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Sokfelé szétszóródott, szórakozott 
lelkek csak támolyognak a világon 
s nem birják erejüket központosí
tani, nem bírnak nagy dolgokat 
végbevinni. Bennük csak a tucat- 
ember százfelé tekintő szeme vil
lan fel, majd jobbra, majd balra 
sodorja őket az érdeklődés, leg
többször azt sem tudják, hogy mi
hez fogjanak? Jó volna tán ez, de 
tán mégis amazt kellene tenni! 
Nehéz elhatározni, mert üres a lé
lek s a meddig nincsen telítve, ad
dig csak szálldos ide-oda, mint a 
szél szárnyára jutott pehely, vagy 
legfölebb a mai nap virágai után 
repdes, mint a színes, tarkaszárnyu 
lepke.

Csendesedjetek le, mielőtt vala
mi komoly, nagy dologba akartok 
fogni; készítsetek mélységes csen
det a lelketekben. Az élet bizony 
leginkább zajos vásár; ennek a 
zajos vásárnak lármás, profán pia
caira nem száll szívesen a lélek. 
Csendre van szükség, csendre az 
örökös perpatvarba, csend a nyug
talan, csapongó, földies, önmagát 
gyötrő gondolatok közé, amelyek 
hazugok, álnoksággal és tettetéssel, 
sokszor gyávasággal telve valami 
nagyképü komédiának cseppet sem 
őszinte és igaz kapkodásai.

A kapkodások helyett össze kell 
szednie magát a léleknek s ész
szerű alázatban kell számot vetnie 
önmagában teremtőjével. Ebben a 
belső összeszedettségben érzi a 
lélek, hogy otthon van és igy kez
denek szárnyai nőni a léleknek.

így fog a lélek erőre kapni. Meg
feledkezik arról, ami külső, lármás 
és profán, de kezdi megérteni és 
megérezni : miben áll a valódi ér
ték, amiért érdemes az embernek 
egész élete munkáját áldozni. El
felejti a külső báj színeit és csil
logását, mindinkább áthatja öt a 
lelki szépség s mélység, belső 
édesség és áttetszőség. Ez az igaz 
léleknek rátalálása Istenre, az igaz
ság lelkére, ez az Isten térfoglalá
sa őbenne. Ha pedig ezt a térfog
lalást és isteni színváltozást öntu
datra hozza már a lélek, akkor 
átéli a maga értékes tartalmát az 
erény erejében.

Ilyesféle változás ment végbe az 
első pünkösd ünnepén, kétezred év 
előtt annak a százhúsz embernek 
lelkében, akik évekig jártak a 
Megváltó nyomában, beszéltek vele, 
tanítását hallgatták. Azután kinos 
halálán megrendülve, elszéledtek 
és csak a feltámadás hite bírta 
őket újra talpra állítani és a Mes

ter megjelenése öntött lelket belé
jük és belátták, hogy egészen más 
az a nagy világmü, amit a Meg
váltó rájuk akar bízni.

De még itt van néha, hol az 
emmausi utón, hol az összegyűlő; 
helyek zárt szobáiban, hol a ge- 
nezáreti tó partján, még tanít és 
célzást tesz arra, hogy miért kellett 
mindennek igy történnie.

Már elkészíti őket arra, hogy 
végleg elhagyja őket, hogy ma
gukra maradnak és mesterük se
gítsége nélkül kell a nagy müvet 
folytatniok, de megígéri nekik a 
Szentlélek elküldését.

Meg is jött az pünkösd ünnepén 
s a Reá várakozók elnyerték az 
igazság lelkét.

Nem szükséges erre semmiféle 
szépenszóló emberi ékesszólás bi
zonyságát idézni. Elég hivatkozni 
arra, a mi történt. Beszélni kezde
nek lelkesen és hozzájuk áll 3000 
lélek az napon.

És a nagy mű folytatódik tovább 
kétezer esztendő óta.

Az igazság lelkének belső küsz
ködése vonaglig végig a nagy mű
vön azóta. Nem pusztul el a nagy 
mű sem a fáradságba, sem üldö
zésbe, sem a pártoskodásokba és 
szakadásokba, amelyek néha szá
zadokig marcangolták.

Nem pusztul el a legnehezebbe 
sem, amikor a gazdagság és fény 
világi hiúságának pompája kisér
tette meg. Ott is megtalálta előbb- 
utóbb azt az utat, amely a szegény 
nép szivéhez vezette vissza.

Az igazság pünkösdi lelkét adta 
valóban a nagy mű alkotója ebbe 
a kétezeréves műbe és az igazság 
lelke ott a lelkek mélyén tud 
csendben elmerülve magábaszállva 
dolgozni az emberek belső javára.

X.

A városi képviselőtestület májusi 
közgyűlése az erősen közeledő nyári 
vakáció jegyében pergett le. A város
atyák csak nagy késés után gyűltek 
össze határozatképes számban, igy is 
csak a mozgósított alkalmi küldöncök 
kapacitáiására. Többen közülük olyany- 
nyira komolyan fogták föl vállalt tisz
tüket, hogy elegendőnek tartották az 
ülés vége felé beszállingózni a terembe, 
ekként felváltva azon nem keveseket, 
akik hat óra tájban, tekintet nélkül a 
napirend fontosságára, egyszerűen fa
képnél szokták hagyni a város parla
mentjét.

Az ülés elején dr. Eszenyi Gyula vá- 
rosbiró mutatta be a kabinetiroda leve
lét, amelyben a köztársasági elnök dísz
polgárrá választásának tudomásul véte
léről értesíti a várost, jelezve, hogy a 
díszoklevél átadása alkalmával tisztelgő 
városi deputáció fogadtatása az elnök

szlovenszkói tartózkodásának ideje alatt 
fog megtörténni.

Illetőségi, adó, vizdij, szemétfuvar és 
bérleti ügyek sablónszerü elintézése után 
a Polgárikör és a Kath. Olvasóegylet 
együttes felebbezésének tárgyalására 
tértek át. A két egyesület családi ösz- 
szejöveteleit a városházi bürokrácia, da
cára annak, hogy azok belépő s egyéb 
dij mentesek és rendőrhatósági enge
délyt, mint a tagok szórakozási alkal
mai, nem is igényelnek, vigalomnak 
minősítette s estélyenkint 15 korona 
vigalmi adóval rótta meg, ami ellen 
azok fellebbezéssel éltek. Anélkül, hogy 
a felebbezést a referens ismertette vol
na, hogy a városatyák kellő tájékozást 
szerezhessenek az ügyben, a városbiró 
szavazásra tette fel a kérdést s a köz
gyűlés 17 szavazattal 6 ellenében meg
szavazta a 15 korona vigalmiadó sze
dését.

Több személyzeti, szegényintézeti és 
bérleszállitási ügy elintézése után a Ri
maszombatból elköltözött Benkó M klós 
tanácstag helyét töltötték be Kocsovszki 
Istvánnal, beválasztván őt egyben a 
szlovák tanonciskola felügyelőbizottsá
gába is.

Az évkönyv pontos és előírásszerű 
vezetéséről beszámoló városbirói jelen 
téssel kapcsolatban tudomásul vették, 
hogy az évkönyv-bizottság fénykép és 
okmánytárral bővitette ki a község kró
nikáját. — A teljesen elhanyagolt álla
potban levő Rimaszombat—Zeherje kö
zötti dülőut kiépítéséhez, amelynek költ
ségeit a járási technikai ügyosztály 
160.000 koronára preliminálta, a köz
gyűlés 1000 koronát szavazott meg se
gély cimén. Az ügy érdeméhez tartozik 
annak megemlitése, hogy az 1600 mé
ter hosszú útból 500 méter Rimaszom
bat, 1100 méter pedig Zeherje határába 
esik.

A helypénzszedéssel megbízott városi 
alkalmazottak fizetésemelésére vonat
kozó tanácsi javaslatot, amely 2990 ko
rona uj tehervállalást jelent, egyhangú
lag megszavazták, úgyszintén az Uj- és 
Menhely-utcák közötti uj utca nyitását 
is, elhatározva ezzel kapcsolatban a 
Klein-féle fatelep bérletének felmondá
sát. — Elfogadták a körzeti polg. iskola 
építésére vonatkozó városbirói jelentést 
is, a kombinációba került Kispásttéri, 
Okolicsányi és Gabonapiac-féle telkek 
megszerzését illetőleg s felhatalmazták 
az elöljáróságot a további intézkedések 
megtételével s a Pokorágyi átjárónál 
lévő Koszka-féle telek megvételére vo
natkozó tárgyalások lebonyolításával. 
Az üggyel kapcsolatban Telek A. Sán
dor intézkedést kért a munkásbiztositó 
székház-épitésének sürgetése érdekében, 
miután a város már két éve, hogy in
gyen telket szavazott meg s az építke
zés mégis egyre késik.

Elvben megszavazták az államsegél
lyel építendő húsz kislakásos (szoba, 
konyha) városi bérház és a vezető jegy
ző lakásául szolgáló tisztviselői épület 
létesítésére vonatkozó tanácsi javaslatot, 
viszont a Gabonapiac parcellázását cél
zó Majoros-féle propoziciót a pénzügyi 
bizottság véleményezése folytán egy
hangúlag elvetették.

Nagy izgalmat keltett a városbirónak a 
Sztredo-ra vonatkozó referátuma. A cég, 
a kamattörvényre hivatkozással, a szer
ződésileg kikötött bérösszeg redukálását 
kérte ugyanis a várostól s csak hosszas

levelezgetés után fizette meg a legutóbb 
esedékessé vált félévi részletet. A köz
gyűlés tudomásul vette a tanács ez 
ügyben tett intézkedéseit, kimondva, 
hogy a szerződésben biztosított jogaiból 
nem enged.

A Jánosi- és Stefanik-utcák bukkanói
nak megszüntetéséhez szükséges hozzá
járulási összegeket egyhangúlag sza
vazta meg a közgyűlés, áttérve ezután 
a Siposs-féle felebbezés tárgyalására, 
amelyet Siposs József és társai az Uj- 
utca vízvezetéki és csatornázási mun
kálataira kiirt pályázat miatt nyújtottak 
be. A közszállitásoknál előirt bánat
pénzek bekövetelése nélkül lebonyolí
tott pályázat elintézését a közgyűlés 
hosszas disputa után tudomásul vette, 
elutasította a felebbezést és kimondotta, 
hogy a kivitellel Dubrovszky és társa 
céget megbízza, az ügy sürgősségére 
való tekintettel a munka azonnali meg
kezdését rendelve el, a felebbezésre 
való tekintet nélkül.

Az ülés végén Réthy István interpel
lálta a városbirót a Rimaszabályozás 
munkálatainak késedelmezése miatt. Az 
interpellációra dr. Eszenyi városbiró 
válaszolt s közölte, hogy az első sza
kaszra kiirt árlejtésben megtörtént a 
döntés s a munka megkezdésére most 
már biztos kilátások vannak.

A Polgárikor közgyűlése.
A fennállásának kilencvenedik eszten

dejét ez évben betöltő Rimaszombati 
Polgárikör a múlt vasárnap délután tar
totta rendes évi közgyűlését, Márkus 
László ügyvezető alelnök vezetésével.

Az ügyvezető alelnök megnyitó szavai 
után a Fejes János titkár által felolva
sott múlt évi közgyűlési jegyzőkönyvet 
észrevétel nélkül elfogadta és hitelesí
tette a közgyűlés, majd Perecz Samu 
tiszteletbeli tag felvilágosító hozzászó
lása és Sichert Károly s Koskó Lajos 
tagok felszólalása után a körnek a pénz
ügyi bizottság által felülvizsgált s a vá
lasztmány által elfogadásra ajánlott, Afar- 
tincsok Samu pénztárnok által felolvasott 
múlt évi zárszámadását, vagyonmérlegét 
s ez évi költségvetését egyhangúlag elfo
gadták.

Az elnökségnek a Kör múlt évi mű
ködéséről szóló, Fejes János titkár által 
előterjesztett, a Polgárikör belső életé
nek hü tükrét nyújtó, minden részletre 
kiterjedő, ékestollal megirt jelentését a 
közgyűlés, az abban foglalt javaslatokkal 
együtt egyhangúlag elfogadta és Sichert 
Károly indítványára az elnöségnek 
együttesen, de az elnökség mindenegyes 
tagjának külön is, az ügyek vezetésében 
tanúsított lelkiismeretes munkásságukért 
elismerést és köszönetét szavaztak, amit 
maga és tiszttársai nevében Márkus 
László ügyvezető alelnök köszönt meg 
a közgyűlésnek.

Az évi jelentésben foglalt javaslatok 
elfogadásával a közgyűlés kimondotta a 
többek között, hogy a kör kilencven
éves jubileumát ez évi augusztus hó 
15- és 16-án megünneplik s annak 
megrendezésével az elnökséget megbíz
ták.

Az évi jelentés elismerőleg emlékezett 
meg a kör tagjai által rendszerint a 
záróra keretein belül és minden belé
pődíj nélkül, az alapszabályok szem- 
előtt tartásával, tisztán a tagok s eset
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leges vendégeinek szórakoztatására be
vezetett, rendőrhatósági engedélyt nem 
szükséglő s igy vigalom jellegével nem 
biró, vigalmiadó alá igy nem is eső 
csütörtök-esti összejövetelek, a Kör 
belső életének felelevenítésére jótékony 
hatást gyakorló ezen kedves szórako
zási alkalmak sikere érdekében inten
ziven fáradhatatlanul tevékenykedő Vo- 
záry Samu háznagy, Remenyik Kálmán 
vigalmi bizottsági alelnök és a kedves 
nőigárda érdemeiről.

De annál rosszalóbban emlékezett 
meg az évi jelentés az évek óta tagdí
jakkal hátrálékos tagok késlekedő eljá
rásáról, aminek szomorú eredménye a 
zárszámadásban szereplő több mint 9000 
korona tagdíj hátrálék, amelynek legszi
gorúbb behajtása iránt az intézkedések 
megtörténnek. Ez a legrégibb, a kultu
rális munkásságban is számos sikert 
elkönyvelő, vezető és irányító szerepet 
vivő társadalmi egyesületünk annyit 
legalább is elvárhat tagjaitól, hogy évi 
csekély 30—35 korona tagdijaikat, ha 
részietekben is, de pontosan fizessék s 
ezzel a fenntartással járó kiadások fe
dezését megkönnyítsék.

A közgyűlésen kisorsolták az éven
ként erre esedékes tiz házépítési rész
jegyet és pedig ezúttal a következő 
számuakat : 17. 113. 150. 285. 297. 345. 
369. 394. 414. 422.

A kisorsolt részjegyek 1937 évi május 
24-ig a Kör pénztárnokánál névértékűk
ben kamatnélkül beválthatók. A kihú
zott, de a jelzett határnapig be nem 
váltott, vagy a tulajdonosok által a 
körnek jósággal visszaajándékozott rész
jegyek a Kör tulajdonába mennek át.

A közgyűlést bezáró szavaiban Már
kus László ügyvezető alelnök kérte a 
tagokat, hogy a Kört szeretettel láto
gassák, nemescélok elérésére irányuló 
hivatásának betöltésében igazi taghű
séggel támogassák s mindenben legye
nek a vezetőség segedelmére. A félre
értések és széthúzások szűnjenek meg. 
Társadalmi osztály és minden egyéb 
különbség nélkül ölelkezzék össze min
den tag az emberiességben, a társadal
mi élet virágzóvá kiépítésének munká
jában, mert csak igy lesz szebb, neme
sebb, tartalmasabb egész emberi éle
tünk is.

A közgyűlést az évente szokásos köz- 
vacsora követte.

Virágh László versei :

Tiéd e szonett.
Mikor szemednek volt még csillogása, 
s ajkadon nem virított a festék:
Abból a szép múltból hivlak Téged vissza, 
s oly jó Veled eltölteni egy estét.

Másé már halk, finom nevetésed, 
másnak simogatod vágyódva a haját, 
más issza be forró lihegésed, 
s eszedbe sem jut egy régi jó barát.

Pedig valamikor neki adtad a szépet, 
s arcát simogatva, ha szemedbe nézett, 
az örömtől, hogy sírtál, zokogtál.

Köszönöm Neked a múltat és e verset 
fogadd el tőlem : megérdemelted.
Hiszen valamikor Te sokkal többet adtál.

Öngyilkos.
Browningom az asztalomon hever 
s utolsó soraim irom e papíron, 
halott apám közelségét érzem. . .
. . .  nagyon forró a halántékom ;

beteges lázzal lüktet az agyam, 
homlokomra az ér vastagon kiül, 
a szivem is sietve dobog, 
érzi, hogy nemsokára kihűl;

hiába volt sok szép álmom, 
megcsaltak mind akiknek hittem, 
pedig az életet nagyon szerettem . . .

. . .  még is oly mély bennem az undor, 
hogy fásultan dobom el magam.
(Nem lüktet többé lázasan az agyam.)

Emlékezés.
Váratlanul ránktört az este, 
úgy szerettük egymást, hogy soha 
senki még nem szerette.

Perzselt az ajkad, szilajul égtünk, 
nem vettük észre a földieket, 
csak az égre néztünk.

Azóta sem csókolt senki úgy engem, 
azóta is minden borongós este,
Utánad vágytam. . .  csókodat kerestem.

Látszat és valóság:.
Irta: FOIep Kálmánná.

Nagyon régen volt. Az emberek há
ború után éltek. Mindenki egy kissé 
szabadosabban, romlottabban gondolko 
zott, hajszolta a gyönyört, a pillanat 
örömét. Mindent a szerelemtől vártak. 
Mindenki részes és vesztes volt a nagy, 
élet-halálra menő tűzijátékban. Mindenki 
el szerette volna feledni, minél előbb, 
azt a tüzes poklot, mindenki kereste a 
narkózist, ki testi, ki lelki bajára. Min
den kárpótlást a testi gyönyörűségtől 
vártak. Életet, megnyugvást! Tüzet a 
kihamvadt, lecsapolt erekbe, fényt, hitet 
a távolba révedő, kihalt csillagu szemek 
be, hajnalos mámor-rózsákat a fakó, 
elnyűtt arcokra... Uj aratást... Apró, 
gügyögő szivvirágok életbe futását... 
Kárpótlást a meghalt ezrekért!. Egy 
nagy, tobzódó virágos kert lett a nemrég 
még gyászos siralom völgyéből... Egy 
uj, bűnös paradicsomkert, ahol Ádám 
és Éva gyönyörű szerelmi kettőse ismét
lődött, szerte mindenfelé.

És ebben a káprázatos, tüzes, kaótikus 
világban élt egy csodálatosan fehér asz- 
szony. Külömb, jobb becsületesebb volt 
minden asszony társánál. Ez volt a bűne! 
Őszintébb, nőiesebb, ragyogóbb a töb
binél. Egy mélylelkü, tisztaszivü asz- 
szony; mintha egyéniségéből édes temp 
lomi illat szállana. Mert vannak és lesz
nek nők, akik szemük kristályos tiszta
ságával, arcuk sugaras derűjével s egész 
egyéniségük disztingvált nyugalmával 
a gótikus templomok Mária-alakjaként 
hatnak reánk. Az asszonyok, — akik 
már mélyen benne éltek a táncos, pezs- 
gős éjszakákban, — éppen ezt nem tud
ták néki megbocsátani. Rászórtak min
den gáncsot, hogy egyenlő legyen velük. 
Ne legyen kitetszőbb, fehérebb, hogy ne 
bolonditsa magába a hajnalt, az éjsza
kát... Egyáltalán, hogy ne legyen olyan 
szeretetreméltó. És ő csak imádkozott 
és várta haza az urát... És visszakapta! 
Éppen, egészségesen... Isteni ajándékké
pen... És százszor boldogabbak voltak, 
mint azelőtt. Erről a tiszta, szép asz- 
szonyról szól az alábbi igaz mese.

** *
Derült, virágos, biztos jóizlésse! be

rendezett úri otthon. Napsugaras, üveges 
verandán hosszuszőrii ölebecske lustál
kodik. A ház asszonya éppen a paradi
csomos üvegeit kötözi le. Meleg, csoda 
szép szeptemberi nap. Az udvar tele 
van a tenger virág pazar pompájával... 
A veranda előtt galambok játszadoznak.

Csengetnek. Az asszony maga nyit aj
tót. A lányt éppen az imént küldötte ki 
a mezőre. Nyájas szóval tessékeli be a 
látogatót, az urának egyik jó barátját.

— Jaj, de kedves Magától, hogy eljött! 
Az Uram úgyis egész két napra magamra 
hagyott. Sürgönyt kapott, beteg az édes 
anyja. Milyen jó, hogy jött, segit nekem 
agyon ütni az időt, azonnal végzek az 
üvegeimmel, s azután sakkozni fogunk,
— örvendezett az asszony.

A látogató középkorú, nagyon csinos, 
nagyon disztingvált ember. Palástolha 
tatlan zavarral küzdött a különös hely
zetben. Leült, kínosan mentegetődzött.

— Nem tudtam, hogy Béla elutazott. 
Engedjen meg, nagyságos asszonyom, 
talán legjobb lesz, ha távozom, nem za 
varom a munkáiban.

— A világért sem, — mosolygott az 
asszony. Igen hálás leszek, ha segit ne
kem elrakni az üvegeket a spájzban. 
Éppen nincs itthon a lány s igy egye
nesen reá vagyok utalva a maga segít
ségére.

— Amint parancsolja. Végtelen öröm
mel leszek a segítségére, ha megengedi.

Az asszony cigarettával kínálkozott, 
mindketten rágyújtottak. A férfi hamis
kásan mosolygott:

— Furcsa lenne, ha most valami nő- 
látogatót kapna. A világért sem hinné 
el, hogy most — miután Béla elutazott,
— én teljesen véletlenül vetődtem ide. 
Nem bántaná ez magát?

— Ilyesmire nem is gondoltam, — fe
leié az asszony s egy pici felhő borult 
szép, tiszta homlokára. — Nem hinné 
el? Hiszen ez lépten-nyomon előfordul
hat az életben. S maga csaknem min
dennapos vendége házunknak. Az uram 
legjobb, meghitt barátja.

— Hiszen igy van, igy igaz ! Mégis, 
ha most valaki reánk nyitná az ajtót, 
kínos arccal szeretne rögtön visszafor
dulni. Ez a tilost, viszályt, családi bot
rányt szimatoló vágy benne él a kis

város pszihológiájában. Különösen a nők 
körében. Végtelen szomorú, de jellem
ző, hogy igy van.

Alig beszélgettek pár percig, ismét 
csengettek. Az asszony kifutott. — Bi
zonyára a lány jött haza, — szólt oda 
a vendégnek.

— Ah ! Szervusz, szervusz ! — hallá 
benn a vendégférfi. És össze-vissza való 
csicsergések, csókok és nevetgélések 
közepette egyik barátnőjét vezette be a 
háziasszony. A nő, amint a férfit meg
látta, zavartan állott meg az ajtóban.

—- Ah ! zavarlak benneteket — és hú
zódozva nyújtott kezet az előtte hajlon
gó úriembernek.

— A világért sem. Sőt nagyon kedves, 
hogy jöttél, többen leszünk, jobban el
töltjük a délutánt. Tudod, az uram ma 
reggel a beteg édes anyjához utazott. 
Hollay pedig egész véletlenül vetődött 
ide s én nem engedtem el.

— Oh, én előttem ne szabadkozzál, 
édesem. Én nagyvárosi leány vagyok, 
liberálisan gondolkozom, örüljetek, hogy 
én toppantam ide. Mert bizony gonosz 
a világ s mindenben rosszat lát. De én, 
én felőlem egészen nyugodt lehetsz.... 
Nem kell magatokat feszélyeznetek.

(Püff!_ gondolá a vendégférfi és e
percben nem jó lett volna tudnia a 
vendégnőnek az ő gondolatát: hová kí
vánta őt, az egész liberális elméleteivel.)

A háziasszony nem jött zavarba. Is
merte a nőknek ezt a fajtáját, ezért is 
tartózkodik tőlük. Ismerte őket és tudta, 
hogy ezek előtt imponálni, tekintélyt 
tartani egy pici, szabad rutinnal lehet.

— Éppen ezért, kétszeresen örülök, 
hogy te jöttél ! Foglalj helyet, paran
csolj cigarettát?... Hollay,kérem, kínál
kozzon, ott van maga mellett, és ma — 
amint mondottam — mindenben a maga 
segítségére szorulok, — és egy édeset, 
egy hangosat kacagott.

A barátnő pedig ámultán csodálko
zott a fölényes kacagáson. Mi ez? Ilyen 
okos volna ez asszony, vagy ilyen romlott? 
Kacag, amikor szégyenkeznie kellene? 

** *
És amikor késő este Hollay hazaki- 

sérte, szentül meg volt győződve, hogy 
miután őt hazakisérte, visszatér az asz- 
szonyhoz, aki ekkor már a lánnyal jó
kedvűen számolta a ruhát a holnapi 
nagymosáshoz, miután a délután ebben 
akadályozva volt. Elolvasta a délutáni 
újságot és rögtön le is feküdt.

A barátnő ezalatt magára kapott egy 
bő, virágos kimonót. Fölháborodott ér
zésekkel rontott be az ura dolgozó 
szobájába.

— Képzeld, már Elzába sem lehet 
bízni. Képzeld, az ura nincs otthon és 
én teljesen egyedül találtam őt Hollay- 
val. A cseléd sem volt otthon. Egészen 
kettesben voltak !

— Hát hiszen, édesem, ebben igazán 
nincsen semmi 1 Elza korrekt, komoly 
nő. Hollay egy talpig becsületes úriem
ber. Nincs abban semmi, ha olyankor 
is felnéz az asszonyhoz, amikor a férj 
elutazott. Különben is üzlettársa és jó
barátja a férjnek ! Bizonyára, egészen 
bizonyosan nem is tudott róla, hogy a 
férj reggel váratlanul elutazott!

— Különös, még te is védelmezed az 
effajta asszonyokat! — tört ki a nőből 
az elfojtott indulat, az irigység, a félté
kenység, a gyarló, kis asszonyisága ösz- 
szes, gyönge fegyvere.

— Még te is, aki pedig megveted a 
könnyelmű nőket ! Legalább eddig igy 
mutattad. Úgy... úgy, csak védelmezd 
Elzát, én bizony félelmemben meghalnék, 
ha egy éjszakára magamra hagyna az 
uram!... Ő csak nem is busul miatta!

— Bizonyára bátrabb, öntudatosabb 
mint te, Mucus, ezért merte az ura 
egyedül hagyni.

— Mond, te ugy e sohasem hagynál 
engemet magamra éjszakára?

— Bizony én magammal vinnélek.
— És miért?
— Mert te félsz egyedül.
— Csak azért?! — duzzogott az asz- 

szony.
— Ezért! Nem elég?!
Hát nem féltenél, egy kissé engemet?.. 

Mondjuk, ha haza toppannál váratlanul 
és engemet úgy találnál, mint én Elzát?

— De hát, Istenem, hát hogy találtad 
te Elzát ? Hiszen úgy mondod, hogy 
beszélgettek és Elza a paradicsomot kö- 
tözgette. Hát édes, kis bolondom, van 
ebben valami elitélni való?... Szeretném, 
hogyha már egyszer komolyan gondol
kodnál. Ha kidobálnád a fejecskédből

mindazt a sok haszontalan lim lomot 
amit a felületes, olcsó kis regényekből 
raktároztál el oda. Jegyezd meg, amit 
most mondani fogok neked, nem szeret
ném, ha még egyszer reá kellene tér
nünk erre a témára, nekünk kettőnknek... 
Édesem, a helyzet, a hang, a férfi és a 
nő kettőse mindig a nő viselkedésétől 
függ. Ebben a nő a hangadó! Azzal is 
számot kell vetnünk, hogy jöhet idő, 
amikor nekem is hirtelen el kell utaznom. 
Akkor én egy erős, öntudatos lelkű, bá
tor asszonyt szeretnék itthon hagyni. 
Aki nem játéka a sorsnak, de ha kell, 
ő maga kormányozza a sorsát! Mucus- 
kám, az élet nem majális! És vannak 
igen komoly órái, amikre készen kel! 
lennünk. Vannak fájdalmak, csapások 
kisértések, csalódások, amikben erős és 
okos szívvel kell állani, mert hiszen mi 
lenne az élet szebbik, jobbik feléből, 
hogyha az asszony, egy szeretett, drága 
asszony, lábbal taposna minden szent, 
tiszta érzést, minden gyönyörű összekötő 
emléket, egy magára hagyott délután?! 
Mi az?! Te sírsz Mucus?.., Ne sirj, tu
dod, hogy ezt nem tudom nézni, a könny 
gyöngeség, a könny megadás, töröld le 
könnyeidet és mosolyogva, bátor, bizó 
arccal légy készen az élet harcára, amely 
nem kiméi meg senkit sem... Most, 
hogy a szived ilyen őszintén megnyílott 
előttem, szeretném, ha jól a szivedbe 
vésnéd a tőlem most hallottakat! Sze
retném, ha nem gondolkodnál ilyen 
alantas módon az erényről... A becsü
let igen nagy dolog! a legnagyobb kincs 
az életben ! De csakis végtelen nagy, 
életbevágó komoly bűnök vehetik el az 
embertől. Nem szabad tehát, — vétek, 
vele frivol játékot űzni. Szeretném hogy
ha komoly, öntudatos asszony lenne 
már belőled, aki ismeri, tudja a saját 
értékét s igy soha nem válik a férfiak 
puszta játékszerévé, aki tudja, vállalja a 
felelősséget a sok kincsért, kötelességért, 
ami reá van bízva !.. Itt van mindjárt 
a férj neve. Tisztán, mocsoktalanul kell 
megőrizni és tovább adni. Hanem ez 
azért nem jelenti azt, hogy egy asszony 
meg van fosztva teljesen az egyéni sza
badságától, szórakozásaitól. Nem ! Erről 
nincs, nem is lehet szó ilyen szigorú 
értelemben, különösen a mai túlhajtott 
női szépség kultusz mellett. Az utóbbi 
évek a külső női szépséget valóságos 
.piedeszíálra emelték. Itt vannak a szép
ségversenyek, a női külső szépség ver
senye és diadala. Amilyen eszméket és 
eszményeket pedig a kor ízlése oltárra 
emel : azért vállalnia kell a kornak a 
következményeket. A női szépség ekkora 
kultusza maga után vonja a férfiak bá
mulatát, hódolatát, a könnyű flörtöket. 
A szép, okos, bájos asszonyokkal való 
foglalkozás tehát még nem bűn, sem az 
egyik, sem a másik részről. Ez a mun
ka a férfiküzdelem nemes fűszere. Ke
dély és lélekfürdő, amire a mai nehéz 
életküzdelemhez szüksége van a férfiem
bernek... A világot tehát nem szabad 
piedesztáira emelni, sokszor az a világ 
egy pár roszszáju, irigy emberből áll csu
pán, akivel nem érdemes foglalkozni!.. 
Tudd meg, édesem, hogy amint nem a 
világ kedvéért vagyok tisztességes, be
csületes, azonképen a világ kedvéért 
le nem mondok semmi kedvtelésem
ről. Az a fontos tehát, hogy a saját 
lelki ismeretünkkel összhangban, bé
kében éljünk. A lelkiismeret a legbiz
tosabb biró... Még egyszer mondom, 
hogy ha Elza és Hollay jól érzik magu
kat egymás társaságában, mért ne szó
rakozhatnának együtt. Érős vértjük a 
nagy intelligenciájuk, nem féltem őket. 
Ha pedig, Édesem, két szivet nagy, szent, 
tőlük független érzések vezetnek össze, 
azok bizonyára vállalják is a kockáza
tot. Éhez pedig senkinek semmi köze.

— De legalább a cselédjét miért küld
te éppen ma a mezőre?

— Nézd, kedvesem, a véletlen nagy 
humorista, néha sokkal nagyobb dolgo
kat is produkál — mosolygott a férj.

— De tudod-e, az a Hollay olyan za
varban volt, amint én beléptem, hogy 
lehetséges akkor ez?

— Ez bizonyára csak a kinos hely
zet miatt volt. Jól ismeri a világot. Tud
ta, hogy „beszélni fognak róluk". Egy 
ilyen komoly, müveit emberre nézve 
pedig elviselhetetlen, amikor a neve a 
pletyka piszkos hullámain hánykolódik. 
Pláne, teljesen ártatlanul! Úgy bizony, 
kedves Mucuskám. Te még félig gyer
mek vagy. Nem tudod, hogy az alantas 
pletykákat felelőtlenül az élet parazitái 
terjesztik. A világ minden nemzeténél,
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a világ minden kultúrájában kiválik egy 
bizonyos számú salak, mely a kiváló 
emberek piszkálásából, lekicsinyléséből 
él .  Sokszor anyagi hasznot huzva érte. 
Az  emberek néha meg is fizetik a pa
razi tát ,  de rosszul fizetik. A sárfecsken- 
dés és rágalom kenyere olcsó. De va
lahogyan élni kell ! Ha napfényben nem 
l e h e t ,  akkor a sötétben, sőt mint a te 
metőbogár, a dögben is. Védekezni el
le n ü k  igen bajos. Sőt nem is tanácsos. 
Mert ha az ember agyontapossa, meg
menekül a csípéseitől, de nem tud meg
m a r a d n i  a bűztől, amelyet ezek a fér
gek holtukban terjesztenek. Te még ezt 
nem tudod, édes kis bolondom, hogy a 
tömegpszühé az egész világon egyforma: 
szereti, ha egy fejjel magasabb ember- 
t e s t v é r t ,  akár a bakó, akár a  paraziták 
egy fejjel meg'kurtitanak. Vagy legalább 
is megpróbálják megrövidíteni. Hatal
m a s ,  egységes nemzeteknél sorsuk ne
h e z e b b  az efféle éiősdieknek, mint a 
k i s  népeknél, ahol a szegénység verse
nye minden téren erősebb s a megél
h e t é s n e k  minden módja felszínre kerül
het. — Egy vigasztaló motívum van 
e b b e n  a szennyes nexusban, a tisztán- 
látó eitne kritikájában, tudniillik, nemes 
szőlőről van itt szó, ahol az ilyen filo- 
x e r a - é l ő s d i  romboló munkáját el akarja 
k e z d e n i .  Nehéz, mélyen járó társadalmi 
b e t e g s é g e k  ezek, köteteket lehetne Írni 
r ó l u k .  Száraz, unalmas dolgok, a te 
b á j o s  fejecskédnek... Hagyjuk is abba! 
Késő van.... Álmos vagy, Mucuskám ! 
Gyerünk aludni 1

— És én mégis tartózkodó leszek 
e z u t á n  Elzával szemben. Az embert hiá 
b a ,  a barátai után Ítélik meg,— aggo
dalmaskodott a kis javíthatatlan.

Hír S z l i á c s  gy ó g y fü rd ő rő l.
A jól berendezett Bristol—Tatra— 
Amália szállók üzemében jutányos 
pausálkurák szép szobával, la. étlap 
b ó l  választott élelmezéssel, kúrtaxá- 
v a l ,  bazénfürdőkkel, kiszolgálással :
21 napra ....................... Kő 1100'—

Folyó hideg és melegvíz
zel ellátott szobával:

21 napra . . . . . .  Kő 1180'—
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 a cimre : Bristol—Tatra— 
Amália üze mv eze tő ség e  vagy 
Strauss Gyula vendéglős Szliács- 
Fürdő.

Ipartársulati közlemények.
A pozsonyi Országos Hivatal ebben 

az évben is fog kiutalni segélyeket 
munkanélküli iparosok és kereskedők 
részére. — Segélyek oly iparosoknak és 
kereskedőknek lesznek engedélyezve, 
akik : a) legalább 25 évig gyakorolták 
az ipart ; — b) átlépték az 50 éves élet
kort ; — c) betegek, keresetképtelenek és 

d) nincs önálló jövedelmük vagy 
megélhetésük nincs biztosítva.

A kérvények a járási ipartársulathoz 
1936. juiius 31-ig adandók be.

A kérvények bélyegmentesek és fel 
szerelendők iparigazolvánnyal, illetőségi 
vagy állampolgársági bizonylattal, eset
leg orvosi bizonyítvánnyal is.

Megfelelő kérvényminták az ipartár- 
társulatnál kaphatók.

Az ipartársulat egyben közli, hogy a 
kereskedelmi minisztérium szintén fo 
lyósit segélyeket, de csak a fentebb kö
zölt feltételek alatt.

Az eziránti kérvények bélyegmente
sek s szintén az ipartársulatnál adan
dók be.

Közönség köréből,
Nőtársaim! Már több oldalról hallot

tam dicsérni a városunkban letelepe 
dett Thurzóné D. Mária fűzőspecialistát, 
ki évekkel ezelőtt még társadalmi sze
repet töltött be. Férje, mint bankfőtiszt- 
viselő, állását több kollégájával 23 évi 
munkássága után elvesztette. Thurzóné, 
mint igazi hősasszony, kényelemhez szo
kott urinő létére, jajszó nélkül hozzá
fogott a komoly munkához és gyerme
keiért felvette a harcot az élettel, ipart 
választott és 15 év óta csak ennek és 
gyermekeinek él. Fáradozásának célja: 
nemcsak csinossá tenni a női alakot, 
hanem orvosi körökből hallom, hogy

kiváló szakismeretével a szenvedő beteg 
embertársain segíts; azoknak különféle 
baj ellen megfelelő gyógyhaskötőt készít, 
jó eredménnyel. Akik általa készített 
haskötőt viselnek, visszanyerik munka- 
képességüket, életkedvüket és egészsé
güket. Szép, kinek munkája nyomán 
annyi jóság fakad. Rimaszombat t. Kö
zönsége is ismerje fel benne a munká
jából élő nőt.

Korrekt, jellemes, szavatartó. A múlt 
évben itt járt egy nő, aki az egész vá
rost megkárosította, ígéretét nem vál
totta be, sokan általa elvesztett pénzü
ket bánják. Pártoljuk a helybeli szak
embert, ki bizalmat és megbecsülést ér
demel. Egy asszony.

Pünkösdi fohász.
Szentlélek ünnepén pünkösdi lélekkel, 
Imádságos szívvel a templomot járjuk; 
Siralom völgyében ténfergő emberek 
Uj Szentlélek jöttét bizó hittel várjuk 
Arcunk verejtékes, gyötrelm es időnek 
Szenvedés lázától erőtlen a karunk; 
Mostoha sorsunkban árván, elhagyottan, 
M egsegítő kézre, Uram, hol akadunk ? 
Szánjad meg népedet, tüzes nyelvek szárnyán 
Jöjj el közénk, várunk, szent Pünkösdi E rő ; 
Ostorcsapásodban megbünhödve mindent, 
Hadd viradjon már ránk boldogabb jövendő.

Szakszerű 
rakett húrozás 

és javítás

KERCSIK
szaküzletében.

Megértést növelő, szeretetet 
erősítő, békességes pünkösdöt 
az Olvasónak.

A köztársasági elnök születésnap-
; ját folyó hó 28-án városunkban is az 

illő fénnyel és keretben ünnepelték meg 
a közhivatalok, hatóságok, társadalmi- 
és egyéb egyesületek, iskolák, katona
ság és egyéb szervezetek s alakulatok, 
a templomokban pedig ünnepélyes há
laadó istenitiszteleteket tartottak. A po
zsonyi szlovák nemzeti színház tagjai a 
születésnap alkalmából rendezett elő 
adásokkal emelték az ünnepély fényét.

Uj tanárnő. A pozsonyi egyetemen a 
Rimaszombatból származó K. Bródy Lili 
a magyar és francia nyelvből közép
iskolai tanárnői képesítést nyert.

Postaszolgálat Pünkösdkor és Űr
napján. 1936. junius 1-én és 11-én a 
posta-, távirda- és telefonszolgálat mint 
ünnepnap. Pénzfelvétel 8—11-ig, levél- 
és csomagfelvétel 8— 12-ig, távirda és 
telefon 8—19 ig.

Hitközségi közgyűlés. A helybeli izr. 
hitközség a múlt vasárnap Weinberger 
Rezső ár. elnöklete mellett közgyűlést 
tartott, amelynek egyetlen tárgyát, a 
városunkban nagyon elszaporodott ké- 
regeíő vándorzsidók ügyét akként intéz
ték el, hogy ez évi juiius 1 tői a hó
napos kultuszadó 30 percentjét fordítják 
a kéregető zsidók segélyezésére.

Halálozások. Szombathy Gyula buda
pesti tekintélyes ékszerész 43 éves ko
rában folyó hó 22-én Budapesten hosz- 
szas szenvedés után elhalálozott. Az el
hunytat rokoni kötelékek fűzték váro
sunkhoz, Dr. Szabó Patay József a bu
dapesti Nemzeti Muzeum igazgató-őre, 
kedves földink szeretett sógorát vesz
tette el a megboldogultban.

Jelűnek Jakab, volt kereskedő és szál
lító, a helybeli városkerti fürdő és ven
déglő hosszú éveken át hűséges bérlője, 
életének 76 ik évében folyó hó 25-én, 
régóta tartó betegeskedés után, hüdés 
következtében hirtelen elhunyt. Jelűnek

Jakab Rimaszombatnak egyik régi, köz- 
becsülésben állott polgára volt, aki 
minden harcát az élettel elcsüggedctle- 
nül vívta meg. Gyermekeit figyelmes 
nevelésben részesítette, édes övéinek 
gondos családapja volt mindhalálig. — 
Forrón szeretett hitvesének elvesztése 
érzékeny csapásként nehezedett lelkére, 
majd elbetegesedett s most hirtelenül 
elragadta a Halál a kedvesemlékezetü 
„Jakus bácsi“-t közülünk. Holttestét a 
részvét impozáns megnyilvánulása mel
lett folyó hó 26-án temették. A halál
eset gyermekeit: Jelűnek Ferenczet, a 
Prágai Magyar Hírlap sportszerkesztőjét 
és családját, Jelűnek Ernőt, Jelűnek Mik
lóst és nejét, Jelűnek Magdát s a nagy
számú Jelűnek-rokonságot döntötte mély
séges gyászba, de elhalálozását őszin
tén fájlalja mindenki, aki a megboldo
gultat ismerte.

Özv. Sárkány Sándorné életének 63-ik 
évében Dobsinán hosszas szenvedés 
után elhunyt. Temetése nagy részvét 
mellett május 21-én ment végbe. El
hunytét a Sárkány- és Markó-családo
kon kivül kiterjedt rokonság gyászolja.

Schranz Szilárd végtisztessége. A 
másfél évvel ezelőtt Kassán tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Schranz Szilárd 
holttestét május 23 án megható gyász- 
szertartartás keretében szállították Dob- 
sinára és helyezték örök pihenőre a 
Melczer-család sírboltjában, a volt kar
társak, az egyház kiküldöttjeinek, a 
tűzoltó bajtársak, a rokonok és tiszte
lők impozáns részvéte mellett, akiknek 
nevében Pósch Gusztáv lelkész mon
dott könnyekre indító búcsúbeszédet.

A betűszekrény ördöge játszi ked
vében huncutságra ragadtatta magát s 
múlt számunk vezércikke első bekez
désének hátulról számított negyedik so
rába az értelemzavaró „feladatáról" szó 
igy került a helyes „feladásáról" szó 
helyett, amit ezennel helyreigazítunk.

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

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

Anyák napja Dobsinán. A dobsinai 
gyermekgondozó egyesület az iskolák és 
ovodák növendékeinek bevonásával e 
hó 24 én rendezte meg Dobsinán az 
anyák napját. A délelőtti szabadtéri 
műsort ugyan megzavarta a hirtelen 
kerekedett záporeső, délután a Fejér
szálló nagytermében megtartott ünne
pély azonban annál jobban sikerült s 
az ének, tánc és ritmikus tornagyakor
latokkal bővített műsort százakra menő 
közönség hallgata végig. Az ünnepély 
megrendezéséért Ruffinyi Aladárné, va
lamint az iskolák és ovodák tantestü
letét s a zárda vezetőségét illeti dicsé
ret és elismerés.

Rádióba csapott a villám. Gömör- 
panyit községben többen a biró házánál 
rádiót hallgattak, mikor zivatar keletke
zett nagy hirtelen s mivel az antennát 
a hallgatók nem kapcsolták ki, a villám 
belecsapott a rádióba, amelynek készü
léke össszeégett. Az ijedtségtől Pólyák 
István egyik hallgató a földre zuhant, 
de komoly baj egyébként nem történt.

Elitélték az álbirót. Megírtuk, hogy 
az elmúlt hetekben több városban egy 
magát járásbirónak kiadó fiatalember 
rádiókészülékeket s egyéb értékesebb 
tárgyakat vásárolt hitelben és azokat 
potom pénzért azonnal értékesítette, 
avagy elzálogosította és nyomban to
vább lépett. Az álbirót Rozsnyón letar
tóztatták, mikor is kiderült, hogy a „já- 
rásbiró ur“ nem más, mint Kamenec 
József 21 éves csehországi csavargó. 
Rozsnyói csalafintaságaiért most került

Kinő APOLLO m ozgó
Vasárnap d. u. 3 ó. népelőadás.
Szombaton és vasárnap, május 30-31-én 
világhírű bécsi nagyfilm, amely az egész 

világon tomboló sikert aratott :
Kati.

Gaál Franciska, Verebes E , O. Walburgh.

Hétfőn, junius 1-én érdekes angol film, 
amilyen még mozivásznon nem volt lát

ható, Conrád Veidt-tal :
A titokzatos vendég.

Szerdán, junius 3-án nagyszabású zeneal
kotás reprize, amely nálunk is óriási si

kert aratott:
Carioca.

Csütörtökön, junius 4-én a német film
technika legszenzációsabb alkotásának má

sodbemutatója :
Arany.

Brigitte Helm, Hans Albers.

a rimaszombati kerületi bíróság elé, 
amely jogerősen háromhavi fogházra és 
200 korona pénzbüntetésre Ítélte a szél
hámos legényt.

Térzene. Szikora Károly cigányprí
más zenekarával minden hétfőn és pén
teken este fél 9 tői fél 10 óráig a piac
téren térzenét tart.

Filmszínház. Május 30. és 31 én be
mutatásra kerül „Kati" cimü bécsi film- 
vigjáték, melyben Gaál Franciska egyik 
legparádésabb szerepét játsza. Rajta ki
vül szerepelnek még: Ottó Wallburg, 
Verebes Ernő, H. Holt. — A film tár
gya változatos szerelmi regényből indul 
ki. Gerstikot Braun nagyiparos kiuta
sítja házából s nem engedi, hogy többé 
találkozzék Sybil lányával. Gerstik vé
letlenül megismerkedik Katival, aki 
Braunék szolgaszemélyzetéhez tartozik, 
de erről a kiutasított kérő nem tud s 
ebből fatális helyzetek egész sora kelet
kezik, melyek mind pompás szórakozást 
nyújtanak.

Junius 1-én „A titokzatos vendég" c. 
angol film kerül színre, Conrad Veidttal 
a főszerepben. Sharpné penziójában van 
alkalmazva Stasa, kinek mostoha sorsa 
egy titokzatos vendég jöttével egyszerre 
megváltozik. De a penzió lakói között 
is észlelhető bizonyos forrongás, melyet 
rejtelmes bűnesetek még jobban fokoz
nak s igen izgalmas fináléban kirobban 
a tetőpontra hágott várakozás folyamán.

Junius 3-án „Carioca" cimü nagy 
zenealkotás kerül reprizként színre s 
alkalmunk lesz újból gyönyörködni Do- 
lores dél Rio művészetében és a káp
rázatos képekben.

Junius 4-én szintén repriz lesz és 
pedig Hans Albers filmje az „Arany", 
mely legutóbbi bemutatása alkalmával 
is átütő sikert ért el. — Szerepel még 
Brigitte Helm is.

Színház.
A végre kissé felmelegedett közönség 

nagyobb érdeklődése mellett folytak le 
az eheti előadások. Az operett együttes 
vonzóbbnak bizonyult a prózainál, ami 
a mai tömegizlés megnyilvánulása a 
színházat látogató közönségnél. A köny- 
nyebb fajsúlyú, látványosabb darabok 
inkább tetszenek, amin cseppet sem 
csodálkozunk a mai hangulat-depresz- 
sziós időkben.

Reméljük, hogy a még hátralevő esték 
a teljes siker légkörében folynak le s 
a telt házak egész sorozatát láthatjuk.

Május 23-án, szombaton és másnap, 
vasárnap a „Budapest-Wien", elég gyen
ge alkotásu, de annál sikamlósabb ope
rettben ragyogtatta művészi kvalitását 
az operett ensemble, hétfőn pedig 
ugyancsak kifogástalan előadásban hoz
ták színre a „Pillangó főhadnagy“-ot.

Kedden, szerdán vidéken játszott a 
társulat. Csütörtökön a „Csárdáskirály- 
nö“-t, pénteken „Az utolsó Verebély 
lány“-t, ezt a két bájos zenéjü, régebbi 
szép két operettet elevenítették fel. 
Mindenegyes előadás szereplői ének- és 
játéktudásuknak legjavát adták, a zene, 
régi kedves ismerősünk, Fischer Károly 
karnagy művészien tökéletes dirigálása 
mellett kiváló élvezetet nyújtott a mu
zikális füleknek. Várady táncművészeié
vel excellált.

Tudnak ezek a művészemberek, amit 
produkálnak : igazi művészet s a szép
ségek megnyilatkozása énekben, játék
ban, táncban, zenében egyaránt. Szór-

■ 100°lo  ízlés, 100°lo minőség, 100°lo választék i
jellemzi divatárúimat!

Figyelmet érdemelnek férfi ing-kü!önlegességeim, pullovereim 
és príma minőségű fürdő-trikóim.

i
♦

í
I  Méret utáni úri öltönyeim jó hírneve mind jobban terjed. *
I  Kérem kirakataim szives megtekintését. j

i C D A B  F Ü Z Y  R U D O L F  !
!  M i l v X I  r i m a s z o m b a t . %
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galmas szinházbajárással, lelkes pártfo
gással kell honorálni minden kulturem- 
bernek mindezt, hogy kellemes emlé
kekkel telt legyen mindkét részről a 
— sajnos — mihamar bekövetkező bú
csú után a visszagondolás. ml.

További műsor:
Május 30-31 én, szombat és vasárnap 

este „A bécsi tavasz" operettsláger új
donság itteni premierje lesz.

Vasárnap d. u. „Pillangó főhadnagy"- 
ot ismétlik meg mérsékelt helyárakkal.

Hétfőn d. u. „Budapest-Wien" operett, 
este búcsú előadásul, a helybeli kiváló 
műkedvelők közreműködésével „János 
vitéz" daljáték a Polgárikörben.

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

FÜleki TC II.-RME 1:0 (0:0). -
Biró : Diamant.

Az FTC tartalékcsapata, mely ezalka 
lommal diviziós játékosok nélkül állott 
ki, csupán annak köszönheti minimális 
győzelmét, hogy a RME már a 19. perc
ben elvesztette egyik játékosát: Cikora 
súlyosabb természetű sérülést szenvedett 
s igy a csapat végig tiz emberrel játszott.! 
A RME-nek a mérkőzés elején alkalma I

lett volna a győzelmet megszerezni, de 
igen sok biztos gólhelyzetet kihagytak. 
Az FTC-ben kitűnt az ifjúsági jobbösz- 
szekötő és center, továbbá Trizna és 
Luspay kapus. A RME nagyon megérez
te Lőkös és Szlovencsák hiányát. Leg
jobbjai : Klincsák, Háber, Árvay.

SK Siovan-SK Brezno 2:0. — A 
Siovan ezen győzelme folytán megme
nekült a kiesés szomorú sorsától, amely 
a tiszolci csapatot érte. A játékosok a 
mérkőzés fontosságának tudatában nagy 
akarással játszottak s sikerült is a győ
zelmet a letört brezuói csapat fölött 
megszerezni.

Pelsőci SC-Tornaljai SC 7:2. — A
pelsőci csapat ezen győzelmével a ne
gyedik hely biríokosa lett.

Az SK Rusj városunkban! — Pün
kösd hétfőjére nagyszerű sporteseményt 
készítettek elő közönségünk számára : 
Ruszinszkó bajnokcsapatának, az ung
vári Rusjnak a vendégjátékát biztosítot
ták. A Rusj egy RÁC—Siovan kombi 
nált ellen fog játszani s igy közönségünk 
hosszú idő után újból országos viszony
latban is kiváló játékerőt képviselő csa 
pat játékában gyönyörködhet. Közönsé
günk bizonyára tömeges megjelenésével 
fogja honorálni sportegyleteink áldozat 
készségét.

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

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Mérték szerinti
speciális fűzőket, gyógyhaskötőket, 

mindenféle kivitelben 
T hurzóné G. M árián á l

csináltathat. Megbízható és lelkiis
meretes kiszolgálásban részesül.

E ladó.
100 □  öl épiíésre alkalmas telek 
a Tompa utca és Kispást tér sar
kán. (Jövendő piac terén.)

A kiadóhivatal útbaigazítást ad.

A dohánybeváltó m ellett és a Forgách-utcá- 
ban K E R T -  és H Á Z T E L K E K  vannak

ÍHP̂  eladók. 1 p |
A venni szándékozók forduljanak 
► MAJOROS építőmesterhez i

a Forgách u. végén lévő Uj utcában, vagy 
Jánosi-ut 61. sz. alatt (Kövér féle autó
javító) udvar végén levő munkatelepen.

Pianino, majdnem új, kerék
pár és írógép olcsón eladó.

Zongora hangolást vállalok. 
JELLINEK JÓZSEF, (Masaryk tér 10 )

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ót**
Tudja-e, hogy olcsón miképen 

lehet m egélni?

Ha bevásárlásait az újonnan megnyílt 
F IS C H E R  JENŐ
f ű s z e r *  és csexn egeüzleiéb en  

M asaryk -tér  16. sz.
szerzi be. -  Mélyen leszállított árak. 
Palugyay és más különféle borok és 

finom italok zárt palackokban. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

M E G H Í V Ó .
A  R im a s z o m b a t i  B a n k  ( e lő b b :  R im a s z o m b a t i  T a k a r é k p é n z tá r )

1936. évi junius hó I6-án délelőtt 10-órakor az intézet saját helyiségében tartja

LiXXXV. évi rendes közgyűlését.
melyre a t. Részvényeseket tisztelettel meghívja az IG A Z G A T Ó *T A N Á C S.

A  k ö z g y ű lé s  tá r g y s o r o z a ta :
1. Az igazgató-tauács évi jelentése és az 1935. évi mérleg-, nyereség- és vesz

teség-számla előterjesztése.
2. A felügyelő-tanács jelentése és a felülvizsgált zárszámadások jóváhagyása.
3. Az igazgató tanácsnak és felügyelő-tanácsnak megadandó felmentvény.
4. A tiszta nyereség mikénti felhasználása.
5. Két igazgató-tanácsi tag megválasztása.
6. Két felügyelő-tanácsi tag megválasztása.

7. Az alapszabályok 14-ik §-a szerint (a közgyűlést megelőzőleg legalább 15 
nappal előbb) esetleg beadott indítványok.

Alapszabályaink szerint szavazati joggal csak azon részvényes bir, aki a ne
vére irt részvényt legalább 3 nappal a közgyűlés megtartása előtt az inté
zet pénztáránál, vagy a Bratislavai 1. Takarékbank r.-t.-nál, Bratislava vagy 
a Tornaijai Hitelintézet r.-t.-nál, Tornaija letétbe helyezi.

A kereskedelmi törvény 198. §-a értelmében a felügyelő-tanács által átvizsgált 
mérleg-, nyereség- és veszteség-számla és az igazgató-tanács jelentése az 
intézet helyiségében megtekinthető.

V a g y o n  M ér leg -szá m la  1935. decem ber 31. T e h e r .

1. Készpénz és azonnal esedékes követelések : — 683486 95 I. Részvénytőke:
11 V á l t ó k : — -  — - _ _ _ _ _ _ 8031787 — 6000 db. 200'— Ke névértékre szóló, teljesen be-

Visszleszámitolásban — — — — — — — 6201312 — 1830475 — fizetett részvény — — — — — — 1200000 —
111. Értékpapírok: 11. Tartalékalap: — 209378 —

Belföldiek : Ili. Leírási tartalékalap-folyószám lákra: — — 126803 70
A Ősi. Nemzeti Banknál elzálogosíthatok — — 817727 — IV. Különös kereseti adó tartalék 1935. é v r e : — 20000 —
Egyebek — — — — — — _  _ 800 — 818527 — V. Nyugdijpótlóalap : — — — — _  — — 360000 —
Külföldiek — — _ _ _ _  — — — 132288

Qp»OR1 ^
— VI. Betétek:

Betétkönyvecskékre — _ _ _ _ _ _ 3975752 20
Esedékes szelvények — — — — - — — 7503 — 958318 — Vll. Hitelezők:

Belétek folyószámlán — — — — — — — 931319 30
IV. R észesed és: 3188 — Pénzintézetek— — — — _ _ _  — _ 253772 —
V. A dósok: Egyebek — — — — — — — — — — 144540 65 1329631 95

Értékpapírral fedezett követelések — _  - — 33018 45 Vili. Kifizetetlen szelvén yek :— — — — — — 14500 _
Egyéb adósok — — — — — — — — 2205327 80 2238346 25 IX. Átmeneti p assivák : — — — — — — — 259594 55

VI. Jelzálogkölcsönök: — — -  — — — - 287752 85 X. Egyéb teh ertételek :— — — — — — — 35000 —
VII. Ingatlanok és leltár: XI. Átfutó té te le k : — — — — -  Ke 4200 —

Ingatlanok — — - -  — — _  -  — _ 1109754 70 XII. Tiszta n y ereség :
Leltár — — _ _ _ _ _  — — _ 35000 — 1144754 70 Áthozat 1934. évről — — — — — — — 4260 50

Vili. Átmeneti akt ívák: — — _ _ _ _ _ 405038 90 Folyó 1935. évi nyereség — — — — — — 44058 75 48319 25
iX. Egyéb aktívák : — _ _ _ _ _ _ _ 27619
X. Átfutó t é t e l ek: — — — - -  Ké 4200 -

7578979 65 7578979 65

V e s z t e s é g e k

1. Kam atok: '

Könyv és folyószámla betétek után— — — — 196534 75
Egyebek — — — — _ _ _ _ _  — 444149 20 640683 95

11. K iadások:
Dologi kiadások _ _  — _ _ _ _  — 48178 40
Személyi kiadások _ _ _ _ _ _ _ 204384 — 252562 40

III. Adók, ille ték ek :— — — — — — — — 38795 50
A „Külön alap“-hoz való törvényes hozzájárulás 9000 47795 50

IV. Különféle v eszteség ek :
a., az 1935. évi különös kereseti adóra tartalékolás 20000 —

b., folyószámláknál — —  —  —  —  — - 64281 20 84281 20
V. Tiszta n yereség :

Áthozat 1934. évről —  —  —  —  —  — 4260 50
A folyó 1935. évi nyereség —  —  —  — 44058 75 48319 25

1 1073642 30

N y e r e sé g - é s  v e sz te sé g -sz á m la  1935. decem ber 31. N y e r e s é g e k

1. Nyereségáthozat az 1934. 
Ii. Kamatok:

Értékpapírok után . . .
Váltók u t á n ....................
Követelések után . . .

Hl. Dijak és jutalékok : . . 
IV. Különféle n yereségek :

V alu ták on ..........................
H aszonb érek ....................

év rő l: 4260 50

45496 65
705378 15
102094 20 852969 —

144559 90

4885 30
66967 60 71852 90

1073642 30

Morava Antal s. k.
kormánybiztos.

Dr Heuffel Róbert s. k.,
elnök.

Mitske Gusztáv s. k , Dr. Samarjay Emil

Bacsák Gyula s. k.,
elnök.

Rimaszombat, 1935. december hó 31-én.
Dr Zakács István s. k.

ügyvezető.

AZ I G A Z G A T Ó - T A N Á C S :
Balázs Andor s. k , Forray Ernő s. k.,

s. k„ Setlna János s. k., Szabó Elemér s. k.,

Jelen mérleg- valamint a nyereség- és veszteség-számlát megvizsgáltuk, és az intézet fő- és kezelési könyveivel összeegyeztettük, mindenben megegyezőnek találtuk.

A F E L Ü G Y E L Ő - T A N Á C S :
Badinyi György s. k., Baksay József s. k , Eperjessy József s. k., Sichert Károly s. k., Varga Imre s. k.,

A zárszámadások az intézet helyiségében megtekinthetők.

Káposztás László s. k.
cégvezető főkönyvelő.

Kemény Gyula s. k.,
Tóth Béla s. k., W elnstabl Móricz s. k ,

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R á b e ly  K á ro ly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


