
RIMASZOMBAT, 1937. FE B R U Á R  14. 7. SZÁMXVII. ÉV.

Mindennemű

téli sportcikkek,
elsőrendű

Sí-felszerelések
nagy választékban:

Kercsiknél.
« ------------------------------------------ --

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rim aszom bati járási m agyar közm űvelődési választm ány h ivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
MASARYK-TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

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

M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

!

Időszerű kérdések.
I r t a :  MÁRKUS  LÁ SZLÓ .

A farsang dáridós, táncos han
gulata elült, ránk köszöntött a böjt. 
A mulatnivágyás, fokozottabb szó
rakozás kedvét a hamvazószerdás 
komolykodás váltotta fel s a far
sangban elcsittitoít gondok újból 
fölrajoztak. Az élet bajaival törő
dés és a csendes magunkbaszál- 
lás eme bőjtiesen szomorkás nap
jaiban a gondolkodó ember agyá
ban több időszerű kérdés tolako
dik életre s az igy felvetődött gon
dolatok a megoldás útját keresik.

Csak rövid két hete, hogy a ri
maszombati hősök emlékmű pályá
zatára befutott pályaművek fölött 
döntött a nagyválasztmány s a ki
viteli megoldás ügyét most intézi az 
erre kiküldött bizottság. Rövid időn 
belül ez is megoldást ny$.r és az 
emlékművet előreláthatólag még 
ebben az évben felállítják váro
sunk főterén.

A hazáért hősi halált halt fiaink, 
szivünkből meggyászolt s halópo
rukban is áldott hőseink emléke
zetét megörökítő, de hálás kegye
letünk lerovását is célzó emlékmű
nek a főtérre kerülésével kapcso
latosan fölmerül az arról való gon
doskodás szüksége is, hogy a mo
numentális emlékmű olyan keretbe 
kerüljön, ami ahoz nemcsak méltó, 
de a művészi alkotás minden 
szépségének megfelelő érvényesü
lésére kívánatos is.

Éhez az emlékmű közvetlen kör
nyezetének egyszerű parkírozása, 
a kertészi kezek diszitő munkája 
nem elegendő. Alkalom- és idősze
rű lenne a főtér aszfaltozásának 
egyszer már majdnem a megvaló
sulás stádiumába jutott ügyét újra 
elővenni és azzal komolyan úgy 
foglalkozni, hogy ez a kérdés is 
megoldást nyerjen.

Városrendezési, szépitészeti szem
pontból, de egyéb esztétikai okok
ból is üdvös és halaszthatatlan ez. 
Megoldása e kérdésnek nagyobb 
nehézségekbe nem ütközik. Vegye 
az ügyet kezébe a városi ható
ság, vagy az egyenesen a főtéri 
érdekeltségből alakulandó bizott
ság és ha egyelőre bár csak a 
főtérnek aszfaltozásával is, indítsuk 
városunkat az időszerű fejlődés út
jára s a hősök emlékművének pe
dig ezzel adjunk — az előbb mon
dottak szerint — megfelelő és meg- 
kivántató, méltó keretet.

A főtér aszfaltozását követhetné 
a főbb utcákban is a kockakőnek 
aszfalttal való fölcserélése s ezzel

városunk nagy lépési tenne a ha
ladás, fejlődés felé.

Agilis városbiránk, Dr. Eszenyi 
Gyula megértő figyelmébe ajánl
juk ezt a nagyon is időszerű kér
dést. Hivja össze az érdekelteket 
s az ebben az ügyben előbb már 
elismerésméltóan dolgozók bevo
násával, meghallgatásával és köz
reműködésével végre-valabára va
lósítsák meg ezt az évekkel előbb 
a kifejtett esztétikai érzékkel meg
áldott és haladó szellemű Fényes 
Sándor által felvetett szép, üdvös, 
a városra is minden tekintetben 
csak előnyös tervet, melyet a fele
dés lomtárából most előkotorász
ván és kiemelvén, várjuk a meg
teremtő tetteket.

*

A másik, időszerűségét illetőleg 
nem kétséges ügy a komáromi 
Jókai-szoborra való adomány meg
szavazása volna, a városi képvi
selőtestület részéről.

A nagy magyar Mesemondó 
szülővárosában szobrot emelnek, 
hogy a város nagy szülöttjének 
emlékéi méltóképpen megörökítsék.

Jókai világnagysággá növekedett. 
Szobrára a városok, a szoborbi
zottság részéről való közvetlen és 
külön megkeresés nélkül is, egy-egy 
tanácstag indítványára egymásután 
szavaznak meg nagyobb összegű 
adományokat. Rimaszombat váro-l 
sának is ismernie kell ebbeli kö
telességét. Reméljük ennek a leg
közelebbi közgyűlés alkalmával 
való teljesítését.

A  kisiparosság
egyike azoknak a társadalmi rétegek
nek, amelyek a legnehezebb sorsban 
élnek. Nyomja őket a vámvédelemmel 
támogatott nagyvállalatok gyilkos ver
senye. — Nyomja a közterhek légiója 
és nyomja főleg az egyre kétségbeej 
több mérvű, minden dolgozó társadalmi 
rétegre átharapódzó fogyasztóképtelen
ség, amelynek szenvedő áldozatai első 
sorban a legszegényebb fogyasztókból 
élő kisiparosok.

Ezeket a kisiparosokat vagy tiz év 
óta ámitgatják az úgynevezett politikai 
vezérek, de soha az érdekükben senki 
nem tett semmit. Ígéret volt bőven, de 
minden csak ígéret marad és az iparos
sors egyre elviselhetetlenebb.

Roskadozik terhei alatt, üres a mű
hely napi vendég a végrehajtó s nem 
tud magáról gondoskodni betegség 
esetén sem. Nem tudja megvédeni mun
kaszerszámát.

A drága nyersanyagot csak készpén
zért vásárolhatja, eladni pedig, ha tud, 
csak hitelbe, soha meg nem fizetendő

hitelbe adhat el. A gazdasági élet acél
harapófogójának két szára között mor
zsolódott szét a kisiparos.

Nem gazda, tehát nem kap gazda
moratóriumot és védelmet. Nem agrár
adós, tehát nem védi senki a birtokát, 
azaz műhelyét és szerszámait. Nem en
gedik el adóját és nem kap fagykárse- 
géiyt azon a címen, hogy reménységei 
elfagytak.

A kisiparosnak olcsó nyersanyag kell, 
jövedelmével arányban álló adó, olcsó 
lakbér és szociális védelem az élet es
hetőségei ellen. Mindezeket nem adja, 
mert nem adhatja egyetlen kormány 
sem, mert minden kormány gazdaság- 
politikáját ipari és agrárkartellek irá
nyítják.

Mindezek dacára legutóbb a napila
pok hasábjain elrejtett kis hirben bujt 
meg, hogy illetékes körök olyan javas
latot akarnak kidolgozni, amely szerint 
az adójukkal hátrálékban levő kisiparo
sok iparengedélyét bevonják.

A javaslat nem légből kapott felte
vés, mert egyes kamarák máris foglal
koznak vele és természetesen sorra el
utasító álláspontra helyezkednek. Sok 
furcsaságot megéltünk már és ritkán ér 
meglepetés egy újabb közéleti csoda
bogár megjelenésével, de ehhez hasonló 
szörnyszülött világrajövetelét senki sem 
álmodná. A kisiparos egykor a jómódú 
polgár fogalmát képviselte, akinek csa
ládi háza, nyugodt megélhetése volt és 
akinek gyermekeiből sok került a szel
lemi munkájú pályákra. A munkás sze
mében már burzsuj tőkésnek számított. 
A kisiparos műhelyeiben segédek, ina
sok mesterükkel együttérzően kötött 
munkaidő nélkül törekedtek, hogy a 
rendelőnek eleget tegyenek.

Nem is egy emberöltő idő, alig két 
évtized van a múlt ilyen iparosa és a 
jelen árnyékiparosa között. A mai ipa
ros fogalma, csak árnyéka a réginek. A 
segéd és az inas foglalkoztatás híján 
alig várja, hogy leteljen a megszabott 
várakozási idő és „önállósíthassa" ma
gát. Akinek nincs alkalma és módja, 
hogy kitöltse a segédi időt, „zug"-bán 
dolgozik. Így alakul át a régi iparos az 
uj iparossá, amelyiknek ritka kivétellel 
általános jellemzője, hogy egyedül dol
gozik (legfeljebb inassal), vagy zug
ipart űz.

Az uj iparos képe nem lenne teljes, 
ha kihagynánk belőle az adóviszonyait. 
Adónál még alig látszik az átmenet 
(a kivetésnél!), mert az „adószakértők* 
(!) becslése az uj iparosból is régi vá
gásút csinál, a régit pedig természete
sen úgy tekinti, mintha még fejlődne 
évről-évre. így születhetett meg egy ja
vaslat eszméje, amely bizonyára abból 
indul ki, hogy a kisiparos makacs nem
fizető, akit móresre kell tanítani. Igaz, 
hogy kevesen látják és legkevésbbé az 
adóhatóságok, amikor a régi iparos haj
dani életét hirdető ingatlanain évről- 
évre néhány ezer koronával szaporod
nak a terhek, mert vagy a főiskolai 
taníttatásra, vagy kiházasitásra — de 
legszomorubb — hogy leggyakrabban a 
mindennapi megélhetéshez keli kölcsön
höz folyamodnia.

Másik jelenség a hirtelen önállósítá
soknál, hogy műhelyük, lakásuk gyak
ran változik, mert hát a házbér!... Az 
adószámla pedig duzzad-duzzad és adó
hatósági körökben terjed a hir, hogy az 
iparostársadalom notóirus nemfizető.

Nem lehet elhinni, hogy a javaslatból 
törvény legyen, mert a sok sikertelen 
végrehajtás is kinyitja talán végre az 
illetékesek szemét, ha már a kormány
ban ülő cseh (úgynevezett) iparospárt 
nem akar látni.

Az élethez való jogot legkevésbbé az 
adó miatt vehetnék el, amit áilitólag a 
megélhetési alapon felül levő jövede
lemből kellene megfizetni. De hány sú
lyos adóalany van (adótól súlyos !) aki
nél nem lehet a megélhetési alapot 
megtalálni.

Indiai levelek.
Utazás Indiában.

Január.
A vonat fülkéje európai embernek 

sokkal nagyobb kényelmet nyújt itt, mint 
Európában. A fülke tágas, kényelmes, 
hosszú ülésekkel, külön mosdófülkével, 
két ventilátorral, amelyek bármily irány
ba beállíthatók. És csak négy utas ré
szére szolgál egy fülke, akik éjjel a két 
függőágyat is leengedve, kényelmesen 
pihenhetnek.

Bombayból este indul a kalkuttai vo
nat. Az ember mindjárt nyugovóra tér. 
Reggel a gyors már India közepén rö
píti át. Ébredés után az uj utas kíván
csian néz ki, hogy milyen is India be- 
lülrői? Hisz annyi érdekeset és külön
legeset olvasni Indiáról, hogy nem cso
da, ha az ember minden mérföldre valami 
uj meglepetést remél. És mit lát? Sík 
táj, alföld, helyenként lombos fák, ki
égett sárga tarló, legelésző tehenek és 
bivalyok, rendes jó ut autóval, bicikli
vel — mint otthon.

Egy állomás. Zsivaj, szaladgálás, kia
bálás. Rengeteg ember. És sok éhes 
csont- és bőr kutya. Ezek hűségesen 
kisérik az állomási árust, ki rézveretü 
üvegezett dobozában fején viszi a sok 
különféle édességet. Ha vesznek tőle, 
az áruját nagy falevelekből fűvel ösz- 
szevarrt tányérra teszi — kézzel.

Egy jólöltözött hindu társaság köze
leg. Beszállnak. Az uj utasnak egy ágy
nemű csomagot és egy vödröt tesznek 
a fülkébe. Két fiatalember mindjárt meg 
is ágyaz. Majd a perronon álló társa
ságba vegyülnek. Harangjelzés; egy 
barátságos arcú középkorú, szemüveges, 
barna hindu száll be. Megáll az ajtó
ban és társasága eléje járul, megérintik 
poros cipőjét, majd utána mély meghaj
lás közben homlokukat érintik. Az utas 
a hódoló feje fölé tartja áldólag kezét. 
A vonat elindul. A hindu integet, tár
sasága megmerevülve néz utána. Be
zárja a fülkeajtót, majd elővesz zsebé
ből egy kis lapos üveget, kezére önt 
belőle és megfröcsköli az ajtót, utána 
végigspricceli az ágyát, majd leül, ci
pőjét lábával letolja és felkuporog az 
ágyra. Lassan, megelégedetten körülnéz. 
Egy ideig szemléli a vidéket, aztán elő
húzza ágya alól a vödröt, kivesz belőle 
egy kendőbe kötött könyvet, majd gon
dosan végigfröcsköl mindent és elkezd 
olvasni. Könyve hindu betűkkel van 
nyomtatva, hosszában. Nagyon szokat
lan európai szemnek, ahogy a könyvet 
keresztben tartva olvassa.

Mint utólag kiderült, az utas a leg
magasabb hindu kasztba — a bráminok 
kasztjába — tartozik. Pap és szent 
Gangesz vízzel fröcsköl meg mindent, 
amit megérintett.
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És hogy a távolság oly nagy Bombay 
és Kalkutta között, adódik útközben 
más érdekesség is. Este felé, úgy 5 óra 
tájban az egyik állomáson a szomszéd 
fülkéből, ahol egy mohamedán utazott 
sok feleségével, egy jólmegtermett em
ber kiszállt, hóna alatt egy kis sző
nyeggel. Ezt habozás nélkül leteritette 
a földre, majd letolta cipőit, rálépett, 
letérdelt, kényelmesen sarkára ült, bő 
nadrágját eligazította, hogy ne vágja, 
majd mellényzsebéből (kabátja nem is 
volt) egy bőrtokot vett elő, abból egy 
apró bőrkötésű könyvet. A szőnyegre 
már úgy telepedett le, hogy arccal a 
lenyugvó nap vörös korongja felé néz
zen. Tulajdonképen nem a lenyugvó 
nap, hanem a Mekka felé fordulás a 
fontos, mielőtt esti imáját megkezdi. 
Innen Mekka nyugatra esik. A moha
medán a kis könyvet, mely egy kis 
Korán volt, a szőnyeg szélére, a bőr
tokra helyezte, szélesen letenyerelt, 
megcsókolta, homlokával megérintette, 
majd visszaült térdére, kezeit válla előtt 
a nap felé forditva, ájtatos mormolásba 
kezdett. Néhány bámészkodó nem za
varta, azonban jött arra egy narancs
árus. Leszólitotta, az melléje guggolt 
és megkezdődött az üzlet. Vett néhány 
narancsot és beadatta feleségeinek a 
fülkébe. Az ima folytatódott, de jött 
arra egy szőnyegárus, kivel ismét tár
gyalásba bocsátkozott. Nem tudtak meg
egyezni. Tovább imádkozott. A szőnye- 
gessel visszafelé jövet ismét alkudozott, 
de eredménytelenül. Imáját a harang
jelzés zavarta meg. Hirtelen egy csókot 
lehelt a koránra, felkapta szőnyegestül, 
beugrott cipőibe, majd a fülkébe. A vo
nat már indult is.

India lakosságát majdnem egyenlő 
arányban a mohamedánok és hinduk 
képviselik. Keresztény hitre áttért indi
aiak száma elenyészően kevés. Már az 
első utón sikerül az indiai utasnak a 
két vallás egy-egy szokásával meg
ismerkedni. Gedeon Tihamér.

Múlt heti számunkban röviden már 
megemlékeztünk a lapzárás idején meg
tartott első Lutheránus-estről, melyet a 
rimaszombat-tamásfali Luther-kör folyó 
hó 4-én este pörköltös vacsorával egy 
bekötve rendezett meg a Polgárikörben. 
A fényesen sikerült közvacsorán feleke
zeti külömbség nélkül városunk polgá
rai közül több mint kétszázan vettek 
részt. Rég nem láttak a Polgárikör he
lyiségének öreg falai ily sokadalmat 
egyszerre a fehér asztalnál egybegyülve, 
amely asztalokat gyönge női kezek Ízlé

sesen díszítettek fel virágokkal ez al
kalommal.

Az első Lutheránus-est megtartását a 
néhány héttel előbb ötször egymásután 
előadott „Jairus leánya" cimü öt felvo- 
násos zenés bibliai drámának a legna
gyobb siker jegyében bemutatott elő
adásai idézték elő, hogy a Luther-kör 
fáradhatatlan műkedvelő gárdájának egy 
feledhetetlen est keretében nyújtsák á t< 
a köszönet hervadhatatlan virágait azért 
az önfeláldozó, fáradságot nem kímélő, 
kitartó, lelkes és odaadó játékukért, 
amellyel a hálás közönségnek ötször 
egymásután nyújtottak lelket és szivet j 
nemesitő kitűnő előadást.

Nyolc óra elmúlt, amikor a Polgári- 1  

kör nagytermében elhelyezkedett a te- j 
ritett asztalok mellett a vacsorára érke
zett vendégek hatalmas tömege és j 
Fényes Sándor nyug. vezérigazgató, a j 
rimaszombat-tamásfali evang. egyház-{ 
község másodfelügyelőjének imájával 
kezdetét vette a vacsora. — Luther-köri, 
tagok serényen szolgálták fel a Vozáry 
Samu háznagy által elkészített kitűnő 
disznópörköltet, melynek elfogyasztása' 
közben Fényes Sándor egyházközségi 
másodfelügyelő mondott lelkes pohár-1 
köszöntőt a megjelent vendégekre, ki
mentvén betegségük illetve elfoglaltsá
guk miatt a vacsorán meg nem jelen
hető Baráth Károly lelkészt és Dr. Tör
köly József egyházközségi felügyelőt. — 
Majd Dr. Andrik László, a Luther-kör 
agilis elnöke mondott talpraesett feikö- 
szöntőt, melyben ösmertette az előadott 
darab nehézségeinek sikeres megoldá
sát, Korányi Zoltán és Makovits Jenő 
tevékenykedését, az összes szereplők 
lelkes odaadását, Tóth Béláné és Holé- 
czy Miklósnénak a darab sikeres be
mutatása körüli fáradozásait, Stritzky 
Lili zongoratanárnő és id. Halász József 
kántor önzetlen igyekezetét a zenei és 
énekkari rész betanítása körül s min
denkinek, aki a darab sikeres bemuta
tása körül önzetlenül tevékenykedett, 
hálás köszönetét fejezte ki a Luther-kör 
vezetősége nevében. — Ezután Dr. An
drik László felolvasta a testvér Kálvin
kor levelét, melyet nagy tetszéssel és él
jenzéssel fogadtak.

Ezután kezdetét vette a vig, kedélyes 
hangulatú poharazás, áldomás-ivás. — 
Vacsora után a Luther köri tagok he
lyet csináltak a táncoló fiatalságnak s 
ropták a csárdást, a szebbnéi-szebb tán
cokat, melynek csak a hajnali pirkadat 
vetette végét.

A lelkes hangulatú Lutheránus-est 
egyike volt a legszebb farsangi össze
jövetelnek s hisszük, hogy az agilis 
Luther-köri vezetőség több hasonló ked
ves estben fogja városunk közönségét 
összegyűjteni. ***

A sajtó szolgája, híreknek hozója, 
Életében uccahosszat lótott-fütött;
Ez a szegény öreg, kedves embertársunk 
Egy rimaszombati ősujságárus volt

Az üreg Újságárus haláláról
bizony elbúsulva emlékszünk meg, hiszen 
az életből kiballagásával, groteszk figura- 
sága ellenére is, hiányozni fog mindany- 
nyiunknak, kik nap, mint nap itt láttuk a 
kisváros uccáin, hóna alatt újságosomét 
cipelve, meggörnyedten, hajlott háttal, sie
tősen menetelni.

Valamikor jobb napok élésében volt ré
sze, hiszen jómódú iparosként került ki 
az Élet küzdelmeket, bajlódást termő me
zejére s bátran jósolhattak volna számá
ra nyugodt, boldog életei, legényke korá
ban. És hogy nem úgy történt, talán ma
ga sem tehet róla: mindenki az és olyan, 
aminek és amilyennek születik.

Ügyejogyotisága, vérének nyugtalan
kodása, állhatatlansága s bizonyos fokú 
bohémsége nem tették alkalmassá kézmű 
vességre. Vagyona elúszott, ő maga az 
Élet meredélyéről lecsúszott az aljba s 
megtép étién, kopottan, de kedvtelten vál
lalta az ujságüruskodást, több mint negy
ven esztendővel ezelőtt.

Azóta itt járt közöttünk. Megszoktuk 
és kedélyének a vigság és lehangollság 
közötti állandó hullámzása, minden mo- 
rózussága ellenére meg is szerettük. Nem 
volt a szó igazi értelmében „rikkancs11. 
Sohse kiabálta a szenzációkat, a lapok 
amolyan csendes árusa volt csupán.

Céltáblája volt a pajkos gyerekek gúny
lövöldözéseinek. Szavakkal piszkálták, 
csúfolták, rákiabáltak s ha pedig fütty
szóval ingerelték: dühbe borulva képes 
volt uccáról-uccára kergetni bosszantón.

A felnőtt, de tréfára kapható komoly 
emberek is elviccelödtek vele s pár pohár 
borért, egy kis jobb falatért sok mindent 
eltűrt. Olykor bizony vissza is éltek tti- 

j relmével.
Hitelbe újságot senkinek nem adott. 

Egyszer, évtizedekkel ezelőtt Kubinyi Ala- 
1 ddr, a rimaszombati törvényszék hírneves,
! nagytekintélyű elnöke, akinek hosszú éve

ken át nap-nap melleit szállította az új
ságot, pénztárcáját otthon feledte és a már 
átvett és zsebébe helyezett újságért azon 

: nal nem tudott fizetni. Az öreg újság
árus dühösen kikapta a törvényszéki el
nök zsebéből a hírlapot, mondván: ha 
nincs pénz, nincs újság!

Számos vidám esetet mesélnek róla, 
amelyek emlékének megőrzésére válnak 
alkalmassá ezután csak.

Nem régen elfáradtan, elöregedten, el- 
betegedetten kórházba került. E héten 
meghalt.

Ha nem is disz-, de ingyenes sírhelyen, 
jószivek adakozásából tisztességes teme
tés lett utolsó bére a Köztől.

Elmúlásával Rimaszombat képe szegé
nyebb lett egy tipikus alakkal, akire, 
mint részben a céhbeliekkel mindig büsz
kén rokonságot tarlóra, kedvesen fogunk 
visszaemlékezni mindenkoron.

Jó öreg Bodzdsy József, a sok herce
hurca után nyugodalmas pihenést!

Néhai Antoá Kamii fogászati ren
delőjében a rendelés folyó február hó 
15 tői újból megkezdődik. — A rende
lőt Ludvik Ferenc prágai vizsgázott fog- 
technikus (dentist) vette át.

Kitüntetés. Magyarország kormány
zója a külügyminiszter előterjesztésére 
megengedte, hogy Groó Béla dr., a Bu- 
dapest-szentmargitszigeti gyógyfürdő és 
szanatórium igazgató-főorvosa, Iglófüred 
volt bérlője és orvosa a finn Fehér Ró
zsarend II. osztályú középkeresztjét el
fogadja és viselje, A kitüntetett orvos 
néhai Groó Vilmos, Gömör- és Kishont 
vármegye egykori tanfelügyelőjének fia, 
városunk szülöttje, akit kedves rokoni 
kötelékek fűznek ezidőszerint is Rima
szombathoz s aki a kitüntetést a finn 
köztársasági elnök nejének sikeres 
gyógykezeléséért kapta.

A rimaszombati községi magyar 
közművelődési bizottság szerdai elő
adásán Holéczyné Jaczkó Ilona, az ismert 
rimaszombati Írónő olvasta fel „A nő 
helyzete a társadalomban és a család
ban" cimü tanulmányát. — Az előadás 
iránt olyan nagy érdeklődés nyilvánult

Meg nem alkuvás.
Járom a csendes, kihalt uccákat, 
éjfél is elmúlt, a város alszik, 
lépteim hangja az éj csendjében 
kongva visszhangzik.

Most szellő rebben, nyári fuvallat, 
szárnyával a fákat, épp hogy simogatja, 
de ahoz elég, hogy két levél egymást 
megcsókolhatja.
A hold pompázik ezüst palástban, 
a sok-sok csillag mind néki bókol, 
s ö  mint egy király égi trónusán 
kevélyen trónol.
De sok-sok titkot rejthetsz magadban 
az éjszakákból, te kihűlt bolygó, 
bűnt, vért, szerelmet és sok-sok könnyet, 
sirót, mosolygót.
De az én könnyem még te sem láttad, 
mert én befelé, magamba sírok, 
engem ne szánjon könnyemért senki, 
vigasztalni senkit se hivok.
Most is ég bennem száz poklok kinja, 
azért bolyongok az éjszakában, 
fáradt vagyok, de megyek előre, 
mig bir a lábam
mert megtorpanni, azt még korán van, 
még megpróbálok akarni tudni ; 
meghátrálni annyi volna, mint gyáván 
halálba futni.
S ime; most mintha felelet jönne, 
e daccal Írott meg nem alkuvásra, 
a szürke ködből, felszökik az égre, 
a felkelő napnak egy tüzes sugára.

Jávorwky Jenő.

Kis falu az egész világ!
— Riport, melyet véletlen teremtett. —
Mindnyájunk életében vannak — utó

lag talán jelentéktelennek minősülő — 
apró események. Ezek pillanatnyilag 
megragadják a szivet s oly emlékeket 
képesek maguk után hagyni, melyek a 
feledés árnyékával kisért élet későbbi 
pillanataiban is visszatükrözik bennünk 
a hátunk megett ködbe-vesző hétköz
napok epizódjait.

Mindnyájunk életében vannak vélet
lenek. Ezek előzőleg meg nem jósolha- 
tók és utólag meg nem magyarázhatók, 
de mindig az elkerülhetetlenség szigorú 
szabályai szerint esnek utunkba.

Mindnyájunk életében vannak pilla 
natok, melyekben felismerjük, hogy a 
nagy világ egy hitvány kis falu csupán. 
Amikor az élet nagy, zűrzavaros forga
tagában úgy hisszük, hogy az ismeret
lenség lágy köpenyegébe burkolódzva, 
egyedül, idegenül, elszigetelten járha- 
tunk-kelheiünk, — ismerősök figyelik 
lépteinket és messze megszokott környe
zetünktől is: ismerős arcokra bukka
nunk minden tizedik lépésünk után.

Gondolataim helyességének alátámasz
tására szolgáljon az, amit elmondok.

Az élet furcsa bábszínházát irányitó 
Természet állandóan kisarjadó és soha 
ki nem irtható szőrzetet parancsolt a 
férfinemhez tartozó szerencsétlenek ar
cára. Ezért minden kulturember, mihelyt 
a fárasztó kocsikázás után kilép a gyors
vonat ajtaján, borbélyhoz siet, hogy si
mára borotváltassa fizimiskáját. Borot- 
válatlan orcával sehová sem kopogtat

hat be, mert a benőtt-képű férfinek 
olyan a lelkiismerete, mint azé az or
vosé, aki mosatlan kézzel akar nehéz 
műtéthez látni.

Pár héttel ezelőtt Pozsonyban volt 
dolgom. Miután az volt a törekvésem, 
hogy az illetékes közhivatal vezetője 
előtt külsőségekben is comme il faut 
jelenhessek meg, — beléptem az első 
borbélyüzletbe, melynek cintányérát már 
messziről megpllantottam. Nem várt 
meglepetésben volt részem, mert az ud
variasan hajlongó cégfőnökben Simon 
Lacit, a rimaszombati Józsa üzlet egykori 
tanulóját ismertem meg ! Balkezén kari
kagyűrű, szive alatt tekintélyes pocak. 
A boldog házasság ismertetőjelei. Po
zsonyi polgár lett belőle, kiejtéséből el
tűnt a palóc- szinezet. De ragyogott a 
szeme és nevetett a szive attól a tu
dattól, hogy hazai arcott kínozhat.

Utólag tudtam meg, hogy Pozsonyban 
ma közel félezer a borbélyok száma. 
De Simon Laci közülük az egyetlen, aki 
Gömör-országban született. Ö talán azt 
hitte, hogy szándékosan, a hazai ipart 
támogatni óhajtva léptem be éppen hoz
zá, de Isten a tanúm rá, hogy a vélet
len parancsszavára mentem be a nagy
város egyik nem is igen forgalmas ut
cájában meghúzódó, szép, tiszta műhe
lyébe.

Tegnap csapott le a második villám. 
Megint csak találomra nyitottam be egy 
prágai borbélyhoz és már tele volt a 
képem szappanhabbal, amikor a női 
szalonból kitekintő főnök úrban régi is
kolatársamra : Mézes Pistára ismertem! 
Káposztás és Gábor mesteréknél dol
gozott valamikor és ő volt az, aki a

katonasághoz való bevonulásom előes
téjén kopaszra nyírta a fejemet. Ma egy 
két segéddel és három női munkaerő
vel dolgozó prágai üzlet tulajdonosa és 
boldogan mutogatja fiatal felesége fény
képét. Kimondhatatlan örömömre szol
gál, hogy éppen neki juttattam a hajnyi- 
rásra szánt koronákat, de istók-uccse 
nem tudtam, hogy őt fogom az üzlet tu
lajdonosaként üdvözölhetni.

Simon Laci és Mézes Pista 1 két Bá
tyiból elindult és idegenben beérkezett 
fiatal élet. Messze szülővárosuktól, ide
gen emberek között hirdetik a gömöri 
gyerekek életrevalóságát.

így vetődtem be én Pozsonyban is, 
Prágában is, a véletlen különös akarata 
folytán, éppen két rimaszombati fiú üz
letébe. Ez több a véletlennél és keve
sebb a csodánál. Nem lehetetlen, hogy 
a gömöri levegőben vagy a Vivieracska 
vizében van valami titokzatos, örökké 
ható_ erő, mely élethossziglan a mágnes 
erejével hozza össze egykori fogyasz
tóit.

Nem is szappanbuborékon, csupán kö
zönséges borotvaszappanon múlik az 
egész.

Csodákban nem hiszek, de ezek a ki
csiny, felejthetetlen epizódok megerősí
tik bennem az elkerülhetetlen véletle
nekben való hitet. A hitet, mely apró 
kis faluként képes feltüntetni a világot. 
Azt a világot, amely küzdelmes, véres, 
szánalmas, de részleteiben néha mégis 
szép.

Weinberger Tibor dr.
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meg, hogy a rimaszombati városháza 
közgyűlési terme szűknek bizonyult a 
közönség befogadására. A modern kor 
problémái elé állitott nőnek a társada
lommal és a családdal szembeni fele
lősségről szóló, ragyogó tollal megirt 
tanuimányt nagy érdeklődéssel fogadta 
a hallgatóság és az illusztris előadót 
lelkes tapssal jutalmazta.

A gimnáziumi építkezés befejezése.
A volt egyesült protestáns főgimnázium 
kibővítése céljából a múlt tavaszon 
megkezdett építkezés, illetőleg a létesí
tett hat uj tanterem berendezése befe
jezést nyert s az építést lebonyolító 
rozsnyói Szilvássy-cég hétfőn adta át 
az uj épületrészt a két egyház részéről 
delegált bizottságnak. Az átvevő bizott
ság tagjai voltak : Mitske Gusztáv, Varga 
Imre, Poliaéek mérnök és Faluba Já
nos iskolaigazgató.

Halálozások. Sopronyi Alajosné szül. 
Beer Terézia, nyug. tisztviselő neje 83 
éves korában folyó hó 4-én elhalálozott.

Bodzásy József újságárus életének 
77 ik évében folyó hó 7-én a helybeli 
közkórházban meghalt.

Gömöri Sámuel kereskedelmi tisztvi
selő 55 ik évében rövid betegeskedés 
utáu folyó hó 8-án városunkban elhunyt.

Özv. Kardos Antalné szül. Németh 
Mária, iparos özvegye 64 éves korában 
folyó hó 9 én örök álomra szenderült.

A Slovan álarcosbálja folyó hó 9-én 
a teljes siker jegyében folyt le a Tátra 
nagytermében.

A rimaszombati községi magyar
közművelődési bizottság előadássoro
zatának keretében szerdán, február hó 
17 én este 8 órai kezdettel Holéczy Mik
lós tanár fogja felolvasni : „A gyermek 
és a felnőtt0 cimü tanulmányát. — Az 
előadás a rimaszombati városháza nagy
termében lesz megtartva. Az előadások 
belépődijmentesek.

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

A hősök emlékbizottsága azon ké
réssel fordul Rimaszombat város közön
ségéhez, hogy a szobor-alap javára ön
kéntes adományként a birtokukban levő 
vagy használaton kívüli bármilyen régi 
fémet vagy fémtárgyakat az emlékbi
zottságnak felajánlani szíveskedjenek. 
Lehetnek ezek régi edények, tányérok, 
kupák, gyertyatartók, hibás mozsarak, 
poharak, rézkilincsek, szikvizüvegfejek, 
rézpénzek, sziták, huzalok stb. és pedig 
vörösrézből, sárgarézből, nickelből, de 
lehet splalter, ón, horgany, aluminium, 
acél vagy vasból levő tárgy is, kivéve 
pléh- és zománcedény-féiék. Ilyenféle 
régi fémtárgyakat, mint kizárólag ön
kéntes adományt, szíveskedjen a m. t. 
Közönség az emlékbizottság által meg
jelölt gyűjtőhelyre : Siposs József vál
lalkozó cimére Rózsa-utca eljuttatni, 
ahol is az átvett tárgyak súly és meny- 
nyiség szerint elismervény ellenében 
vétetnek át. Az igy összegyűjtött féme
ket az emlékbizottság a szoboralap ja
vára értékesiti.

* 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.

Műkedvelő előadás. Nagy sikerrel 
ment végbe február 6-án este a mű
kedvelők szine-java által előadott „Viki" 
cimü vígjáték. Az előadás telt ház mel
lett az idény egyik legjobb produkciója 
volt. A szereplőket lehetetlen külön- 
külön méltatni, mert játékuk úgy tech
nikailag, mint értelmileg és összhang 
tekintetében egészen nagyvárosi nívóra 
emelkedett, Különben is megszoktuk 
már, hogy ezek a műkedvelők minden 
alkalommal kitűnő erkölcsi és anyagi 
hasznot aratnak. — Az előadást tánc 
követte.

A városi tisztviselők bálja folyó hó 
7 én este folyt le, a járási ipartársulat 
nagytermében. A bál a népkonyha ja
vára rendeztetett s az erre történt elő 
zetes gyűjtés eredménye a népkonyha 
működésének meghosszabbítását ered
ményezi, igy a jótékonycélu báli-akció 
sikerültnek mondható.

Álarcosbál Dobsinán. A Rozsnyó já
rási anya- és csecsemővédő egyesület 
dobsinai osztálya folyó hó 6 án Dobsi
nán nagysikerű álarcosbált rendezett.

A hősök emlékbizottsága közli a
nagyközönséggel, hogy egyes, a pályá
zatra beérkezett pályamunkákat (model
leket) a tervező művészek áruba bo
csátják. Ha valaki ilyen pályamunka 
megvételét (vásárlását) óhajtaná, szíves
kedjék ez ügyben Sicherl Károlyhoz for
dulni, akit egyes pályázó művészek a 
pályamunka eladására felkértek.

Az elnökség.
Elaggott iparosok nem fizetnek ke 

reseti adót. A törvény lehetővé teszi, 
hogy az az iparos, aki legalább 20 évig 
fizetett kereseti adót, elérte a 65 éves 
kort és tiszta keresete nem lépte túl a 
10.000 koronát, a kereseti adó fizetése 
alól esetleg felmenthető. így rendelkezik 
az egyenesadó törvény 45-ik § a. A fel
mentés iránti kérvényt természetesen jól 
kell megindokolni. A kereseti adó be
vallásánál a nyomtatvány 14-ik rovata 
szolgálja ezt a célt. A kérvények felől 
az adóigazgatóság saját belátása szerint 
dönt, úgyhogy a felmentést csak a leg
ritkább esetekben engedélyezi.

A magyar élelmiszeripar a külföldi 
nemzeti konyhák szolgálatában. A 
magyar élelmiszeripar ma már a legki
válóbb minőségben és a legversenyké
pesebb árban állítja elő mindazokat a 
cikkeket, amelyek a különböző nemzeti 
konyhák jellegzetes kellékei. Ennek meg
győző bizonyítására az április 30-án meg
nyíló Budapesti Nemzetközi Vásár a 
Magyar Szakácsmüvészefi Szövetség 
közreműködésével külön nemzeti kony
hákat állít fel, amelyek üvegfal mögött 
a közönség szemeláttára dolgozzák fel 
a magyar élelmiszereket a legjellegze
tesebb külföldi nemzeti ételekké. Az 
egyes nemzeti konyhákkal kapcsolatban 
az eddigi tervek szerint, külön-külön 
kisebb éttermeket — bistrót, trattoriát, 
grili-roomot — szándékoznak felállítani, 
ahol a közönség megizlelheti a magyar 
anyagból készült külföldi specialitáso 
kát is.

Részvétköszönet.
Mélységes bánatunkban hálás szivvel 

köszönjük meg azok jóságát, akik felejt
hetetlen, kedves szerettünk, a bennünket 
korán itthagyó Rudikánk eltávozásával 
fájdalmunkat részvétük kifejezésével eny
híteni igyekeztek és utolsó földi utján őt 
elkísérni szíveskedtek.

Rimaszombat, 1937. február 9.
Dr. Stanik Mihály és családja.

Elitéit földmíves. Jáney Géza föld- 
mives, Jéne községbeli lakos, amikor a 
község részére a jegyző jelenlétében a 
gabonakönyvecskéket osztották ki, meg 
nem engedhető kijelentéseket tett a 
köztársaságról. Feljelentés folytán ügyé
vel most foglalkozott a helybeli kerületi 
bíróság, mely Jéneyt három havi feltét
len fogházbüntetésre ítélte el. — Jéney 
elilíéltetése miatt felebbezést jelentett 
be, de súlyosbításért felebbezett maga 
az államügyészség képviselője is.

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

Elitéit angyalcsinálók. Farkas Juli
anna, Farkas József rozsnyói bánya
munkás felesége állandóan angyalcsiná
lással foglalkozott s legutóbb Faltusz 
Anna és Zajacskó Béláné rozsnyói lako
sokon hajtott végre tiltott műtétet, uiób- 
binál férjének, Zajacskó Bélának tudtá
val és beleegyezésével. — A helybeli 
bíróság Farkas Juliannát négy havi, mig 
férjét Farkas Józsefet egy havi feltétlen 
fogházbüntetésre Ítélte el, mig Faltusz 
Annát, Zajacskó Bélánét és Zajacskó 
Bélát egyenként 2—2 havi fogházbün
tetéssel sújtották, azonban mindhármuk 
büntetését a bíróság két évi próbaidőre 
felfüggesztette.

A trafikcsok uj törvénye. A trafiko- 
sokra vonatkozóan a pénügyminiszté- 
rium uj törvénytervezetet dolgozott ki, 
amely többek között megengedi a kü
lönleges trafik-áruk bizonyos idő után 
való visszacserélését. Bevezeti a trafi- 
kosok hitelének rendszeresítését bizo
nyos feltételek mellett. Ezzel szemben 
kötelezni fogják a trafikosokat, hogy el- 
árusitóhelyeiket naponta legalább 12 
órán át tartsák nyitva, mig vasár- és 
ünnepnapokon 8 órán át tarthatják nyit
va. A kávéházakban és vendéglőkben 
megszigorítják a dohányáruk eladási 

| árának ellenőrzését.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton, vasárnap és hétfőn, február
13-14-15-én a legsikerültebb magyarul be

szélő vígjáték :
Az elnökkisasszony

Muráti Lili, Jávor Pál, Oombaszögi, Kabos 
Gyula, Pethes Sándor.

Szerdán, február 17-én nagysikerű francia 
erotikus film :

Parázna asszonyok
Merész théma, finom feldolgozásban!

Csütörtökön, február 18-án Nóty K. kitűnő 
bécsi vigjátéka :

Peches emher szerencséje
Szőke Szakáll, Mary Loseff, O. Walburg.

„Inkább vesszen el a republika, 
mint a botom" kijelentésért hat heti 
elzárásra Ítélték. Dosztál Dániel kece- 
gei szlovák földmives a múlt év január
jában befért a feledi vasútállomás ven
déglőjébe, csomagját és botját egy ci
gányra bízta a következő szavakkal: 
„Különösen a botomra vigyázz! Mert 
inkább vesszen el a republika mint a 
botom !“ Feljelentés folytán ügyével 
most foglalkozott a helybeli kerületi 
büntető tanácsa s bár Dosztál védeke
zésében felmutatta a bíróság előtt ag
rárpárti tagsági igazoló könyvecskéjét, 
a bíróság mindezt nem vette figyelem
be és Dosztált hat heti feltétlen elzá
rásra ítélte el. — Elitéit három napi 
meggondolási időt kért.

Könyvelésben és kereskedelmi
dolgokban tökéletesen jártas egyén 
(szlovák, magyar, német nyelvtu
dással) könyvelésekre ajánlkozik.
Cim: e lap kiadóhivatalában.

Elitéit ifjúmunkás szervezők. Kisz- 
ling János és Subovics János rozsnyói 
lakosok, az ottani kommunista párt ve
zetőségének tagjai még 1932-ben, a párt 
ifjúmunkás tagjainak toborzásával fog
lalkoztak s ennek érdekében nagy agi- 
tációt fejtettek ki. — A helybeli kerü
leti bíróság büntető tanácsa Subovics 
Jánost 5 havi, mig Kiszling Jánost egy 
havi feltétlen fogházbüntetésre Ítélte el.

:
:
:
j
:

Kereskedelmi és Magánalkalma
zottak e l őadás s a l  egy bekötőt 

mulatsága

TESSÉK B E S ZÁ LLN I
ma este 8 órakor a Tátra szálló 

összes termeiben.

A jövedelmi- és az általános kere
seti adóvallomás beadásának határide
jét a pénzügyminisztérium február hó 
végéig meghosszabbította. A meghosz- 
szabbitás a járadék- és a magasabb 
szolgálati illetmények adóvallomásának 
beadására is vonatkozik.
SMITH PREMIER MONARCH ADDING

írógépek számológépek
képviselete:

LEFKOVITS
Rimaszombat Vasut-utca 15.

Filmszínház. Folyó hó 13., 14. és 
15-én a magyar filmgyártás egyik leg
kiemelkedőbb müve az „Elnökkisasz- 
szony" bemutatója lesz, mely mindenütt 
maradéknélküli sikert ért el és pedig 
nemcsak vonzó és érdekes témája, ha
nem a kiváló művészgárda révén is, 
mely ebben a filmben tudásának min
den javát adja és pompás szórakozást 
nyújt. A főszereplők ugyanis Muráti 
Lili, Jávor Pál, Gombaszögi Ella, Kabos 
Gyula. — A film szerzői Vitéz Miklós 
és Békefy István. Zenéje Márkus Al
frédtől van. Rendezte Marton Endre.

Folyó hó 17-én „Parázna asszonyok" 
cimü francia film kerül lepergésre. 
Boom flamand városban a várur leánya 
eljegyzését készülnek megülni, de hire 
jön, hogy a spanyolok jönnek, rémület 
fogja el a város lakosságát, de a nők 
nem veszítik el a fejüket s másképen 
készülnek fogadni a kegyetlenségükről 
hírhedt spanyolokat, de kellemetlenül 
csalódtak, mert előkelő, mulatni vágyó 
ifjak érkeztek, kik felvillanyozták a vá
ros asszonyait és leányait s a nőknek
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köszönheti Boom város további hala
dását.

Folyó hó 18 án „A peches ember 
szerencséje" cimü német nyelvű film 
kerül előadásra, melyben Szőke Szakáll 
Mary Lossef, Oltó Wallburg és Hans 
Wengraf játszák a főszerepeket. A film 
tele van a legmulattatósabb részletek
kel. A bonyodalmas helyzetek egymás 
után váltakoznak, melyek során termé
szetesen finom szerelmi regények szö
vődnek. A nagyszerű filmet Ábrahám 
Pál fülbemászó zeneszámai festik alá.

Légvédelem - keresztmetszetben és 
és moziban a Budapesti Nemzetközi 
Vásáron. A légvédelmi kiállítás már a 
múlt évi Budapesti Nemzetközi Vásáron 
is szenzációt keltett. Az április 30. és 
május 10. között tartandó idei vásár 
légvédelmi csoportját egészen újszerű 
alapon tervezik megvalósítani. Az eddigi 
tervek szerint emeletes házat szándékoz
nak keresztmetszetben felépíteni, ahol a 
közönség a lakókat is látja, amint ria
dójelre mindazokat a védelmi cseleke
deteket végzik, amelyek légi támadások 
esetén szükségesek. Ugyancsak tanulsá
gosnak ígérkezik a légvédelmi csoport 
keretében felállítani tervezett mozgószin- 
ház programmja, amelyet különböző ma
gyar és külföldi légvédelmi filmekből ál
lítanak össze.

Indiai levelek jelennek meg a mai 
számunktól kezdődőleg időnként lapunk
ban, Rimaszombatból származó kedves 
földink Gedeon Tihamér tollából, aki 
jelenleg a bauxit-műveknél Indiában 
fejt ki tudományos és szakbelileg érté
kes munkásságot. Az indiai leveleket 
bizonyára érdeklődéssel olvassák la
punk barátai.

Halálos szerencsétlenség. Kedden 
délben a pelsőci mészkőbányában ha
lálos szerencsétlenség történt. Szilárd 
Béla sajógömöri munkás társaival a rob
bantás után követ fejtett, miközben az 
egyik hatalmas sziklatömb közben lezu
hant és a szegény munkásembert agyon
nyomta. A segítségére siető munkástár
sai már csak élettelen hulláját szabadí
tották ki a romok közül.

Álarcosbál Rimatamásfalán. A Ri- 
matamásfalvai Olvasóegylet február hó 
7-én saját könyvtára javára sikerült 
álarcosbált rendezett. — A legszebb és 
legérdekesebb jelmezeket szép dijakkal 
jutalmazták.

A nő társadalmi szerepe.
A nő szerepe a társadalomban mind

inkább bizonytalan és mindig jobban 
vitatott. A nő akkor is, ha családanya, 
akkor is, ha kereső, akkor is, ha csu
pán kitartott, akár mint törvényes hit
ves, akár mint barátnő, ami ma külön
ben egészen elfogadott foglalkozás, min
dig bizonytalanabb helyzetbe kerül.

A nő szerepét a természet szabta 
meg. Feladata az anyaság és ezt a fel
adatot a kor mindig jobban megnehe
zíti. A családanya titulus lassanként 
olyan címmé változik, mint a jeruzsále- 
mi királyság, amely majdnem minden 
európai uralkodó címeinek hosszú so
rozatában ott szerepelt. A matróna, a 
római családanya valóban az volt, mert 
a családon belül élt és mert valóban 
volt kiért élnie. A kétgyermekes római 
anya még nem volt matróna, még nem 
illette meg ez a kitüntető címzés. Ma 
pedig a nagy általánosságban a két 
gyermek valóságos csúcsteljesítmény, 
hősi vállalkozás, óriási érdem.

Az anyaság kiment a divatból és a 
gazdasági nehézségek, a társadalmi be
állítottságok lassan egészen természe
tessé teszik a cimzetes anyát, aki egy 
gyermekre pazarol minden gyengédsé
get, minden kielégülésre vágyakozó 
anyai szeretetet és aki éppen ezzel vá
lik rossz anyává. Az anyaszerep jelen
tősége mindig jobban elhomályosul és 
a nő beletörődik abba, hogy a termé
szettől adott hivatása megszűnjék.

A nő a gazdasági életben a férfinak 
versenytársa, esetleg segítője, de a se
gítés is a versenynek bizonyos formája. 
Egy német statisztikus szerint Német
ország női lakosságának nagyobbik ré
sze kenyérkereső, pedig ebbe a statisz
tikába nem számították be a mezőgaz
dasági munkában foglalkoztatott nőket. 
Kisebb-nagyobb változásokban körül
belül mindenütt ugyanez a helyzet és a 
munkavállalás egészen ferde irányba 
terelte a nő életét. A mai nő mindig
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többet vészit nőiességéből és ezen nem 
változtat sem az, hogy a bolti elárusító 
ieányok is kozmetikáznak, sem az, hogy 
pápaszemes és csúnyaságukkal, tudatos 
csúnyaságukkal demonstráló intellektuá
lis pályákon dolgozó nők is ismerik és 
használják a női kacérság fegyvereit. 
Az óriási pápaszem, az elhanyagolt öl
tözködés hódítási eszköz, mint a ki
sminkelt arc és a kehelyformára pin- 
gált ajak. A dolgozó nő, a kenyérkereső 
nő semmiesetre sem akar lemondani a 
szerelmi életről, de a nőiessége mégis 
elvész. A munka, a verseny, az állandó 
izgalom, az állandó reszketés a kenyér
ke megtartásáért férfias tulajdonságokat 
fejleszt ki a nőben és ezek a férfias 
tulajdonságok semmiképpen nem befo
lyásolják jó irányban a női lélek fejlő
dését. A nő a munkában nem vált nem
nélkülivé, de nem lehet férfi és nem 
maradhat meg teljesen nőnek. Felemás 
— lény lesz, kiegyensúlyozatlan, min
den kalandon keresztül és kielégítetlen 
és állandó elégedetlenségektől gyötört. 
Ez az óriási női dolgozó tömeg az elé
gedetlenségeknek állandó forrása. Nem 
véletlenség az, hogy a jobb- és balol
dali túlzások híveinek táborában igen 
nagy számmal szerepelnek a nők. A női 
kielégitétlenség, a női állandó belső for
rongásoknak egyik következménye az, 
hogy a barna hadseregben olyan sok a 
harcias nő és hogy a mostani spanyol 
forradalomban olyan veszedelmes sze
repet vállaltak a nők.

A nőmozgalom megindítói a mull 
század vége felé teljes joggal követel
ték a szavazati jogot a nőknek. — A 
patriarchális állami berendezések és 
a férfi igazságtalanságának egyik kö- 
veikezménye volt, hogy a nőket kizárták 
a polgári jogok gyakorlásából és hogy 
még a francia forradalomban sem gon
doltak komolyan arra, hogy a nőknek is 
legyenek politikai jogaik. A nő értelmi 
színvonala semmivel sem alacsonyabb, 
mint a férfié, felelősségérzete talán na
gyobb és ha abból indulunk ki, hogy a 
gyermek sorsáról gondoskodik minden 
állami berendezkedés, akkor el kell is
mernünk, hogy a nőt legalább annyi jog 
megilleti az állami berendezkedések sza
bályozásánál, mint a férfit, mert hiszen 
a természet törvénye szerint elsősorban 
a nő gondoskodik a gyermekről. Amint 
azonban már mondottam, a gyermek 
mellékes lett, hiszen a nők nagy több
sége nem is gondolhat arra, hogy gyer
meke legyen és a politikai jog igazi ér
telme igy elveszett. Helyette másik ér
telem támadt. A gazdasági verseny, 
amely a nőnek épolyan fontos, mint a 
férfinak és amelyben a nő jogokat akar 
magának szerezni, talán inkább pozíció
kat akar megvédelmezni. A női munka 
ma is még bizonyos fokig rabszolga- 
munka, rosszul fizetett és soha tökéle
tesen el nem ismert. A nők a politikai 
jogokkal a jobb fizetést és a jobb gaz
dasági érvényesülést akarják elérni és 
ezzel a törekvéssel csak fokozzák az ál
talános gazdasági és politikai zűrzavart.

A keserű valóság az, hogy a mai mun
karendszer, a mai elosztási rendszer, a 
mai termelési és fogyasztási rendszer 
mellett nincs elég munka a férfiak szá
mára sem. A bajon semmiképpen sem 
segítene az, hogy egy nemzetközi tila
lommal kizárnák a nőket a termelési 
folyamatból, mert ezzel még nem oldód
nék meg a férfiak munkaproblémája, de 
tovább növekednék a fogyasztási válság, 
mert ma már a fogyasztók igen nagy 
rétegét a dolgozó és kereső nők adják. 
Óriási iparágak sorvadnának el, ha a 
nőket ki kellene rekeszteni a termelési 
processzusból, mert a kereső nő bizonyos 
árucikkeknek vásárlója, amelyek nem 
akadnának vevőre, ha az a millió nő, 
aki most éhbérért dolgozik és kereseté
nek egy részét mégis a női hiúság kie
légítésére fordítja, egyszerre kereset nél
kül maradna.

A nő problémáját tulejdonképen akkor 
lehetne megoldani, ha meg tudnánk ol
dani a férfi-problémát. A nő nem vágyik 
arra, hogy egyedül éljen és általában nem 
akar önálló kereső lenni. A nő teljesen ki 
volna elégítve, ha volna egy férfi, aki 
gondoskodnék arról, hogy legyen ruhája, 
legyen fedele, mert ez a gondoskodás a 
nő igazi problémájának megoldása is 
volna : a nőnek gyermeke is lehetne.

Egészen téves azt képzelni, hogy a 
mai nő boldog a rákényszeritett gyer- 
meketlenségben. A fajfenntartás ösztöne 
a nőnél az anyai ösztön és az anyai
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ösztön elfojtása végzetes szerencsétlen
ség, amely a társadalmon bosszulja meg 
magát. Megbosszulja magát, mert ez a 
szerencsétlenség tulajdonképpen bűn és 
ezt a szerencsétlenséget a társadalom 
idézte fel azzal, hogy bűnt követett el 
a nő ellen, amikor kiszorította élethiva
tásának vonalából. A kornak egyik leg
súlyosabb betegsége ez a nők ellen el
követett bűn. Nem azért, mintha fontos 
volna az, hogy elég katonát szüljenek, 
hanem azért, mert a természet örök tör
vénye az, hogy anyák legyenek a nők. A 
társadalom a természet ellen vétkezett 
és a természet minden ilyen bűnt meg
büntet. A büntetést most szenvedi a tár
sadalom és a kornak a mai beteg, iz
galmakkal vergődő kornak legnagyobb 
szenvedése az, hogy ezt a bajt nem tud
ja meggyógyítani.

S P O R T .
A Rimaszombati Törekvés közgyűlése.

A Törekvés vasárnap tartotta évi ren
des közgyűlését a Városháza tanácster
mében, a tagok feltűnően szépszámú 
részvétele mellett.

Schreiber József elnök megnyitó be
szédében visszatekintett az újonnan ala
kult Törekvés fennállásának csonka évé
re. A sporibeü sikerekkel sajnos nem 
áll egyenes arányban a tagok erkölcsi 
és anyagi támogatása. Ez azonban csak 
múló jelenség, s remélni lehet, hogy a 
tagok támogatása a jövőben teljes érté
kű lesz.

A pénztárnoki jelentés az egyesület 
multévi gazdálkodásának kedvezőtlen 
képét tárta elő, mert deficittel kell szá
molni.

Annál kedvezőbb volt a titkári jelen
tésnek az elmúlt év sportbeli teljesítmé
nyére vonatkozó része, mely szerint a 
footballcsapat a kér. bajnokságban ve
retlenül vezet.

Majd sor került a tisztikar választá
sára, mely a következő eredménnyel 
végződött:

Diszelnökök : dr. Eszenyi Gyula vá- 
rosbiró, Márkus László lapszerkesztő, a 
CsAF-MLSz középkerületének örökös 
diszelnöke.

Elnök : Schreiber József.
Társelnökök : Éliás István, Kovács 

Sándor, Runyay László.
Alelnökök : Bálint Pál, Bokor Dezső, 

Bokor Manó, Enyedi György, Friedmann 
Aladár, Fűzy Rudolf, Gyulay István, Hu- 
may János, Józsa Ignác, Káposztás Lász
ló, Klein Géza, Korányi Zoltán, Lakatos 
István, Lóska Gyula, Makovits Jenő, Mu
rányi Béla, Nagy Miklós, Neumann Már
ton, Pauker Imre, Róth László, Som- 
merling József, Tóth János, Utrata Jó
zsef, Vaskó József, Vondra József, Wirt- 
schafter Adolf.

Ügyvezető elnökök : Cséman István, 
Szőllősy István.

Footbail intéző : Szlovencsák János.
Főtitkár: Fejes János.
Titkárok : Neumann László, Schiossz 

László.
Pénztárnok : Turcsányi József.
Pályapénztárnokok : Drazsgyik János, 

Dubovszky László, Durda Elemér, Éliás 
János, Gecse Sándor, Kalcso Károly, Kö
vér Pál.

Ellenőrök : Keresik László, Lefkovits 
György, Széplaky Pál, Ujváry József.

Jegyző: Nagy József.
Pályagondnokok : Paál Zoltán, Rap- 

paport Tibor.
Pályaorvosok : dr. Klein Sámuel, dr. 

Lusztig Sámuel, dr. Lusztig Sándor, dr. 
Zeldner Győző.

Ügyészek: dr. Ganczfried Ernő, dr. 
Löcherer Géza, dr. Schalet Joachini, dr. 
Weinberger Tibor.

Birkózó, ökölvívó alosztály: elnök 
Runyay László, tagok Éliás János, Bod
nár Rudolf, Péter László.

Asztali tennisz alosztály : elnök Ma
kovits Jenő, intéző Keresik Lászlóné.

Jégsport: elnök Cséman István, intéző 
Ludwig Antal, tagok Horváth Elemér, 
Grossmann László.

Kerékpár alosztály: elnök Kövér Pál, 
tagok Török Dezső, Dubovszky László.

Könnyű atlétika: elnök Korányi Zol
tán, intéző Derekas József.

Végül 48 tagú választmány.
A főpénztárnoki tisztséget egyelőre 

Fejes János látja el.
A közgyűlésről a résztvevők azzal a 

megnyugtató tudattal távoztak, hogy az

egyesület fejlődését és gyarapodását a 
lelkes vezetők és tagok munkakedve és
áldozatkészsége biztosítani fogja.

J é g h o k k i .
Törekvés—Políári SK 6:1.

A CsAF—MLSz Középkerületének
IV. számú hivatalos közleménye.
1937. február havában a következő át

lépési bejelentések érkeztek be:
Kresnye Károly Rimaszombati Törek

vés SE—Tamásfalai MSC.
Sápy Elemér: Tornaijai SC—R Tö

rekvés SE.
Kerületek között:
Zadrobilek Ferenc: Losonci AFC— 

Kassai SC.
Visszavonás:
Kröller András : Munkás TE (Pozsony) 

—Losonci AFC.
Fölhívjuk a Ragyolci TC-ot, hogy Ho- 

duly Ernő és Lukáts Gedeon volt játé
kosainak igazolványát haladéktalanul 
terjessze be, mert a szöv. I. B. már igy 
is rendbírsággal sújtotta. Fölfüggesztés 
következik.

A Direktórium a tavaszi I. oszt baj
noki sorsolást a következőképpen ejtet
te meg:

Március 21: Pelsőci SC—R. Törekvés 
SE, L. kisf. Vasas SC—Apátfalusi SC, 
Tamásfalvai MSC—Ragyolci TC, Fülek! 
TC XI.—Tornaijai SC.

Április 4 :  PSC—TSC, Törekvés— 
TMSC, FTC XI.-ASC, LVSC-RTC.

Április 11: PSC—ASC, Törekvés— 
RTC, FTC XI.—TMSC, LVSC—TSC.

Április 18: Törekvés—LVSC, TSC— 
TMSC, RTC—ASC, PSC—FTC XI.

Áorilis 25: TMSC-PSC, RTC—TSC, 
LVSC—FTC XI., ASC—Törekvés.

Május 2: RTC—PSC, FTC XI.—Tö
rekvés, TMSC—LVSC, ASC—TSC.

Május 9: Törekvés—TSC, RTC—FTC 
XI. ASC—TMSC, LVSC—PSC.

Előlállók a pályaválasziók.
A II. oszt. sorsolást a következő szá

munkban közöljük.
A Direktórium felhívja a Tornaijai SC 

és Pelsőci SC egyesüieteket, hogy az 
őszről elmaradt bajnoki mérkőzésüket 
március 14-ig — rendbírság terhe mel
lett — játszák le. A közösen megálla
podott uj terminus dátumáról 8 napon 
belül tegyenek jelentést a Direktórium
nak.

Újból felhívjuk a Pelsőci SC-ot, hogy 
a Losonckisfalusi Vasas SC-nak elma
radt 330’— Ke útiköltséget 5 napon be
lül rendbírság és felfüggesztés terhe 
mellett fizessék ki.

Rimaszombat, 1937. február 11.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sánáor s. k. 

társelnök. előadó.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

H ölgyek  fig y e lm é b e!
Olcsó és jó

tartós ondolálást
csak 20 Kő,-ért csinál 

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

segélyző pénztár mellett.)

Építkezési
tervezetek és költségvetések elkészí
tését elsőrendűen és olcsón vállalja

JanouSek József
építési vállalkozó.

Rim. Sobota. Vasút mellett. 
Telefon: 63.

egy  vadonat új fél hálószoba- 
bútor, m ely áll 1 szekrény, 1 ágy  
3 m adraccal és  sodronnyal, 1 
éjjeli szekrény, 2 szék, 1 asztal 

és  1 sezlón.
Érdeklődni lehet a kiadóban.

L egm odernebb
fogászati munkák.

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

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

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

közönséget, hogy Rimaszombatban a 
Jánosi utca 30. szám alatt a saját 
nevemen modern

női fodrász-szalont
nyitottam, hol a női fodrászat minden 
ágában a legmesszebbmenő igényeknek 
megfelelő jó kiszolgálást nyújtok, úgy
mint: vas- és viz-ondolálást, tartós on
dolálást, hajvágást, hajfestést, hajkeze- 
lést, manikűrt és a legmodernebb báli 
frizurák kikészítését.

Kérem a szives látogatást, hogy bebi- 
zonyithassan, miszerint a legmesszebb
menő figyelemmel lesznek kiszolgálva. 

Vagyok kiváló tisztelettel
C S É M A N  M Á R I A ,

fodrásznő.

Elegáns és Ízléses kosztümöket 
és kabátokat készít

Z IO N  M. női szabó
Rimaszombat, Szijjártó-u. 48. szám,

Biztos látási s z e o M o É s ö t
arcápoló crémek

nagy választékban és jutányosán 
beszerezhetők a

3 0 K 0 R-drogériában
A DELICS-szaMliaii (Vasut-ntca 1.)
tartós ondolálás

15, 20 és 25 Ke.
••

U  zlet áthelyezés.
Van szerencsém a nagyérdemű közön

ség becses tudomására hozni, hogy

mészáros és hentesüzletemet
február hó 1-től Rimaszombatban a 
Masaryk-tér 12. szám alól a Jánosi-utca
1. szám alá (a Szoyka féle házba) he
lyeztem át, ahol elsőrendű hentes-áruk
pontos kiszolgálás mellett kaphatók.

Főtörekvésem mindig az volt és most 
is az lesz, hogy a nagyérdemű közönsé
get pontos kiszolgálásba részesítsem.

Szives pártfogását továbbra is kérve, 
maradtam kiváló tisztelettel

C S O R D Á S  J Á N O S
mészáros és hentes.

Műhely áthelyezés.
Van szerencsém a nagyérdemű közön

ség becses tudomására hozni, hogy
ú ri-szab ó  m ű h e ly em et

január hó 21 tői Rimaszombatban a 
Jánosi utca 14 szám (Biumenthal-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 jóakaratu 
szives pártfogását továbbra Is kérve: 
maradtam kiváló tisztelettel

D u lo v ic s  L ászló
úri-szabó.

Ugyanitt egy jóházból való fiú tanulónak 
felvétetik.

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


