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GLASER-nál.
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat v issza  nem adunk.

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

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

A hlrlapbélyeg használatát a kassal postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

Sokszor az jut az embernek eszé
be, ha a világot mozgató és átala
kító erők munkáját szemléli, hogy 
milyen furcsa dolgok ezek a szü
netnélküli ujraalakulások, amelyek 
közül egyik terv emelkedni kezd 
és színesedik, mig mellette a másik 
megszűnik duzzadni, sőt csökkenve 
lelapul és más újabbaknak ad he- 
iyet.

Ezek a mindig ágáló és emelke
dő tervek sokszor a szappanhabos 
tálat juttatják eszünkbe, ameiy tál
ban egy gyerek szalmaszálat be
nyújtva fújja a szappanos lét. A fú- 
vás nyomán egymásután emelked
nek a fényes, ragyogó szappangöm-; 
bök, némelyik elpattan, más a le-; 
vegőbe emelkedve lebeg és színe
sen ragyog.

Ilyesféle szappanbuborék fuvásra 
emlékeztet a nagy világpolitika ren
dező diplomatáinak munkája, úgy 
távolból nézve. Mindenféle tervek 
merülnek föl és odavetik alakjaikat 
a politika horizontjára. Államok és 
népek, nemzetek alakulása, fejlődé
se mutatkozik ott színesen kirajzo
lódó, vetített képekben. A tervek 
löltiinése nyomán pár hónap alatt 
vérmes remények duzzasztják a 
közelről érdekeltek kebleit, de mi
re a teljesedés valósága beállana, 
igen sokszor szétpattan az egész, 
mint fénylő szappanbuborék és nem 
marad utána más, mint egy csepp 
nedvesség.

Ilyen játékokat látunk lefolyni a 
nagy világpoiitika horizontján.

A rendezők ott állanak a tál kö
rül élénken ágalva, vagy rezignált' 
visszavonulásban a fölbukkanó sze-i 
repkör szerint. Akiknek éppen mostj 
jutott vezető szerep, azok nagy 
energiával mártogatják a politika j 
tálába a maguk szalmaszálját é s ’ 
aztán fújják a szappanhabot, hogy 
az arcuk is kiduzzad tőle kétfelül. | 
Fújják, fújják erősen, a szalmaszál 
végén pedig ragyogó szappanhab 
duzzad, dagad és nagy gömbbé 
növekedik. Gyönyörű szivárvány- 
szinek mutatkoznak a gömbön és 
édes reményeket keltenek az érdé- j  
kelt országokban, népekben.

Néha aztán az ellenkező pártu 
diplomaták igyekeznek szalmaszá
laikkal a szép buborékot elpattan
tam, esetleg a maguk szalmaszá-| 
Iára átvenni és úgy fújni tovább a 
maguk tüdejének lehefletével. i

így meghiúsítják és eredeti le
vegőjétől eltérítik a szép buboré
kot, mielőtt az megvalósulhatott 
volna.

Messziről talán boszorkányos 
varázslatnak látszik ez a föl föluju- 
ló buborékfuvás. A terveket to
vábbítják a világlapok és ha nosz- 
szu időn át kibirják a buborékok 
a fúvást, lengést, akkor lehet belő
lük valóság is, — több-kevesebb 
módosítással.

így születnek a világot alakitó 
politika és diplomácia tervi válto
zatai.

Láttuk már a közelmúltban az 
abessziniai hadjárat nyomán támadt 
mozgalmakat, amelyek egy éven 
át az olaszok ellen sorokoztatták a 
büntető-szankciókat, de mikor mé
gis győzték az olaszok a munkát, 
akkor megszelídültek az ellenfelek.

Láttuk a németek megmozdulá
sát a Rajna mellett és sokan há
borúra gondoltak, de nem lett há
ború. Láttuk a spanyol polgárhá
ború föllángolását és annak nyo
mán borzasztó háború réme kisér
tett a világnézetek harcában, de 
mégis sikerült eddig lokalizálni a 
spanyol félszigetre.

Láttuk a Duna medence népei
nek reményeit, amelyeket a béke
vágy és a gazdasági válság meg- 
javulásának óhajtása duzzasztott, 
láttuk többször és pozitivabb for
mában fokozódva a megegyezés 
felé, láttuk néha eltűnni és elhall
gatni, azután újra feltűnni más for
mában és újra reményeket ébreszt
ve a kedves és szépen színesedő 
béke felé.

Láttunk sok más dolgot, pl. Bel
giumét és egyebeket s ezek nyo
mán uj tervek, uj változatok bubo- 
rékai kezdtek tornyosulni és duz- 
zadozni.

A népek, nemzetek és országok 
lihegő lélekzettel lesik a világpoli
tika buborékainak föltünését és 
szétpattanását. Sokszor már remél
ni is alig mernek jobbat, de újra
élednek, ha a szines tervek bubo- 
rékait látják lebegni a diplomácia 
nagy fúvó szalmaszálain.

Ilyenkor az a kívánságuk, az a 
jámbor óhajtásuk, hogy a vezetők 
fújjanak már olyan buborékokat, 
olyan terveket, amelyek megvaló
síthatják a sokat szenvedett világ
ban a jóság, szeretet, megértés 
boldogító uralmát és a nyugodt, 
békés életet. —X.—

A  IV . polgári.
Mint ismeretes, az államforduiat utáni 

idő megakasztotta a polgári iskolák fej
lődési vonalát, midőn azt három osztá
lyúvá szervezve, megnyitotta a szélesebb 
néprétegek számára oly módon, hogy 
népesebb községekben, ahol polgári 
iskola volt, csak öt elemi osztály ma
radt meg.

így kötelezővé vált minden 11 —14 
éves gyermek számára, akár bírta, akár 
nem, a három osztályú polgári.

Terjedt a kultúra, szaporodtak a fél- 
benmaradt diákok és megállt a polgári 
középosztály gyermekeinek egészséges 
nevelési rendszere.

Valószínűleg ezt a hibát akarja kikü
szöbölni az újból életre hivott IV. polg. 
osztály, amely most „továbbképző tan
folyam" [kurzus] néven nyílik a polgári 
iskolák mellett.

Nálunk 1929—30. évben volt először 
magyar nyelvű 40 növendékkel s most 
nyílt meg november 1-én újból hat évi 
szünet után a magyar nyelvű IV. osz
tály. Midőn ezt örvendetesen megálla
pítjuk, nem tudunk eléggé csodálkozni 
azon, hol maradt városi polgárságunk 
egészséges gondolkozása.

Miért küldi gyermekét minden áron 
a kevés gyakorlati ismeretet nyújtó 
gimnáziumba, s miért nem használja ki 
a polgári iskolák által nyújtott gyakor
lati irányú nevelés előnyeit az ipari pá
lyára kerülő gyermekeknél.

Talán sokan nem is tudják, hogy a
IV. polg. osztály elvégzése megrövidíti 
az inaséveket mindkét nembeli ifjúság
nál, hogy a IV. polg. osztály elvégzése, 
leszámítva a latint, több ismeretet nyújt, 
mini a IV. gimnázium. — Hogy ott a 
gyermek gépen ir, fúr, farag, rajzol, 
szab, varr, főz az elméleti oktatás 
mellett.

Mindezt nem tudva, nem csodálko
zunk, hogy eddig oly kevés érdeklődés 
fordult a polg. iskola IV. osztálya felé.

Vendégj árás.
Mi magyarok, világhírre tettünk szert 

szives vendégszeretetünkkel.
De nem erről a vendégségről akarok 

most szólni és még csak nem is a ma
gyar asztalról, ahol olyan szívesen, va
lóban szívesen látott a vendég. Nem 
akarom emlegetni a hajdani dúsan terí
tett asztalokat s a hetekre szóló vendé
geskedéseket, amikor megfürészelték a 
hintók tengelyét, hogy ne tudjon meg
szökni a vendég.

Bizony, nagyon elmúlt ez a világ. Mi 
már csak nagyanyáink meséiből ismer
jük a vidám történeteket. Megváltozott 
az élet körülöttünk, megváltoztak a kö
rülmények, sietősebben, több munkával 
s gonddal kell élnünk ma már!

Ma a vendéglátás szükebb keretek 
közé szorult, éppen úgy, mint az éle
tünk. És ha mindig is tapintat kellett 
ahhoz, hogy kellemes vendégek legyünk, 
a mi időnkben különösen s fokozatosan 
nagy szükség van erre a tapintatra.

Annyi szaladás, olyan nagy iramú fá
radság manapság az élet, hogy az ott

hon főképpen a pihenés ideje lett. Is
merek egy családot; derék, dolgos em
berek, jólkeresők, nem anyagi gond ré
szükre a vendéglátás, de „idegkérdés". 
És ezekhez a sokat dolgozó emberek
hez minden nap, minden délután feljár 
egy emberpár. Barátság fűzte őket egy
máshoz, de ez a barátság teher lett. 
Immár álló két esztendeje figyelem azt 
a kapcsolatot. Valami ostobán elburján
zott szenvedélyesség, megátalkodott szo
kás hajtja össze ezeket az embereket, 
akik a gyűlölködésig unják már egymást 
és mégis nap-nap után együtt vannak. 
Tudják a vendégségbe járók, érzik, 
hogy valósággal felfordilják, feldúlják a 
barátaik otthonát, életét, nyugalmát, de 
mértéket tartani nem tudnak. Nem, 
mert a vendéglátók is, bármennyire 
morgolódjanak, képtelenek egy-egy vé
letlen elmaradást szó nélkül hagyni.

— Hol voltatok tegnap? — hangzik 
a szemrehányó kérdés.

Elfajult, elkorcsosult „barátság" az 
ilyen, ha egyáltalán szabad ezt a gyö
nyörű szót használnunk.

Általában az otthont nagyobb tiszte
letben s megbecsülésben kellene része
sítenünk, mint ahogy tesszük ! Nemcsak 
hosszú vendégségbe, de rövid látogató
ba is csak meghivás s bejelentés után 
szabad menni. Külföldön ez igy is szo
kás. A magasabb körök igy is tesznek. 
Népszerűsíteni kell ezt az emberséges 
„illemet". El kell terjeszteni. A nagy 
iramos, idegeket bomlasztó élet meg
kívánja a pihenést, a csöndet, a magá
nyosság nyugalmát.

Sokan vannak, akik otthon nemcsak 
pihennek, hanem dolgoznak is. Festők, 
szobrászok, Írók, színészek, orvosok la
kásukon végzik munkájuk nagyrészét. 
Ezeket megzavarni egy „betoppant ven
dégnek" — lelkiismeretlenség.

Senki sem vállalja az ilyen betola
kodó vendég rendreutasítását. Én nem 
vállalom s bizonyosan az olvasó sem 
vállalná. Valahogyan másképpen kellene 
ezt megoldani. Ajánlom, hogy hozzuk 
divatba: csak bejelentés után menjünk 
vizitbe. Telefon, levelezőlap mindig a 
rendelkezésünkre áll. És hirdessük az 
otthon — szentségét. Szent az otthon : 
templom. Az egyedüllét, amikor az em
ber számot vet a gondolataival, fontos, 
szükséges, elhagyhatatlan. Mindenki rá
szorul erre a belső rendeződésre. Ezt 
egymás közt még a házastársak is res
pektálni tartoznak.

Mindez tehát nem jelenti, hogy meg
tagadjuk az ősi vendégjogot, nem je
lenti, hogy elfordultunk a vendéglátás 
tisztes szokásától, nem jelenti, hogy 
dermedt volna a szivünk, csak azt je
lenti, hogy nehezebb, komolyabb s fá
radságosabb lett az élet és kevesebb 
időnk, idegünk s anyagi erőnk maradt 
a társaséletre. Takarékosabban kell él
nünk. Szelidebb s megértőbb készség
gel a barátaink s rokonaink felé, akik
nek a pihenő óráit s munkáját köteles
ségünk tiszteletben tartani.

Higyjék el, ma már nem illik bejelen
tés nélkül vendégségbe menni.

November 28-án este 8 órakor: nagy műsoros estély a Járási Hivatal székházának dísztermében
a szegény sorsú magyar gimnazisták javára.
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H Í R E K
Aktuális rigmusok.

Nincsen többé vénleány már, olvasták- e, 
kérem,

a szenzációs hirt, mit egy újság irt a 
héten ?

„Házasulanáók vására“ nevet aátak 
annak,

ahol menyasszonyi, vőlegényt, akinek kell 
adnak.

Nem lesz már több agglegény se s vé
ge az aáónak,

mit köszvényes vénlegényre e címen ki
rónak.

Lesz portéka a vásáron, több is, amint 
kéne,

fökötö alá jut majd a sok leány-nagy- 
néne.

Sok lesz a bóvliáru is a vásári polcon,
de némelykor összevesznek a zsírosabb 

koncon.
Simogatják az árukat, minőségét nézik,
a „fényesebb műveltségű"-t jobb anyag

nak vélik.

Nem számit a hamisfogsor, műmell és 
paróka,

vatta vádli, félrelépés nem jöhet majá 
szóba.

A termet is mind mellékes, óh, vaj’ ki 
néz erre,

fő, hogy bőven lehessen mit apritni a tejbe.

Azt az édes rózsaláncot ki sem kerü
li el,

a vásárra vitt portéka egytől-egyig elkel.
Megtalálja zsák a foltját, vénlányok, 

legények
s ezután már vigabb lesz majd a szü

reti ének.

Eljegyzés. Telek Sándor eljegyezte 
Bodor Mancikái Rimaszombat, 1936. év 
november hó. [M. k. é. h.]

M o d e r n
kézimunkák,
kötőfonalak

KERCSIK-nél

Egy derék iparosemberről
illik, sőt kedves kötelességünk megem
lékeznünk akkor, amikor munkás életé
nek nem mindenki által elért, jelentős 
állomásához érkezett.

Ez a derék iparosember Józsa Ignác 
polgártársunk, a rimaszombati fodrász- 
iparosok nesztora, aki ötvenév óta foly
tatja mesterségét s ebből 38 évet váro
sunkban töltött el.

Félszázad nagyidő még emberi élet
nek is s aki tisztes iparának üzésével, 
embertársainak becsülésében ennyi időt 
fordít a köz javára, az a derék iparos- 
ember mindenesetre megérdemli, hogy 
megemlékezzünk róla.

Az ötvenesztendővel ezelőtt borbély- 
és fodrásztanulónak beállott gyerekből 
galambősz ember lett. A két stáció kö
zötti időben a Budapesten és nagyobb 
vidéki városokban történt segédkedés 
után Józsa Ignác 38 évvel ezelőtt jött 
Rimaszombatba, ahol Erdélyi János, az 
akkor legnevesebb s messzeföldön is
mert borbély- és fodrászmester üzleté
nek lett a vezetője, majd önállósította 
magát, családot alapított, résztvett a vi
lágháborúban, amelyből négy évi orosz 
hadifogság elszenvedésével csak 1918- 
ban került haza.

Ez Józsa Ignác munkás életének ösz- 
szesűrűsitett, rövid története.

Ebben a munkás életben sokat dol
gozott, fáladozott s az ipari és társadal
mi élet terén is lelkesen munkálkodott 
Józsa Ignác.

Ezért lett az itteni iparostársadalom 
megbecsült egyik vezető tagja, a hely
beli polgárság kedves dolgos embere és 
ezért emlékezünk mi is szeretettel róla, 
akivel együtt éltünk, együtt korosodtunk 
s a közélet mezején minden jóügyben 
együtt dolgoztunk, kívánván neki tovább
ra is megelégedett, boldog emberi életet, 
tisztes iparának folytatásához csügge- 
detlen munkakedvet és csökkenéstelen 
tetterőt.

Templomi ünnepély. A rimaszombat- 
tamásfali evang. egyház f. hó 15-én dél
után 5 órakor templomi ünnepélyt tart, 
amelyre minden érdeklődőt szeretettel 
meghív. — Az ünnepély műsora: 1. 
Közének. 98-ik ének 1—2 verse. Elnyu

godott a nap sugárözönje. Sötétből a 
mennybolt ezernyi gyöngye. Világot hint
ve néz alá reám. Aki e napnak terhét 
hordozám. — Légy ébren óh szív s buz
gó ámulattal Csüggj a csudákon, melyek 
alkonyattal Feltűnnek, hogy megnyissák 
szemedet S áhítattal tölcsék be szívedet. 
— 2. Alkalmi beszéá. Egyházi zene és 
az újabb liturgikus törekvések ; Bándy 
György pádári ev. lelkész előadása. — 
3. Karének. Kapi Gyula : XIX. zsoltár. 
Énekli a vegyeskar. — 4. Szavalat. Er
délyi Zoltán: Földön járó vagyok, sza
valja Gyulai Istvánná. — 5. Szóló ének.
I. , Abt Ferenctől: Hozzád száll hő imánk,
II. Beethoven : Isten dicsősége. Énekli: 
Mihalik Alice. — 6. Orgonaszóló. — 7. 
Karének. Legfőbb vigasz. Irta Csengey 
Gusztáv, zenéjét szerzetté Eg y e d  
Aladár. Szoprán szólót énekli Halász 
Margit, baritonszólót Sipula Béla, hege
dűn kisér Halász István. — 8. Záró 
imádság, áldás. — 9. Közének. 98 ik 
ének 8 ik verse. Óh add atyám, hogy 
mindig azt keresssem, Ami fent van s 
ne a földit szeressem ; Hogy járjak mint 
a mennyosztályosa, Mert földnek nincs 
örök városa. — Az orgona kíséretet és 
karvezetést Halász József karnagy látja 
el. — Jótékony adományokat az egyház 
céljaira köszönettel fogadnak.

Szeretetvendégség. A rimaszombati 
ref. egyház Kálvinköre folyó november 
hó 15-én (vasárnap) délután 5 órai kez
dettel a járási ipartársulati székház 
nagytermében műsoros szeretetvendégsé- 
get rendez, melyre szeretettel hív meg 
minden szives érdeklődőt. — Műsor:
1. Gyülekezeti ének. XXA. zsoltár I. v.: 
„Szivemet hozzád emelem." — 2. Imád
kozik Bodon Aladár s. lelkész. — 3. 
Megnyitót mond Báthory Andor, a Kál
vinkor elnöke. — 4. „Mit tanulhatunk 
Tompa költészetéből" cimen előadást 
tart Komáromy Géza presbiter. — 5. 
Tompa Mihály költeményeiből szaval 
Menyhárt László a) A madár fiaihoz, 
b) Tornácomon, c) Az én lakásom. —
6. Magyar dalokat énekel Szőllősy Ist
vánná, cimbalmon kiséri Kovács Gyula 
nyug.ig.tanító. — S z ü n e t .  — 7. „Im- 
promtu" Hugó Reinholdtól. Op. 28. No. 3. 
Zongorán előadja Koskó Sárika. — 8. 
Reményik Sándor legújabb kőkeményei

ből szaval Menyhárt László : a) Három
narancs, b) Szív, c) A rongy éneke a grá
nithoz. — 9. Magyar dalokat énekel Pe- 
csők Lajos, cimbalmon kiséri Kovács 
Gyula nyug. ig, tanító. — 10. Berekesz- 
tőt mond Varga Imre lelkész. — 11. Gyü
lekezeti ének. 114. dicséret 1. v. „Meny
béli felséges Isten." — A szünetben 
teát szolgálnak fel. — Belépő dij nincs. 
— Kész kiadásaik megtérítésére, vala
mint a felépítendő „Ref. Szeretetotthon" 
alapja javára önkéntes adományokat 
hálás köszönettel fogadnak.

Tea-est. A rimaszombati r. Kath. Ol
tár Egyesület teaestélyét a Kath. Olvasó 
Egyletben folyó hó 17-én esti fél 9 órai 
kezdettel tartja meg, tekintettel az ügy 
jótékony céljára mindenkit szívesen lát 
a rendezőség.

Fehér Ártur búcsúzik. A nagyszerű 
előadóművész f. hó 18-án, szerdán tartja 
bucsuestjét a Tátra nagytermében. Fe
hér Ártur végleg búcsúzik Slovenskó 
közönségétől a tizenhétéves itteni sze
replései után.

A gimnáziumi szülői szövetség köz
gyűlése. A helybeli magyar reálgimná
zium szülői szövetsége vasárnap, no
vember 15-én d. u. 3 órakor tartja meg 
rendet közgyűlését az intézet második
emeleti rajztermében. A szülői szövetség 
közgyűlése után a segitőegyesület tart 
közgyűlést. Tekintettel a napirenden sze
replő ügyek rendkívüli fontosságára, az 
érdekelt szülők minél nagyobb számban 
való megjelenése kívánatos.

Cserkészrajgyülés. A leánycserkész
csapat vezetősége felkéri az iskolát ki
járt volt cserkészleányokat és a cser
készmunka és élet iránt érdeklődőket, 
hogy folyó hó 19-én [csütörtökön] jelen
jenek meg este 8 órakor a Járási Ipar
társulat emeleti kistermében a rajgyülé
sen. — Jó munkát!

Jótékonycélu műsoros estély sze- 
génysorsu magyar diákok javára. — 
November 28-án este 8 (20) órakor a 
magyar reálgimnázium szegénysorsu nö
vendékeinek karácsonyi segélyezésére a 
járási hivatal székhazának dísztermében 
(volt megyeháza) nagy műsoros estélyt 
rendez a reálgimnázium szülői szövetsé
ge és segítő egyesülete. Pártoljuk az if
júságot, legyünk ott mindnyájan !!
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Köszönöm U ram !
Köszönöm Uram, hogy sötét éjszakákon 
Kézenfog csendesen a halkszavu álom 
S mig tündérmeséit a fülembe súgja, 
Megnyílik előttünk a boldogság útja.
Elmegyünk oda, hol sírni nem tud senki, 
Ahol a jelszó csak : szeretni, szeretni, 
Ahol ellenség és ahol harag nincsen,
Hol mindenki tudja, a szeretet: Isten !
Elmegyünk oda, hol tárt karokkal várnak, 
Hol ölelő karok az ölükbe zárnak,
De jó is ott élni, de szép ott az élet ! 
Szeretlek titeket szép, mámoros éjek !

Szeressetek !
Mondom, kiáltom, kérem, könyörgöm, 
Hallja meg minden ezen a földön,
Az én szavam most senkit sem kiméi, 
Az én szavam most mindenkit hiv, kér, 
Szeressetek !
Szeressetek, mert szeretet nélkül 
A szivem megfagy, a szivem kihűl, 
Szeressetek, ha egy kicsit is bár,
De fájó szivem szeretetre vár.
Szivetek forrón izzó füzéből,
Szemetek tiszta, hivő fényéből 
Csak egy szikrát adjatok nekem,
Csak egy könnyet sírjatok velem,
De szeressetek :

„Boldog akarok lenni."
I. H. Clifford, angol úriember, hetven

két esztendős ! Ebben még nincs semmi 
nevezetes, nem nagy kor, a feltűnő I. H. 
Clifford ur megjelenésében van. Ez a 
hetvenkét esztendős úriember fiatalos 
külsejével, ezüstös hajával, kisportolt 
alakjával olyan vonzó és megnyerő je
lenség, hogy az újságíró elhiszi annak a 
szép szőke leánynak, aki mellette ül a 
Savoy hallban és boldogan coctaillezik 
vele, hogy — valóban boldogan coctail
lezik vele I

Az újságíró odalép.
— Uram, önt úgy ismerik London

ban, mint aki boldogan és elégedetten 
él ! Mi ennek a titka ?

— A titkom egyszerű. Én boldog aka
rok lenni ! És amit komolyan akarunk, 
amiben hiszünk, az sikerülni szokott.

— Szóval : ön a Coué-rendszer hive?
— Miből áll az a rendszer ? ir
— Coué lyoni patikus volt. Ő találta 

föl a boldogság szuggesztióját. Az ő 
sarkalatos tétele az, minden reggel éb
redéskor mondogassuk magunkban : „Én 
ma minden tekintetben sokkal jobban 
érzem magamat, mint tegnap !“

— Nekem ezt nem kell mondogatni. 
Én anélkül is mindennap jobban érzem 
magamat...

— Remek 1 És mondja, Mr. Clifford, 
miért ?

— Mert úgy akarom 1
— Anyagiak...
— Jó, hogy ezt kérdi ! Ezt kell elő

ször rendbehozni.
— Ez a legnehezebb?
— Ördögöt! Nem nagy vagyonra gon

dolok. Nem túlzott jólétre. A túlzottan 
gazdag emberek majdnem mindig sze
rencsétlenek. Ami van, azt kell beosz
tani. A vágyainkat, örömeinket az anyagi 
viszonyainkhoz kell alkalmazni. Van aki 
búsan mondja: „Vettem egy uj jachtot." 
Van aki kipukkad az örömtől, mert ha
zavihet gyermekeinek három csomó hó
napos retket !

— Nos, tegyük fel, hogy mérsékeltük 
vágyainkat, hozzásimitottuk elégedett
ségünket a viszonyainkhoz, mi követke
zik azután?

— Aztán már túl egyszerű az egész. 
Belül kell kezdeni !

— Hol, kérem ?
— Belül. A lélekben. A szív mélyén 1 

Akarni kell a boldogságot.
— És az egészség?
— Az egészséges ember egészséges 

maradhat végig, ha törődik az egészsé
gével. Sok levegő, mérsékelt táplálko
zás, mozgás.

— ön hány órakor kel, Mr. Clifford?

— Reggel hatkor. Az életben a reg
gel a legfontosabb. Aki a reggelt át- 
alussza, annak csak délutánja volt az 
egész életén keresztül.

— És ha későn megy haza, akkor is?
— Akkor is ! Inkább délután alszom 

keveset. Inkább reggelem legyen, mint 
délutánom...

— Az emberekkel való érintkezés?
— Szeretem őket! Nem szabad túl

ságosan komolyan venni őket. Önt sem. 
Engemet sem.

Rámosolygott az ifjú hölgyre.
— Legfeljebb a kis Dorothy-t.
Az újságíró azt kérdezte:
— És önnek nincs kellemetlensége 

velük? Haragja? Bosszúsága?
Clifford ur mosolygott :
— Nem tisztelem meg őket annyira, 

hogy haragudjak rájuk.
— Dohányzás ?
— Amennyit parancsol. A nikotin 

méreg. Ha megszokod, hiányzik. Az én 
privát meggyőződésem (de ne tessék 
senkinek elmondani) : Nem lehet ez 
olyan komoly méreg. Van, aki nem do
hányzott soha, nem ért meg többet 25 
esztendőnél, a krónika viszont tud nem 
egy százhuszonötesztendős pipásról !

— Ital?
— Ez már komolyabb kérdés. Nem 

szabad túlzásba vinni. Egy kis jó ital, 
nem rossz... „Omnia in mensura!..." 
Mindent mértékkel. Főleg az italt!...

— Sportok ?
— Látja, ez fontos ! De nemcsak ten- 

nisz a sport, meg a futball, meg a ví
vás ! Járni egyet, ütemesen, beszivni öt- 
hatszor mélyen a friss levegőt és erő
sen kibocsátani a tüdőnkből, ez is sport! 
Mosakodás vagy fürdés után jó erősen 
le „frotirozni" magunkat, ez is sport! 
Ha fölmentem a lépcsőn egy emeletre, 
már sportoltam. Minden alkalmat meg 
kell ragadni, hogy sportoljunk egy ki
csit. Aki mindig automobilon jár, annak 
hovatovább baja lesz a gyomrával I

— Álmatlanság?...
— Az nincs !
— Bocsánat, de mégis...

— Pardon, elismerem, hogy álmat
lanság van, ha nem gátoljuk meg. De 
ez aztán igazán egyszerű...

— Hogyan ?
— Nyitott ablak, uram, télen, nyáran ! 

Friss levegőben ön kénytelen elaludni ! 
És egész éjjel sportol, üdül a tüdeje !

— Szóval: ön még sokáig fog élni 
ilyen frissen, boldogan és vidáman?

— Ez az első együgyü kérdése ! Hogy 
meddig fogok élni, nem tudom, de amig 
élek, arra törekszem, hogy egészséges 
legyek és elégedett.

— Színház, zene?...
— Hogyne 1 Szeretem őket. De so

sem kritizálok. Ott vannak a szegény 
kritikusok, csinálják ők helyettem is! 
Azért fizetik őket...

És a nők?
— Ez a legfontosabb, uram. Jó, hogy 

utoljára kérdezte.
— És ön szereti őket, ma is?
— Halálig!
— És ilyenkor, bocsánat, hogy meg

kérdem, nem jut önnek eszébe a...kor?
— Hogyne ! De nekem nem fontos.
— Pardon, nem azt gondoltam ... 

nem a hölgyek korát! Az ön korát!...
Clifford ur mosolygott:
— Látja, ez valóban nem jut eszem

be ! De nem is fontos. Én nem azt vá
rom, hogy engem szeressenek. Csak 
azt, hogy engedjék meg, hogy én sze
ressem őket.

— És megengedik ?
— Ezt mindig megengedik. Még az 

olyan fiatal embernek is, aminő ön :
— Szóval : még mindig vannak si

kerei ?
— Egy gentlemannak soha sincse

nek sikerei. Különösen pedig: egyet 
mondok! A nő: száz százalékig virág. 
A virághoz érteni kell! Látott már ró
zsát vagy szekfüt, amely arra nézett 
volna, hogy fiatal vagy öreg kertész 
gondozza. Á fő, barátom, a gyöngédség 
és szakértelem...

Rámosolygott Dorothyra. Az vissza- 
mosolygott rá!...

Farkas Imre.
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Kegyeletes szívvel tudatom, hogy megboldogult felejt
hetetlen, jó férjem,

néhai B E N Y Ó  G É Z A
és édesatyja, néhai Benyó Károly, valamint nagy
bátyja, néhai Benyó Lajos exhumált porrészeinek az 
uj családi sírboltba való áthelyezése a ref. egyház 
szertartása szerint a helybeli temetőben folyó hó 15-én 
(vasárnap) déli 12 órakor fog megtörténni. 

Rimaszombat, 1936. november 10.
Özv. Benyó Gézáné.

Az elemisták jótékonycélu előadása.
jeleztük lapunk előző számában, hogy a 
helybeli állami magyar leányiskola nö
vendékei folyó hó 22 én, délután 4 órai 
kezdette! a „Tátra-szálló" színpadán a 
szegény iskolásgyermekek karácsonyi 
felsegélyezésére jótékonycélu gyermek
előadást rendeznek. A főpróba az összes 
iskolák növendékei részére folyó hó 21- 
én, délután fél 3 órakor lesz megtartva. 
A főpróbán felnőttek, vagy kísérők a ren
des hely árakat kötelesek lefizetni. Jegyek 
Klein Géza könyvkereskedésében fclyó 
hó 16-tól válthatók. — A minden évben 
eseményszámbamenő, díszes kiállítású, 
kitünően megrendezett és nagy sikerrel 
bemutatott gyermekelőadás iránt váro
sunkban s annak környékén nagy ér
deklődés mutatkozik.

Halálozások. Az elmúlásra emlékez
tető évszakot éljük. Az ősz hideg lehel
etével földre hullanak a fák megsár
gult levelei s az emberek között is gya
koribb az életből való elmúlás, az örök 
nyugalomra-térés.

Özv. Soós Józsefné szül. Plichta Bor
bála, néhai Soós József rimaszombati 
volt telekkönyvvezető özvegye életének 
90-ik, özvegységének 50-ik évében Deb
recenben örök álomra szenderült. A 
megboldogult régi rimaszombati törzs
gyökeres polgárcsaládból származott s 
halálának hire őszinte részvétet keltett 
városszerte. Elhunytát gyermekei : Soós 
Barnabás, Soós Béla, özv. Runyay Jó
zsefné szül. Soós Jolán, Soós József 
családjaikkal és rokonai gyászolják.

Özv. Győry Lajosné szül. Bakos Em
ma, tisztviselő özvegye, 66 éves korá
ban folyó hó 7 én Rimaszombatban 
meghalt. Temetése nagy részvét mellett 
folyó hó 9-én ment végbe. Halála leá
nyát : Csernák Ferencné szül. Győry 
Emíliát s ennek családját döntötte 
gyászba.

Ferenczy Samu, a tamásii ág. h. ev. 
egyházközség lelkipásztora életének 63-ik 
évében rövid, de erős szenvedés után 
Tamásiban, folyó hó 8 án elhunyt. Az 
Ur szőlőjében 38 évig hűségesen mun
kálkodó, közbecsülésben és szeretetben 
álló lelkész holttestét az igaz részvét 
impozáns megnyilvánulása mellett folyó 
hó 10-én helyezték örök nyugalomra. 
Az elhunytban Ferenczy Eszter, az itteni 
áll. magyar reálgimnázium tanárnője 
szeretett édesatyját vesztette el.

Cseh István, nyug. városi közgyám és 
árvaszéki irattárnok, több testületnek és 
közintézménynek hosszú éveken át volt 
hűséges tisztviselője és tevékeny mun
katársa folyó hó 8-án 88-ik életévében 
csendesen elhunyt. A megboldogult vá
rosi nyugdíjas tisztviselő elhunyta al
kalmából a város vezetősége küldöttsé- 
gileg fejezte ki részvétét a gyászoló 
család előtt s koszorút helyezett a ra
vatalra. Temetése nagy részvét mellett 
folyó hó 10 én történt. Halálát gyerme
kei : Cseh István, Cseh Lidia özv. Bene
dek Károiyné, Cseh Lajos, Zsuzsanna és 
János, ezek családjai és kiterjedt rokon-1 
ság gyászolja.

Szlávy Mária 71 éves korában f. hó 
8 án városunkban hirtelen elhalálozott. 
A megboldogult Rimaszombat utolsó 
ötvösének, néhai Szlávy Frigyesnek volt 
leánya s halála városszerte őszinte rész
vétet váltott ki.

Véletlenül víz helyett lugkőoldatot 
ivott. Szurek István 42 éves, tamásfali 
lakos, kőműves folyó hó 11-én hazatér
ve lakására lefeküdt. Reggel felé nagy 
szomjúság gyötörte, odanyult a szekré
nyen levő pohár felé s azt hivén, hogy

víz van benne, annak tartalmát felhaj
totta. — Alig itta meg, hatalmas fájdal
mak lepték meg, mert a pohárban iug- 
kőoldat volt, melyet a felesége még ok
tóber hó 27 én, — amikor családi ügy
ben Rozsnyóra utazott el, — helyezett 
oda. Segélykiáltásaira összefutottak a 
szomszédok, tejet itattak meg vele, majd 
azonnal beszállították a helybeli kórház
ba. A gyors orvosi segély megmentette 
az életnek a vigyázatlan kőművest.

A játék vége. Sztieranka János rima- 
kokovai telepes 8 éves, János nevű fia 
a falubeli gyerekekkel játszadozott. Já
ték közben a gyerekek a kisfiút föl
emelték és teljes erővel egyszerre a föld
re dobták. A kisfiú oly szerencsétlenül 
esett le a földre, hogy ballábát a térd 
alatt eltörte. Beszállították a helybeli 
kórházba.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik szeretett anyánk, özv. 

Győry Lajosné halála alkalmából fájdalmunk
ban megvigasztalni igyekeztek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1936. XI. 11.

£ernák-család.

Megjelent Ilja Ehrenburg: „Tizenhá
rom pipa“ Eugen Prager könyvkiadó 
vállalat kiadásában, Bratislava-Pozsony. 
Ára 22 Ke. ballonselyem kötésben 28 K5. 
„Az uj Európa könyvesháza" könyvso
rozat legújabb kötete. — Tizenhárom 
példány Ehrenburg pipagyüjteményéből. 
A világjáró iró kóborlásai közben vá
sárolta össze Párisban, Moszkvában, 
Szófiában, tizenhárom országban ezeket 
az elhasznált, ócska pipákat. Amit ró
luk elmond, az nemcsak 13 pipa törté
nete és nemcsak 13 emberé; generá
ciókon át követi a pipák és tulajdono
saik útját és mindezeknek az emberek
nek élete és körülöttük lejátszódott ese
mények mind megelevenednek s elvo
nulnak itt előttünk. — Mint a pipa 
füstje, úgy gomolyog a cselekmény a 
Tuilleriák kertjében agyonlőtt kommü- 
nard tói a Brazília felé hajózó tenge- 
részkapiíányig, az orosz diplomatától a 
bolgár ószeresig, országokon, évtizede
ken á t ; emberek, városok, népek, korok 
történetét sűrítette Ehrenburg ebbe a 
könyvbe. S ezt a könyvet olvasni olyan 
érzés, mint kedves pipaszó mellett nagy 
élményeket megismerni. Felejthetetlen 
órákkal gazdagít. — A kitűnő fordítás 
Görög Imre műve. — Ez a könyv — 
mint a kiváló orosz iró valamennyi 
munkája,— számos idegennyelvü kiadást 
ért meg és mindenütt nagy olvasótábora 
volt. Joggal tételezhetjük fel tehát, hogy 
a magyar kiadás is megfelelő fogadta
tásra fog találni.

A vasúti átjáróknál fény- és harang
jelzés az autósoknak. Utóbbi időben 
a közlekedési balesetek sorozata játszó

dott le a sorompókkal nem védett vas
úti kereszteződéseknél. — A vasutügyi 
minisztérium erre való tekintettel elha
tározta, hogy uj védrendszabályokat 
léptet életbe a balesetek megakadályo
zására. Hosszas kísérletezések után a 
vasúti igazgatás önműködő fényjelző 
készülékekkel látja el a vasúti keresz
teződéseket. Az autósok már messziről 
láthatják a fényjelző készüléket. — Ha 
a vonat közeledik, vörös fényjelzéssel 
tudatják ezt az autósokkal és jármű
vekkel. Ezzel egyidejűén figyelmeztető 
harangjelzésekkel is óvják az autósokat 
a veszélytől. — Ha a pálya szabad, a 
fényjelzés megszűnik. — A központi 
vasúti tanács őszi ülésén indítványozni 
fogják, hogy a jövőben a vasúti őr fe
lesége — férje távollétében — ne tel
jesíthessen a vasúti őrházban szolgála
tot. — A vasúti igazgatásnak javasolni 
fogják, hogy a vasúti őrök másirányu 
szolgálati elfoglaltsága esetén gondos
kodjanak megfelelő helyettesről, de ne 
engedjék meg, hogy a vasúti őrt a fe
lesége helyettesítse.

Rádiókészülék vásárlásánál két fon
tos dologra ügyeljen : a gyártmányra és 
a cégre, mely önnek a készüléket szál
lítja. A közismert világcég garantálja a 
minőséget és a vételárért a legnagyobb 
ellenértéket adja. — Ha szaküzletben 
vásárol, több előnye van, még pedig: 
jó, megbízható tanács és szakszerű be
mutatás a készülék vásárlásánál, pontos 
és kimeritő felvilágosítás a részletfize
tési rendszer előnyeiről, helyes szerelés 
az üzembehelyezésnél és szakszerű szol
gálat a jövőben. — A rádiókereskedő 
nemcsak eladó, hanem műszaki tanács
adója is a vevőnek. Ezen okokból for
duljon bizalommal Bodnár G. céghez 
Rimaszombat Vasút-ucca 16. — Telefon 
29. szám.

Építtetők figyelmébe. Közhírré téte
tik, hogy az államvédelemről szóló tör 
vény értelmében minden építkezéshez 
szükséges járási hivatal engedélyen kí
vül a katonai hatóság előzetes hozzá
járulása is. Tekintettel arra, hogy az 
építési engedély iránti kérvényeket fe
lülvizsgálás végett az országos katonai 
parancsnoksághoz kell felterjeszteni, fi
gyelmeztetjük a lakosságot saját érde
kében, hogy a jövőben bármilyen épít
kezést csak akkor szabad megkezdeni, 
ha a katonai parancsnokság az építési 
terveket jóváhagyta és a járási hivatal 
az engedélyt megadta. A törvényes elő
írás be nem tartása esetén joga van a 
hatóságnak az engedély nélküli épít
kezést lebontatni és az eredeti állapotot 
visszaállítani. [Hivatalos.]

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ Szőrmeáru. Bundák. |
Nagy választék. Olcsó árak. 4

Elsőrangú szücsmunka. Fővárosi sza- X 
hászat F SCHMIDL szűcs «

Rózsa-utca (Tátra szálló). ♦

♦
♦
:
:
t
♦
♦
♦
♦
♦♦

SCHWARCZ és SCHMIDL-cég |
szűcs- és szőrmeáruháza Losonc. 4 

Bundák, francia és bécsi niodel- 4
lek után készíttetnek. X 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Állampapírok kicserélése. Az 1936. 

évi május hó 15-én kelt és a törvény és 
rend. gyűjt, megjelent 128. sz. törvény 
elrendelte az egyes állampapíroknak 
unifikációs kölcsönre való becserélését. 
A papírok kicserélésével a konzorc. 
bankintézerek fiókjai bízattak meg, ame
lyek a kicserélést 1937. május 31-éig 
tartoznak keresztül vinni. Ezen határidő 
után a papírokat kizárólag az államköl- 
csönök központi igazgatósága Prágában 
fogja majd kicserélni. A kicserélés igény
lésével egyidejűleg a kicserélendő érték
papírok összes szelvényeikkel adandók 
át. Az unifikációs kölcsön négyféle ka
matozású : 500, 1000, 5000, 10000,50000

T é l ik a b  á t -u j d o n s á g o k , 
P u l l o v e r e k ,  S w e t t e r e k ,  

D I V A T Á R U K
f ó n a g y  választékban

F  Ü  Z  Y -  divatáruházban S  B  O  R -  lerakat.
Rimavská Sobota, Masaryk-tér 13. sz.

Kinő APOLLO m ozgó
Szombaton és vasárnap, nov. 14-15-én Ru
dolf Friml legszebb, legkedvesebb és leg- 

bájosabb operettje :
Rose Marié.

Jeanette Mac Donald, Nelson Eddy, James 
Stewart.

Szerdán, november 18-án pazar kiállítású 
amerikai film, melyben Marlene Dietrich 
életének legizgalmasabb szakaszát játsza :

Szőke Vénusz.

Csütörtökön, november 19-én szenzációs 
kettős műsor :

Bűntény az akváriumban. 
Barátom a király.

Ké. címletekben kerül kibocsátásra és 
pedig : 1) 4V20/o törleszt, unifik. kölcsön

2) 3%%-os „
3) 3%-os
4) 3%-os nemtörlesztéses „ 

alakjában. Áz állampapírok közűi nem 
esnek kicserélés alá a következő állam
papírok : 3%-os hadikölcsön kártérítési 
kötvény, 3%-os hadiszállítások kártala
nítási kötvénye, 31/i°/0-os u. nj IV. ál
lamkölcsön, 3Vj%-os kártalanítási jára
dék és az állami épitő sorsjegyek. Bő
vebb felvilágosítást készséggel ad a 
Slovenská Banka fiókintézete Pozsony.

Szlovák, német, francia, latin nyelvet
eredményesen tanít; korrepetál, érett
ségi és államvizsgákra mérsékelt dí
jazásért előkészít K Bfódy LiUy

oki. középisk. tanárnő, Masaryk-tér 28
Uj magyar vizumilletékek. 1936. no

vember 1-től kezdődőleg a magyar vi
zűm illetékét csehszlovák viszonylatban 
útlevelenként a következőképen állapí
tották meg: Átutazó vizűm egy személyre 
19 KS., két személyre 38 K5., kedvezmé
nyes vizűm szegénys. bizonyítvány alap
ján egy személyre 9 Ke, két személyre 
17 korona, egyszeri beutazási vizűm 67 
korona, többszöri beutazási vizűm 125 
korona. Kedvezményes vizűm egyszeri 
beutazásra szegénységi bizonyítvány 
alapján 17 korona, többszöri beutazásra 
25 korona. Többszöri beutazásra érvé
nyes kedvezményes vízumot csakis köz- 
szolgálatban állók (nyugdíjasok) és azok 
családtagjai kaphatnak.

ELEGÁNS, szép és olcsó levélpapír kapha
tó a Literatura könyv- és papirkereskedés- 
ben Jánosi utca 6.

A régi postatakarékbetétesek köve
telése — lapjelentések szerint — mi
után közbejött az adósságrendezés, az 
államadóssági kötvények rendezése, a 
korona devalvációja, csak 1937. elején 
lesz rendezhető. — Az államadósságok 
igazgatósága, a postatakarék egyelőre a 
mai gazdasági problémák elintézésével 
van elfoglalva. Azután pedig a 3 száza
lékos magyar címletek csehszlovák cím
letekre lesznek átváltoztatva és értéke
sítendők,

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

Tolvaj munkások. Gyurancsik János 
és Demeter Pál munkások, akik a kún- 
tapolcai öntvénygyárban dolgoztak, ál
landóan megdézsmálták a gyár raktárát, 
ahonnan több öntvényt loptak el. — A 
helybeli kerületi bíróság a tolvaj mun
kásokat fejenként 3—3 havi fogházbün
tetéssel sújtotta. — Az elitéltek felebbe- 
zést jelentettek be.

A levélboritékok uj szokványalakja 
7X10 cm. lesz. — Mivel azonban még 
nagy készletek vannak eltérő nagyságú 
borítékokból és nyomtatványokból, a 
kereskedők és iparosok központi kama
rájának közbenjárására a postaügyi mi
nisztérium utasította a postahivatalokat, 
hogy tekintsenek egyelőre el a szabály- 
ellenes postai levélküldemények kezelé
sénél. Figyelmeztet azonban, hogy 1937. 
március 1-től, amikor az uj postarend 
életbe lép, a jelzettnél kisebb méretű 
levélküldeményt nem vesz át továbbí
tásra a posta.

Filmszínház. Folyó hó 14 —15-ikén 
színre kerül „Rose Marié" c. filmope
rett, melynek zenéjét a csehszlovák szár
mazású R. Frimi szerzetté. Marié Flór 
a fegyházból megszökött bátyját keresi 
kanadai rengetegben, amikor indián kí
sérője ellopja pénzét, kénytelen mula
tókban fellépni. — Itt ismerkedett meg
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Bruce rendőrtiszttel, aki csakhamar meg
tudta a nő kilétét. A bolyongásoknak 
vége lett és Rose Marié újból régi he
lyére az operába tér vissza s itt szövő
dik tovább szerelmi regénye. — Fősze
replők Jeanette Magdonald, Nelson Eddy 
és James Stavart. — A film alapjául 
szolgáló operett immár 600 előadást ér 
el Prágában.

Folyó hó 18-áu „A szőke Vénusz" c. 
hatásos film kerül bemutatásra, mely
ben Marlene Dietrich játsza főszerepet. 
Egy feleség és anya kénytelen kabaré
énekesnőnek szerződni, mert beteg a 
férje és pénz kell a gyógyszerekre. Az 
éjszakai élet fokról-fokra sülyesztik, de 
lelke tiszta marad s anyai szive csak 
mosolyogni tud. Mikor a férj meggyó
gyul és megtudja a pénz forrását, az 
asszonyt kidobja. Jönnek a szenvedések, 
melyeket egyetlen gyermekének bírása 
enyhít s mely segíti a családi tragédia 
könnyű elviselésében.

Folyó hó 19-én kettős műsor kerül 
lepergésre. I. „Bűntény az akváriumban", 
mely a new-yorki bünvilág néhány epi
zódját tárja elénk a való élet minden 
külsőségével és izgalmaival. Már a cim 
elárulja, hogy titokzatos bűntény körül 
forog a téma.

II. „Barátom a király." A 12 éves ki
rály ismeretséget köt egy cirkuszi mű
lövésszel, ki a kis király életében nagy 
szerepet játszik, sőt életmentőjévé is 
válik s barátságuk szorosabb lesz. Bá
jos szerelmi idill festi alá a hatásos je
leneteket. Főszerepllő Tóm Mix.

Megalakult az egyesült párt rima- 
szombati helyi szervezete. A magyar 
nemzeti párt és az orsz. kér. szoc. párt 
helyi szervezetei hétfőn délután 6 óra
kor a Tátra szálló emeleti termében 
tartották meg együttes taggyűlésüket, 
amelyen egyhangú lelkesedéssel fogad
ták el az országos pártvezetőségnek az 
egység megteremtésére vonatkozó hatá
rozatát és a két helyiszervezet egyesü
lésének kimondásával egyidejűleg meg
választották az egyesült párt rimaszom
bati vezetőségét. A rendkívül lelkes 
hangulatban lefolyt taggyűlést Dr. Tör
köly József szenátor nyitotta meg nagy
hatású beszéddel, majd Dr. Löcherer 
Géza orsz. pártvezetőségi tag indítvá
nyára jegyzőkönyvi köszönetét szavaz
tak a két helyiszervezet lelépő tiszti
karának. Az egyesült párt programjá
nak ismertetése után közfelkiáltással 
választották meg a helyi pártvezetősé
ge t: Diszelnök : Perecz Sámuel, elnök: 
Dr. Eszenyi Gyula, helyettes elnök : Dr. 
Löcherer Géza, ügyvezető elnök: Varga 
Imre, alelnökök : Gabonás István, Gyu
lai István, Hizsnyan Béla, Kosko Lajos, 
Vaskó József, Telek Gyula, titkárok : 
Dr. Baráth László, Kalocsay Gyula, 
pénztárnok : Kovács Lajos, jegyző : Re- 
menyik Kálmán, ellenőr: Diczky Pál, 
Remenyik István. Választmányi tagok : 
Angyal Gyula, Ádám János, Bálint Pál, 
Bognár Pál, Benkovits Gyula, Badinyi 
György, Csordás János, Dananay János, 
Dulovics László, Dulovics Lajos, Dere- 
kas János, ifj. Durda János, Ferencz 
István, Filo András, Gál Mátyás, Gémes 
Béla, Halgas János, Hank Andor, Halasy 
Gyula, id. Halász József, Hubay Berta
lan, Jávorszky Zoltán, Jeszenszky Soma, 
Ivanyik Károly, Kálmán Károly, Ká
posztás László, Kosztra István, Koszka 
Lajos ifj., Kövér Pál, id. Kozma Imre, 
Márkus László, Major Sándor, Paál 
László, Páricska Péter, Pecsők Lajos, 
Dr. Ragályi Antal, Rábely Etta, Rábely 
Miklós ifj., Rajner Andor, Runyay László, 
Szabó Andor, ifj. Szabó Elemér, Szép 
laky Pál, Szoyka Pál, Sinka Pál, Szabó 
István, Toldy István, Török Miklós. — 
A választmánynak hivatalból tagjai a 
községi képviselőtestület tagjai, névsze- 
rint : Dr. Törköly József, Valaszkay Re
zső, Rábely Károly, Dr. Eszenyj Gyula. 
Dr. Löcherer Géza, Vozáry Samu, Si- 
chert Károly, Dr. Weinberger Rezső, 
Kerekes István, Telek A. Sándor, Vaskó 
Károly, Kosko Lajos, Bárdos István és 
Tóth János. Ugyancsak hivatalból tagja 
a választmánynak a járási képviselő- 
testület helybeli tagja : Dr. Mihalik 
Dezső. — Az uj elnökség részéről Pe
recz Samu nyug. városi tanácsos, Dr. 
Eszenyi Gyula városbiró és Varga Imre 
ref. lelkész mondottak köszönetét a 
megnyilvánult bizalomért. — A választ
mány legközelebbi ülése elé kerülő ad
minisztratív ügyek megvitatása után a 
taggyűlés Dr. Törköly József zárósza
vaival ért véget.

S P O R T .
A CsAF—MLSz Középkerületének
VIII. számú hivatalos közleménye.
A múlt heti „Gömör“-ben sajtóhiba 

folytán hivatalos közleményünk a Vl.-ik 
számot kapta, noha az már a VII. szá
mú hiv. közi. volt. Ezen sajtóhibát ez
úton helyesbitjük s igy jelen hiv. köz
leményünk már a Vili. számot kapja.

A november hónapban történt visz- 
szavonási bejelentésekre vonatkozólag 
közöljük, hogy a Központ Kerekes Ist
ván és Kocsis István : mindkettő a R. 
Törekvés visszavonási illetékek címén 
K5 15'— és 10'— összesen Ke 25'— 
összeggel a Rimaszombati Törekvés SE 
számláját megterhelte. (Követeléséből.)

Fuchs Mór: R. Törekvés—Feledi TC 
átlépési visszavonása tárgytalan, mivel 
a szöv. titkárság nevezett átlépési beje
lentését — átigazolási dijának elmulasz
tása címén — az álig. rész. XXX. szá
mában (VIII. 13.) már amúgy is hatá
lyon kívül helyezte. Bejelentése tehát 
ad acta téve.

1936. XII. 1-én hat havi várakozási 
idő után átigazolást nyer: Oláh Pál 
Béla Tamásfalvai MSC—Rimaszombati 
Törekvés SE. A játékos igazolványát 
nov. 30-án az egyesület terjessze be.

Figyelmeztetjük az egyesületeket, hogy 
igazolványok beterjesztésének elmulasz
tásáért a jövő szöv. I. B. ülés az egye
sületek ellen további rendszabályokat 
fog életbe léptetni.

A szövetségi intéző bizottság múlt 
heti ülésének határozata alapján 1936. 
november 16. kezdettel az alábbi egye
sületeket függeszti föl, mivel előző fel
hívásoknak nem tettek eleget és köz
ponti tartozásaikat nem rendezték : Fe
ledi TC. Ke 46'—, F.-Püspöki TK. Kő. 
68 '- ,  Hodejovi SC. Ki. 114'—. A fel
függesztés megszűnik, mihelyt az egye
sület postai vevénnyel vagy központi 
pénztári elismervénnyel a kifizetett tar
tozása megfizetését bizonyítani tudja. 
(A Szöv. I. B. ezen határozatáról az ér
dekelt egyesületeket idejében külön le
vélben kiértesítettük.)

A Losonci AFC. a maradvány Ke. 
568'20 szöv. tartozását köteles deceinb. 
31-ig különbeni következmények terhe 
mellett rendezni.

Benyovszky Béia, volt Rimaszombati 
AC—Beregszászi FTC átigazolási ügyé
ben az I. B. egyelőre Ki. 120'— köve
telést ösmert el ; a balesetbiztosítási 
dijat csak ama esetben ösmeri el, ha az 
egyesület igazolja, hogy a játékos köte
lezte emagát annak megfizetésére, a 
gyógykezelési költségeket pedig akkor, 
ha az egylet erre vonatkozó számlákat 
terjeszt be. Amennyiben a játékos a 
fönti összeget a Szövetségnél befizeti, 
azonnali játékengedélyt kap.

A Rimaszombati ME-bőI a SK Slo- 
vanba áflrpett játékosokért a CsAF 
1910'— Ki.-t a Szövetség javára irt, 
mely összeg a R. Törekvés SE javára 
lett a Szövetségnél elkönyvelve ; a be
adott felebbezéseket természetesen a 
Szövetség nem vonja vissza. A fenti 
összeg a PMH V. 24 iki számában kö
zölt összegekből adódik.

Kósa Jenő SK Beskyd—Losonci AFC 
átlépési ügye a CsAF-nál kivizsgálás 
alatt van.

A CsAF Lisec Károly FC Rumburg- 
Füleki TC átlépési bejelentését érvény
telenítette (helytelen szül. adatok, fize
tett játékos).

A CsAF Kovács Jenő Gyula R. Tö
rekvés SE játékost a Slovan Rim. Sobota 
részére 6 havi várakozási idővel, K5 
200'— ellenében kiadta.

Pázsit József SK Královo n/T.—Lo
sonci AFC átlépését Ke. 926'— kifize
téséig felfüggesztette.

A Hiv. lap 1934. évi 12. számában 
közölt szöv. határozat hatályon kivül 
helyezésével (múlt heti hiv. közi.) kap
csolatban a szöv. I. B. kimondotta, hogy 
ha valamelyik játékos átlépésének le
járta előtt akarja elhagyni egyesületét, 
köteles eme szándékát legkésőbb a hét 
szerdájáig egyesületével ajánlott levél
ben közölni.

Rimaszombat, 1936. november 9.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
LAFC—Slovan 8:0. — A Slovan Pet- 

rusz, Járosi, Juhanják nélkül nem birt

ellentállni a LAFC tudásbeli fölényének 
s nagy gólarányu vereséget szenvedett.

A Törekvés számára súlyos erőpró
bát jelent vasárnapi losonci vendégsze
replése a LAFC ellen. A csapatnak, 
mely a kerület őszi bajnokságát nagy 
fölénnyel megnyerte, erkölcsi kötelessé
ge, hogy a kerület és városunk football- 
sportját a jelenleg kitűnő formában le
vő diviziós LAFC-al szemben méltóké
pen reprezentálja. Ha minden játékost 
át fogja hatni a feltétlen küzdeniakarás, 
akkor az eredmény csak kedvező lehet.

A Törekvés évzáró vacsorája a Járási 
Ipartársulat nagytermében az egyesület 
tagjainak, híveinek és a játékosoknak 
nagy érdeklődése mellett, a legjobb han
gulatban zajlott le. A sok pohárköszön-

Egy jókarban levő használt, rövid

z o n g o r á t
keresek megvételre.

Cím a kiadóhivatalban.

használnak. — Egyedárúsitó:

ĴOKOR̂ flroBériâ ,
Keresek

egy 2 esetleg 3 szobás komfortos lakást
Cim : a kiadóhivatalban.

B é r la k á s
négy szobával, mellékhelyiségekkel 

január hó 1-től kiadó. 
Felvilágosítást az evang. lelkészi 

hivatal ad.

tő lényege abban csúcsosodott ki, hogy 
a csapat hivei a jövőben fokozott er
kölcsi és anyagi támogatásukban része
sítsék az egyesületet s hogy a játéko
sok a jövő nagy küzdelmeiben az egye
sület színeiért lelkesen és összetartással 
küzdjenek.

A szerkesztő üzenetei.
Cz. M. Rimaszombatban is van ilyen 

specialista. Beszéltünk vele. Szívesked
jék szerkesztőségünkbe befáradni s hoz
zá irányítjuk.

Fergeteg. Ez alól senki sem kivétel, 
írásai most is a papírkosárba kerültek.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Használja ki az alkalmat,
mert csak rövid ideig mély árengedményt nyúl
tok a mélyen tisztelt Hölgyeknek folyó évi no

vember hó 17-étől december hó 1-éig.
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A m. t. Hölgyközönség szives pártfogását kéri 
O R O S Z  J Á N O S  

hölgyfodrász
Rimaszombat, Stefanik-u. 18.

E la d ó  h á z .
T om pa u tca  19. sz a la t t  ma
gányos udvar 3 szoba mellékhelyi

ségekkel eladó.
Értekezni: Sövényházy Mihály 

Ferenczy-utca 6. sz. alatti lakásán. 
h 'a i M I I I W f l l l l l l i  >■11111111111 IH lÉliM l I III II Ilii Hl il u n '

Autótaxi - vállalat
RUDOLF Z. Rózsa-utca 6. sz. alatl.
Éjjeli csengő. Telefon 83.

Állandó külföldi járat! 
Betegszállitó-kocsi.

„S O N A TÁ " „R O N D O " „PRELUDIO" PHILIPS RADiO

Minden igényt kielégít 
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