeti színház tag
jainak szinielőadásával, Rimaszombatban 
f. hó 26-án és 27-én ünnepük meg a 
Tátra szálló nagytermében, a járási mű
velődési választmány védnöksége alatt. 
Jegyek elővételben : a könyvnyomda r. 
t. Tompa-téri fiókjánál.

Doktorráavatás. Szilassy Istvánt (Ri
maszombat) folyó hó 23-án avatták a 
jog- és államtudományok doktorává a 
prágai Károly-egyetemen.

Győry Dezső az írók hivatásáról. 
Az irók hivatása Középeurópában, — 
errői a mindig időszerű, de napjainkban 
különösen az érdeklődés előterében álló 
témáról tartotta meg folyó hó 21-én 
rádióelöadását Győry Dezső a pozsonyi 
stúdióból. Győry, aki verseiben a ki

sebbségi magyarság európai helyzet
érzését modern művészi formában szó
laltatja meg, csütörtöki rádióelőadásá
ban a középeurópai gondolat eszméit 
propagálta. Előadásának külön aktuali
tást kölcsönzött az a körülmény, hogy 
a szlovák irók kongresszusa, mely vár
hatólag ugyanezzel a problémával fog 
foglalkozni, folyó hó 23 án ül össze 
Trencsénteplicen.

Szülői bizottsági ülés. A helybeii 
állami elemi magyar leányiskola szülői 
bizottsága folyó hó 15-én délután 4 
órakor látogatott ülést tartott Dr. Kosi- 
ner Dezsőné elnöklete alatt. Több ki
sebb ügy elintézése után Dr. Kosiner 
Dezsőné orvosnő értékes és nagyon ta
nulságos előadást tartott „Védőoltások" 
cimen a megjelent szülők előtt, kiknek 
nevében Baráth Károlyné igazgatónő 
mondott köszönetét az előadónak nivós 
előadásáért.

Városi közgyűlés. Rimaszombat kép
viselőtestülete folyó május hó 25-én, 
hétfőn délután 4 órai kezdettel közgyű
lést tait, amelynek tárgysorozatán 51 
ügy szerepel.

Az evangélikus nők egyesületének 
közgyűlése. A szlovenszkói evang. nők 
egyesülete, a mely 12342 tagot számlál 
folyó hó 12-én Klenócon tartotta rendes 
közgyűlését. A közgyűlésre Szlovenszkó 
csaknem minden vidékéről megjelentek 
a helyi csoportok megbízottai, számsze
rűt  167-en. — A közgyűlést megelőző
leg isteni tisztelet volt az ev. templom
ban, szenibeszédet és imát mondott Dr. 
Argay György ev. lelkész, orgonáit Ki
csiny Pál, énekelt az ev. fiatalság egye
sületének énekkara, Helvigh Ede kar
nagy vezetése alatt. — A közgyűlés 
pont 9 órakor vette kezdetét a kultur- 
ház impozáns nagytermében. — A köz
gyűlést vezette az egyesületet megala
pító főelnöknő, Durik Zsuzsanna. Hála
adó ének és ima után az elnöknő lel
kes beszéddel nyitotta meg a közgyű
lést és azt határozatképesnek nyilvání
totta.— A tárgysorozat szerint Mudrony 
Mária főkönyvelőnő olvasta fel részletes 
jelentését, majd Helvigh Jolán főpénz- 
tárosnő ismertette az egyesület záró
számadását. Lupacova Olga a felügyelő 
bizottság elnöke adta elő jelentését. — 
A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel el
ismerését és köszönetét nyilvánította a 
tisztviselőknek és kérte őket, hogy to
vábbra is fogadják el megbízatásukat. 
— Az egyesületet Írásban üdvözölték 
Dr. V. Cobrda és Dr. St. Osusky ev. 
püspökök, szóval: a kishonti ev. espe- 
resség nevében Hanes Hugó esperes, a 
helybeli ev. egyház részéről Dr. Argay 
György ev. lelkész és. még sokan má
sok. — Több indítvány elintézése után 
a közgyűlés véget ért.

„Régi jú világ*1.
Ki ne emlegette volna valaha? És ki 

nem tudta meg egy kis utánjárás, köny
vekben való kutatás után, hogy bizony 
ez a régi jó világ — nem is volt olyan 
nagyon jó. A hire az igen, az jó, de ő 
maga?

A nőknek különösen nem volt nagyon 
jó ez a régi és sokat emlegetett, visz- 
szasirt világ. Se kényelem, se szabadság, 
se csillogás, szórakozás tekintetében 
nem nyújtott a régi jó világ sokat a 
nőknek.

Sport, rendszeres utazás, dicsőséget 
adó pályák, mind ismeretlen területek 
voltak a régi századok női előtt. A há
ziasszonyi munkakörre és a feleségi és 
anyai kötelességekre nevelték őket. Ker
tészkedtek, főztek, s ha háborús idők 
jártak, akkor a harcban lévő férj vagy 
atya helyett ők viselték gondját a gaz
daságnak is. Nem egy esetben olyan 
birtokoknak, melyek sok faluból, szán
tóföldből, szőlőből, malomból, sok jó
szágból álltak. Küzködtek a jobbágyok
kal, tiszttartókkal, udvari emberekkel és 
a saját gyermekeikkel. Nem egyszer a 
békés otthonukra törő ellenséggel.

A magyar történelem egyik legszíne
sebb kora, a XVI. század a pompás ma
gyar nőknek egész sorát tudja felmutat
ni, akik kitűnő háziasszonyok, jó fele
ségek, anyák és ha kellett, fegyvert fo
gó bátor várvédők is voltak, kik javaik 
és családjuk védelmében a rájukíörő el
lenséggel, törökkel, német zsoldosokkal 
is szembeszálltak.

Életük ott indult a szüleik mellett és 
rendszeresen ott folytatódott valamelyik

rokonasszony fészkében, ahol sok más 
urilánykával együtt, mintegy nevelőben 
voltak. Varrni, főzni, kertészkedni tanul
tak, no meg betűvetést, latin szót és 
néha egy kis muzsikát, citerapengetést 
is, meg éneklést, lovonülést, solymászást. 
A táncról r.em is szólva, mert azt tanú 
lás nélkül is megtanulták. S ugyancsak 
gyakorolták az arra való alkalmakkor, 
nevezetesen lakodalmak és farsangolás 
idején.

Farsang akkor is egyszer volt minden 
esztendőben, akárcsak manapság, hol 
kiadósabban, hol szükebb időre fogva. 
De lakodalom?! Az valahogy sűrűbben 
fordult elő. Az egy-egy várban össze
gyülekezett nemes kisasszony és nemes 
urfi nem hiába élt egymás közelében 
sok éven keresztül. Megkedvelte egy
mást, megszerette és a gyermeki évek 
pajtásai érzelmei után a szerelem fona
lán fűződtek össze. Ilyenkor pedig mit 
lehetett egyebet tenni, mint házasságot 
kötni. Állásra, kinevezésre, mint a mai 
világban, akkor nem kellett várni. Ha a 
szülők beleegyezlek a házasságba, akkor 
már jöhetett a pap és kezdődhetett a 
lakodalom. S utána az ifjú férj vitte az 
asszonyát haza, a saját várába, saját bir-1 
tokára. Igaz, hogy a gyors házasságkö
tések után nem mindig volt öröm az if
jú asszony élete. Sokszor nagyon is gyor
san belekeveredett az öröm keserű ize 
a mézeshetek boldogságába.

A fiatal férjnek hadba kellett vonulni, 
onnan pedig nem szaladhatott haza csak 
úgy hirtelen, mert megejtette a vágya
kozás szerelmes asszonya után. Várni 
kellett, mig elérkezett az aratás ideje, 
vagy hidegre fordult az idő, és szüne
telt a harc. Az akkori századok asszo

nyai bizony sokat voltak férj nélkül. S 
mert posta, telefon, gyorsvonat, meg au
tó még gondolatban sem volt, hát ugyan
csak próbára tevődött a türelmük. Néha 
bizony a szerelmük is. Az egyedüllétet 
aztán valamivel el kellett űzni. Pompás 
eszköz volt rá a munka.

Tavaszkor, nyáron és őszkor a kert 
volt a mentsvár, ahol a férje után bú
suló, vágyakozó asszony a türelmetlen
ségét levezethette. No, de voltak is ez 
időben olyan kertek Magyarországon, 
hogy a bennük termő tavaszi zöldségfé
lék és izes gyümölcsök hire még külső 
országokba is eljutott. A császári udvar 
asztalain igen gyakran pompázott magyar 
gyümölcs és főzelékféle. A magyar főúri 
asszonyok kedves kötelességüknek tar
tották, hogy termésük javából és a leg
korábbi érésből küldjenek a császárnak. 
Bécsbe, Prágába, nem egyszer Brüsszel
be is elkocogtak a magyar nemesasszo
nyok által küldött szekerek, hogy diny- 
nyét, zöldséget, jó bort vigyenek a csá
szári csaiád tagjainak. S a finom harap
nivaló mellé szives sorokat is mellékel
tek. Így Batthyányné Bánffy Kata — a 
szellemességéről híres nagyasszony — 
ugyancsak sűrűn levelezgetett a császár 
néval, 11. Miksa nejével, a spanyol Má
riával. Kata asszony gyümölcsöt küldöz
get a császárnénak, az meg oltóágakat 
Bánffy Katának. Ruhákban és sporttel
jesítményekben való versengés helyett a 
kertészkedés terén volt nagy versengés. 
Ki tud legkorábban szép gyümölcsöket 
termelni. S ki tudja a korai termést a 
leggyorsabban a császár elé juttatni. Mi 
a legendás Blue Bírd versenyautó szá
guldása és rekordteljesitménye ahhoz a 
győzelemhez, melyet egy-egy gyümölcs

csel megrakott szekérnek a császári ud
varba való befutása jelentett 1 A győztes 
nemesasszony igy elnyervén a „pályái", 
egy egész éven keresztül büszkélkedhe
tett sikerével. És büszkélkedett is. Meg
esik, hogy a Bécsbe inditott gyümölcs
vagy borküldemény nem történik csu
pán a „pálya" nyerés érdekében,hanem 
van annak kis érdekháttere is. Például 
Balassa Zsigmondné őkegyelme, mikor 
megözvegyül és a miskolciak kapálódz- 
ni kezdenek az ő asszonyi kormányzása 
ellen, akkor abban a viszálykodásban, 
mely közte és a városbeliek között ki
tört, Ferdinánd császár fiának, Miksának 
a pártfogását igyekszik megnyerni és 
hogy ne legyen száraz a pártfogás-ké
rés, felküld Bécsbe Miksának egy hor
dó fehérbort és egy hordó vörösbort, 
de olyant, amilyenhez hasonló illatos, 
felséges bort a bécsi udvarnál még nem 
ittak. A levél végén pedig azt Írja Ba- 
lassáné Miksának : „... én fenséged ér
dekében mindenre készen állok. Támo
gasson tehát tovább is kegyes sziveivel 
s ha bor kell, csak parancsoljon, én 
azonnal küldöm 1“ A kérésnek, azaz a 
bornak meg is volt a foganatja, Miksa 
felvilágosította atyját, Ferdinánd császárt, 
mégpedig olyképpen, hogy a miskolci
aknak a császár aztán meghagyja, hogy 
engedelmeskedjenek úrnőjüknek s ha
szontalan panaszokkal ne alkalmatlan
kodjanak Bécsben".

Ajándék-küldemények, levelek, kéré
sek elég gyakran érkeznek a magyar 
asszonyoktól a császári udvarhoz. Ők 
maguk azonban nem nagyon sűrűn for
dultak meg benne Először nem oly 
egyszerű a Bécsbe utazás a régi világ
ban, mint a mai, vasútvonalaktól ke-
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ÉPÍTŐKÖVEK 
a t e s t  m u n k a b í r á s á h o z
Csák jó hozzávaló 
lói lesz az eledel 
nek annyi táper- 
léke, amennyire a 
testnek szüksége 
van. Ehhez első  
sorban olyan zsi
radék kell, aminó 
a 100%-os, tiszta, 
könnyen emészthe
tő és tápláló Ceres.

ERŐSSÉ TEVŐ NÖVÉNYZSÍR

Pályázat .
A világháború rimaszombati hő

seinek emlékét megörökitő 
e m l é k m ű r e

nyilvános pályázat hirdettetik, 1936. 
november 30-tki határidővel.—
Az emlékmű kizárólag figurális 
szobormű — bronz szobor — le
het. A pályázaton bel- és külföldi 
művészek egyformán vehetnek részt. 
— Részletes feltételek megtudhatók 
az emlékbizottság ügyvezető el
nökénél, Sichert Károiynál Rima
szombatban.

Rimaszombat, 1936. május hó.
Az em lékbizottság.

Kényszerleszállást végzett egy vi
torlás német repülőgép. Áldozócsütör
tökön, déli egy óra körűi, a Daxner ka
s z á r n y a  melletti repülőtéren kényszerle
s z á l l á s t  végzett a 17/1 számú „D Urubu“ 
j e l z é s ű  motornélküli vitorlás sportrepü
l ő g é p ,  tneiy a déii órákban Budapesten 
s z á l l t  fel. — Városunk felett viharzó
n á b a  került s kénytelen volt leszállani.l 

A leszállás simán ment végbe. — A 
g é p e t  katonaság vette körül, majd meg
é r k e z e t t  a rendőrség s igazoltatták a re
p ü l ő g é p  egyetlen utasát, egy fiatal, 21 
é v e s  németországi fiatalembert. — El
m o n d o t t a ,  hogy Budapesten a vitorlás 
repülőgépek világversenyén vett részt 
s  ú t b a n  hazafelé viharba került s kény
t e l e n  volt ieszállani. — Miután iratai 
r e n d b e n  voltak, és semmi ok nem volt 
visszatartására, néhány nap múlva a sa-

reszlül-kasul hálózott modern időben. 
Férfiember még csak nekibátorodott a 
császár városáig. De asszonyféle jobban 
tette, ha nem is kísérelte meg. Bizony, 
még el is rabolhatták és eladhatták 
rabnőnek. De egyéb mindenféle bor- 
zasztóság is történhetett vele. A nagy 
otthonmaradásoknak azonban volt még 
egyéb oka is, nemcsak az óvatosság. A 
kis ruhatárral rendelkező modern nők 
vigasztalódhatnak, ha e másik okot ol
vassák. Az volt a másik ok, hogy a ma
gyar asszonyoknak nem igen volt pa
rádés felvonulásokhoz illő ruhájuk. Míg 
a többi országokban ugyancsak pávás- 
kodnak, cicomázzák magukat a nők, ad
dig a magyar nemesasszonyok szeré
nyen öltözködtek. Az 1563. évi koroná
zásra Ferdinand és Miksa királyok 
Batthyány Ferencz által felszólítják a 
magyar urakat, hogy hozzák el a koro
názási ünnnepségekre a feleségeiket. 
De Batthyány rögtön megfelel, hogy 
„Egész Magyarországon legföljebb négy 
főasszony akad, aki a koronázáson meg
jelenhetnék." Kettőnek a megjelenését 
szives előzékenységgel azonnal megígéri. 
Az egyik a saját felesége, a másik Ná- 
dasdy Tamásné. Az udvarnál való meg
jelenéshez fényes pompa kell és az a 
XVI ik század magyar asszonyainál hi
ányzott.

A régi magyar asszonyok része nem 
a szórakozás, pihenés volt, hanem a 
munka, gond és nem egyszer a harc. 
tcletük legnagyobb részét egy helyen 
töltötték. Sokat voltak egyedül. Mai vi
szonylatban nem voitak nagyon messze 
távollévő férjeiktől, de olyan nehezen 
tudtak vele érintkezni, tőlük hirt kapni, 
vagy nekik hirt küldeni, mintha világ
részek lettek volna közöttük.

játkezüleg szétszedett repülőgépét autón 
hazaszállittatja. — A kényszer leszállás 
színhelyén hatalmas lömeg verődött ösz- 
sze, úgy hogy katonaságot kellett a rend 
fenntartására kivezényelni. — A hatal
mas horogkereszttel ellátott sportrepü
lőgép Rimaszombatba való leszállása 
sok szóbeszédre adott alkalmat. Amint 
a csütörtökesti budapesti rádió sport
híreiből értesültünk, 116 Km-es utjával 
Dittmár Henrik darmstadti sportrepülő 
nyerte a budapesti verseny első diját.

KATHOL1KUS IMA KÖNYVEK mindenféle 
kivitelben kaphatók a Literatura könyvke
reskedésben Jánosi ucca 6.

A központi szociális biztositó inté
zet Prágában az alkalmazottak bizto
sításáról szóló törvény 147. paraprafusa 
szerint a késedelmi kamatok magassá
gát 5 5 százalékban állapította meg az 
esedékesség napjától kezdődőleg, tekin
tet nélkül arra, hogy a dijhátráiékra 
volt-e küldve intés, vagy sem. A szo
ciálisügyi minisztérium a pénzügymi
nisztériummal egyetérlve jóváhagyta 
ezen határozatot s a kerületi betegbiz
tosító intézetek 1936. április 1 tői a 
fenti magasságban fogják a késedelmi 
kamatokat számítani.

Nagyarányú letartóztatások csem
pészés miatt. A rozsnyói csendőrség 
váratlanul szigorú házkutatást tartott 
Varga István és Gáspár Lajos rozsnyói 
kereskedők lakásán és üzlethelyiségé
ben s hosszabb kihallgatás után mind
kettőjüket letartóztatva, beszállította őket 
a helybeli kerületi bíróság fogházába. 
Ugyanakkor kihallgatták Fuchs Józsefet 
is, akit azonban szabadiábra felyeztek, 
de szombaton mégis letartóztatták és Ri
maszombatba hozták. A csendőrség eze
ken kivül több lucskai egyént is letartóz
tatott. Csempészéssel hozták összefüggés
be a lucskaiak tömeges letartóztatását, 
mig a rozsnyóiak —- állítólag — a csem
pészek áldozatai. — A csendőrség to
vább folytatja az erélyes nyomozást s 
újabb letartóztatások várhatók.

H í r  S z l i á c s  g y ó g y fü rd ő rő l.
A jól berendezett Bristol—Tatra— 
Amália szállók üzemében jutányos 
pausálárak szép szobával, la. étlap
pal választott élelmezéssel, kúrtaxá- 
val, bazénfürdőkkel, kiszolgálással :
21 napra ....................... Kő 1100'—

Folyó hideg és melegvíz
zel ellátott szobával :

21 napra . . . . . .  Kő 1800'—
mindazon vendégeknek, akik május 
31-ig érkeznek. — Pünkösdi ünne 
pekre Weekend-pausál jutányos 
áron. — Kellemes szórakozások. — 
Koncert és jazz. — Szabadban par
kett. — Feltétlen megelégedés. — 
Ügyeljünk acimre: Bristol—Tatra— 
Amália üzemveze t ősége  vagy 
Strauss Gyula vendéglős Szliács- 
Fürdő.

Letartóztatott szélhámos. Egy jó
megjelenésű fiatalember az elmúlt hé
ten megjelent a Süss-féle rozsnyói rá
diókereskedésben s „Dr. ing. Aiois Bar- 
ták okr. sudca“ névjegyet adott át s a 
Drázus-utcában levő lakására rádiókat 
kért, hogy azokból választhasson. — A 
kereskedőnek előlegként 100 koronát 
adott át, aki gyanútlanul el is küldött 
három gépet. — A „járásbiró ur“ azon
ban, amint megkapta kipróbálás végett 
a rádiókat, autóba ült és a vidéken 
igyekezett a rádiókat elsütni potom ára
kért. Közben a kereskedő is megtudta, 
hogy ilyen nevű bíró Rozsnyón nin
csen és oda nem is helyeztek senkit. 
Amikor látta, hogy szélhámos karmai 
közé került, feljelentést tett a csendőr
ségen. Időközben az áljárásbirót két 
fiatalember Rozsnyó határában felös- 
merte, bekísérték a város főterére s a

legközelebbi rendörőrszemnek átadták. 
Kihallgatásakor kitűnt, hogy az illető 
Kamenecz József 21 éves csehországi 
fiatalember, aki nyomorával védekezett. 
Az eljárás megindult ellene.

A Polgárikör közgyűlése. A helybeli 
Polgárikör közgyűlését ma délután 3 
órakor tartja meg.

A nemzetközi autóigazolványok ki
adásának uj rendje. A Krajinsky Vest- 
nik legutóbbi száma közli a belügy
miniszter rendeletét, amely szerint ez
után az autók részére a nemzetközi 
igazolványokat a CsI. Autóklub állítja 
ki és azt a járási hivatal láttamozza. Az 
igazolvány kiállításának dija bélyegille
tékekkel együtt 55 korona.

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

Majális. A rimatamásfalvi önkéntes 
tüzoltóegyesület a jövő hó 1-én d. u. 2 
órai kezdettel a községháza előtti téren 
lefolyandó szertáravatási ünnepély után 
a volt menhely udvarán majálist rendez, 
melynek tiszta jövedelmét a felszerelés 
beszerezésére fordítják.

Evang. egyház folyó évben kisor
solt belső kölcsön részjegyszámai:
57 75 81 90 117 124 128 138 141
173 202 215 253 267 271 287 290 303
322 343 406 485 489 502 604 627 631
672 683 715 733 771 816 833 835 878
917 957 1032 1047 1063 1069 1118 1121 
1122 1151 1153 1162 1168 1173. Dara
bonként 50 koronával az egyház gond 
nokánál beválthatók.

Melczer Viktor gondnok.
Hangverseny Tornaiján. A gömöri 

ref. tanítóság énekkara Farkas Márton 
karnagy vezénylete mellett junius hó 1- 
én, piinkösd másodnapján Tornaiján, a 
„Fehérló" szálló nagytermében hangver
senyt rendez este 8 órai kezdettel. — 
A hangversenyen szerepelnek : az ének
kar több számmal, továbbá népdalokat 
ad elő cigányzenekisérettel Farkas Már
tonná, zongora szólót mutat be Smál 
Baba sajólénártfalai tanítónő, végül he
gedű szólót játszik Takács Zoltán tanító.

A rimaszécsi Iparoskör hangverse
nye. A rimaszécsi iparoskör, mely ki
váló elnökének, Mázik László esperes
plébánosnak vezetése mellett már oly 
sok sikert könyvelhet el, folyó hó 17-én 
a gömöri ref. tanítói énekkar közremű
ködésével nagysikerű hangversenyt ren
dezett. Az iparoskör nagytermét teljesen 
betöltő jelenlevők soraiban ott volt Ri- 
maszécs és vidékének dalkedvelő kö
zönsége. Az estély lefolyása úgy a kö
zönség, mint a szereplők részére felejt
hetetlenül kedves volt. A színpadon 
megjelenő énekkart Mázik László espe
resplébános ödvözölte az iparoskor ne
vében. Költői szárnyalásu beszédében a 
dal jelentőségéről, annak iéleknemesitő 
hatásáról szól s a közönség zugó tapsa 
mellett szeretettel köszönti a dal apos
tolait. A szivből fakadó üdvözlésre Si
mon Gábor tanitóegyesületi alelnök 
meghatottan válaszol s keresetlen sza
vakkal mond köszönetét a meleg fogad
tatásért. Különös őrömét fejezi ki afölött, 
hogy a megjelentek sorában itt látja Uram 
János tanfelügyelőt is. — Majd Stuben- 
dek Alajos helybeli r. kath. ig. tanító 
szól a dalos testvérekhez, lelkes, kedves 
szavakkal. Utána Boros László a rima
szécsi ref. énekkar pénztárnoka mond 
formás, szép köszöntőt s végül Boros 
Piroska, egy kis iskolásleány verses kö
szöntője és virágcsokra fejezi ki a szi- 
nes fogadtatást, melyért Farkas Márton 
karnagy mond köszönetét. Azután fel 
hangzik az énekkar jeligéje : zeng a dal... 
és jönnek sorra a nép- és műdaiok 
szebbnéi-szebb dallamai, melyeket áhi- 
taítal hallgat a hálás közönség. Különö
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100°jo ízlés, 100°!o minőség, 100°|o  választék I
jellemzi divatárúimat! i

Figyelmet érdemelnek férfi ing-különlegességeim , pullovereim Rj 
és príma minőségű fürdő-trikóim. j

Méret utáni úri öltönyeim jó hirneve mind jobban terjed. J 
Kérem kirakataim szives m egtekintését. -
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Kinő APOLLQ m ozgó
Szombaton és vasárnap, május 23-24-én 
egyedüli filmalkotás. Bátorság, amely min

dent feláldoz hazájáért:
Alattunk a pokol.

Szerdán, május 27-én gyönyörű bécsi film, 
amely mindenütt halhatatlan sikert aratott. 

Humor !:
Szeretnék húszéves lenni.

Csütörtökön, május 28-án idegrázó angol 
film hihetetlen bátorságról és romantikus 

szenzációs kalandok :
Bengal.

sen akkor fokozódik a zugó taps, mikor 
az énekkar Gáspár János helybeli ref. 
ig. tanítónak, a kiváló zeneszerzőnek 
darabjait veszi sorra. Fokozza a sikert 
Farkas Mártonná, aki czigányzeneki- 
séret mellett magyar dalokat adott elő 
tomboló sikerrel ; Takács Zoltán, aki 
hegedűszólójával, Jánosdeák Mátyás pe
dig előbb szavalatával, majd szólóéne
kével gyönyörködtették a közönséget. 
Csizy Kálmán mint szellemes konferansz 
szerzett derűs perceket. Kedves, meleg 
este volt.
♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

l g  választékáról, olcsó árairól
közismert ruharaktáramat

a vásárló közönség figyelmébe ajánlom.
GYULAI ISTVÁN

Rimaszombat, Masaryk-tér, Szoyka-ház.
Fiuöltönyök nagy választékban.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

A sajóvidéki gabonabotrány főtár
gyalása. Hatalmas érdeklődés mellett 
kezdte meg folyó hó 20 án a helybeli 
kerületi bíróság Vágássy-tanácsa Krax- 
ner Imre volt sajógömöri malomtulajdo
nos és társai bünperének főtárgyalását, 
mely három napot vesz igénybe. Olva
sóink előtt ösmeretes, hogy műit év jú
liusában a csendőrség letartóztatta Hil- 
lawoth Károly sajókirályii földbirtokost, 
Láng András bérlőt, továbbá Kraxner 
Imre leányát Lilit, férjezett Mücklnét, 
Reichmann Imrét és Zsiiincsár Mihályt, 
az agrár párt tornaijai szervezetének 
titkárát. — Néhány nap múlva köröző 
levél alapján a szökésben levő Kraxner 
Imrét is lefogta a rendőrség Pozsonyban, 
az egyik szállóban s vaiamennyiüket 
beszállították a helybeli kerületi bíróság 
fogházába. — Időközben Reichmann Im
rét és Zsiiincsár Mihályt óvadék nélkül, 
Kraxner Lilit 40.000 korona ellenében 
szabadlábra helyezték, úgy hogy a mos
tani főtárgyalásig csak Kraxner Imre és 
Hillawoth Károly maradt a vizsgálati 
fogságban. — A vád ellenük : hűtlen 
kezelés, csalás és okirathamisitás. — A 
letartóztatások a Dzevos pozsonyi ga
bonatársaság tornaijai raktárában fölfe
dezett szabálytalanságok miatt történtek, 
amennyiben kitűnt, hogy több mint 44 
vagon termény hiányzik a raktárból, 
amelynek értéke jóval meghaladja a 
755.000 koronát. — A szerdán megkez
dődött főtárgyaláson Kraxnert és leányát, 
továbbá Hillawoíhot Schalett Joachim 
dr. helybeli ügyvéd, Láng Andrást Fe
nyő dr. tornaijai, — Zsilincsárt Reinitz 
dr. tornaijai, mig Reichmannt Zlattner 
Oszkár dr. kassai ügyvédek védik, a 
károsult gabonatársaságot Fazekas dr. 
tornaijai ügyvéd képviseli. — Az első 
napon a biróság elnöke ismertette a 
vádiratot és a vádlottakat hallgatta ki. 
Pénteken a 23 tanút hallgatta ki a bi
róság, valószínűleg szombaton befejező
dik a főtárgyai ás, melynek ítéletét csak 
jövő vasárnapi számunkban közölhetjük.

Január 1 évei megkezdik a hitelek 
nyilvántartását. A kormány a banktör
vény alapján kiadott rendeletével, mint 
ismeretes, elrendelte a 100.000 koronát 
meghaladó összegű kereskedelmi hitelek 
nyilvántartását. A rendelet végrehajtási 
utasításának tervezetét a legutóbbi mi
nisztertanács jóváhagyta s a végrehaj
tási rendelet rövidesen megjelenik. A 
végrehajtási utasítás szerint a kereske
delmi hitelek nyilvántartásának fölfek
tetése julius 1 vagy január 1, ami a 
gyakorlatban annyit jelent, hogy a hi
telnyilvántartás 1937 január l-ével kez
dődik meg.
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Filmszínház. F. hó 23 24-én az „Alat
tunk a pokol" c. film kerül bemutatásra, 
mely a világháború legizgalmasabb ten
geri csatáinak egyik kiragadott drámai 
jelenetekkel telitett történetet tár elénk, 
mely egy buvárhajóban lepereg. Ember- 
fölötti küzdelmek, haláltmegvetö bátor
sággal párosuló epizódok fokozzák a fi
gyelmet. Róbert Montgomery, Magde 
Evans, Róbert Young hőstettei felejthe
tetlenek.

Május 27-én bájos bécsi film kerül 
előadásra „Szeretnék húszéves lenni". 
Az idősebb báró Frantenegg orvosa ta
nácsára fiatalítja magát, mert másként 
nem tudja Ciliit meghódítani. Közben 
hazaérkezik a fia, a társaság azt hiszi, 
hogy a fiatalított báróval van dolga, 
amiből fatális helyzetek állnak elő s 
csak a végén derül ki az igazság. Fő 
szereplők Hermán Thimig (kettős sze
repben^ Liáné Haid, Hans Moser, Leó 
Slezák stb.

Május 28-án a „Bengal" cimü angol 
film kerül lepergésre, mely egy maláji 
félszigeten fekvő dzsungel vadállatainak 
életéből hoz eddig nem látott felvétele
ket, melyek a kiváló állatszeliditő Har- 
ry Schenck vezetése alatti expedíció 
alkalmával készültek s melyek ideg- 
feszitő képek egész sorozatát mutatják 
be. Az expedíciókban 1800 ember, 125 
fánt, 64 kocsi és 12 felvevőgép vett 
részt.

Izgalmas autóüldözés. Érthető feltű
nést keltett Rozsnyón egy izgalmas 
autóüldözés. Csehszlovák fináncok egy 
autót üldöztek, amely vámvizsgálat nél
kül robogott át a magyar-csehszlovák 
határon. — Az autót a fináncok motor- 
kerékpáron, papucsban, nadrágban és 
ingben egész Rozsnyóig üldözték, de 
nem tudták elfogni. Miután Rozsnyón 
nyoma veszett az autónak, a fináncok 
abbahagyták az üldözést és jelentést 
tettek a csendőrségen, amely erélyes 
nyomozást vezetett be a titokzatos autó 
felderítésére.

Vissza kell adni a községek
nek a községi pótadók besze

dési jogát.
Komoly, fontos ügye a közsé 

geknek a pótadók beszedésének 
kérdése. És a városok vezetői még
sem foglalkoznak azzal jelentősé
gének arányában.

A községek javarésze ma már 
annyira eladósodott, hogy az amor
tizációk megfizetésére sem képes. 
Ezen kivül a személyi kiadások 
előteremtése is igen sok helyen 
csak nagy késedelmekkel és súlyos 
nehézségek árán sikerül.

Ilyen körülmények között termé
szetesen gondolni sem lehet a köz
ségek fejlesztésére, a közegészség- 
ügyi és szociális helyzetének meg
javítására. Illetve arra, hogy a köz
ségek fedezzék az ilyen elsőrendű 
célt szolgáló kiadásokat.

Kétségtelenül megállapítható te
hát, hogy a községek helyzete tart
hatatlan. Ma már az illetékes he
lyeken is tisztában vannak ezzel a 
lesújtó ténnyel. És még mindig 
nem jutottunk előbbre abba az 
irányba, amely a segítés felé vezet.

A lehetetlen állapot megállapítá
sánál és ismételgetésénél tartunk. 
Pedig már nemcsak a bajok forrá
sát, hanem a segítés módját is fel
ismerték.

A község elszegényedésében és 
eladósodásában ugyanis a lakosság 
fizetőképességének leromlásán túl 
jelentős része van annak az intéz
kedésnek, amely a községi pótadók 
behajtását kivette a községek ha
tásköréből. Ezzel egy számottevő 
jövedelmi forrástól fosztották meg 
a községeket.

Ma az a gyakorlat, hogy a köz
ségi pótadót az állami adóval 
együtt hajtják be. A befolyt adó
ból bizonyos összeget juttatnak a 
községeknek. A községeket megil
lető összeget azonban a pénzügyi 
hatóságok nem fizetik ki teljes 
egészében. Különben is a lakosság 
szívesebben fizeti a községi pót
adót, mint az államit. így a köz
ségek saját hatáskörükben ered
ményesebben tudnák behajtani pót
adó követelésüket.

Ebből egyenesen következik az 
a megoldás, hegy a községi pót
adók beszedését ismét vissza kell 
utalni a községek hatáskörébe. Eb
ben az esetben a községek bevé
tele jelentékenyen emelkedne, ami 
maga után vonná a nyomasztó 
adósságok kifizetésén kivül a köz
munkák, építkezések keresztülveze- 
tését. Így csökkenne a munkanél
küliség, emelkedne a lakosság ke
resete, ami a helyzet javulásához 
vezetne el.

Ennek a kérdésnek a felvetését 
az tette időszerűvé, hogy a képvi
selőház költségvetési albizottsága 
ismét foglalkozott ezzel az üggyel. 
Még állásfoglalásra nem került sor.

A közel jövőben napirendre tű 
zik ezt a problémát és csak akkor 
hoznak döntést. Kívánatos lenne 
tehát, ha a városok és községek 
vezetői időveszteség nélkül ankétre 
jönnének össze, amelyen küldött
ség menesztését határoznák el, 
hogy annak tagjai a költségvetési 
bizottság és a behívott szakértők
nél a szóbanforgó ügy kedvező 
elintézése érdekében interveniálja
nak.

Színház.
Már elöljáróban nagy sajnálattal kell 

megállapítanunk, hogy bár a szintr.űiro- 
dalom legjobb termékei, az idei slágerek 
legjobbjai a legkitűnőbb előadásokban 
kerültek bemutatásra, a színházterem 
estéről-estére kongott az ürességtől, el
tekintve egy-két félháztól, amikor fel
feléledt reménykedésünk hervadó virága, 
hogy másnap azután az ujabbi részvét
lenség derében megint csak lekókadjon,

Nem ámítjuk magunkat, — a mai 
nehéz viszonyok ismeretében, — a va
lódi helyzettel ellenkező rózsás képek 
festésével, mert jól tudjuk, hogy a 
helyzetkép nemcsak nálunk, de máshol 
is végtelenül szomorú, sötét. Tudjuk, 
hogy az életterhek fokozottan nehezed
nek a váltakra s a megélhetés gondjai 
hatványozott mértékben emelkedtek. Ha 
azonban figyelő szemünket kutatóan 
illesztjük az okok kifürkészésére, nagy 
megdöbbenéssel és őszinte sajnálattal 
azt kell megállapítanunk, hogy a szín
házba nemjárás, a magyar szinikultura 
iránti kötelesség nem teljesítés főleg a 
minden téren mindinkább megnyilvánuló 
közönynek tudható be, mert sokan, na
gyon sokan vannak azok, akiknek, hála 
Isten, telne színházra, jutna a magyar 
színészet támogatására és mégis merő 
nemtörődömségből, e fontos kulturügy 
iránti nem érdeklődésből, vagy talán 
egy kis kényelemszeretetből egyenesen 
kerülik a színházat.

Értsék meg végre ezek a távolmara
dók, hogy nem lehet, nem szabad, hogy 
a magyar műveltség, a magyar ige hir
detői elmerüljenek, elpusztuljanak a 
körülöttük tátongó közöny fertőjében, 
elhallgasson a magyar szó és rommá 
legyen nemzeti kultúránk várának egyik 
legerősebb védőbástyája.

Szólaljon meg a kebelekben a ma
gyar lelkiismeret csodákat tevő szava. 
Teljesítse mindenki a színészet párt
fogó támogatásával is nemzeti köteles
ségét, mert bizony-bizony mondom : úgy 
segít meg az Isten minket, ahogyan mi 
is segítünk magunkon s nem válunk 
tétovázókká akkor, amikor szini kultú

ránk fennmaradásáért kulturmagyarok- 
hoz illő tettrekészséggel cselekednünk 
kell.

Úgyszólván egy hétről van már csak 
szó. Azalatt az operettegyüttes a jobb- 
nál-jobb, ujabbnál-ujabb darabokat mu
tatja be. Amilyen kiváló a prózai együt
tes, ugyanolyan kiváló erőkből áll az 
operett ensemble is. A vérbeli művész- 
erőkből álló társulat sok lelki gyönyö
rűséget nyújtását a közönségnek hono
rálni kell: a még hátralevő estéket a 
pártfogás hatványozott mérvben való 
megnyilvánulásával tegyük számukra és
számunkra is feledhetetlenné. ,m l.

*

Május 16 és 17-én, szombat és va
sárnap este az „Érettségi" vígjáték, hét
főn az „Egy asszony hazudik" színmű, 
kedden, szerdán a „Házasság", csütör
tökön, pénteken pedig a „Méltóságos 
asszony" vígjáték került színre.

Minden egyes előadást a szereplők 
valamennyiének a valóság érzékeltetésé
ben kifogástalan játéka s a gondos ren
dezés jellemezte. A művészet varázslatos 
erejével, kiváló tudással rajzolta meg 
mindegyikük szerepbeli figuráját. Amit 
igy elénk tártak, az maga az igazi ter
mészetesség volt. Komoly kifogásolni 
valónk nem lehet, csak dicsérni tudjuk 
őket s elismerésünknek adhatunk csu 
pán kifejezést a nyújtott szépségek fölött. 
A fel-felzugó tapsorkánokat bizony va
lamennyien megérdemelték. Ilyen nagy
szerűen összeállított, válogatott erőkből 
álló prózai együttest régen láttunk Ri
maszombatban. Neveket említsünk ? Ta
lán S. Jánossy Terkát, Bánky Babát. T. 
Némethy Rózsit, Somogyi Károlyt, a 
rendezésben is kiválóan ügyes Sereghyt, 
Turóczyt, B álintot, Némethyt és a többit? 
Fölösleges. Együttesen nyújtjuk át mind- 
annyiuknak az elismerés koszorúját. 
Megérdemlik. Hogy mennyire érdemlik 
meg, tudja jól a közönségnek az a lel
kes kis csapata, amely estéről-estére vö
rösre tapsolta tenyerét a művészet lát
tára, aki pedig eddig távol maradt: 
siessen s pótolja az elmulasztottakat, 
mert gyönyörűség, amit játékukkal kel
tenek ezek a művészemberek s a gyö
nyör élvezete széppé teszi az életet.

A színházi iroda hirei:
Szombaton este a „Budapest—Wien" 

operettslágerrel nyitja meg szezonját az 
operett együttes. A ragyogó operett az 
ezidei szezón legnagyobb slágere. — A 
„Budapest—Wien" vasárnap is műso
ron van.

Hétfőn este amerikai rendszerű elő 
adás keretében kerül színre a háborús 
évek legnagyobb operettsikere : „Pillan
gó főhadnagy." — Erre az előadásra 
ketten jöhetnek egy jeggyel.

Kedden és szerdán nincs előadás.
Csütörtökön este a „Marica grófnő", 

Kálmán Imre gyönyörű muzsikáju ope 
rettje kerül színre.

Pénteken Ábrahám Pál nagy sikert 
aratott operettje : „Az utolsó Verebély- 
lány" van műsoron, mérsékelt hely
árakkal.

Szombaton és vasárnap operettsláger 
újdonság bemutató : „A bécsi tavasz."

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

Ragyolci TC-TMSC 4:2 (1:1). Bíró: 
Lakatos. — A győztes csapat az első 
félidőben széteső, szürke játékot muta
tott. Ekkor a TMSC határozott fölény
ben volt s jóval veszélyesebben táma
dott mint ellenfele. A második félidőben, 
amikor az RTC megszerezte a vezetést, 
egyre jobban kidomborodott a csapat 
játékkészsége, tetszetős akciókat muta
tott s végül Is megérdemelten nyerte a 
mérkőzést. A csapat kimagaslóan leg
jobbjai : Tóth kapus, Hódul hátvéd, 
Lakatos fedezet, Mihók is sokat fejlő
dött. — A TMSC-ből csak a két Mol
nár vált ki. Kresnye sokat reklamál. 
Góllövők Futó (2), Princ, Mihók, illetve 
Ternák és Longauer (11-ből). — Biró 
objektív és jó volt.

SK Slovan—SK Handlova 1:1. Biró: 
Lakota. — Ezen mérkőzést ugyancsak 
a tamásfali pályán játszották le. A hand- 
lovai csapat többet volt frontban, de a 
Slovan védelme, különösen Kojnok és

Petrus jól működtek. A Slovanból, em
lítetteken kivül, kivált Matyko.

Tornaijai SC—RÁC 3:2. — A RÁC
Tornaiján játszotta utolsó bajnoki mér
kőzését, amelyen nagy balszerencse ül
dözte. Legalább egy pontot feltétlenül 
megérdemelt volna.

RME—ASC 0:0. — Biró: Szabó. — 
Áldozócsütörtökön lejátszott, rendkívül 
alacsony színvonalú mérkőzés. A RME 
csatár- és fedezetsora bosszantóan rosz- 
szul játszott.

FTC II.—PSC 3:1.  Bajnoki mérkő
zés Füleken.

A RME vasárnap játsza utolsó, elma
radt bajnoki mérkőzését a Füleki TC II. 
ellen. Tekintve az FTC II. kitűnő ösz- 
szeállitását, érdekes küzdelemre van ki
látás. Kezdete d. u. 5 órakor.

A Slovan ugyanezen napon d. e. fél 
11-kor játszik a helybeli sporttelepen a 
Breznói SK ellen. A kimenetel Slovan 
győzelmet sejtet.

TMSC LAFC 1:0. A CSAF-MLSZ 
megsemmisítette a középkerület azon 
határozatát, mellyel elrendelte jelzett 
mérkőzés újrajátszását s megerősítette 
a zöld gyepen elért eredményt.

A Ragyolczi TC felebbezését a nem
régiben botrányos körülmények között 
lejátszott RME—RTC mérkőzés hitele
sítése ellen elutasították s a mérkőzést a 
RME javára 4 :0  arányban hitelesítették. 
Ezen határozat jelenti, hogy a kerületi 
bajnok a LAFC lett az RTC előtt egy 
ponttal, feltéve, ha az RTC felebbezése 
alapján meg nem másítják a határo
zatot.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

N Y I L T T É R . * )  

Nyilatkozat.
Lali Sanyi cigányprimás eddig elég

tételt nem mert adni, ezen nem is cso
dálkozom, miután egy nagy mesterrel 
egy kis inas nem szállhat szembe.

Illés Béla,
a cigányprímások nagymestere.

*)E rovat alatt közlőitekért nem vállal f e l e 
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

In te rn á taa l egybekötött
német tannyelvű polgári leányiskola 

Spiáská Nová Vesen (Iglón).
Felvétetnek leányok felekezeti különb

ség nélkül. Eltartási dij havi 300 korona. 
Prospektussal és mindennemű felvilá
gosítással mindenkor szívesen szolgál az 

Evang. Polgári Leányiskola 
Igazgatósága, Sp. Nová Vés.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé

get, hogy Rimaszombatban Vasút utca 
1. sz. a. (Andrási féle házban)

tej csarnokot
nyitottam, hol naponta friss reggeli és 
esteli tej, úgyszintén friss vaj, vala
mint kenyér és pék-sütemény kapható.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok teljes tisztetettel:

C S E H  EM MA .

ELADÓ
eoy Mszárnyas yasajtó.

C ím  a  k ia d ó h iv a ta lb a n .

Rimaszombat, 1936. Nyomatott K&baly K á ro ly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


