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I

Csendes árdrágítás.
(em-ei) Mint ismeretes, az orszá

gos hivatal még a múlt év végén 
az összes járási hivatal- és rendőr- 
hatósághoz köriratot intézett, amely
ben megállapítja, hogy a nagyke
reskedelem 2 — 5, a kiskereskede
lem pedig 10— 15 százalékos ha- 
szont számíthat maximálisan.

Az országos hivatal ezzel a ren
delkezéssel a pénzleértékelésse! 
kapcsolatosan történhető árdrágí
tást akarja megakadályozni, az 
esetleges lelketlen üzleti spekulációt 
gondolja lehetetlenné tenni.

A járási hivatalok és rendőrha
tóságok az országos hivatalnak ezt 
a rendelkezését véve alapul, arra 
való figyelemmel hozták meg an
nak idején az ind kolatlan árdrágí
tás címén több esetben folyamatba 
tett közigazgatási ügyekben Ítéle
teiket, amelyekben bizony-bizony 
olykor ugyancsak szigorúan jártak 
ei a törvényesen megállapított ára
kat oknéikiil emelni megkísérlő ke 
reskedők ellen.

De meghozta ezen rendelkezéséi 
az országos hivatal azért is, mert 
az egyes gyarmatárukra ezideig 
irányár nem volt megállapítva, le
szögezvén rendeletében az orszá
gos hivatal azon álláspontját is, 
hogy a mai idők megkövetelik, 
hogy a kereskedők rezsijüket a leg
kisebbre korlátozzák és a legcse
kélyebb haszonnal elégedjenek meg.

Ez az országos hivatali rendel
kezés a kereskedőknél érthető fel
tűnést keltett, annál is inkább, mert 
a törvény a kereskedelmi haszon 
közigazgatási szabályozását nem 
ismeri. A kereskedelmi haszon mér
téke a törvényben nincs megálla
pítva s arról a törvény csak azt 
mondja, hogy a kereskedő a ren
des polgári hasznot számíthatja. E 
szerint a kereskedelmi kalkuláció 
egészen egyéni lenne.

A kereskedői állásponttal szem
ben azonban, hogy mily nagyon 
szükséges volt az országos hivatal 
kérdéses haszon-megállapitó ren
delkezése, mi sem igazolja jobban, 
mint a szerte az országban folya
matba tett árdrágítás! ügyek, ame
lyek sokszor a rajtacsipttt árdrágí
tók lelketlenségéről olyan képet tár
nak elénk, aminek láttára a ma
gunk gondolkozása mellett bizony 
beleborzongunk

Tény az, hogy az árak s illetve 
haszon megállapításánál tekintetbe 
kell jönni az elért forgalom nagy
ságának és jellegének, továbbá az 
árú minőségének aszerint, hogy 
vájjon nélkülözhetetlen napi szük
ségletről van-e szó, mint amilye
nek az élelmiszerek, avagy más 
szükségleti tárgyról.

A kiskereskedőt az árak emelé
sére kényszeríti a gyarmatáru cik
kek, valamint más cikkek árának 
emelése gyárosok és importőrök ál
tal, devalvációs pótlék címén.

Hatósági rendelkezést és ellen
őrzést elsősorban tehát ez a szelí
den és szolidan devalvációs pótlék

nak nevezett áremelés igényelne, a 
gyárosokat és importőröket, szóval 
a mamut-kereskedelmet kell minde
nekelőtt a devalvációs pótlékok 
mértékének megszabására vonatko
zólag figyelemmel kisérni, mert le- 
tagadhatatlanul igaz, hogy a kiske
reskedelem árai a nagykereskede
lem áraihoz igazodnak és az árak 
ellenőrzésére alakult bizottságok 
éberségén múlik, hogy a hatósági 
rendelkezések és szigorú Ítéletek 
ellenére ne folyhasson esetleg csak 
az áruk minőségének, avagy netán 
mennyiségének alig észrevehető ro
vására az amugyis nehezen élő vá
sárló közönség terhére és kárára 
csendes árdrágítás.

Törköly József dr-t tiz évvel ezelőtt elutasították javaslatá
val, most ugyanolyan javaslatot tárgyal a jogügyi bizottság.

Tíz évvel ezelőtt Törköly József 
dr. szenátor javaslatot nyújtott be 
a kormánynak, amelyben a közi
gazgatás meggyorsítására nézve írt 
elő rendelkezéseket. Akkoriban 
Törkölyt javaslatával elutasították s 
azóta is valahányszor csak megis
mételte javaslatát, mindannyiszor 
figyelembe sem vették alaposan 
megindokolt előterjesztéseit.

Úgy látszik azonban, hogy a 
kormány szintén megérettnek tartja 
az időt, hogy ebben a régen sür
gőssé vált kérdésben valami hatá
rozott lépést tegyen.

A jogügyi bizottság a jövő 
héten tartandó ülésén a köz- 
igazgatási eljárás meggyorsítá
sára irányuló intézkedések ter
vével foglalkozik.

Erre vonatkozólag a miniszterelnök
ség egy elaboráíumot dolgozott ki,

amelyet tárgyalás alá fognak venni. 
A cél a hivatalos akták elintézé
sének siettetése. Ismeretes, hogy 
egyes kérvények elintézése évekig 
is eltart és hogy esetleges felleb
bezés elintézéséhez igazán nagy 
türelem kell. A miniszterelnökség 
elgondolása szerint törvény monda
ná ki, hogy amennyiben a hivatal

a kellő időben beadott felleb
bezést meghatározott idő alatt 
nem intézi el, akkor a feleb- 
bezés a félre kedvezően elin
tézetnek tekintendő.

A készülő javaslat szerint azonban 
a törvény kimondaná azt is, hogy 
a hivatalnok anyagilag felel a ké
sedelmes elintézésből eredő károk
ért. E javaslat részleteiben a jog
ügyi tanács tagjai között még nem 
alakult ki egységes vélemény.

Mit kell tudnia annak, akit 
letartóztatnak vagy elzárnak?

i.

„A börtön ajtaja mindnyájunk előtt 
nyitva áll !“ szokta volt mondani a jó 
humoru vidéki prókátor borközi álla
potban ifjú barátainak. Sok igaz rejlik 
ebben a mondásban nemcsak azért, 
mert borban van az igazság, hanem 
azért is, mivel mindnyájunkat érhet bal
eset, illetve bárki is kerülhet abba a 
szerencsétlen helyzetbe, hogy akár téve
désből, akár pedig hamis feljelentés alap
ján is lesz letartóztatva és fogságba vetve.

Számos oly esetről hallottunk, ami

kor oly teljesen ártatlan egyént fognak 
el köröző levél alapján, akire a körözött 
tettesnek személyleirása véletlenül rá
illik, avagy mikor ellenséges indulatból 
és bosszúból feljelentenek és letartóz
tatnak valakit oly bűncselekmény miatt, 
amelyhez az illetőnek semmi köze nin
csen. Ilyenkor éppen úgy, mint valamely 
bűncselekmény alkalmával, védőről kell 
a terheltnek gondoskodnia, egyrészt, hogy 
a hatósági eljárás szabályszerűségét el
lenőrizhesse, másrészt azért, hogy a 
fogságban levő terhelt helyett a szüksé
ges védelmi eszközöket megszerezhesse.

Maga a terhelt, ha laikus és a bün
tető jogot nem ismeri, bármily intelli
gens és értelmes is legyen, sohasem 
tudja a maga védelmét úgy ellátni,

mint az arra hivatott ügyvéd, aki az 
eljárás minden szakában megtekintheti 
az iratokat, a tanuk vallomását és a 
szakértők véleményét és ezek alapján 
igénybe veheti a védence érdekében 
szükséges jogorvoslatokat. Ez okból a 
terhelt és vádlott soha sem nélkülöz
heti a védő segítségét, melyet éppen 
azért már az előzetes letartóztatáskor 
célszerű igénybe venni. A súlyosabb 
természetű bűnügyeknél maga a törvény 
is előirja a kötelező védelmet, amivel elis
meri a védelmi szükségességét úgy, hogy 
az esetben, ha a vádlott nem választ vé
dőt, a bíróság hivatalból rendeli azt ki.

De tudnia kell az előzetes letartózta
tottnak azt is, hogy a letartóztatás csak 
legföljebb 30 napig tarthat és ha ezen 
idő alatt ellene vádirat beadva és vizs
gálati fogság elrendelve nincsen, azon
nal szabadlábra helyezendő. Az előzetes 
letartóztatás csak írásbeli határozat alap
ján történhetik, mely a terheltnek elfoga- 
tásakor, esetleg a halóság elé állítása
kor kézbesitenáö. Sem az előzetes letar
tóztatás, sem pedig a vizsgálati fogság 
nem bir büntetés jellegével és ennek 
folytán a legnagyobb kímélettel veendő 
foganatba, mert hiszen gyakran előfor
dul, hogy a terhelt ellen bizonyitékok 
hiánya vagy bűncselekmény fenn nem 
forgása miatt a büntető eljárást meg
szüntetik és igy az előzetes büntetés 
alkalmazása a vádlottal szemben a leg
nagyobb igazságtalanság lenne.

Az előzetesen letartóztatott és a vizs
gálati fogoly ellenében tehát minden 
megszorítás és kényszer kerülendő azon 
intézkedéseken kivül, amelyek megszö
késének és az összebeszélésnek megaka
dályozására, valamint a fogházi rend 
fenntartására szükségesek. Ebből folyó- 
an saját költségén megszerezheti azt a 
kényelmet, amely állásának és vagyoni 
viszonyainak megfelel, továbbá jogosít
va van magát saját költségén élelmezni, 
valamint saját ruháit és ágyneműit is 
használni. Saját választása szerint vé
gezhet munkát, illetően rendes foglala
tosságát is űzheti, amennyiben ez a le
tartóztatás céljával és a fogház rendjé
vel nem ellenkezik.

A törvény humánus szelleme abban 
az intézkedésben is nyilvánul, hogy kü
lönös tekintetreméltó, kivételes esetek
ben megengedhető a terheltnek, hogy 
előzetes letartóztatása, illetve vizsgálati 
fogsága alatt lakásán őrizzék, természe
tesen azon feltétel alatt, hogy ezzel a 
fogvatartás célja éppen úgy elérhető.

Minden esetben kérnie kell a ter
heltnek a kényelmi kedvezményeket, 
mert néma gyermeknek anyja sem érti 
szavát és a kérelem megtagadása ese
tén panasszal kell élnie, amelyet min
den esetre el kell fogadni és illetékes 
elintézés végett a vizsgálóbíróhoz, illet
ve vádtanácshoz felterjeszteni.

Ha valaki nem tudja, hogy mihez van 
joga, nem is panaszkodhatik a miatt, 
hogy jogától elesett. Ezért is célszerű, 
ha a laikus azonnal ügyvédi segítséget 
kér, amely esetben jogai felől kioktat
ják és érdekében a szükséges törvényes 
lépéseket megteszik. Dr. G.J.

Rimaszombat város jótékonycélu bálja
1937. február hó 7-én.
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A ref. asszony- és leánykor 
műsoros teaestje.

Egy nagyon meleg, szeretetteljes es
téről kell referádát Írnom, egy lélekkel 
teli est szépségeit, erkölcsi és anyagi 
sikereit méltatva. Ragyogó tintába kel
lene mártanom a toliam s a betűk hadd 
szálldosnának körülöttem, mint apró, 
hófehér galambok reátelepednének a 
vállamra, fejemre, szivemre mint a béke, 
szeretet apró kis koboldjai s ott muzsi
kálnának rég elfelejtett ideálokról, esz
mékről, amik hogyha újra élnének, át
tudnák hidalni ennek a világnak tenger
mély fájdalmát, szakadékait s abban a 
muzsikában benne búgna az egész vi
lág szivdobbanása, jövőkeresése, egy- 
másratalálása.

Ez a láthatatlan aranyhúr zengett a 
január 24-iki ref. szeretetvendégség fö
lött. Emberek, eszmék találkoztak pár 
kedves órára, valláskülönbség nélkül. 
Láttunk egy boldog, önfeledt kis oázist, 
amelynek a lelke a mi szeretett lelki- 
pásztorunk és az a kis lelkes csapat, 
amely Asszony- és Leánykör név alatt 
működik és fejt ki gyönyörű éltető 
és lélekmentő munkát, ebben a szét
hulló kadáveres világban. És gyűlik a 
tégla, nő az épitő szeretet munkája a 
szeretetotthon, az elhagyatott, elfáradt 
emberek számára 1... Valaki, aki lelké
ben már fölépítette ezt a szociális, me
leg otthont, fáradhatatlanul dolgozik a 
valóságban is, hogy minél előbb meg
valósuljon a nemes eszme. Mellette mű
ködik a mi szeretett Nagyasszonyunk : 
Samarjay Jánosné elnöknő, aki ez alka
lommal keresetlen, szívből jövő szavak
kal nyitotta meg az estét.

Imádkozott Vizváry László rozsnyói 
lelkész, akit rövid itítartózkodása után 
maradandó emlékekkel zár a szivébe a 
rimaszombati hívők serege. Következett 
Szűcs György kántor vezetése mellett 
egy angol darab : „Mester, a bősz vi
har dühöng" c. gyönyörű karének, amely 
dalnak az érzései úgy nőttek, hullám
zottak, mint vihar a tengeren járó utas 
feje fölött 1 Ezután jött Szabó Margit, 
lélekkelteli, rutinos szavalata : Reményik 
Sándor költeményeiből, amelyek közül 
különösen a „Zászlók" cimü remek köl
temény uralta legjobban a sziveket. — 
Következő szám, egy szokatlanul érde
kes, reális értékű felolvasás. Tariska 
Lajos, birósági tanácsos olvasott föl egy

szépen, népies hangon kidolgozott, lai
kus emberek által is érthető jogi érte
kezletet: „Az ifjúság védelme" cim
alatt. És amikor ezt nagy figyelemmel 
végig hallgattuk, arra a meggyőződésre 
jutottunk, hogy a sok szép költői dol
gok közé milyen jól be lehet illeszteni 
egy-egy ilyen okos ismeretterjesztő elő
adást. Efféle dolgokat máskor is szíve
sen venne a közönség. Mondjuk orvosi, 
gazdasági, jogi vagy többféle szocioló
gia tanácsokat is. — Tariska szellemes, 
az életre oktató, komoly tárgyú előadá
sát mindvégig feszült figyelem kisérte. 
— Ezután jött egy csupasziv, csupa- 
érzés melodráma, a Böszörményi László 
brilliáns előadásában : „Muzsikaszó," a 
Lali cigányék finom kísérete mellett. A 
Böszörményi szívből zengő, mély Urai 
előadására szegény a szó dicséretet 
mondani. Azt, ahogyan magához ragadta 
a hangulatot, ahogyan játszott a szivek 
húrjain, mint egy igazi virtuóz; azt lát
ni, hallani kellett, hogy aztán soha, de 
soha ne felejtsük el, azt a sirva-vigadó, 
álomszerű jelenetet. — Szeretnénk őt 
többször hallani, látni a dobogón, hadd 
juttatná gyakrabban eszünkbe a „Mu
zsikaszót", a holdas estéket, azt a kis 
lányt, az árvalányhajas rónát, a nyár
esti tilinkót, a margarétás, pipacsos ré
tet. az úszó rózsaszínű felhőket: az 
egész elszállott, boldog mesevilágot !

jött még egy vegyes-kar „Óh egyko- ] 
ron“, Szűcs György precíz vezetésével. 
Berekesztő ima: Varga Imre mélyen 
szántó gondolataival méltatta az össze
tartás, különösen a család mindent át
fogó, mindent összetartó, alapvető gon
dolatát. Gyülekezeti ének. Aztán meleg, 
szives hangulat, sok jó sütemény, tea s 
a közönség egy jól, kedvesen eltöltött 
est emlékével távozott haza.

Fülepné.

Chaplin művészete.
Irta : Szántó Andor.

Városunkban bemutatták 
Chaplin uj filmjét, a „Mo
dern ldök“-et.

A régi Chaplin nem jutott el azon 
társadalmi rugók felismeréséig, melyek 
a kisember életét gyakran megkeserítik. 
Sétabotját forgatva, vidáman fiityiirész- 
ve kacsázik a világban; oly nagyon 
szeretne élni és élni hagyni. A Világ 
R. T. törperészvényese ő. Lélegzetű még 
sem hagyják, az élei minduntalan le

szavazza, létező és elképzelt ellenségek 
veszik körül. Alázatosan emelgeti pincs- 
kalapját, a polgárság iránti vágyakozá
sának eme szimbólumát, tiszteletteljesen 
köszönget mindenkinek, ami szemében 
imponáló hatalom: embernek, vasrács
nak, barátságos kutyának, keményített 
ingmellnek. Ellenségeit sem felismerni, 
sem megkülömböztetni nem tudja; a 
rakparton hányódó gerenda, mely fejbe
üti, tányérhalmaz, mellyel egyensúlyoznia 
kell, harapós kutya, vagy gallérgomb 
ugyanúgy ellensége, mint rendőr, lakáj, 
finom emberek vagy tolvajok. Mindenütt 
veszélycsápok nyúlnak felé és nem egy
szer pánikhangulat vesz erőt rajta.

És éppen ez a kisember tragédiája; 
élete ellenségeinek felismerése hiányá
ban egyszemélyben Don Quichote és 
Hiob szerepét viselni, szélmalomharcot 
kezdve rövidesen megfutamodni.

Hogy „kémikusnak" mit tekintünk, 
ez függvénye azon kulturszellemnek, 
melyben élünk. Chaplin komikuma azon
ban általánosan meghódított minden kul- 
turszférát. Komikuma népszerűségének 
alapja az az érzelem, mely az élet mos
tohagyermekei iránt nyilvánul meg, pon
tosabban : azok iránt, kiket az élet má
sok szórakoztatására üt arcul. Chaplin 
kőtnikuma — könnyeztető kómikum.

Minden kultúra kitermeli a maga nép
szerű, a kisembert megtestesítő clown- 
figuráját: a német Hanswurstot és Kas- 
perit, a magyar Paprikajancsit és Vitéz 
Lászlót, az olasz Bajazzot. A rómaiknál 
Bucconak nevezték és Krisztus előtt a 
harmadik században betiltották színpadi 
pályafutását, a szenátus ellen intézett 
„izgató szónoklatai" miatt. Hasonlóan 
jártak középkori utódai, úgy a vásárok 
pódiumán, mint a bábszínházban. Pá
lyafutásuk, melynek során a clown re
bellissé lett, azonos volt. Hiszen népi 
fantázia szülte őket, tehát mondanivaló
juk a nép mondanivalója volt. És a 
kacaj, melyet hallgatóságukból fakasz
tottak, nemcsak a sátorponyvát, hanem 
a szociális rendet is megrezditette. 
Chaplin filmjét egyes államok cenzúrája 
erősen megnyirbálta.

Ridende dicere verum — erre a lé
nyegre tapint Chaplin uj filmje. Benne 
a kisember még mindig azonos külső
ben tipeg, mint az Aranylázban, Cir
kuszban és a Nagyváros fényében. Iz
gatják, üldözik, fenyegetik és taszigál- 
gálják, de — megtanult valami fonto 
sa t : felismerni ellenségeit. Most már 
nemcsak ide-oda botladozó asszociáiis

Egyedül az éjben.
Ez az éjjel úgy tüzel, 
úgy ragyognak a csillagok, 
én mégis oly árva vagyok.
Az én szivemben bánat ül,
nincs aki elűzze onnan,
nincs egy szív, mely értem dobban.
Most száz pádon csattan a csók, 
most száz kar ölelésre hajlik, 
hozzám csak bús harangszó hallik.
Nékem az éj már nem igér 
uj titkokat és rózsás álmot, 
én csak kihűlt párnát találok.

Jávorszky Jenő.

Breviárium házastársak részére.
A németeknek már arra is kerül ide

jük, hogy olyan kérdésekkel is foglal
kozzanak, mint például a házasság. Az 
egyik német tudós igen ötletesen a kö
vetkező tételből indult ki. Senkinek sem 
jutna eszébe, hogy egy tanulatlan mun
kást matematikai tanszékkel kínáljon 
meg az egyetemen, vagy hogy egy ki
váló órásmestert gyomoroperációval bíz
zon meg. Minden foglalkozási ágnak 
megvan a szakembere és ma már min
den téren tökéletes szakembert kíván
nak. Csak épp a házasság terén nem 
történt még egész halvány kísérlet sem 
arranézve, hogy szakképesitést adjanak 
a leendő házasfeleknek. Különös módon 
eme legnehezebb hosszú időtartamú 
„foglalkozási ágban" elvárják mindenki
től, hogy tapasztalatait önmaga szerezze 
be. Az embert mindeddig mindenféle 
hajóstudomány nélkül eresztették rá a 
közös élet tengerére. Arra már gondol
tak, hogy háziasszonyokat és anyákat 
képezzenek ki, de ezek az előkészítések 
a feleség szerepét illetően oly messze 
vannak céljuktól, mint Makó Jeruzsá
lemtől.

Épp ezért házassági breviáriumot ál
lított össze a német tudós e hiány pót
lására és ebből a breviáriumból érde
mes megörökíteni az alábbi tanácsokat.

Légy választékos.
Hacsak lehet, öltözködj fel mindennap 

másként. Ha mégoly kevés ruhád van 
is a szekrényben, végy gyakran magad
ra valami ruhadiszt, másik gallért, vala
mi tarka szalagot, vagy valami csinos 
ékszert. Azokat a ruhákat, amiket nem 
tartasz arravalóknak, hogy az utcán mu
tatkozz bennük, hord el odahaza. Bezsi- 
rozott orral és éjjeli krémedtől fénylő 
arcoddal csak tükröd előtt mutatkozzál. 
Jegyezd meg magadnak, hogy a ferdén 
álló harisnyavarrást a legtöbb férfi utál
ja. A gargalizálás és fogmosás, akár 
reggel történik, akár este, nem lélek
emelő látvány. A házipapucs a reggeli 
toaletthez tartozik és épp ezért, ha ez 
bevégződött, el kell nyomtalanul tűnnie. 
Hajlekötő, bajuszkötő és fésületlen haj 
nem való a reggelizőasztal mellé.

Ne beszélj sokat a reggeli előtt. A 
legtöbb ember ingerlékeny reggel és 
hajlamos arra, hogy a hosszulélegzetü 
beszélgetéseket, sőt a tréfákat is terhes
nek és utálatosnak találja. Sok férfi szá
mára a borotválkpzás és az öltözködés 
szent szertartás. Épp ezért ezek minden 
ideirányuló megjegyzést sértőnek talál
nak. Gondoskodj hamutartókról. Hamu
tartó és gyufa mindig a közelben legyen. 
Ne zavard férjedet újságolvasás közben. 
Tanulj meg odahallgatni, ha a másik 
valamit mesél, még akkor is, ha unal
masnak találod a dolgot. Számolj le jó- 
előre azzal, hogy kiirtod házastársad 
valamelyik kedvenc szokását. Ezt még 
akkor se kíséreld meg, ha a szokás ter
hes rádnézve. Jó kedélyedet sugároztasd 
otthon is. Épúgy mintha társaságban 
lennél. Rendezz időnként otthon csalá
dias ünnepeket, különösen akkor, ha 
azon csak ketten vagytok vendégek.

Ezek majdnem semmibe sem kerülnek, 
de mindig boldog órákat okoznak. Add 
férjednek hetenként legalább egyszer azt 
az érzést, hogy még legényember. Hadd 
szabadjára és ne kérdezd, hová megy. 
Majd egy idő múlva úgyis elmondja, 
hogy hol járt. Hozzál feleségednek oly
kor-olykor valami kis ajándékot. Örül, 
ha látja, hogy rágondoltál. Tanulj meg 
átváltozni. Minden ember szeret szerel
mén valami újat felfedezni, amit még 
eddig nem vett észre. A hosszúlejáratú 
telefonbeszélgetéseket halaszd arra az 
időre, amikor teljesen egyedül vagy a 
lakásban.

Mellőzzük a szemrehányásokat.
Sohase rendezz jelenetet, ha a másik 

bevallja hibáját. Csak azt éred el vele, 
hogy a következő esetet biztos nem 
mondja el neked. Ne hangolódj le, ha 
férjed más nőkön is talál dicsérnivalót. 
Inkább jegyezd meg jól magadnak. Ezek 
azok a dolgok, amelyek belőled hiány
zanak. Sohase kérdezzétek egymástól ál
landóan, hogy szeretitek-e még egymást. 
Különc szokásokat jóindulatúan kell tu
domásul venni. Sokat nyersz vele, ha 
résztveszel házastársad speciális kedv
teléseiben.

Ha férjed este hazajön, mindig az le
gyen a benyomása, hogy vártál rá. Min
dig örülj neki, ha az érkezésére szánt 
előkészületek már befejeződtek és neki 
szentelheted magadat, anélkül, hogy 
mint egy bolond szaladgálnál össze
vissza a lakásban. Ha félnyolckor szín
házba akartok menni, úgy készülj, mint
ha már 7-kor akarnál elmenni. Urad 
boldog, ha félnyolckor már az ajtónál 
állsz. Ne jusson 17 különböző dolog az 
eszedbe, amikor már férjed felvette a 
kabátját, mint például kézitáskát ke
resni, gyerekeknek jóéjszakát kívánni, 
kulcsokat kikotorászni stb. Minden férfi 
számára hivatása az elsőrendű, a sze
relem a másodrendű. Minden nő szá

lény, hanem társadalmi súllyal és jelen
tőséggel bir: munkanélküli.

Chaplin uj művészeti felfogását doku
mentálja a film utolsó jelenete. Előbbi 
filmjeiben a szomorú csavargó lebben- 
dézett horizont mellett eltűnik az or
szágút pontszerűen összezsugorodott 
végtelenségében. A Modern Idők ezzel 
a hagyománnyal is szakit: Chaplin
ugyan ismét megjelenik az országúton, 
de most nem magában, hanem a csa
vargóleánnyal, kibe ő önt erőt az élet 
küzdelmeihez. Sajátmagában pedig ener
giaforrást és életkedvet fedez fel, amit 
eddig nem ismert. E. E. Kisch írja, hogy 
Chaplin — ki minden jelenete felett 
hetekig gondolkodik — érezte, hogy e 
filmjét igy kell bevégeznie. Természe
tesen ez nem jelent heppy-endet, hi
szen a munkanélküli párnak sora oly 
rosszul megy, hogy ilyesmiről a szó 
általános értelmében nem beszélhetünk. 
Ehelyett dominál az uj motívum : „soha 
többé egyedül."

És a régi lebbendézett melancholia 
helyett jelentkezik a harcos, aktív sors- 
közösségérzet.

H ÍR E K
A szegényember okos tehénkéje.
A tehén — azt mondják — nem vala

mi bölcs állat, sőt már borjú korában 
olyan butácskának tartják, hogy a gaz
dája egyébként jólismert portájának a ré
git ujjal felcserélt kapujára képes órák 
hosszáig rábámulni, de nem megy be raj
ta, mert azt véli, rossz helyen jár.

Ennek a cseppet sem hízelgő hiedelem
nek s általában a jólismert „bámul, mint 
borjú az újkapura“ mondásnak ugyan
csak ellentmond, arra alaposan rácáfol a 
szegényember okos tehénkéje, amelynek 
kedves története emitt következik.

Bátyihoz közel, a város végétől a ha
tárfelé mintegy másfélórajárásnyira, az 
országút közvetlen közelében él egy sze
gényember. Ettől a javakban nem dúsla- 
kodő embertársunktól ezelőtt tizennégy 
hónappal, koromsötét őszi éjjel, gonosz 
emberek elhajtották az ólból egyetlen Ris- 
ka tehénkéjét, a szűkösen élő család jó 
ságos táplálóját.

Az ernyőspilláju, okosszemü (a görög 
ezért is nevezi Athénét, a bölcsesség is
tennőjét glaukópisznak — ökörszemiinek) 
Riskának reggelre hillt helyét találta gaz
dája.

mára a szerelem az elsőrendű és a hi
vatás a másodrendű. Nehéz pillanatok
ban jusson ez mindig eszedbe. Engedd 
meg a másiknak, hogy egészen alap
vető dolgokról néha más véleménye le
gyen. Ebből még nem muszáj konflik
tust csinálni. Ha felakasztod férjed ru
háit a szekrénybe, gondolj arra, hogy a 
férfi elviselhetlennek találja, ha nadrág
ja úgy függ, hogy a vasalástól egy cen
timéternyire másik ránc képződik.

Vásárolj időről-időre néhány gallér
gombot. Minden hónapban előfordul 
egyszer, hogy egy ilyen tartalékos gal
lérgombbal megmented az estét. Férjed 
ugyanis éppen káromkodni készült, 
hogy nem találja gallérgombját. Gon
doskodj biztosítótokról és pótcipőmad- 
zagokról. Sohase tarts nagytakarítást 
férjed Íróasztalán. Nyugodjatok egyszer
egyszer bele, hogy nincs igazatok. Őriz
zétek meg a házasságban is a levéltit
kot. Sohasem civakodjatok idegenek, de 
még kevésbé gyermekek és alkalmazot
tak előtt. Sohase szidjátok a másik fél 
rokonságát. A tietek biztos nem jobb. 
Ha férjed már felvette kalapját és ka
bátját, hogy elmenjen, ne adj neki ke
zébe számlát. De akkor sem, ha épp 
hazajött. Gondolj arra, hogy feleséged 
húsz év múlva épugy örül egy bóknak, 
mint a mézeshetekben. Ne bántsátok 
barátaitokat, de ne használjátok fel 
őket flörttárgynak sem. Sohase aludja
tok el egymás iránti haraggal. Gondol
jatok arra, hogy családotokon kívül van 
még egy másik világ is. A szerelem 
nem kivánja az összes azelőtti kapcso
latok megszüntetését. Ez csak saját ho- 
rizonotok megszüntetését vonja maga 
után. Légy kedves férjedhez és jegyez
zétek megy egyszer s mindenkorra, hogy 
a közösség kis szenvedései százszor fe
lülmúlják a magány örömeit.
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Búsult a szegényember, jajgatott élet- 
párja s az apró gyerekek is megsiratták 
a fejecskével együtt eltűnt Riskát, amely
nek nyomára a hatóság emberei sem jöt
tek, legjobb igyekezetük dacára.

Múltak a hetek, sőt egyik hónap a 
másikat váltotta és az évszám is kitelt 
már, amikor egy zuzmarás téli nap a te
henet a tolvajoktól jóhiszeműen megszer
zett szomszédfalusi gazda vásárra hajtja 
Riskát és éppen abba a faluba, ahonnét 
ellopták a jámbor állatot.

Fejlógatva bandukol Riska, a hajtóem
ber vásáros barátjával jóval mögötte ma
radva illeg-ballag, fogynak a kilométerek 
s mikor az utszalagnak ahoz a részéhez 
ér, amely mellett régi gazdájának belső
sége fekszik: Riska szépecskén lekanya
rodik az útról s a nyitva levő ajtón az 
istállóba menve, régi helyén, a jászolból 
jóízűen falatozni kezd.

A szegény ember, de a tehene után ru
gaszkodó uj gazda is ugyancsak elbá
mulnak. A szegényember Riska nyakába 
borul, előjön az asszony, de a gyerekek 
is odahancuroznak, az eset mindannyiu- 
kat sírásra örcmözteti és a kölcsönös fel
világosítás után mindenre világosság de
rülvén : boldog a kicsi család. De boldog 
a régi jászolát megtalált Riska is.

Ez a szegényember okos tehénkéjének 
kedves története.

f

Köszöntünk, Szepesi T estvér,
életed 75-ik esztendejének küszöbét átlépő 
S z e p e s i  H í r a d ó ,  kedves laptársunk, a 
velünk szívvel összeforrott, lélekkel össze- 
ölelkezeít, drága cipszer véreink m egtánío- 
rithatatlanul gerinces m agyar sajtóorgánum a. 
Örömmel sorakozunk mi is az üdvözlök glé- 
dájába s a testvér őszinteségével kívánjuk, 
hogy nagy, szent és nemes hivatásodat to 
vábbra is m aradéktalanul betöltve az eddig 
tanúsíto tt bátorsággal és k itartással küzdj, 
harcolj törvényes jogaink kivívásáért, a vég
ső győzelemig.

Fábián Vilmos tanár előadása. A
SzMKE itteni fiókjának előadássoroza
tában, február 2-án (kedden) este 8 
órai kezdettel Fábián Vilmos helybeli 
reálgimnáziumi tanár előadására kerül 
a sor. Az előadás cime : A történelem- 
írás újabb módszerei. — A közönséget 
ezúton is meghívja a SzMKE fiókjának 
vezetősége s kéri, hogy a fölötte érde
kesnek ígérkező előadást minél nagyobb 
számban meghallgatni szíveskedjenek.

A rimaszombati közművelődési bi
zottság előadásciklusának keretében f. 
hó 27-én este Dr. Komlós Gyula orvos 
igen érdekes és értékes előadást tartott 
„Az anya a terhesség és a szoptatás 
ideje alatt" címen a városháza tanács
termében. — Szerdán február 3 án este 
8 órai kezdettel Dr. Frühgoit István áll. 
menhelyi igazgató főorvos tart ugyanott 
előadást „A gyermek" cimen.

Halálozás. Dr. Fábián Antal pápai 
prelátus, kanonok, általános püspöki 
helynök folyó hó 24-én 71 éves korá
ban Rozsnyón meghalt. — Temetése a 
részvét impozáns megnyilvánulása mel
lett szerdán ment végbe.

Döntött a hősök emlékműbizottsá
ga. A rimaszombati hősök emlékművé
nek felállítása céljából alakult bizottság 
folyó hó 28-án tartott választmányi ülé
sén döntött a múlt évi november 30 iki 
határidővel kitűzött pályázatra beérke
zett 25 pályamű fölött s kivitelre min
den tekintetben alkalmas pályamunka 
hiányában egyelőre csupán a dijak oda
ítélésében határozott. A 2000 koronás 
első dijat a „Béke 1936." jeligéjű, 16 os 
sorszámot nyert, az 1200 koronás má
sodik dijat a „Közvitéz' jeligéjű, 18-as 
sorszámot nyert, s a 600 koronás har
madik dijat pedig az „1914—1918“ jel
igéjű, 4 es sorszámot nyert pályamű
nek ítélték oda, mig dicséretben a 
„Fortitudine" 5 ös és a „Siculus" 21-es 
jeligéjű s illetve sorszámú műveket 
részesítették. — Az első díjjal kitünte
tett munka szerzője Ma k o v i t s  J e nő  
festőművész Rimaszombat, a második 
díjjal jutalmazott pályamű szerzője Ne 
mes György szobrászművész Budapest, 
a harmadik pályamunka alkotója pedig 
Dr. Fleischmann Artúr akadémiai szob
rász Pozsony. A dicséretben részesült

pályaművek szerzői: Pankotai Farkas 
Béla szobrászművész Budapest és Fran- 
tisek Gibala akadémiai szobrász Eper
jes. — A dijat nem nyert pályamunkák 
szerzőit felhívja a választmány, hogy 
pályamüvüknek saját költségükön való 
elszállításáról 15 nap alatt gondoskod
janak, mert az ezen határidő alatt el 
nem szállított pályamunkák a Gömör- 
kishonti múzeumban, Rimaszombat fog
nak elhelyeztetni, minden esetleges 
igényre való tekintet nélkül.

Kérelem. Két varróleányt munkaadó
juk e hó 26-án azzal bízott meg, hogy 
ezer koronát vigyenek a postára. A le
ányok közben rövid sétát tettek a Gö- 
möri-utcán és a Masaryk-téren s vissza- 
jövet észrevették, hogy a muff zsebéből 
az ezer koronát tartalmazó tárca elve
szett. Kérik a becsületes megtalálót, 
hogy a pénzt juttassa a városi pénztár
hoz vagy az államrendőrséghez, ahol 
illő jutalomban részesül.

Jairus leánya. A rimaszombat-tamás
fali Luther-kör múlt heti nagysikerű 
előadásairól szóló jelentésünk sajnála
tos nyomdahiba következtében csonka 
maradt, amit ezúton igyekszünk helyre
hozni. Kimaradt ugyanis a referádánk- 
ból a nagyszerű előadások két főténye
zőjének, Tóth Bélánénak és Holéczy Mik
lósáénak neve, akik a szereplők stilsze- 
rü ruháinak megtervezésével és kivite
lezésével, egyáltalában a darab korhű 
beállításával elsősorban szolgáltak rá a 
közönség részéről megnyilvánult s álta
lunk is örömmel megállapított általános 
elismerésre. Ezzel kapcsolatban még azt 
is jeleznünk kell, hogy az előadások 
zongorakiséretét Stritzky Lilly zenetanár
nő látta al stílusosan, a színpadi fodrá
szok sorában pedig a Káposztás és 
G á b o r -  cég főnökei is tevékenyen 
közreműködtek. Referádánk befejezéséül 
kötelességüknek tartjuk a közönség ré
széről megnyilvánult ama óhajnak is 
kifejezését, hogy a színdarab a húsvéti 
ünnepek alatt egynéhányszor még be
mutatásra kerüljön, amennyiben igen 
nagy azoknak a száma, akik a darabot 
a mostani nagy zsúfolt ház előtt végbe
ment előadások egyikén sem tekinthet
ték meg, mert nem tudtak helyhez jutni.

Rimaszombat város jótékonycélu 
bálja. Amint az öreg városháza falai 
között nyert értesülésünk révén tudomá
sunkra jutott, a városi jótékonycélu 
nagyszabású bállal kapcsolatos előmun
kálatok serényen folynak, a meghívók 
már szétküldeltek, a rendező bizottság 
minden lehetőt elkövet, hogy ezen az 
első városi jótékonycélu bálon mindenki 
jólérezze magát és hogy mindenkinek 
alkalma nyíljék jótékonyságának gya
korlására, mert ha igazán jótékonyko
dásról beszélünk, akkor a városi nép
konyha ügye az, amit nemzetiségi és vál- 
lásfelekezeti különbség nélkül fel kell 
karolnunk, az Ínségben szenvedő embe
rek megsegítésére. — Soha nem volt 
olyan nagy szükség a segitőösszefogás- 
ra mint ma, amikor a városi népkony
hán több mint 500 felnőtt és 60 gyer
mek kap naponként meleg tápláló ele- 
séget. Ez a hatalmas szám mutatja azt, 
hogy meg kell tenni a város társadal
mának mindent, hogy az Ínségesek se
gítségére siessünk, különösen az ijesztő 
nagy télinség idején. — Rimaszombat 
város elöljárósága ebben az esztendő
ben a város közönségét nem kereste 
fel, hogy a népkonyha javára külön ada
kozzék, hanem ezt a módját gondolta 
legalkalmasabbnak arra, hogy teljesítse 
mindenki anyagi erejéhez képest a nép
konyha megsegítését.— Minden korona 
egy ebéd s minden korona egy éhező 
embertársunk nélkülözésének enyhítése!

Hatósági közlemény. Figyelmeztet
jük mindazokat az adófizetőket, akik 
járadékadót, tantiémek utáni adót, osz
talékok s némely értékpapírok kamatai 
utáni rendkívüli adót, valamint különle
ges kereseti adót fizetnek, hogy min
dennemű beadványukat 1937. január hó 
1-től a rimaszombati adóigazgatóság he
lyett a besztercebányai adóigazgatóság
hoz kell a jövőben beadni.

Figyelmeztetnek a lakosok, hogy a 
vonatkozó kormányrendelet előírásai ér
telmében mindenki, aki munkaerőt ke
res, köteles minden megürült, vagy 
újonnan létesített állást bejelenteni a 
nyilvános munkaközvetítő hivatalnál 
(Kispást-tér), és pedig akár testi, akár 
szellemi munkásról van szó, akár ál
landó természetű, vagy idénymunkásról. 
Azon munkaadók, akik ezen bejelentés

elmulasztása nélkül töltenék be az al
kalmazotti állást, büntetésnek teszik ki 
magukat. A munkát kereső egyének kö
telesek szintén a nyilvános munkaköz
vetítő hivatalnál jelentkezni.

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

A magán- és kereskedelmi alkal
mazottak mulatsága iránt, mely február 
hó 13 án lesz a Tátra szálló összes ter
meiben megtartva, hatalmas érdeklődés 
nyilvánul meg. A mindig elsőrangúan 
sikerült mulatság ez idén farsangzáró 
lesz, igy az érdeklődés ezért is sokkal 
nagyobb. A mulatságot fővárosi nivóju, 
fényes kiállítású előadás vezeti be, mely 
ügyes és elmés összeállítása folytán 
elsőrangú szórakozást biztosit.

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

* Uj fogtechnikus. Arról értesültünk, 
hogy Mandel Ernő vizsgázott fogtechni
kus prágai, berlini és bécsi tanulmány 
utjai után városunkban fogászati rende
lőt nyit. — Fővárosokban szerzett szak
ismeretei alapján a legmodernebb szak
munkákkal fogja ellátni városunk kö
zönségét.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik felejthetetlen, 

édes, jó anyánk elhunytéval szivünket 
betöltő mélységes fájdalmunkat rész
vétük bármimódon történt szives kife
jezésével enyhíteni jók voltak vagy 
végtisztességtételén megjelenni ke
gyeskedtek, ezúton mondunk hálás kö
szönetét

Rimaszombat, 1937. január 28.
Schiller-család.

Az első Magyar Parasztiskola Egye 
sülét folyó hó 26 án városunkban meg
alakult. Itt említjük meg, hogy a három
hetes Magyar Parasztiskola folyó január 
hó 30 án zárult.

Vonatkisiklás Feleden. F. hó 25 én,
hétfőn reggel 8 óra 40 perckor a feledi 
állomáson könnyen végzetessé válható 
szerencsétlenség érte a Rimaszombat 
felől érkező személyvonatot. A bejárati 
váltónál több wagon kiugrott a sínekről 
és a mozdony is kisiklott. Az utasok 
körében nagy pánik tört ki, de szeren
csére az ijedtségen kívül senkinek sem 
történt baja. A vizsgálat megállapította, 
hogy a nagy hidegben eltörött az egyik 
sin s ez okozta a szerencsétlenséget. 
Zólyomból csakhamar segélyvonat ér
kezett, amely munkásokat is magával 
hozott és csakhamar sikerült a forgalmat 
helyreállítani.

Bányaszerencsétlenség. E hó 12-én 
a Rozsnyó melletti csucsomi antimon 
bányában halálos szerencsétlenség áldo
zata lett három ott dolgozó bányamun
kás. Több lap tévesen földcsuszamlás
ról irt a szerencsétlenséggel kapcsolat
ban, a megejtett boncolás azonban a 
halál okául mérges gázt állapított meg, 
melyet feltevés szerint a fuvarosok ré
vén a bányába behatolt mocsárviz tar
talmazott. — Boncolás után a hatóság 
egyes belső részeket felküldött a po
zsonyi bonctanl intézetbe, a gáz minő
ségének közelebbi megállapítása végett, 
miután ehez hasonló eset a környéken 
nem fordult elő,

Rablótámadás. Mauks József adóhi
vatali nyug. igazgató neje az alkonyati 
órákban Losonci utcai lakására hazafe
lé haladt, mikor a sötétben váratlan hir
telenséggel egy ismeretlen férfi ugrott 
mellé, kézitáskáját kezéből kiragadta és 
elfutott. A segélykiáltásokra felfigyelők 
üldözőbe vették a rablót, ennek azon
ban a sötétségben sikerült egérutat ven
nie. A nyomozást a rendőrség megindí
totta.

Megfagyott egy ember. Palkovics 
András jánosi kisgazda udvarában egy 
45 év körüli, ismeretlen megfagyott em
ber holttestére akadtak. A személyazo
nosság megállapítása végett a nyomozás 
folyamatban.

Asztaltennisz verseny. A Csehszlo
vákiai Magyar Asztaltenisz Szövetség 
által kiirt csapatbajnokságok során a 
Középkerület II. fordulójában a Törek
vés a Füleki TC-bal méri össze erejét 
ma, vasárnap a Polgárikör nagytermében. 
Erős és nívós küzdelmekre van kilátás, 
melyre a sportbarátok figyelmét ezúton 
is felhívjuk. A verseny d. u. 3 órakor 
kezdődik, belépődíj tetszés szerint.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, január 30-31-én 
ez idény legkitűnőbb és legmeghatóbb 

filmje, amely könnyeket fakaszt:
Az ucca dalosa

Bécsi kis dalosok’ férti énekkar közremű
ködésével.

Kedden, február 2-án B. Kellermann regé
nye. Nagy sztárok :
Anatol város

Gusztáv Frőhlich, B. Horney, B. Kampers.

Szerdán, február 3-án szenzációs amerikai 
kalandor film :

A fekete ász
Boob Steele, Guy Williams, Jack Mulhal.

Csütörtökön, február 4-én Straus hires, 
bájos operettje :

Pétervári bál
Kamilla Horn, S. Lanner, Iván Petrovics, 

Halmay Tibor, A. Sandrock.

Műsoros farsangi mulatság lesz a 
helybeli Kát. Olvasóegyletben f. hó 30-án 
este 8 órai kezdettel, mikor is az egylet 
kipróbált műkedvelői a „Lakadalom" c. 
2 részből álló bohózatot és „A pipogya" 
jelenetet adják elő. Előadást tánc kö
veti. Beléptidij vigalmiadóval együtt 6 Ki.

A „Slovan" álarcosbálja. A „Slovan" 
sportklub Rimaszombatban f. évi febru
ár 9-én este 8 órai kezdettel a Tátra 
szálló nagytermében tartja farsangi álar
cosbálját. Beléptidij személyenkét 8 Ki 
három személyre családjegy 20 Ki.

A Törekvés farsangi mulatsága f. 
hó 23-án folyt le a „Tátra" termeiben. 
Az ötletesen és Ízlésesen dekorált ter
mekben szépszámú közönség jelenlété
ben megtartott farsangi murin a bálo- 
zók pompásan mulattak, élvezve a 
„Mennyország" sok-sok gyönyörét és 
illetve a „Pokol" nemis valami rettene
tes gyötrelmeit. Az összes szereplők igye
keztek tudásuk legjavát adni s a kö
zönséget lehetőleg úgy szórakoztatni, 
hogy senkinek panasza ne lehessen, 
mindenki jól mulasson. Ez megtörtént s 
igy a gondos rendezők elérték céljukat.
A rimaszombat-tamásfali Luther-kör

folyó évi február hó 4 én (csütör
tökön) a Polgárikörben este 1/i 8 
órai kezdettel pörköltös vacso- 

rával egybekötött baráti jp*
L u t h e r á n u s - e s t e t  r e n d e z .

Részvételi dij: 6 KS. — Az ér- 
delődőket igaz szeretettel várja a 

______________________Luther-kör.
Drágul a papir. A papirkartel befe

jezte tárgyalásait, amelyek a papírárak 
emelésére vonatkoztak a nyersanyagok 
megdrágulásának arányában. A tárgya
lások eredményeképpen a papíráruk az 
egész vonalon meg fognak drágulni, 
így a boríték-egyezmény 10 százalékkal, 
a gépirópapiros egyezmény 20 száza
lékkal drágitja árait. A nyomdai papi
rosnál 100 kilogramonként legalább 20 
koronával fog drágulni a papir.

Betegbiztosítási járulékok elévülése. 
A legfelsőbb közigazgatási bíróság 1936 
november 13-án hozott 22.011-34. számú 
határozatában kimondotta, hogy a már 
előirt betegbiztosítási járulékok a mun
kaadó fizetési kötelezettségének beálltá
tól számított 5 év alatt elévül. Az indo
kolás szerint a magánjogi 32 évi elévü
lési határidő nem alkalmazható közjogi 
kötelezettségekre.

A hatóságtól kérdjük: miért maradt 
a pénteki hóolvadáskor a város főtere 
és forgalmasabb utcája járhatatlanul la
tyakos s miért kellett a taxi-standot a 
hótól maguknak a sofőröknek megtisz
títani ?

Filmszínház. Folyó hó 30. és 31-én 
szinre kerül „Anatol város" c. német 
film. Jacques, ki valamikor rongyosan 
hagyta el Anatolt, most mint gazdag em
ber tér vissza és első útja régi ked
vese, Franciska, kinek Jaskulsky udva
rol. Jacques megszerzi a földjét, melyen 
nagy fáradság után sikerül petróleumot 
feltárni. Nagy vállalkozási munka indul 
az egész városban, mert mindenki gaz
dag akar lenni. Jaskulsky a fölötti dü
hében, hogy tönkre ment és földjét 
nem tudja visszaszerezni, bosszút áll a 
városon és Jacques kénytelen uj életet 
kezdeni. Főszereplők : Gustav Frőhlich, 
Brigitte Horvey. Játszik Harry Liedtke is.



Február 3-án „A fekete ász“ c. ame
rikai kalandor film kerül előadásra. 
Gray építész munkáját állandóan egy 
titkos repülőgépcsoport zavarja, melyet 
a rejtelmes „Fekete ász“ dirigál rádió 
utján. Gray két repülő barátja Fred és 
Bili vállalkozik a rejtély felderítésére, 
kik a legbonyolultabb kalandokon ke
resztül fognak a nehéz munkához s 
igyekeznek leleplezni a veszélyt.

Február hó 4-én a „Pétervári bál“ c, 
német fiimoperett kerül lepergésre, mely 
a háboruelőtti Péterváradon játszódik 
le. Sarasov cári adjutáns keres magá
hoz illő nőt s ezt az udvari bálon Vera 
személyében leli, ki azonban a nagy
hercegnek is megtetszik. Sarasov a téli 
kertbe vonul Verával, ahol a nagyher
ceg is megjelenik és Sarasov megüti, 
amiért Sarasovot letartóztatják. Vera 
mindent megkísérel, hogy Sarasovot 
megmentse és nem riad vissza a leg
súlyosabb áldozattól sem. Daymor ge
nerális nagylelkűségében talál a szerető 
pár menekvést. Főszereplők : Iván Pet- 
rovlcs, Adélé Sandrock, Camilla Horn, 
Halmay, Tebon, Hans Junkermann. A 
filmet Straus János fülbemászó zenéje 
festi alá pompás írükkbetétekkel.

Látogatás a népkonyhában.
A múlt héten meglátogattuk a 

városi népkonyhát, hogy az ott 
uralkodó állapotokról személyes ta
pasztalatokat szerezzünk.

Éppen vasárnap dél volt és ün
nepi ebédet láthattunk.

A városkert utjai meglehetősen 
sikamlósak voltak a jéggé vált le
taposott hótól és már megkezdő
dött a szegény nép vándorlása 
bögrékkel és fazekakkal kosaraik
ban.

Rövid néhány perccel 12 óra 
után kezdődött az ételek kiosztása. 
A kenyér már fölszeletelve garma
dában állott a kiosztás nyilt ajta
jánál. A másik helyiségben pedig 
sokan várakoztak már az ételre.

A két nagy takaréktüzhely mel
lett ott sürgölődött főzőkanalakkal 
három szakácsnő és kavargatta a 
termetes fazekak jószagu tartalmát. 
A segítő tűzoltó pedig ott állott a 
kenyeres asztalnál, ellenőrizve az 
ételjegyeket s a fehér kenyérből 
nyújtogatva egyes darabokat a fel
sorakozó várakozóknak.

A menü most két tál ételből ál
lott. Az egyik köménymagos rán
tott leves volt, a másik pedig pör
költ hús burgonyával.

Az ajtó mellett a falon kiszö
gezve olvasható az egész jövő heti 
ebédek rendje. Hétfőre borsóleves, 
keddre bab, szerdán savanyu ká
poszta, csütörtökön burgonyaleves, 
pénteken véres kása, szombaton 
daraleves.

Az ételeket és kenyeret megiz- 
lelve, jólkészülteknek és ízletesek
nek találtuk.

A népkonyhái ellátást január hó 
1-én kezdték 480 taggal, de azóta 
már 537-re szaporodott az ebédért 
járók száma, közülük 50—60 isko
lás is jár a helyiségbe s ott eszik 
meg ebédjüket, esetleg meg is re- 
petálják.

Kérdezősködtünk, hogy az idén 
gyüjtöttek-e élelmiszereket a városi 
közönségtől ?

A gondnok azt válaszolta kér
désünkre, hogy az idén más meg
oldást választottak és ettől több 
eredményt remélnek.

Hogy a város egész közönségéi 
bevonhassák a jótékonyságba, az 
idén bált rendeznek a népkonyha 
javára. Így azután a résztvevők is 
mulatságban kapnak ellenértéket 
szociális segítségükért.

A mulatságot február 7-re terve
zik, részben előreváltott jegyekkel

4___________________ G ö m ö r 1937. január hó 31.

s arra meghívják az egész város 
közönségét.

Remélik, hogy ilyen módon a 
befolyó jövedelemből meg lehet né
hány hétig hosszabbítani a nép
konyhái ellátást.

Városunk jobbmódu közönsége 
bizonyára honorálni fogja a nemes 
célú felhívást és jegyek vételével 
hozzájárul a legszegényebb nép
osztály ellátásának költségeihez. A 
kemény téii időben bizony áldás 
lesz azokra, akiknek nincs meg a 
rendes betevő falatjuk a maguk 
jövedelméből. Váth.

F e le d é s .
Feledés, emlékezés, ellentétek, 

de szomszédok, barátok. A lélek 
virága, a lélek tüskéje mindakettő, 
meit hol örömet, hol keserűséget 
jelent, akár az egyik, akár a másik.

A jóra, a szépre való visszaem
lékezés örömet, virágos hangulatot 
fakaszt a lélekben, fényt fest az 
arcra, csillogást tükröz a szemből.

Ezt feledni fáj, őrizni, megtar
tani, benne gyönyörködni kívánna 
az ember soká — sőt mindig, el
múlás nélkül.

Dehát nincs örök a földön, a 
feledés tüskéje megtépi az emlé
kezés virágát, szépségét, árnyat 
vet a fényre.

Azonban mégsem egészen rossz 
ez. Ez emeli ki a szépre, jóra 
emlékezés kellemes érzését, virá
gos szépségét. Ha nem féltenénk 
a feledéstől, nem is örülnénk neki 
oly odaadóan, amig meg van s 
nem keresnénk támpontot, ami se
gíthet megőrizni a kedves emlé
keket. Tehát a feledés tüskés, bán
tó jelentése, egyben emelője az 
emlékezés virágos értékének. A fe
ledés gondolata használ az emlé
kezés érzéseinek.

Megfordítva ugyanilyen a hely
zet. Ami nem jó, de rossz érzést, 
fájdalmat, bosszúságot okozott ne
künk, vagy bárkinek is, arra nem 
szívesen gondolunk vissza, fáj, 
szinte beleszúr a szívbe, a lélek
be a rágondolás.

Ekkor, itt jól esik a feledés se
gítsége, mert kihúzza a lélekből a 
tüskét, elmossa a foltot az életből, 
megritkitja a sötét fátyolt a sze
mek előtt, utat nyit a megnyug
vást hozó, világító, melegítő nap
sugaras fényhatásnak. Feledni a 
múlt fájó suhogását olyan jó.

Feledés, emlékezés, a lelkek édes 
ringása jobbra-balra, mindig arra, 
ahonnan, amerről az Ég áldása, 
nyugalma száll, mig minden, min
denki megbékél és pihenőre talál.

Ezt hirdeti, ilyent mutatnak a 
múló s következő napok egyik a 
másik után. Borúra jön a derű, 
könnyek után a napsugár. Az Ég 
sohasem haragszik, csak néha szo
morú, siratja vagy sírni tanítja az 
embert, de mindig meg is vigasz
talja: jön, virrad még az emberiség
re szebb, jobb idő.

Jönni fog, bizonyítja az Ég, hi
szen fényes, meleg napsugarakkal 
szárítja fel a ború nyomait és segít 
feledni a fájó emlékeket.

S P O R T .
A CsAF—MLSz Középkerületének
II. számú hivatalos közleménye.
1937. február I-én lejáró 6 havi vá

rakozási idejüket betöltő játékosok : 
Hoduly Ernő: Ragyolci TC-Füleki 

TC.

Lukáts Gedeon : Ragyolci TC—Fülek! 
TC (Ke 2.100— ell.).

Tóth István: Ragyolci TC—Losonci 
AFC átigazolását visszavonta, dê  azt a 
Szövetség csak az előirt átigazolási dij 
beérkezése után fogja érvényesíteni. (Kü
lön átirat ment.)

Visszatérve legutóbbi közleményünkre, 
amely szerint mindenféle ifjúsági leiga
zolásnál az eddigi Ke 1'— CsAF iíleíéi: 
1937. január 1-iől megszűnik, félreértés! 
el akarván kerülni, eme közleményünk
ben fölemlített: Ke 2 — helyett csak 1 — 
Kc-ba fog kerülni természetesen csak 
példának veendő. Vagyis ama egyesüle
tek, amelyeknek már van 22 ifjúsági 
leigazolt játékosuk és eddig is kedvez
ményben részesültek, amennyiben csak 
Ke 2-t fizettek, ezentúl csak 1'— koro
nát kell fizetniük. A CsAF-illeték elma
radása áital ama egyesületek, amelyeknek 
még nincsen 22 ifj. játékosuk, az I. és
III. évnegyedben az eddigi Kő 5 helyett 
csak Kő 4, II. és IV. évnegyedben az 
eddigi Ke 4 helyett csak Ke 3 igazolási 
dijat fognak fizetni, vagyis az 5 és 4 
Kő-ba már beszámított Kő CsAF illeték 
el fog maradni. — Ugyanígy elmarad 
természetesen a Kő CsAF illeték a 
CsAF-tól valamilyen formahiba miatt 
elintézetlenül visszaküldött ifusági igazo
lásnál, ha azt kijavítva újból fölterjesztik.

Rimaszombat, 1937. január 26.
Bokor Dezső s. k. Briintter Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

A „Törekvés spc-ríegylet" folyó évi 
február hó 7-én délután 4 órai kezdettel 
tartja ezévi rendes közgyűlését a város 
háza tanácstermében. Kéretnek a tagok, 
hogy teljes számban jelenjenek meg.

P I N G P O N G .
LAFC—R. Törekvés 9:5, Vasárnap, 

f. hó 24 én folyt le a Losonci AFC és 
a Rimaszombati Törekvés bajnoki asz- 
taltenniszmérkőzése Losoncon. A Törek
vés betegsége miatt nélküiözni volt kény
telen Kercsiknéf, a losonci csapatból pe
dig Herzog Margit hiányzott. A LAFC 
játékosainak minden tudásukat össze- 
kellett szedniök a győzelem megszerzé
sére, melynek sorsa nagyon is kétséges 
volt.

Részletes eredmények a következők : 
(Elől a győztes csapat tagjai) Lőwy III. 
—Fuchs 0 :3. Lőwy I.—Vadady 3 :2. Vi
rág— Gaál 0 :3, Schmiedl—Derekas 3:1, 
Gerő—Kerekes 3:0, Bézy—Reinitz 3:1, 
Gerő Schmiedl — Reinitz-Derekas 3:0, 
Virág-Lőwy III.—Kerekes-Vadady 3:0, 
Lőwy I. - Demeter — Fuchs-Gaál 3:0, 
Grossmann—Urbányi 3:0, Gerő Gross- 
mann—Derekas-Szabó 3:1. A II. fordu
lóban vasárnap a Törekvés—FTC mér
kőzés kerül sorra Rimaszombatban. Ezt 
a mérkőzést a Törekvés valószínűleg 
megnyeri, bár Kercsikné még mindig 
hiányozni fog betegsége miatt.

Tartós ondolálás
2 0  K ő-tó l

Zaithaml, Káposztás, Csémen, Oskó
fod rászoknál.

L egm odern eb b
fogászati munkák.

Fogászati működésemet a 
Gömöri-utca 16. sz. házban 
az emeleten megnyitottam.

I A N D E L E R N Ő
vizsgázott fogtechnikus. 

S B B K B B B B a B B B n K M

ADELIGWoilW-Éal.)
tartós ondolálás

15, 20 és 25 Ke.

Elisabeth Arden
készítmények
eg y  ed e lá ru si tója

B DIOR-drogériában,

kapható 1 iiteres üvegekben 
BOZÓKY GYÖRGY-néi  
1 Ilt. 7 — Kő. (saját termés) 

P o k o r á g y i-u tc a  1. sz. a la tt.

Van szerencsém a nagyérdemű közön
ség becses tudomására hozni, hogy

ű ri-szab ó  m ű h e ly em et
január hó 21 tői Rimaszombatban a 
Jánosi utca 14. szám (B’umenthal-ud- 
var) helyeztem át. Ahol készítek e szak
mába vágó minden munkát olcsó árak, 
pontos kiszolgálás mellett, a legmo 
dernabb kivitelben is.

Nagy választék bel- és külföldi szö
vetekben.

Kívánatra úgy házhoz, mint vidékre 
is bármikor készséggel személyesen 
megjelenek.

A nagyérdemű közönség jóakarata 
szives pártfogását továbbra is kérve: 
maradtam kiváló tisztelettel

A szerkesztő  üzenetei.
M, J. A vízdijra vonatkozólag a váro

si hatóság maga is elismeri az e tárgy
ban alkotott szabályrendeletben foglalt 
egyes kirivó igazságtalanságot és mél
tánytalanságot s éppen ezért azt köze
lebb revizió alá veszik. Az egyesült ma
gyarpártoknál ez az ügy nyilvántartás
ban van.

Jegyes. Eljegyzést és házassági hirt 
csak abban az esetben közölhet bármily 
komoly, az e részben fennálló társadal
mi- és sajtó-szokásokkal tisztában lévő 
lap, ha azt az érdekelt felek valamelyi
ke kifejezetten kéri, mert akárhányon 
vannak, akik eljegyzésüket, házasságu
kat hirlapilag, avagy másként publikál
tain! egyáltalán nem kívánják. Ezt res
pektálni a legelemibb kötelessége min
den korrekt és komoly lapnak.

Aga di Vizioía, Levélben erről a kér
désről. Türelmet. Melegen köszöntünk.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

D u lo v ic s  L ászló
úri-szabó.

Ugyanitt egy jóházból való fiú tanulónak 
felvétetik.

F elh ivás.
A zeherjei ref. egyház isk o lá t  

és ta n ító i la k o t  akarna építtet
ni, azért az erre vállalkozók a le l 
k é s z !  h iv a ta ln á l megiudhaíó 
terv szerint versenytárgyalásra al
kalmas költségvetésüket beadhat
ják, de erre vonatkozó semmiféle 
munkadij vagy költségmegtéritést 
nem követelhetnek.

Elsőrendű kőszén
és diékoksg

házifűtésre és házhoz szállítással
Hölgyek figyelmébe!

Olcsó és jó

tartós ondoláiást
csak 20 Kő,-ért csinál 

O R O S Z  JÁNOS hölgyfodrász.
Rimaszombat, S'efanik-utca 18. sz. (A beteg- 

segélyző pénztár mellett.)

a lego lcsób b  napiáron, ugyanitt 
mindennemű g a zd aság i felszere
lés, m űtrágyák, m agvak kap
hatók.

G azdasági szövetkezetek  
szö v e tség e  k irendeltségénél,
Jánosi-utca 36. (Braun szállitó 

_____  házában). Telefon: 87.

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


