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hellyel 75,433— III—21. szám alatt engedélyezte.

Fabó mester.
(em-ei) Ne dörzsölje senki a sze

mét, azon hiszemben, hogy talán- 
talán káprázik az és rosszul Iát, 
de azt se gondolja senki sem, 
hogy valami sajtóhibával áll szem
ben, mikor e vezetőhelyre került 
szerény cikknek a címét elolvassa.

N e ! A szem sem káprázik és 
sajtóhiba esete sem forog fenn. 
Egyikről sem lehet szó, a cim 
tényleg ez: Fabó mester.

Ki ez, mi ez? — kérdi az ol
vasó. Nem hagyjuk kíváncsiságát 
sokáig kielégítetlenül és sietve 
megmondjuk, hogy Fabó András 
érsekujvári ácsmesterről van szó, 
aki az ottani magyar sportegylet, 
a szlovenszkószerte jólismert, de
rék É SE  a közelmúltban tartott 
manifesztációs gyűlésén, ahol a 
többek között sportstadion, tribün 
építéséről volt szó, a komoly tár
gyalások során elhangzott beszé
dek közben lelkesen elkiáltotta ma
gát : „Az ácsmunkát ingyen vé
gezzük !“

Szeretném megfogni, simogató 
melegséggel megrázni és boldogan 
megszorítani Fabó uramnak, ennek 
az egyszerű, de lelkesedésben, a 
sportért rajongásban sok-sok nagy
hangú sportakarnokon túltevő de
rék ácsmesternek munkától kér- 
gestenyerü kezét, hogy megkö
szönjem lelkesedését, példaadásra 
buzdító, önzetlen tettrekészségét.

Mert, hiába, letagadhatatlanul ne
mes gesztus és példaadó felbuz
dulás az, amit Fabó uram müveit 
és megérdemli, hogy az elismerés 
lobogóját ehelyütt mi is meghajt
suk a szépcselekvésü, jóraösztön- 
ző, nemesgondolkozásu, derék ács
mester előtt.

Példát statuált, az önzetlenség
nek figyelemreméltó s megöröki- 
tendő jelét adta Fabó mester és 
tette azt éppen abban az időben, 
amikor főleg sporttéren lelketbor- 
zongatóan sivít az önzés szele. De 
példára is ösztönöz, követésre is 
buzdít Fabó mester cselekedete 
abban az irányban is, hogy ne 
kezeljük a sportot mostohagyerek
ként, hanem igenis, mint ennek az 
egyszerű ácsmesternek, legyen a 
sport a magukat sportembereknek 
nevezni szeretőknek, a sportéletet, 
az ifjúság testi nevelését felkarol
ni, előmozdítani és fejleszteni kö
teles városoknak is dédelgetett, 
édes gyermeke, az egészséges ge
nerációt-nevelés ügye és annak 
fellendítése pedig legbensőbb és 
legkedvesebb szívügye.

Akkor bizonyára nem történik

majd meg az az immár restelke- 
désre késztetett eset, (haliga csak, 
hallga, talán bizony nálunk is meg
esett?) hogy a jóltervezett, de rosz- 
szul megépített tribün évszámra 
ott nyújtogatja nyakát befejezetle
nül a sportpályán és ezt a lehe
tetlen állapotot tűrje egy város 
magát megértőnek hangoztatni sze- 

| rető sporttársadalma és elsősorban 
és főleg a tribünépitkezést magára 
vállaló, de befejezésében késedel- 
meskedő városi elöljáróság.

Ne akarjunk krajcároskodni ak
kor, mikor ilyen sokmindennél 
előbbrevaló ügyről van szó. Ve
gyük elő csak az újból porosodás
nak indult aktákat és akarjuk, de 
azután tényleg komolyan akarjuk 
befejezni a tribünépítés munkáját.

Erre buzdítsa Rimaszombat vá
rosát is Fabó uram dicséretes pél
dája.

i  Rimaszombati Izraelita N ía e la t  
jubileumi M w f f i s e .

Ünnepi érzésben olvadt össze vasár
nap, folyó hó 3-án, délelőtt fél 11 óra
kor Rimaszombat város közönsége azon 
a jubileumon, melyet a rimaszombati 
izraelita nöegylet tartott fennállásának 
ötvenedik évfordulóján. A jótékony egye
sület történelmében messze kimagasló 
esemény folyt le ezen a jubileumi ün
nepélyen, mely nemcsak a helybeli izr. 
nőegyletnek, de Rimaszombat egész ős
lakos társadalmának ünnepe volt.

Az áldásos munkásságu, Ínséget eny
hítő, könnyeket száritó rimaszombati 
izr. nőegylet jubileumán, az eltöltött öt
ven év zárókövénél egy érzésben, egy 
gondolatban forrott össze e város ősla
kos társadalma, melynek tagjai osztály- 
és felekezeti különbség nélkül tisztelettel 
vették körül a tisztes múlttal biró, ál
talános becsülésben álló egyesületet, az 
elismerés meleg és kitüntető szavaival 
árasztván el az eredményes, nemes 
munkát, amelyet a nőegylet vallásfele
kezeti különbség nélkül a legnagyobb 
csendben és szerénységben, a nyomor 
enyhítésének szolgálatában öt évtized 
alatt kifejtett.

A díszközgyűlés pontban fél 11 óra
kor vette kezdetét a Kereskedelmi Tes
tület nagytermében. A feldiszitett emel
vényen foglalt helyet a nőegylet jelen
legi vezetősége, Szalvendy Gyuldné el
nöknő vezetése alatt, Dr. Krausz Gyuld
né, Dr. Reinitz Vilmosné, Nagy Jenöné, 
Enyedi Arthur és Dr. Weinberger Tibor 
s azonkívül a díszközgyűlés ünnepi szó 
noka, az ékesszólásáról közismert Sin
ger Rezső helybeli főrabbi.

Szalvendy Gyuldné elnök meleg sza
vakkal nyitotta meg a díszközgyűlést, 
majd a jegyzőkönyv hitelesítésére Koz
ma Árminné és Schlosz Lajosné tagokat 
kérte fel.

Az elnök felkérésére Singer Rezső fő
rabbi magas szárnyalásu ünnepi be
szédben méltatta a nőegylet 50 éves 
áldásdús működését és meghatva je
lentette ki, hogy szívesen tesz eleget a 
felhívásnak, annál is inkább, mert bol-

; dogult édesatyja volt az, aki ötven év
vel ezelőtt életre hívta a nőegyletet s 
alakította azt meg a szeretet gyakorlá
sára és a könnyek letörlésére. Lendü
letes beszéde folyamán szeretetteljes 
szavakkal emlékezett meg özv. Blau 
Vilmosnéról, aki 50 évvel ezelőtt a nő- 
egylet alapításánál már jelen volt s aki 
most láthatja az 50 év eredményét. De 
meleg szavakkal emlékezik meg özv. 
Kosiner Vilmosnéról is, aki díszes nesz
tora a nőegyletnek, 48 éve tagja és a 
legszebb érdemeket szerezte az egylet 
fejlesztésében. Vázolta azt a nemes 
munkát, amelyet a nőegylet öt évtize
den át végzett s nem nézte azt, hogy 
az Ínséget szenvedő zsidó-e vagy ke
resztény, de minden alkalommal ott 
volt, ahol segítő és gyámolitó kezekre 
szükség volt. Az elismerés tiszta lobo
góját — fejezte be magasszárnyalásu 
beszédét Singer főrabbi — hódolattal 
hajtjuk meg a nőegylet ötvenéves mű
ködése előtt s további munkájára is 
kérjük a mindenható Isten megsegítő 
kegyelmét és áldását.

A lelkes helyesléssel és tapssal foga
dott ünnepi beszéd után Dr. Weinber
ger Tibor, a nőegylet jegyzője olvasta 
tel a nőegylet ötvenéves működésének 
történetét. Dr. Weinberger Tibor ragyo
gó, szines tollal, mindenre kiterjedő fi
gyelemmel állította össze az 50 év tör
ténetét, a jubiláns egyesület alapításá
tól kezdve a mai napig annak minden 
megmozdulását részletesen körvonaloz- 
va, rajzolta a díszközgyűlés elé azokat 
a hervadhatatlan érdemeket, amiket a 
nőegylet ötven év leforgása alatt a 
szenvedők könnyeinek letörlésére csele
kedett. Szintén megemlékezett a nőegy
let az ünnepi beszédben méltatott két 
legöregebb tagjáról s konstatálta, hogy 
Schlosz Lajosné volt a mindenkori gyű
lések legszorgalmasabb látogatója. — 
Felolvasta az 50 év alatt elhunyt nő
egyleti tagok névsorát, melyet a dísz
közgyűlésen jelenvoltak kegyeletük je
léül állva hallgattak végig. Majd össze
gezve az elmondottakat, megállapította 
végeredményként, hogy az izraelita 
nőegylet ötven éven keresztül híven 
teljesítette kötelességét.

Ezután az üdvözlésekre került a sor. 
A jubileumot ülő nőegyletet, illetve an
nak lelkes vezetőségét szeretetteljes sza
vakkal köszöntötték ezúttal:

Dr. Löcherer Géza másodhelyettes 
városbiró, Rimaszombat város közönsé
ge részéről,

Lupáé Emilné szül. Takács Olga, a 
„Zsivena* szlovák nőegylet nevében,

Dr. Sacher Aladárné (Losoncz) négy 
tagú küldöttség élén, a losonczi izr. nő
egylet nevében olvasott fel üdvözlő so
rokat,

Dr. Weinberger Rezső a zsidóhitköz
ség s az annak kebelében működő vallá
sos egyletek megbízásából,

Dr. Józsa Miklós, a helybeli „Mir- 
jam“ zsidóleányegylet nevében fejezték 
ki jókivánataikat.

Felolvasták Dr. Veres Andor helybeli 
ügyvédnek, a nőegylet sok éven át volt 
jegyzőjének üdvözlő levelét, aki beteg
sége miatt a diszközgyülésen nem ve
hetett részt. — Táviratilag küldötték 
üdvözleteiket a rozsnyói- és tornaijai 
izraelita nőegyletek.

A szívből fakadó, lelkes hangú üd
vözletek után Enyedi Arthur, a nőegy

let titkára olvasta fel titkári jelentését 
s indítványára a díszközgyűlés özv. 
Blau Vilmosnét és özv. Kosiner Vilmos- 
nét a nőegylet örökös disztagjává egy
hangú lelkesedéssel megválasztotta.

Dr. Krausz Gyuldné indítványára a 
díszközgyűlés Enyedi Arthur titkárnak 
több évi tevékeny munkásságáért jegy
zőkönyvi köszönetét szavazott.

Szalvendy Gyuldné elnök köszönő sza
vaival véget is ért a díszközgyűlés, 
mely mellett nem lehet csak az örven
dezés kifejezésével elsuhanni, hanem 
teljes elismeréssel kell adóznunk a ri
maszombati izraelita nőegyletnek, hogy 
nemes emberbaráti munkájával gond
viselője a szegényeknek, megsegitője az 
özvegyeknek és árváknak és a jótcse- 
lekvésnek egyik sikerekben és eredmé-

Ma szinte egymásra torlódnak a nagy
jelentőségű események, s a szemünk 
láttára, fülünk hallatára alakulnak a tör
ténelem világraszóló fordulatai. Elviszi 
azokat az ujsághir és a rádió a falvak
ba is: ott is komoly arccal beszélget
nek az emberek a dolgok visszás folyá
sáról. Ki tudná kivonni magát az ese
mények hatása alól, amikről érzi, hogy 
esetleg döntő hatással lehetnek az ő 
sorsára is? A kanyargó Rima part
ján egy 340 lelket számláló kis gö- 
möri falunak : Rimapáljaidnak, a kö
zel múltban mégis volt egy olyan 
napja, amikor senki sem törődött a 
nagyvilág zajos eseményeivel, a mai vi
lág történetével: a rimapálfalai refor
mátus templom történetét akarta halla
ni mindenki, 1936. december 27-én 
annak a 150 éves jubileumát ünne
pelték.

A rimapálfalai reformátusoknak a 
régi időben nem volt templomuk, mert 
a törvény nem engedte, hogy legyen. 
Csak egy fából való imaházuk volt a 
temetőben, Egyszer aztán, amikor a val
lási ellentétek újra föllángoltak s a bé
csi asszonykirálynak, Mária Teréziának 
akarata s jóváhagyása mellett az üldö
zések újra elkezdődtek, lerombolták azt 
a fából való imaházat is. Fönnmaradt a 
szájról-szájra szálló hagyomány, hogy 
egy urasági szakács vágta belé legelő
ször a fejszéjét.

Mária Terézia halála után azonban a 
„kalapos király", II. József kiadta az 
úgynevezett türelmi rendeletet, mely 
megengedte, hogy a protestáns gyüle
kezetek, ha legalább száz családból ál
lottak, templomot építhettek maguknak. 
Ennek a hirnek hallatára fölébredt a 
lelkesedés a rimapálfalai kálvinisták 
szivében is és megindult körükben a 
mozgalom, hogy lerombolt imaházuk 
helyébe másik templomot, szebbet, na
gyobbat, Isten imádatához méltóbbat 
emeljenek. Csakhogy a szent szándék 
kivitele nem ment könnyen.

A „kalapos király* 1781. okt. 29 én 
adta ki a türelmi rendeletet, mégis 
egyik év a másik után múlt anélkül, 
hogy a templomépitéshez hozzáláthat
tak volna, Talán a megkívánt száz csa
lád hiányzott? Vagy más egyéb oka 
volt az engedély megadásának? Ma 
már nem lehet ezt megállapítani.
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Végre egy Szőke András nevü_ derék 
pálfalai ember nagy dologra szánta el 
magát. Tarisznyáját elemózsiával jól 
megpakolta, cifra szűrét a vállára ka- 
nyaritotta, aztán elindult a messze, nagy 
útra: Rimapálfaláról Bécs városába,
gyalogszerrel a király elibe. Hogy med
dig tartott az ut gyalogszerrel? Arról 
nem szól a krónika, csak azt mondja 
el, hogy hajdani való jó Szőke András 
uram hat napig rostokolt Bécsben, mig 
végre József császár elé bocsátották, 
aztán boldogan hozta magával haza a 
templomépitésre vonatkozó császári en
gedélyt.

Így hát volt már engedély, csupán 
hely nem volt, ahol a templom fölépül
hessen. De került az is hamarosan. A 
szomszéd anyaegyházban, Jánosi köz
ségben lakott egy földbirtokos ur, id, 
Patay László, — 150 éves adományozó 
levelét, áldott keze vonását ma is ke
gyelettel őrizzük, — aki „az Ur Isten 
dicsőségét teljes erejével munkálódni 
kívánván, ott lakó Csobó István és Já
nos nevű embereinek házok mellett 
levő gyümölcsös kertjéből templomnak 
való helyet engedett, 1786. április 20 án.“ 
Éhez az adománylevélhez fia: Patay
Kristóf hozzáírta még a következőket: 
„Én is alább irt mint successzor, ezen 
Isten dicsőségét tárgyazó adományban 
megegyezem és meghagyom, hogy sem
mi névvel nevezendő személy ebben 
zavarodást és háborodást szerezni ne 
merészeljen."

Még ugyanabban az évben, 1786 bán 
fel is épült a rimapálfalai református 
templom. Először fából való falakkal, 
14 év múlva pedig a fából való falak 
kőfallal lettek fölváltva. Az építésben 
különösen egy Szőke Gergely nevű 
„hasznos és jó ember szorgalmatosko- 
dott fáradhatatlanul."

Azóta, 150 év óta áll a kis templom 
a kis falu házai között. 1886-ban tor
nyát villámcsapás érte, de még ugyan
abban az évben 1000 forint költséggel 
helyreállittatott. Kőküszöbét nyergesre 
koptatták 150 év alatt a ki- és bejáró 
nemzedékek. De hatalmas kőfalai még 
hosszú időkig állni tudják a viharokat, 
és hirdetni fogják az unokáknak az Is
ten dicsőségét és az ősatyák hűségét. 
Vasárnaponként harangjai megkondul- 
nak, kapui kitárulnak s a kis templom 
csendes enyhhelyébe, megnyugtató ölé
be gyűjti az istenfélő híveket. Midőn a 
templom falain kívül e mai felfordult 
világ zajlása s a társadalom forrongása 
nyugtalanítja a kishitüeket, itt szent bi- 
zodalomban erősödik meg a lélek, mi
dőn fölharsan a gyülekezet ajkán az

égig zengő zsoltár, hogy : Tebenned bíz
tunk eleitől fogva... Azért a mi szivünk 
nem félne, ha az egész föld megrendül
ne, és a hegyek a tengernek a közepé
be bedőlnének ! (K. T. 1.)

Újévi remények.
Ujesztendő után változást szoktunk 

várni. Azt hisszük közönségesen, hogy 
az ó esztendő végén elavul, megavaso- 
dik mindaz, ami a lelkeket esztendőn 
át tartalommal töltötte el.

Helyette most újat, frisset várunk, a- 
minek jó íze és uj szaga van.

Annyira szokásunkká vált már ez, 
hogy államférfiak, hivatalvezetők, szel
lemi életünk irányitói el szoktak arra 
készülni, hogy ilyenkor újévi program
mal álljanak elő, amely program vázla
tát tárja elénk azoknak a terveknek és 
irányoknak, amelyek szerint meg fog 
indulni az uj működés. Az uj működés
ben pedig uj élet nyilvánul. Hiszen már 
a legközönségesebb filozófiai elmélet is 
úgy határozza meg az életet, hogy az 
élet nem egyéb, mint folytonos tevé
kenység, amely szerint az élő lény ön
magát mozgásba hozza.

Nem élne, ha nem tudná magát moz
gásba, tevékenységre indítani. Uj élet 
uj tevékenység. Ez mindenképen össze
illik az ujesztendő fogalmával.

Mit várhatunk, mit remélhetünk hát 
az ujesztendőtől ? Általában elmondhat
juk, hogy várni, remélni valónk igen 
sok van és nagyon magvas, nagyon tar
talmas dolgok. Annyira tartalmas, mag
vas dolgok azok a remélni valók, hogy 
örülhetnénk, ha azoknak csak egy része 
is elérné az újévben a valóság méretét.

Aáert bizony évek óta sülyedünk már 
a kétségbeejtő nehéz viszonyok közé s 
alig látszunk ki a homályból és sötét
ségből. Már alig tudjuk elhinni, hogy 
még rosszabb ne következzék reánk. 
Annyira megszoktuk már, hogy évről-évre 
nehezebb, borusabb idők következnek.

De hát végre is nincsen olyan mély
ség, amelynek ne volna feneke. Valahol 
végei kell már érniök a sötét, borús 
állapotoknak is. Ez jogosít fel bennün
ket arra a várakozásra, hogy az ujesz- 
tendőtő! mégis változást reméljünk. Bí
zunk benne, hogy mégis csak elővillan 
a homályból annak a fénynek a deren
gése, amely a remények sugarait csil
logtatja lelki szemeink elé.

Tudnánk ilyen kecsegtető, kedves 
Ígéreteket szép számmal elképzelni. 
Próbáljunk meg sorba venni nehányat, 
hátha mégis sikerül!

Végre is a biztatás nem kerül pénz
be s aki bízni, remélni tud, az kissé 
újra éled.

A gazdasági válság sötét felhői nem 
nyomnak le mindnyájunkat? Milyen jó 
volna, ha már biztosak lehetnénk benne, 
hogy Európában megélhet minden em
ber, aki dolgozni akar és nem kell 
munkanélküli segélyre támaszkodnia 
többé? Ez is éltető szép reményeink 
sorába tartozik.

A borzasztó vámhatárok, a légmentes 
elzárkózás valóságos átok gyanánt ne
hezedik a nemzetek és országok életére. 
Megszüntet minden szabad mozgást, el 
hervasztja az anyagi felvirágzás remény
virágait. Milyen jó volna már arra vir
radnunk, hogy ennek is vége közeledik.

Mikor születik meg a béke, megértés 
és testvériség szelleme az évtizedes 
gyűlölködésbe merült európai emberre? 
Most állig fegyverkezik egymás ellen 
és a tudósok legsikeresebb törekvése 
az, hogy borzalmas pusztító hadianya
gokat találjanak fel, amelyek millió
számra pusztíthatják el az élő embere
ket. Van-e, lesz-e reményünk arra, hogy 
a pusztítás művei helyeit az élet és a 
kultúra áldásai lépjenek előtérbe?

Látjuk, mennyi sok reményvirág bim
bója duzzad még a homályban, a talaj 
alatt. Felütné a fejét szegény, ha a 
megértés langyos légáramlata venné kö
rül, de a közöny fagyos hidege sok vi
rágot még rügyben, bimbóban elpusztít.

Jó volna, ha ezeknek a kis bimbók
nak egy része kiüthetné a fejét a jég
virágok takarója alól s a hideg meg- 
nem értés és szereletlenség helyét a 
szeretet, megértés, testvériség szelleme 
áradna szét. Így helyreállna a béke és 
talán még nyugodtan élhetnénk a mű
velt Európa földjén. —X—

H ÍR E K
Diákbálra

készülnek ma nemcsak a diákgyerekek, de a 
velők együttérző felnőttek is valamennyien 
s Havas professzor urnák, meg Oppman ta
nárnő-kisasszonynak ugyancsak fői a feje s 
a szereplő diáklányokkal és fiukkal egyetem
ben nemkevésbbé drukkolnak ma ők is — a 
sikerért.

A mulatság sikeréért, ami nem lehet két
séges, dehát azért diák a diák, hogy druk
koljon s a gonddal terhelt tanárelnőkők is 
nem azért állanak a rendezőség generalisz- 
szimuszaiként az élen, hogy ne együtt szur
koljanak a drukkoló diákokkal.

Biztos a siker, hiszen ma a hangulatme
zőn a szív hangjai szólalnak meg a muzsi

kában s a villanyfényárban pompázó bálte
rem kitárt ajtain a Jótékonyság vonul be 
táncosvigalomra, adakozó szeretetre, meg
segítő, nemes-gesztusos lélekdalidóra, hogy 
le ne kókadjon a magyar virágoskert sok
sok reményhajtása és ne maradjon kenyér- 
telenüi a magyar jövendőért majdan mun
kába álló dolgosok megtérített asztala.

Ma fürgébbek lesznek a lábak, frissebbek 
a táncok, ma a babosruhás csitrik szeme 
karbunkulussá tágul, a pajkos diáklány
szivek erősebben kopácsolnak, a feketeruhá- 
san komolykodó diákfiűk arca mosolygásra 
húzódik, a maturandusok gomblyukába beke
rül a Kedve3-monogrammozta zöldszalag s 
a sziveket megszólaltató muzsikában a mu- 
latozók vigsága, a jótcselekvők öröme kacag.
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Di ákbál . . .
Diákból... Iskoláslednyok 
s diákfiúk nyüzsgő tömegben...
A zene szól. Keringő párok 
suhannak át a fénylő termen.
Csillog, ragyog az ifjúság: 
ma mindenkit szédít a mámor...
Egy táncot még!... A mára gondolj!
(Holnap : felelés fizikából.)
A zene szói. Párok suhannak, 
selyem zizeg, tüllszoknya lebben...
Egy fiú s egy diákleány 
együtt sétálnak a szünetben.
A fiú szól: „Ha megnövök, 
mérnök leszek majd egy nagy gyárban; 
akkor magáért eljövök, 
s együtt leszünk örömben-gyászban."
És szól a kislány csendesen: 
„Megvárom, amíg eljön értem!
Várok akár húsz évig is...“
S tovább sétálnak ifjan, szépen,
Elnézem őket szomorún...
Oh érzem én, mindez csak álom: 
virág a drága köntösön, 
a tavaszfényű ifjúságon.
Mire a húsz év eltelik: 
nem tudnak már egymásról régen... 
elhervad majd a kis virág 
a sors könyörtelen kezében.
Utolsó tánc. A fény kialszik.
Búcsúzom tőled édes mámor!
Megyek haza: tanulni kell.
Holnap: felelés fizikából.

Kádár Mária.

És Te mindég megbocsátasz, . .
Ha rossz vagyok és bántalak, 
nem kérded, mért nem hullanak 
könnyek bűnbánón szememből, 
s ha duhaj, vad nóta csendül 
valahol az éjszakában,
Te virrasztói értem, 
és ha vissza tértem, 
érzem, ezért megbocsájtasz.

Te tudod, hogy fáj az élet, 
de ajkadról hálaének 
száll buzgón a magas égbe, 
helyettem is kérve-kérve, 
megmaradhassak Tenéked, 
s ha ki is kacaglak, 
panaszt nem küld ajkad, 
és érzem, hogy megbocsájtasz.

E sok rossz mégsem én vagyok, 
mert mindent messze elhagyok, 
ha itt tartlak a két karomban, 
s a szivünk egyszerre dobban, 
érzed : csak Téged szeretlek, 
hogy Te vagy a nap, az éj, 
bennem minden Néked él, 
ezért mindég megbocsájtasz.

Jávorszky Jenő.

Novem ber.
Irta: Bibó Lajos.

Az asszony bosszúból ment hozzá a 
férfihez. A férfi bosszúból vette el az 
asszonyt. Eltelt öt kegyetlen esztendő, 
aztán...

*
Kint ólmos fellegek húzódtak tovább 

délnek, bent a szobában halkan, fárasz
tó unalommal pergett a csend.

A beteg iszonyú kínnal hányát fordult

az ágyban. Összeszorította a fogát fáj
dalmában.

— Jaj ! Mikor szakad már egyszer 
vége ! — nyögött fel.

Áz asszony a díványon ült. Megszok
ta már a beteg átkozódásait, amivel ma
gát, halálos nyavalyáját, az eget káro
molta folyton. Fölemelkedett, odament 
az ágyhoz.

— Fáj?
— Irtózatosan.
— Adok csillapítót.
— Nem kell. Kést adjon, vagy revol

vert, hogy vessek már véget egyszer 
ennek a szenvedésnek.

Az asszony nem felelt. Visszaült a he- j 
lyére. Folytatta magában. Hol is hagyta 
abban az imént? Igen. Már tudja. A 
szabónál. Micsinainál, aki az ura felöl
tőjét készítette. Szóval Micsinai maga 
is úgy találta, hogy a felöltő nagyon is 
alkalmas volna a számára kabátnak.

A beteg megint megmozdult. Átkot 
szórt az ég felé.

Az asszony lopva a szekrényre pillan
tott. Nemsokára hidegre fordul az idő 
és neki még nincs kabátja. Nem szólhat 
a betegnek, nem izgathatja fel. Hiszen, 
ha a felöltőt észrevétlenül leakaszthatná 
a szekrény fogasáról. Ha a beteg nem 
vigyázná minden mozdulatát, ha éj
jel nem ébredne fel a leghalkabb neszre 
is. Aztán, az orvos megmondta. Még leg
feljebb két hónap. Tovább nem húz
hatja.

Minek is tették annakidején ebbe a 
szobába a szekrényt?

Hirtelen összeszorult a szíve. Mi tör
ténne, ha egyszerűen megmondaná, hogy 
szüksége van a felöltőre? Nem. Ez nem 
lehet. A beteg ebből megtudná, hogy 
napjai meg vannak számlálva. De ha 
odamenne és egyszerűen leakasztaná a 
fogasról... Nem, ezt sem lehet.

A beteg nyögött.
— Miért hallgat? Borzalmas ez a né

maság.
Az asszony megrezzent.
— Gondolkozom.
— Min gondolkozik ?
— Sok mindenen.
A betegből kirobbant a kínok dühe.
— Rajtam? M i? — mondta gyűlölet

tel.
Az asszony vállat vont.
— Magán is.
A beteg nézte.
— Szeretné, ha már megdög...
Az asszony az ágy felé fordult. Meg 

érezte a betegen örvénylő keserű gyű 
Iöletet. Szíve nagyot dobbant.

— Ne bántson folyton.
— Feleljek ?
— Ostobaság.
— Mondja meg akkor, min gondol

kozott.
Az asszony már reszketett. Nem tud

ta elvenni tekintetét a szekrényről.
— Azon, hogy már ősz van,— mond

ta halkan.
— Ezen gondolkozott ?
— Ezen.
— Nem igaz.
Az asszonyban lassan húzott fölfelé 

az ingerültség.
Igaz. Nagyon jó! tudja, hogy már 

három hete nem voltam kint az utcán.
— Hát aztán. Felőlem mehetett volna.
— Nem mehettem.
— Miért? Nem mert talán magamra 

hagyni?
— Nem. Másért.
— Miért?
— Azért... Azért mert nincs amiben 

kimenjek. Nincs kabátom.
A beteg ajka megnyílt. Elmosolyodott. 

Szóval innen fuj a szél. Mialatt ő hal
doklik, azalatt az asszony ruháról áb

rándozik. Utolsó 1 — sziszegte magában. 
A következő pillanatban csaknem föl
kiáltott. Dehiszen... dehiszen... robogott 
át rajta a megváltás, akkor 5... Ha az 
asszony őszi kabátról ábrándozik, akkor 
ő nem halhat meg, akkor az orvos bi
zonyosan olyasmit mondott az asszony
nak, hogy javulóban van, már nemso
káig nyomja az ágyat.

Olyan hirtelen boldogság szállta meg, 
hogy kiverte a veríték. Milyen türelmet
lenné, kegyetlenné tette a hosszú beteg
ség. Mennyi gyötrelmet okozott ennek 
a szegény asszonynak.

Meleg, a jóság melege járta át egy
szerre.

Megszólalt:
— Janka !
— Tessék.
— Jöjjön ide.
Az asszony odament. A beteg arcát 

ragyogás vonta be.
— Mondja, csakugyan annyira szeret 

ne egy kabátot?
Az asszony nem feleit. A beteg a ke

ze után nyúlt.
— Mit szólna hozzá... — rebegte meg- 

indultan, — mit szólna hozzá, ha átad
nám a felöltőmet?

Az asszony rámeredt.
A felöltőjét? — hebegte.
Azt. Remek kabátot készíttethetne 

belőle magának.
Az asszony hallgatott. Elvonta a ke

zét. Visszament a divánhoz.
Az uccán kigyulladtak a lámpák. Szé

les fénysáv tűzött be az ablakon. Meg
világította a szekrény széles, barna ol
dalát.

Bent a szekrényben a felöltő hall
gatott.
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Megnyílt a hősök emlékmű kiállí
tása. A rimaszombati hősök emlékmű
vére kiirt pályázatra beérkezett művek 
kiállítása január 10 én (vasárnap) nyí
lik meg a Gömör-Kishonti Muzeum- 
egyesíilet székházának emeleti kiállítási 
termében. A kiállítás két héten át na
ponta d. e. 9—12 és d. u. 2—4 órák 
között tekinthető meg.— Beléptidij fel
nőttek részére 1 Ke., az ifjúság részére 
pedig 50 fillér személyenkint.— Tekin
tettel arra, hogy a belépődíjakból szár
mazó jövedelem a felállítandó emlékmű 
alapját gyarapítja, a rendezőség ezúton 
is felkéri a közönséget a kiállítás minél 
nagyobb számban való látogatására. A 
kiállítási terem állandóan fütve van.

Halálozások. Harmatzy-Simon Lorúnd 
dr. nyug. miniszteri tanácsos 63 éves 
korában Budapesten elhalálozott. Az el
hunyt férfiú Rimaszombatnak volt szü
lötte, ahová rokonsági kötelékek is fűz
ték. Elhalálozása őszinte részvétet kel
tett városunkban.

Egy jóságosszivii, édes szeretteiért élt, 
gondos családanya, az élet bajait türe
lemmel viselt, örömet, bánatot hűséges 
hitvesi szívvel megosztó feleség tért 
örök pihenőre : Matolcsy Pdlné sz. Rásky 
Erzsébet 67 éves korában folyó hó 8 án 
csendesen siri álomra szenderült. — A 
megboldogult a régi Rimaszombat egyik 
patrícius-családjából származott és vá
rosunk őslakos társadalmának közbe- 
csülésben és szeretetben állott kedves 
tagja volt s elmúlása éppen ezért város- 
és vidékszerte őszinte részvétet váltott 
ki. Elhunyta férjét, Maiolcsy Pál nyug. 
áll. elemi leányiskolái igazgatót, gyer
mekeit: Ambrózy Gézáné sz. Matolcsy 
Klárát, ifj. Sasi Szabó Lajosné sz. Ma
tolcsy Magdolnát s ezek családját, test
véreit : Rásky Istvánt, Dr. Kovács Lász- 
lóné sz. Rásky Etelkát, özv. Smál Gyu- 
láné sz. Rásky Jolánt és ezek családját, 
valamint rokonait döntötte mélységes 
gyászba. Temetése január 9-én, szom
baton d. u. 3 órakor lesz.

A rimaszombati községi magyar 
közművelődési bizottság január 13-án, 
szerdán kezdi meg tiz estére tervezett 
előadássorozatát a rimaszombati város
háza emeleti nagytermében, amely alka
lommal Dr. Zehery István ny. főorvos 
fog bevezetőelőadást tartani általános 
közegészségügyi kérdésekről.— Az elő 
adás pontban esti 8 órakor kezdődik. 
A ciklus többi előadásai minden hét 
szerdáján lesznek megtartva, ugyancsak 
a városháza nagytermében, este 8 órai 
kezdettel. Az előadássorozat főképpen 
az anyákat és a dolgozó nőket érintő 
egészségügyi, társadalmi és gazdasági 
kérdéseket fogja feldolgozni, ezért an
nak tömeges látogatására a rendezőség 
külön is felhívja az érdeklődők figyel
mét.

A Református Asszony- és Leány
kör január hó 24 én, vasárnap d. u. öt 
órai kezdettel változatos és gazdag mű- 
soru teaestélyt rendez a Polgárikör helyi
ségeiben. — Az előkészületek serényen 
folynak.

A Rimaszombati Zsidó Nőegylet f.
évi január hó 16-án, szombaton este, fél 
9 órai kezdettel rendezi meg „Fordított 
világ“ jelszó alatt vidám táncestjét a 
Tátra-szálló összes helyiségeiben. Az 
estnek különös érdekességet kölcsönöz 
az a körülmény, hogy ezúttal a hölgyek 
fognak gondoskodni az urak mulatságá
ról. Éjfélig hölgyválasz lesz, amikor is 
az ugyancsak női cigánybiró rendelke
zéseire hallgató kitűnő kassai jazz-zene
kar rövid táncdarabokkal fogja kiforszi- 
rozni, hogy a hölgyek az összes urak
kal — revans elvártában — végigtán
coljanak. Az est folyamán a rendező
ség több meglepetéssel fog közönségé
nek kedveskedni. — Meghívók reklamá
lása a „Káef“-üzletben és Enyedi Artúr 
ékszerész üzletében.

Kulturális előadás. A Szmke rima- 
szombati fiókjának előadás sorozatában 
igen érdekes előadást tartott Sichert Ká
roly nyug. gyárigazgató f. hó 5-én a vá
rosháza tanácstermében. Az előadás 
meghallgatására fölsorakozott közönség

jelenlétében megtartott előadást Varga 
Imre ref. lelkész, a SzMKE itteni fiókja 
ügyvezető elnökének megnyitó beszéde 
vezette be, amiután Sichert Károly nagy 
szakismeretre valló tudással és széles
körű gazdasági és pénzügyi hozzáértés
sel a közönség figyelmét mindvégig le
kötő érdekességgel tárgyalta és vázolta 
az általános gazdasági helyzetet, össze
hasonlítva a háboruelőtti, minden tekin
tetben nyugodt és állandó helyzetet a 
háboruutáni nyugtalan és ingadozó hely
zettel. Foglalkozott előadásának kereté
ben Szlovenszkó mai gazdasági helyze
tével és vázolta elgondolását a szomo
rú helyzet szanálására, megjavítására s 
a gazdasági élet fellendítésére, stabillá 
és virágzóvá tételére vonatkozólag. Az 
előadáshoz, — melyet a közönség lelkes 
tapssal honorált, — többen hozzászó
lóiak, majd Varga Imre elnök zárósza
vaival az előadás véget ért. A SzMKE 
legközelebbi kulturestje február 2-án 
lesz, amikor is Fábián Vilmos reálgimn. 
tanár „A történelemirás uj módszerei" 
címen tart előadást.

A Lutherkor előadása. Amint már 
jeleztük, a Rimaszombat-tamásfalai Lu
therkor a Járási Magyar Közművelődési 
Testület égisze alatt f. hó 16-án este 8 
órai és 17-én délután 5 órai kezdettel a 
Poigárikörben szinielőadást tart, mikor 
is a „Jairus leánya" cimü 5 felvonásos 
bibliai zenés drámát mutatják be a Lu
therkor derék műkedvelői. Helyárak I—X 
sorig 10 Kö. XI—XVII sorig 8 Ke. Jegy- 
elővétel Gyulai ruhaüzletében. Felülfize- 
téseket a Lutherkor javára köszönettel 
fogadnak. Az előadás iránt máris nagy 
az érdeklődés s az mindkét alkalom
mal bizonyára teltházban fog megnyil
vánulni.

Rimaszombati Első Magyar Paraszt
iskola január 7-én megkezdte a magyar 
falu és népének lélekalakitó munkáját. 
Igaz, hogy a megnyitás nem ment olyan 
simán, mint ahogyan ezt elgondoltuk, 
mert a tanítás nem indulhatott meg a 
lakással és étkezéssel egyesitett tamás
falai helyiségekben......... Ezen az első
magyar parasztképző tantolyamon 18 
magyar község 55 élni és fejlődni vágyó 
magyar parasztja gyűlt össze, hogy itt 
a paraszt öntudat, a drága anyaföld és 
édes anyanyelv iránti szeretet ébresztő 
csiráját lelkűk mélyén megérezzék és a 
faja, a népe iránti önzetlenség szüksé
ges voltára figyelmeztessék. — A nagy 
Istent kérjük, hogy a nehezen és csak 
csonkán induló Első Magyar Paraszt
iskolánk mindenképen hozzájárulhasson 
úgy kisebbségünk, mint államunk nehéz 
gazdasági helyzetén való javításához és 
a népek boldogulásához. Dr. M.

Megnyílt a népkonyha. A rimaszom
bati városi népkonyha folyó évi január 
l-ével megnyílt. A népkonyhán 480 el
látatlan nyer naponta Ízes ebédet. A 
elöljáróság a népkonyha vezetésével ez 
évben is Szőllősy István tisztviselőt, a 
szociális ügyosztály vezetőjét bizta meg.

A női varrónőknek ez idén nagyon 
kijut a munkából. A Törekvés „Menny
ország és pokol“ cimü nagy revü-bál- 
jára annyian készülnek, hogy majdnem 
minden varrodában megduplázódott a 
munka. Kicsik, nagyok, városiak és vi
dékiek lázasan várják a január 23-át.

Köszönetnyilvánítás. A rimaszombati 
állami polgári iskolák igazgatósága a 
megajándékozott tanulók nevében a leg- 
hálásabb köszönetét tolmácsolja mind
azoknak, akik a szegény tanulók kará
csonyi segélyezését gazdagították és 
pedig a „Csechszlovák vöröskereszt" 
helyi csoportja 170—j-170 Kí„ a r. kát. 
plébániai hivataltól 50+50 Ki. és az 
önkéntes ápolónővérektől nagymennyi
ségű kötött áruért. — A „Szülői Ta
nácsnoknak és a többi nemes adako
zónak még egyszer szívélyes köszönet. 
A jó Isten fizesse meg!

Országosvásár. Rimaszombatban az 
úgynevezett Vizkereszt-i országos kira
kodó- és állatvásár f. hó 7 én tartatott 
meg. A lehető legkellemetlenebb időjá
rás mellett lefolyt vásár a leggyengébb 
forgalma volt.

Hatósági közlemény. Felhivatnak a 
városban lakó összes nyugdíjasok, hogy 
a Közalkalmazottak Gyógyalapja igazol
ványainak kicserélése céljából a Város
háza 11. számú szobájában saját érdekük
ben haladéktalanul jelentkezzenek. Hoz
zák magukkal náluk levő régi igazolvá
nyukat.

ÜZLETI FŐKÖNYVEK, stratzák, átiróköny- 
vek, mindenféle kivitelben kaphatók a Liíera- 
tura könyv- és papirkereskedésben.

Ki megy az 1937. évben gyakor
latra. A nemzetvédelmi minisztérium 
most kiadott hirdetménye szerint 1937 
ben a következő személyeket hívják be 
fegyvergyakorlatra : A tartalékos tisztek 
és őrmesterek közül az összes fegyver 
nembeli, 1933. sorozási évfolyambelie
ket 24 napos, az 1931, 1929. és 1927. 
évfolyambelieket 18 napos, második, il
letve harmadik gyakorlatra. A lelkészi 
szolgálatos tisztek közül csak a külön 
rendelettel behivandók tartoznak bevo
nulni. — Az A) osztályzatú legénységet 
a következőképpen hívják be: 1. a
harci szekerészét ezredéinél, ez auto
mobilzászlóaljánál szolgáló tartalékosok 
közül az 1932. és 1933. sorozási évfo
lyambelieket: 1. illetve I. rendes 28 na
pos fegyvergyakorlatra. Az 1928. és 
1926. sorozási évfolyambelieket harma
dik, illetve negyedik 21 napos szolgá
latra rendelik be. Az összes többi fegy
vernemnél az 1932. sorozási évfolyam
belieket 24 napos és az 1930. 1928. so
rozási évfolyambelieket 18 napra hívják 
be. — A Bs) és B) osztályú, a hadosz
tály-kórházban és földrajzi intézetben 
szolgálatot teljesített 1932. sorozási év
folyambelieket első 24 napos, az 1930. 
sorozási évfolyambelieket 18 napos gya
korlatra hívják be. A póttartalékosok 
közül az 1934. sorozási évfolyambelie
ket hívják be 4 hetes gyakorlatra, az 
1928. és 1926. sorozási évfolyambelie
ket 18 napra. A külföldön tartózkodó 
tartalékosokat 1937 ben nem hívják be 
gyakorlatra. Aki 1937-ben elmulasztott 
fegyvergyakorlatot végez, az is csak a 
fent előirt tartamban köteles fegyver
gyakorlatra bevonulni.

A vasúti villanyóra a rimaszombati 
vasúti állomásépület torony-részében he
tek óta megunta az időmutatást s ahány 
lapja van, mindegyik másként tünteti föl 
az időt, természetesen változatlanul és 
helytelenül állandóan ugyanazt. Ha már 
meg csinálták ezt a cifra időmérő szer
számot, kérdjük, nem-e lehetne a meg
állt órát megjavittatni, újból járóvá ten
ni ?

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

A nyugdijasokat kizárják a községi 
szolgálatból is. A belügyminisztérium 
körlevelet intézett az összes hatóságok
hoz, melyben közli, hogy a miniszter- 
tanács az állami nyugdíjasoknak az ál
lami igazgatásban, állami vállalatoknál 
vagy állami alapoknál való foglalkoz
tatási tilalmat a nem állami nyugdíja
sokra is kiterjeszti és ezért a jövőben 
itt sem alkalmazhatók. — Hasonló tila
lom kiadását az önkormányzati testüle
teknek is ajánlják. — Gyakorlatilag ez 
azt jelenti, hogy a jövőben nyugdíjast 
vagy egyéb ellátási illetményt élvező 
személyt sem az állami igazgatás, sem 
az önkormányzati testületek nem alkal
mazhatnak még szerződéses viszonyban 
sem.

Nem a dohány nem fogy, hanem 
túldrága a dohánynemü. A dohány
jövedék kimutatása szerint Csehszlová
kiában a múlt év első 8 hónapjában 10 
millió koronával kevesebb dohányt szív
tak el az emberek, mint 1935-ben ugyan
annyi idő alatt, mikor is a fogyasztó 758 
milliót, 1936 bán 748 milliót tett ki. Ez 
nem azt jelenti, hogy az emberek keve
sebbet szívnak, hanem azt, hogy rosz- 
szabbminőségü olcsóbb dohányt füstöl
nek el, mert a dohánynemü a viszo
nyokhoz mérten igen drága.

Filmszínház. Folyó hó 9. és 10-én 
bemutatásra kerül „A cár futárja" (Stro-

Kína APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, janunár 9-10-én 
ez idény leghatalmasabb alkotása Verne 

Gyula híres regénye nyomán:
A cár futárja (Strogoff Mihály)
Adolf Wohlbrück, Hilda Hildebrand, Theo 

Lingen stb.

Kedden, január 12-én a híres énekes kitű
nő nagyfilmje :

Te vagy a vágyam
Luis Graveure, Kamilla Horn, Theo Lingen, 

A. Sandrock.

Szerdán, január 13-án szenzációs csehül 
beszélő film :

Szibériai éjszakák
A. Velecky, V. CH. Vladimirov, Hana Vi- 

tová, Pistek.

Csütörtökön, január 14-én egy elbocsájtott 
rab drámája :

Holnap kezdődik az élet
E. Hausmann, Hilde von Stolz, H. Frank.

goff Mihály) cimü film, mely Verne 
Gyula regénye nyomán óriási invesztí
ciókkal készült. Irkutsk megszállása, vad 
dáridók, ünnepélyek a tatár khán palo
tájában stb. számos látnivalót nyújta
nak, melyeket főként a simulékony orosz 
zene visz nagy sikerre. E monumentális 
film főszerepét Ad. Wohlbrück alakítja.

Folyó hó 12 én „Te vagy a vágyam" 
cimü német film kerül színre. Fritz 
Brockmann tornatanár, családja kíván
ságára kénytelen énekesnek készülni, 
mert jó hangja van, de megteszi Ivona 
kedvéért, kit megszeretett s el is vett 
feleségül. A házas életet azonban az 
állandó turnézás megzavarja s csak 
Pelle igazgató tudja megoldani a hely
zetet. — Főszereplők; Louis Graveure, 
az ismert tenorista, Kamilla Horn, Theo 
Lingen, Adélé Sandvock.

Folyó hó 13-án „Szibériai éjszakák" 
cimü cseh nyelvű film körül sorra, mely
ben a hazai filmművészek legjava sze
repel. Az orosz síkságon van Bezanday 
korcsmája, melybe erőszakkal csábítja 
a vendégeket. Hozzája kerül Annuska 
nevű rokona, kibe Miiovid s herceg be
leszeret, mit a lány nénije rossz szem
mel néz s vesztére akar törni, de a 
herceg átlát a szitán s megmenti An- 
nuskát.

Folyó hó 14-én „Holnap kezdődik az 
élet" cimü német film fejezi be a heti 
műsort. Róbert várja másnapra szaba
dulását a börtönből s örömmel értesíti 
erről feleségét, kérve őt, hegy várja 
meg, de felesége lekésett, Róbert félre
érti a szituációt s elbarangol, mig fele
sége mindenütt keresi. — A nyomasztó 
hangulat nyomán Róbert felesége kelle
metlenségekbe keveredik, miről férje 
nem tud, aki pedig szintén nyomoz fe
lesége után. Izgalmas jelenetek után ol
dódik meg a regény.

Hirdetmény.
Az összes háztulajdonosoknak tudomá

sul adjuk a következőket:
Az egyenesadóról szóló 76/1927 szá

mú törvény 167. §-ának 1. bek. értel
mében kötelesek a háztulajdonosok a 
házosztályadókataszter pontos nyilván
tartása céljából bejelenteni az adókive
tő hatóságnak az idézett törvény 166. 
§ bán feltüntetett változásokat, éspedig a 
változás beálltától számított 15 nap alatt.

Ezen változások a következők :
1. a háztulajdonos személyében beál

lott változás (a bejelentéshez csatolni 
kell a bíróság bekebelezési határozatát),

2. az adótárgyban magában éspedig a 
mennyiben a változások beállottak:

a) az épületnek vagy részeinek oly 
célnak való szentelése által, mely a ház
adó kötelezettségét megállapítja, vagy 
megszünteti,

b) a rendeltetésben, ha a lakóépület 
építkezési adaptáció által egész terjedel-
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mében nem lakóépületté vagy nemlakó
épület egészben vagy részben lakóépü
letté alakíttatott át.

3. új épületek keletkezésével, régi épü
letek átépítésével, vagy azok teljes meg
szűnésével,

4. épületek megosztásával vagy egye
sítésével, miáltal az adótárgyak szapo
rodtak, vagy apadtak,

5. az épület külső terjedelmében, 
amennyiben ezáltal a lakóhelyiségek szá
ma változott.

6. Úgyszintén kötelesek a fent meg
állapított időn belül bejelenteni az épü 
letek belsejében eszközölt puszta válto
zásokat, amelyek a lakóhelyiségek szá
mának növekedését vagy apadását, vagy 
egyes helyiségek megnagyobbodását, 
vagy kisebbedését okozták.

Azon események bejelentéséhez, me
lyek építkezés vagy építkezési adaptá
ció foganatosítása következtében ház- 
osztályadó kötelezettséget állapítanak 
meg és melyek adóváltozást idéznek elő, 
építési vázrajzot kell csatolni, melyen a 
községi bíró igazolja, hogy az építkezés 
tényleg pontosan eszerint eszközöltetett, 
ama naptári nap megjelölésével, ame
lyen az befejeztetett.

Azon események bejelentésének he
lyessége, melyek miatt a házosztáiyadó 
kötelezettség megszűnik, az építkezési 
hivatal által megerősítendő.

Az idézett törvény 124. §-ának 1. bek. 
érielmében 15 nap alatt be kell jelen
teni a házbéradó szempontjából az ille
tékes kivető hatóságnál azt a napot, 
amelyen újonnan létesített épületek vagy 
azok részeinek tényleges használata be
következett.

Az állampénztárra nézve előnyös vál
tozások bejelentésének elmulasztása 
rendbírsággal büntethető, amennyiben 
nem alkotja az egyenes adótörvény sze
rinti más büntetendő cselekménynek 
tényálladékát (az idézett törvény 124. §. 
2. bek. és 167. §. 4. bek.)

Az egyenes-adó törv. 159. §. 3. bek. 
való tekintettel értesítjük azon adófize
tőket, akik épületeiket évközben egész
ben vagy részben bérbe adják, hogy 
kötelesek azt a bérbeadás napjától szá
mított 15 nap alatt az adókivető ható
ságnál bejelenteni, elleneseiben rend
bírsággal büntethetők, amennyiben a 
mulasztás nem alkotja az idézett tör
vény szerinti más büntetendő cselek
ménynek tényálladékát.

Egészben vagy részben bérbeadott 
épületek tulajdonosai, mely épületekből 
a lakók évközben kiköltözködtek, köte
lesek ezt a ténykörülményt bejelenteni, 
és pedig 15 nap alatt, azon naptól 
kezdve, mikor az épület (épületrész) 
bériete megszűnt; ha az adófizető ezt 
elmulasztja, az egyenes adó törv. 157. 
§. 4. bek. értelmében rendbírsággal 
büntethető, amennyiben a mulasztás 
nem alkotja az egyenes adó törvény 
szerinti más büntetendő cselekmény 
tényálladékát.

Az összes említett változások bejelen- 
tendők írásban.

Á hadirokkantak újból kérhe
tik orvosi felülvizsgálatukat.

A hadirokkantak szempontjából nagy 
fontosságú kormányrendelet jelent meg: 
az 1936. évi 192. számú kormányrende
let minden hadirokkant számára lehető
vé teszi, hogy újból felülvizsgáltassa 
magát s annak eredménye alapján rok- 
kaníjárulékának felemelését kérje. Ezzel 
az 1936. évi 67. számú törvény életbe 
lépett és bizonyára számos rokkant test
vérünknek fog javára válni.

Az eljárás az, hogy minden hadirok
kant, aki azt hiszi, hogy joga van nyug
dija felemeléséhez, kérvényt nyújt be az 
Országos Hivatal népjóléti osztályához 
és ebben kéri felülvizsgálaiának elren
delését. Az Országos Hivatal rendsze
rint a hadirokkant lakóhelyéhez legkö
zelebb eső körorvost bízza meg a vizs
gálattal. Majd ennek jelentése alapján 
az Országos Hivatal orvosához rendeli 
ki újabb felülvizsgálatra, aki azután már 
pontosan megállapítja a hadirokkant 
munkaképességét és meghatározza a 
rokkantság fokát (százalékát).

Ha a rokkant ezt a döntést magára 
nézve sérelmesnek találja, akkor a vég
zés kikézbesítésétől számítva 90 napon 
belül még felebbezéssel élhet az orszá

gos felebbezési bizottsághoz (zemské 
odvolaci kcmise pro valeíné poSkozen- 
ce). De ha ennek a döntése sem elégíti 
ki a rokkantat, újabb felebbezésnek van 
helye: a népjóléti minisztériumhoz.

A kedvező kormányrendeletnek az az 
intézkedése is, hogy a felülvizsgálatra 
behívott rokkant a népjóléti miniszté
rium terhére ingyenes vasúti jegyet kap 
az orvosi vizsgálat helyére és vissza
felé való utazásra.

Végül még csak azt jegyezzük meg, 
hogy a rokkanijáradék felemelését az 
orvosi vizsgálat alapján a népjóléti mi
nisztérium engedélyezi a pénzügymi
nisztérium hozzájárulásával akkor, ha a 
rokkant egészségi állapota, illetve mun
kaképessége a háborúban szerzett fo
gyatékossága, betegsége következtében 
legalább ötven százalékkal csökkent.

750 év előtt kétszer arattak 
Magyarországon.

(Amikor karácsonykor nyílt a búza
virág és dalolt a pacsirta.)

Régi feljegyzések sok-sok érdekes 
télről tanúskodnak. Volt idő, 988-ban, 
amikor még júniusban is jégpáncél ta
karta a Dunát és olyan hatalmas jég
hegyek úsztak a Fekete tengeren, hogy 
megrongálták Bizánc falait, 859-ben be
fagyott az Andria tenger és terhes sze
kerekkel jártak a jégpáncélon. Később 
1399 ben a Caiais csatorna fagyott be. 
1515-ben rettentő kemény tél volt, majd 
pünkösdtől szeptember végéig, Szt Mi
hály napjáig egyfolytában esett az eső. 
Magyar krónikairók feljegyzései bizo
nyítják, hogy 1573. május 21-én még 
be voltak fagyva a folyók s Francia- 
országban olyan éhínség dühöngött, 
hogy „egymást ették az emberek," Ké
sőbb 1795 ben rettentő hideg uralko
dott s olyan kemény volt Pesten a Duna 
jégpáncélja, hogy ágyukat faragtak a 
jégből.

A légágyúk csövébe jéggolyót tettek, 
a csövet megtöltötték puskaporral s a 
parton didergő pest-budai nép napokon 
át azzal szórakozott, hogy nézte a jég
ágyuk elsütését. Jégből élelmes embe
rek poharakat véstek, azokat megtöltöt
ték borral és rendre ittak belőle.

A veszedelmes, kemény, einberpusz- 
titó teleket azután közbe-közbe felvál
tották tavasziasan enyhe téli hónapok 
is. Magyar feljegyzések szerint 1182- 
ben a gyümölcsfák már február 2 án 
rakva voltak gyümölccsel, 1186 bán, te
hát pontosan 750 esztendővel ezelőtt 
februárban az alma akkorára nőtt, mint 
egy jókora dió, május elején már arat
tak és — csodák csodájára — ebben 
az esztendőben kétszer volt aratás Ma
gyarországon. Augusztus végére befeje- 
zöáött a szüret is.

Nagyon enyhe tél volt magyar földön 
1289 ben is, amikor Papp István „Hasz
nos mulatságok" cimii könyvének bi
zonysága szerint a falusi iányok kará
csonykor és vízkeresztkor búzavirágból 
és violából fontak koszorút. Januárban 
virágoztak a fák. Kétségtelen tény az is, 
hogy 1332 ben január közepén már szán
tottak, 1397-ben pedig májusban már le 
is arattak. Enyhe volt az 1463. évi téli 
idő is, annyira, hogy Márton napkor 
már érett cseresznyét lehetett enni.

A következő évszázadban három igen 
enyhe tél is volt és az 1600-as évek 
között is igen sok szelíd, enyhe telet 
találunk. Rögtön a század elején 1601- 
ben olyan lágy és száraz volt a tél, 
hogy a kutak, források kiszáradtak. 1607. 
febiuárjában már a legkésőbbi virágok 
is kinyíltak. Három évvel később ismét 
olyan enyhe volt az idő, hogy novem
berre másodszor is beérett a cseresznye.

Szörnyű napokat, nagy éhínséget ho
zott az 1622. évi enyhe tél, amely után 
nagy fagyok jöttek. Alig termett valami 
s a krónikairók szerint 33—42 ezüslfo- 
rintba került egy véka búza.

Három évvel később, 1625 januárjá
ban már újból olyan meieg volt, hogy a 
pacsirták daloltak s ez az idő állandó 
maradt a következő tél jöttéig. Újabb 
három esztendő múlva ismét lágy a tél, 
de utána éhínség pusztította végig egész 
Európát.

Nagyon érdekes volt az 1651. évi eny
he tél, amely után már júliusban beérett 
a szőlő.

A babonás emberek, alchimisták ak
kor hitték legkomolyabban, hogy a sző

lő aranyat terem, mert egykorú feljegy
zések szerint „cseppentett arany volt 
minden szőlőmag." Még két rendkívül 
enyhe tél volt ebben az évszazadban. 
1656 és 1666 telén. Rendkívül meleg 
volt a tél 1759-ben, amikor febr. 12 én 
a legyek széltében röpködtek, a szilvá
sokban Szent György napkor füvet ka
száltak.

A kézfogás.
A kézfogás a legelterjedtebb szokás. 

Magyarázatát nem igen szokták adni, 
nem is igen keresik, de mégsem árt 
egyszer elgondolkodni jelentőségéről. 
Mi értelme van a kézfogásnak?

A kézfogás elsősorban a barátság el
ismerése. Haragosok nem fognak kezet. 
Csak a jószándéku emberek paroláznak. 
A kézfogás szokása valószínűleg abból 
az időből származik, amikor még min
den ember fegyvert hordott és a kézfo
gás annak a jele volt, hogy jószándék
kal közeledik egyik ember a másikhoz. 
Az előreszegzett fegyver a rossz szán 
dáknak, az előrenyujtott csupasz kéz a 
barátságnak kifejezője volt. A kézfogás 
tehát a bizalom jele egymással szemben. 
Ezért mondhatjuk, hogy a kézfogás el
sősorban a barátság és jóindulat szép 
és dicséretes kifejezője. Ennek nyomaira 
bukkanunk a Bibliában is. Ugyanis a 
Királyok második könyvének 10. fejeze 
tében a 15. versben ezt olvassuk : És 
mikor elment onnét, Jonadábbal a Re- 
cháb fiávai találkozott, aki elébe jött és 
köszöntvén őt, monda néki: Vájjon olyan 
igaz-e a te szived, mint az án szivem a 
te szivedhez? És felele Jonadáb : Olyan. 
Ha igy van, nyújtsd kezed és ö kezet 
nyujta és feltilteté őt maga mellé a sze
kérre. Oiyan igaz-e a te szived mint az 
enyém? Ha igen, akkor nyújts kezet! A 
kölcsönös bizalomnak, jószándéknak, jó
indulatnak kifejezése a kézfogás, ez a 
nemes és szép emberi szokás. Milyen 
jó volna, milyen szép lenne az élet, ha 
minden kézfogás a nemes bizalomnak, 
megbecsülésnek és jóindulatnak lenne a 
jelképe 1

A kézfogás azután a rokonszenvnek 
és részvétnek sokszor minden beszéd
nél többet mondó kifejezése. Hányszor 
megtörténik, hogy részvétünket nem tud
juk szavakba foglalni s érezzük azt, amit 
a bibliai Jób barátai, hogy gyarló vi
gasztalók vagyunk és ilyenkor egy re
megő kézszoritással mondja el szivünk, 
amit szavakkal elmondani képtelenek 
lennénk. Ézsaiás próféta egyszer külö
nös kifejezést használ: „Mert igy szó
lott hozzám az Úr, rajtam lévén erős 
keze." A prófétának e különös mondata 
azt sejteti, hogy a kéznek is van meg
értő, szivbekapó, bátorító és vigasztaló 
beszéde. Sokszor csak kézfogásunkkal 
tudjuk elmondani embertársunknak : A 
te bánatod az én bánatom, a te könnyed 
az én könnyem. Ezért van felejthetetlen 
kézfogás. Van kézszoritás, melynek em
léke kitörölhetetlenül ott marad lelkűnk
ben. A búcsúzó gyermek, mikor életé
nek nagy pillanatában kezet fog apjával, 
ezt a kézszoritást, ennek melegét és ál
dását sohasem tudja elfelejteni.

A kézfogás a kibékülésnek, az újra 
helyreálló egyetértésnek is a legszebb 
jelképe. Régi barátokat egy időre elvá
laszthat egymástól a féltékenység, rossz
akarat, rágalom, rosszindulat, fondorko- 
dás, de amikor egyszer eloszlik a ho
mály, megismerik törekvéseiket, sokat 
nem magyarázkodnak, hanem egyszerre 
melegen megszorítják egymás kezét. A 
szavak, a magyarázkodások könnyen el
zárnák az utat, amely egymás szivéhez 
vezet, de a kézfogás elhárít minden aka
dályt.

A kézfogás az egyesülésnek, közös 
célravezető, összefogó egységes akarat
elhatározásnak is jelképe. Erre figyel
meztet a mi nagy költőnk, Petőfi, ami
kor komoly intelemmel fordul nemzeté
hez : „Fogjunk kezet, hogy rettegnünk 
ne kelljen az eljövendő óriásokat!“ Ha 
valamikor, úgy a mi időnkben különö
sen szükség van arra, hogy ilyen érte
lemben is ismerjük és megbecsüljük a 
kézfogás nagy jelentőségét, kötelezését 
és figyelmeztetését. Szükséges nemzedé
künket úgy nevelni, hogy minden ma
gyar ember végre kezet fogjon !

Végűi utalnunk kell arra is, hogy a 
kézfogásban sok bánfáimat, sértést, le
kicsinylést, semmibevevést is el lehet 
rejteni s ez mindég bekövetkezik, ha a
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kézfogásból hiányzik a szeretet. Csak 
abban a kézfogásban van erő és áldás, 
amelyben a szeretet melege lüktet. Ma 
magyarnak csak igy szabadna kezet 
fogni ! —ha

A  szerk esztő  üzenetei.
P. S. Sem a próza, sem a vers nem 

vált be. Kerül még ki onnan jobb is.
H. F. A szives köszöntést hasonlóval 

viszonozzuk. Érdeklődését, kérjük, tartsa 
meg továbbra is. Kiadóhivatalunktól 
nyert értesülés szerint a kérdéses ciin : 
Szurdoki Pál Putnok.

Sz. Gy. Bizonyos kiigazítással jöhet
ne. — Meggondolandó azonban, nem-e 
jobb, ha a zeneművelés e primitív mó
don bár, de mégis megvan, mintha egy
általán nem lenne.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Órát, ékszert olcsón vásárolhat,
ugyanitten órét, ékszert garan
cia mellett javít. Tört aranyat 
és ezüstöt magas napi áron 
veszek vagy uj áruért becserél

V il Í1PQAV PVI11 A Rimaszombat, Koháry 
nALUUOK 1 U I ULA U. a mozival szemben.

Ingatlan árverés.
Csíz községben  — közvetlenül 

a fürdő mellett — elfekvő 587 □  
öl terjedelmű belsőségen levő

vendéglő
(mely áll 3 szoba, 1 vendéglő, 
1 üzlethelyiség, nyári étterem, egy 
konyha, istálló stb.) Í937. február 
hó 11-én a feledi járásb íróság  
18. sz. h ivatalos h ely iségében  
árverés alá kerül 79.175 Ké. ki
kiáltási ár mellett. — A legkisebb 
Ígéret 52.784 Ke. — Az árverési 
feltételek megtekinthetők a feledi 
járásbíróságnál és Dr. Haas An
dor ügyvédnél Rimaszombat, Va- 
suti-ucca.

Egy emeletes 
bérház eladó

Rim aszom batban a M asaryk- 
téren. Érdeklődni lehet lapunk 
kiadóhivatalában.

Kiadó.
Három szoba és konyha-lakás bútorzat
tal vagy anélkül; továbbá ugyanitt egy 
különbejáratu csinos bútorozott szoba 
bérbe kiadó Masaryk-tér 13. sz. alatt.

A Masaryk-téren egy emeleti hsiység 
iroda céljaira azonnal kiadó.

Érdeklődni lehet Heksch Bertalan 
cégnél.

Árverési hirdetmény.
Az alsópokorágyi közbirtokosság 

és egyház tulajdonát képező
korcsm ahely isé g  
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órakor az iskola helyiségében há
rom évre árverésen bérbe kiadó. 
A feltételek megtudhatók a közbir
tokosság elnökénél.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R áb ely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


