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Csónakok az uccán.
I r t a :  M Á R K U S L Á SZ L Ó .

A Rimamentén árvíz pusztított 
ismét. Az útjában mindent elsöprő 
elem sok kárt okozott, számottevő 
értéket tett tönkre megint.

Ez a veszedelemjárás nem szenzá
ció erejével ható újság már nálunk, 
hol állandóan kisért a veszély s 
istencsapásként csaknem évrőt-évre 
végig hullámzik a nagyobb eső
zésre, tavaszi hóolvadásra medré- 
bői kilépő, szeszélyes folyó tenger
ré terpeszkedő árvize, hogy mocs
kos hullámaival elárassza, iszapjá
val betemesse és elpusztítsa az 
útjába eső bevetett, beültetett ter
mő földeket, házakat, bútorokat és 
más ingóságokat rongáljon, ember- 
és állatéletet veszélyeztessen, nyug
talanságot és szenvedéseket okoz
zon.

A technikai vívmányokkal dicse
kedő emberiség nagy szégyenére, 
mérhetetlen kárára és végtelen 
szenvedésére Istennek ez az itt 
suhogó, zuhogó ostora állandóan 
ott pattog, a szörnyű veszedelem 
réme szüntelenül ott kísért a rom
boló elem szeszélyeinek kitett, sze
rencsétlen, szegény rimaparti la
kosság között.

Szerdára virradóra látni kellett 
volna azokat a szerencsétlen Nagy- 
hid- és környékbeli utcai szegény 
rimaszombati lakosokat, kiknek há
zaiba, lakásaiba betört az árvíz s ki
verte őket fészkükből. Hallani kellett 
volna a segélykiáltásokat, a benn
szorultak ajkáról, csónak után. Vé
gig kellett volna nézni, amint a 
vészhir vételére azonnal készült
ségbe lépő s a mentés nehéz mun
káját végző derék tűzoltók csóna 
kokon mentették ki az árból a la
kásban benszorult, magukkal tehe
tetlen agg embereket, nőket, gyer
mekeket és bekellett volna tekin
teni a magasan vizzel ellepett la
kásokba, hol az örvénylő vizárban 
bútorok úszkáltak, ruhák, ágyne- 
műek lebeg ek.

Köztudomású, hogy mivel a szá
zados őserdők kiirtásával a sekély- 
medrü, keskeny és kacskaringósan 
kanyargó Rima a hegyekről özön 
vizként lerohanó áradatot nem tud
ja medrébe befogadni, abban lefo
lyatni, gyakran kiönt és árvizve- 
szedelmet okoz és éppen ezért 
hosszas szorgalmazásra, kilincse
lésre, a veszedelem és emberi nyo
morúság szemelétárásával alátá-

lamnak és városnak arra kell töre- 
| kednie, minden rendelkezésére álló 
I erővel oda kell halnia, hogy ezek 

a szabályozási munkálatok, az em- 
masztott ezirányu mozgalomra, any-1 béri lehetőség határai között, gyors- 
nyi idő múltán eihatároztatott a iramban folyjanak és mielőbb be 
Rima szabályozása és a szükséges; is fejeztessenek. 
anyagi erők előteremtésével az eb- A pénz — állítólag — meg van 
beli munkálatok a múlt ősszel i rá. Munkaerőben hiány nincs. Min- 
végre-valahára meg is kezdődtek, den lehetőség adva van tehát a jó 

Ezek a munkálatok a tavasszal és áldásos munka gyors kivitelé- 
folytatódnak és pár év múlva be is hez.
fejeződnek.

Ily nagyszabású munka keresztül
viteléhez, jól tudjuk, hosszabb idő 
szükséges. Látva és tudva azon
ban, hogy milyen károkat és szen
vedéseket okoz egy-egy árviz, nem 
szabad, hogy a Rimaszabályozás 
munkálatai nem a megkívánt, vagy 
éppen lassú tempóban folyjanak. 
Minden erre illetékes faktornak, ál-

Bizunk ebben és reméljük, hogy 
a természeti erők nagy Urának ke
gyelméből a szerdai volt az utolsó 
árvizveszedelem városunkban és a 
mostani árvízről annyi amatőr fo
tográfus által készített fényképek 
lesznek az utolsó láttatói az utolsó 
árvízveszélynek, amikor utoljára 
voltak láthatók Rimaszombatban 
csónakok az uccán.

A legfelsőbb közigazgatási birőság
megsemmisítette a Sztredlo-szerzOdést.

Lapzártakor értesülünk, hogy a prágai legfelsőbb közigazgatási 
bíróság csütörtökön tartott ülésében foglalkozott Dr. Törköly József és 
társainak az ismeretes Sztredo-szerződésre vonatkozó felebbezésével 
és annak mindenben helytadva, végérvényesen megsemmisítette Dr. 
Daxner Vladimír volt kormánybiztosnak a város nevében a Sztredoval 
létesített szerződését.

A  családvédelem.
A háború utáni időben megdöbbent 

lélekkel szemléli az emberiség a család 
ősi intézményének erős meglazulását. A 
családi élet meglazulása pedig termé
szetszerűen maga után vonja a társadal
mak és nemzetek átalakulását is, még 
pedig nem előnyös, hanem hátrányos át
alakulását.

A szabadosságnak az a szelleme, 
amely a világháború után végigsöpört 
az egész világon, gyökerében felforgatott 
mindent. A megváltozott gazdasági élet 
molochja a maga szolgálatába állította 
a nőket is, ami meglazította a családi 
kötelékeket. A kényérkereső, dolgozó 
nö önállóbb és egyénibb életre kénysze
rült és ezt az önállóságot, amely a több 
szabadság kényszerű alkalmazásából állt, 
átvették a család keretében élő nők is, 
akiket pedig az eddigi társadalmi szo
kásjog alapján a szabadságnak ez a mér
téke nem illetett meg, de egyébkén! sem 
volt rá különös lelki szükségük, hanem 
csupán a „divat", az utánzási vágy haj
szolta bele őket az életbe, olyan uj élet
formákba, amelyek alaposan megváltoz
tatták családi életük előbbi képét.

A dolgozó nőt, akit a gazdasági élet, 
a kenyérkeresés kényszere ragadott ki 
a családi élet kötelékéből, a körülmé
nyek és adottságok sodorják az úgyne
vezett férfias életstílus mezejére, de váj
jon mi sodorja a nem dolgozó nőket az

olyan élet felé, amely alapjában forgatja 
fel az eddigi meghitt és bensőséges 
családi életet?

Reformoktól hangos a világ. Szovjet- 
oroszország is szükségesnek látta a csa
ládi életet megreformálni; kezdte azt a 
családi élet alapjánál, a házasságból 
egyszerű bürokratikus aktust csinált. 
Egy férfi és egy nő bejelentették, hogy 
házasságra lépnek, ezt a tényt regiszt
rálta a szovjethivatal és rendben volt 
az ügy. Ugyanilyen formában bejelen
tették, hogy szétválnak, a válást is ha
sonló egyszerűséggel regisztrálták és ez
zel az eljárással készen is volt a válás. 
Ugyanígy az anya szabad elhatározásá
vá tették a magzatelhajtást is. És mit 
látunk ma? Az orosz szovjet a kísérleti 
idő leteltével kénytelen volt visszatérni 
a régi, kipróbált polgári szokáshoz a 
családalapítást illetően és kénytelen volt 
elismerni, hogy a házasság, a család
alapítás és gyermekszülés nem egy
szerű bürokratikus aktusok, hanem 
olyan erkölcsi cselekedetek, amelyeknek 
gyökere a társadalom és nemzet életébe 
nyúl bele. Hogyha a családok élete eti
kailag nincsen megalapozva, akkor be
teg a lársadalom és az bomlásnak indul.

Ma már sok tanúbizonyság van, amely 
azt mutatja, hogy betegség gyötri ná
lunk is a családok életét. A családi élet 
zavaraival külföldi mintára nálunk is 
komolyan kell foglalkozni. Tagadhatat
lan, hogy a család intézményét fokozot

tabb védelemben keli részesíteni. A há
ború utáni kor divatos őrületeitől meg 
kell tisztítani a családot, fel kell jobban 
karolni a családi nevelés, az ifjúsági jel
lemképzés ügyét és az otthon, a családi 

I kör tiszteletének és szeretetének egész
séges kultuszát.

De ez még mind nem elég, meg kell 
alkotni a családvédelmi törvényt, amint 

; Anglia már száz év előtt megalkotta a 
maga családvédelmi törvényét. Ennek a 
családvédelmi törvénynek fel kell karol
ni a sokgyermekes családokat, hogy 
azok egészséges lelki és testi konstruk- 

j dóval biró generációkkal ajándékozhas
sák meg a társadalmat. A társadalmi 
fejlődést csak igy szolgálhatjuk ered
ményesen !

Jobb napokat!
Mi tagadás, gondjaink bizony megso

kasodtak. Szörnyű módon megszapo
rodtak, amit annál inkább érezzük, mert 
az idő járása egyébként is megnehezült 
felettünk.

És ebben a gondsokaságban a leg
ridegebb közöny üli meg a lelkeket. 
Letargikus bódultság, cselekvéstelen fá
sultsággá növekedett súlyos érzéketlen
ség, teljes részvétlenség és nemíörő- 
ség megnyilvánulását észleljük a min
dennapi élet folyásában.

Ha vizsgáló, nyitott szemmel tekin
tünk saját életünk belsejébe, akkor a 
lélek tükrében ott látjuk a közönyösség, 
a fásultság hatalmassá növekedett, min
den szépet és jót elfojtani igyekvő ször
nyeit, melyeknek ólomfakósága kiül az 
életküzdelmekbea amúgy is sápadt ar
cunkra és visszatükröződik fénytelen 
szemünkben.

Ha megyünk az elhanyagolt, porfel
hőbe borult, kopottképii utcán, mintha 
temetőbe járnánk. Mindenfelé csend, 
legfeljebb a panaszok elkeseredett jaj
gatása hallatszik. Lehorgasztott fejű, a 
máról-holnapra élésben elkopott, meg
fogyatkozott energiájú, gondokkal teli 
emberek szomorúan köszöntik egymást. 
Ha társaságba kerülünk, vidám cseve
gés helyett a napi gondoknak, az élet 
nehéz terheinek megvitatása, felhánytor- 
gatása a beszédünk tárgya.

Ilyen körülmények között azután nem 
csoda, ha bő talajra talál a pletyka és 
az erre mindenkor készen álló gyen
gébb nem nyelve ugyancsak kiteregeti 
a köznapi élet szennyesét. De a mulat
ságokon sincs már a régi őszinte han
gulat, csapongó jókedv. Vigságunk csak 
mérsékelt szüleménye elkeseredettsé
günknek, mely a sirvavigadásban tör 
ki, abba akarja fojtani a ránk nehezedő 
ezer bajt, igy gondolva kiszedni azt az 
égető fullánkot, mely a mai szomorúság
gal telt életnek darázscsipése.

A napfény, mintha eltűnt volna az 
életünkből, lelkűnkben vigasztaihaiatla- 
nul a sötétség árnyai lettek úrrá. Gon
dolkozásunkra, mindennapi életünkre 
végzetesen ránehezedett ólomiestével a 
közöny.

Ennek a szomorú jelenségnek, idült 
betegségnek kórokozói itt lappanganak 
közöttünk már évek óta. A gazdasági 
krízisről már az unalmasságig sok szó

Adományozzunk fém eket a szobrához!
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esett, de tényleg ez idézi elő a mai 
helyzetet, az elkeseredettséget, azem-  
beri gondok szapora növekedését, a 
munkanélküliséget, a tengernyi emberi 
bajt s előidézte egyúttal, mindezek ter
mészetes folyományaként azt a közönyt, 
mely immár végzetessé válható jelenség, 
amúgy is szomorú életünkben. A közöny 
az, mely végpusztulásba vihet népeket 
s elsorvaszthat minden alkotásra rendelt 
erőt.

Ha tehát azt akarjuk, hogy a gazda
sági krízis és ezzel sok gondunk, ba
junk megszűnjön, ez alól a közöny alól 
fel kell szabadulnunk. Nem lehet, nem 
engedhetjük, hogy a közöny annyira 
erőt vegyen rajtunk, hogy aikotásrs ren
delt, tettekre, nagy és szép, építő csele
kedetekre serkentő akaraterőnket a kö
zöny lassan-iassan elpusztítsa.

Pedig a pusztító kór itt rágódik az 
emberiség testén. És mégis a sok-sok 
orvoslási kísérlet dacára hinnünk kell 
a jobb belátás győzedelmeskedésében, 
a radikális gyógyszer megtalálásában s 
bíznunk kell abban, hogy a bajok egy
szer csak mégis levezetődnek s a mai 
szomorú élet fakóképü emberének ar
cán kipirosodik a megnyugvásos élet 
diadalmas mosolya.

Vállvetett erővel dolgozzunk az élet
lehetőség megteremtésén s felemelt fő
ve! viseljük el ennek az örömtelen élet
nek minden nehézségeit abban a biz
tató tudatban, hogy kibírtunk már sok
sok vigasztalannak látszott időket is és 
a közöny árnyának felderítésével a 
gond fekete rémének elhessegetésével a 
mai nehéz helyzet előbb-utóbb mégis 
csak bekövetkezendő enyhülésével a vi
lágot szegénységbe döntött gazdasági 
válság és az azzal kapcsolatos problé
mák megoldásával jobb napok köszön
tének még ránk.

Kis irka-firka.
Az ügyvéd

ott ül a kedves családi vacsorán, meg
hitt társaságban, jóval a feketekávé 
után, szivarfüstben s kitünően érzi ma
gát ő is. A beszélgetés témája változa
tos, szó került már Madridrói, a Szűz
ről s a Gödölyéről, — a darabot műit 
héten nézte meg, — az adózásról, meg 
a magyar helyesírásról. Mindenki kifej
tette véleményét, éjfél felé a jó házi
asszony frissen főtt virslit kínált, jól 
esett utána a pohárka bor. Egy órára

mindenki kikapcsolódott a mindennap
ból, a tanár építészetről beszélt, az épí
tész a sportról, a zeneszerző a tavaszi 
fákról áradozott, — a társaság tagjai 
elfeledték foglalkozásukat s ringtak a 
vacsora utáni hangulat selymes hullá
main. A gramofont is felhúzták.

A grammofon hangja s a társaság 
moraja kiszűrődött az utcára. Az utcán 
éppen akkor ment haza három szál ci
gány. Valami vendéglőbői tért meg, ke
vés keresettel s befellegzett reménnyel. 
De a cigánynak jó füle van s még jobb 
sejtése. Megálltak az ablak alatt, egy- 
ideig hallgatták a zajt, s mikor meg
győződtek arról, hogy a társaság oda
benn eleven s zajos : erőteljesen kopog
ni kezdtek az ablakon.

Az ablak nyilott s a cigányokat elő
ször egy erőteljes hang elküldte. De a 
cigány kitartó s ujra-ujra zörgött.

Mígnem a kapuk megnyíltak a ban
dának.

Jött a cigány, máris sűrinteíte a nótát, 
mozgékony fekete szeme azt leste, ki
nek mit húzzon s meiyik dallal kapcsol
hatja magához a mulatozókat. A hangu
lat emelkedett, az egyik hölgy halkan 
dúdolni kezdett s a cigány boldogan 
dörzsölte vonóját a hurokhoz.

Akad azonban mindig egy-egy pilla
nat, amikor hirtelen csend támad, a zaj 
alábbhagy s a zene is pihen. Csak há 
rom másodperc az egész. A társaság 
egymásra néz s elneveti magát. A puszta 
csend félelmetes.

S ebben a puszta csöndben, a kedé
lyes hangulat tetején megszólal hivata
los, kérdő hangon az ügyvéd :

— Mennyit kaptál?
A kérdés eleinte mindenkit megzavar. 

De a cigány tudja, mit akar az ügyvéd.
— Hat hónapot, könyörgöm, de csak 

négyet ültem, a többit elengedték,
A következő pillanatban már teszi is 

a húrra a vonót, a zene rezeg tovább, 
a zaj fölcsap, csak az ügyvéd tűnődik 
maga eié :

— Hat hónap, nem is olyan sok ... 
No rendben...

Akármilyen hangulata volt is, nem 
tudta megtagadni önmagát. Látott egy 
vádlottat s először elintézte vele a hi
vatalos ügyet.

Mehet a zene tovább...

A hangulat teteje
mindenkinél más és más... Ül a társa
ság vidáman, poharazása nem zajos, el
lenben kitartó. A szomszéd szobában

tompa fények ülnek s a zene mámori- 
tóan szól. A nők mosolyognak, néhány 
férfi közelebb hajol a nők füléhez és 
bolondságokat sugdos nekik, a nők fel
kacagnak, a férfiak összecsenditik a 
poharat s a könnyű mámornak, a jó
kedvnek ebben a boldogságában felsó
hajt az egyik vendég:

— ügy érzem, hogy most nagyon tud
nék fényképezni... !

Számára ez volt az öröm teteje, a pa- 
roxizmus felső foka.

Az egyik kirakat előtt
két fiatalember áll s hosszasan nézi a 
kirakatot. Elmélyülve, figyelve néznek 
az üvegen túlra, már legaiább egy ne
gyedórája nézik. Mi lehet a kirakatban, 
hogy oly erősen kell befigyelni?

Közelebb megyek : a kirakat üres, 
nincs abban még csomagolópapiros sem. 
Egy megszűnt üzlet poros, rendetlen 
kirakatának a helye. Sötét, semmi.

Ránézek a két emberre. Hát persze 
megvan.

A kirakatot ketíen nézik, egymásba- 
karolva, egy férfi s egy nő. Jegyespár.

Már egy negyedórája nézik, de nem 
látnak semmit. Annyira el vannak fog
lalva egymással, hogy észre sem veszik: 
a nagy semmiben gyönyörködnek.

(—ihyvi—)

A „Göm ör“ p an aszk ön yve.

Tisztelt Szerkesztő Uram!
A Nyár-utcán jó sétálni, mert a nap 

kellemes sugarai odatűznek, ha szépen 
világit a tavaszi vagy őszi nap. Meg 
aztán a gyalogjáró is nagyrészt cement
tel, betonnal burkolt, csak a két vége 
kövezett.

Hanem van ott egy nagy baj, ahol a 
temető-patak habjai folynak alá a be
boltozott alagútba. Ezen a helyen úgy 
csinálták meg a kockakövezetet, hogy 
az nem egyenesen vonul, hanem lefelé 
lejt a patak fölé. Ez a lejtés olyan erős, 
hogy a patak fölött vagy 20—25 centi
méterrel mélyebb a gyalogjáró, mint a 
kocsiút. Ezért aztán a kocsiutról az ol
vadt hó vize, vagy esővíz összefolyik 
és a gyalogjárón egypár méteres pocso
lya akadályozza a járást. Ez a tavacska 
bokán fölül ér a járókelőknek.

Hát, kérem, ezen segíteni kell. Tessék 
ott vagy 2—3 méter hosszúságba föl
emelni a gyalogjáró kövezetei legalább 
10—20 centiméterrel, akkor aztán a ko

csiutról nem ömlik a viz a gyalogjáróra 
és nem foglalja el a tócsa a gyalogjáró 
kövezetét.

Úgyis javítgatják gyakran a gyalog
járók lesüppedt, egyenetlen kövezetét, 
hát ezt is figyelembe vehetik. Mert ez 
már igazán nagyon sokszor és kirivó 
módon akadályozza a közlekedést.

Nyárutcai sétáló.

Radirozzák a falat.
Régi igazság, hogy aki sokat él, sokat 

megél.
Ne gonáoljon hát a nyájas Olvasó saj

tóhibára, a jenti cim olvasásakor, mert 
igaz, ami igaz, ma már: raáirozzák a 
falat.

Ha jól sejtem, a raáirgumit valamikor az 
1400-as években találták föl s eredetileg 
fekete sziliéről „ördögbőr"-nek nevezték 
el. Ez volt a ma már minden színben és 
alakban gyártott radirguminak az őse, 
amivel a papírlapon esett tinta- és írón s 
egyéb foltokat távolítottak és illetve távo
lítanak el.

Mi újat sem mondok ezzel, amit min
denki jól tud és ismer, ellenben — bocsá
nat — az már azonban szenzáció, hogy 
nálunk, Bátyiban a falat is radirozzák.

Igen, igen! Radirozzák a falat, szépen 
és egyszerűen úgy, mint rajzlapját az 
elemiiskolás nebuló, aki a nemkivánt, de 
megesett pocát akarja szörnyű izzadások 
közepette elhajtani, azaz, hogy eltávolíta
ni a fehér papirmezöröl.

A múltkor egy kis szubtilis tábla akadt 
a szemem elé bolyongásomban, rajta e 
felírás: „Fal és Tapéta Radírozó Ve
gyészeti Vállalat. Anyageladás Pokorá- 
u.

Tyhű,— gondolom magamban — ez nem 
bolondság: radirozzák a falat. Nem va
gyok kiváncsi ember és azonnal nem jár
tam a fal és tapéta radírozó után, ellenben, 
mint rendesen, pár nap múlva betekintettem 
a „Tátra" nemannyira sötét, mint inkább 
tágas portásfülkéjébe, helyi telefonügyeim 
nek Klein ur szívességéből történő, szo
kásos lebonyolítására. Szóval — azaz
hogy lábbal beléptem s ebben a pillanat
ban meglepődve hökkenek vissza. A por
tásfülke füsttől nem annyira büdös, mint 
inkább merő fekete, patinás falát és 
mennyezetét egy alacsony emberke amo
lyan tetszetős szublimátszinű masszával 
dörzsöli. Nézem, figyelem. A dörzsölés

Nincs gyógyu lás.
Én jói tudom, hogy újabb szenvedéstől 
A gyógyulásom mindhiába várom, 
Bilincsbevert egy visszajáró emlék, 
(Melytől megválni hasztalan szeretnék,) 
Egy el nem múló régi... régi álom !...
Azóta hányán jöttek, jobbak ... szebbek, 
Kiktől kacagni megtanult a lelkem,
S már hittem is ... hogy mindörökre vége, 
Kiábrándultam, meggyógyultam végre,
S ekkor a Múlt... feljaidult bús szivemben.
Oh!Jól tudom, hogy semmi újabb érzés 
Már el nem óit ja ezt a régi lángom, 
Kötelékét az idő e! nem vágja,
S Ö lesz elrontott életemnek átka... 
ö  lesz a sorsom, végzetem ... halálom !

— Quis sum ? —

A milleniumi medve.
Irta : Plenizner Frigyes.

Borozgattunk, beszélgettünk. Az már 
természetes, hogy egy-két helyi pletyka 
letárgyalása után „helyre jöttünk" s 
azonnal a főtéma: vadászat. Vaddisznó 
históriák, hajnali őzbak lövések, kivétel 
nélkül hajnalban. A nyúl ? Csak úgy 
darab számra, róka greznájának'értéke 
szerint, fogoly, lövésenkint 3—5 darab. 
Végül a medve. Ki lőtt, ki nem lőtt, ki 
látott s hogyan látta?

— Barátom, ez mind szép — szólott 
Guszti bácsi — azonban elmondok én 
nektek egy medvehistóriát, mely nem 
mindennapi a maga nemében. Ez velem 
történt.

Miután Guszti bácsit ösmertük rend
kívül kedves előadásáról, mindnyájan 
odafigyeltünk.

Hát úgy történt az én medvehistó
riám, — folytatta, — hogy a milleniumi 
kiállítás alkalmával, 1896-ban, engem 
bízott meg társulatunk, hogy erdészeti 
és vadászati paviilonját rendezzem és

berendezzem. Csupán egy utasítást kap 
tam, hogy pénzt és időt ne kiméljek, 
az a. pavillon gyönyörű legyen, azt bá
mulja meg még a király is.

— Fiatal voltam, csupa munkakedv 
és ambicó, különösen amikor ily gaval- 
léros gesztussal bocsátottak útra : Nix 
pénz, nix idő !

— Rajzoltam, festettem, terveztem, 
számítottam. Egy egész kis iroda fejlő
dött ki lassan körülöttem : technikai és 
szak - segédszemélyzettel, rajzolókkal, 
fényképészekkel, preparálókka! és kon- 
zerválókkai. Nyikorgó szekerek hordták 
össze erdeink fenomenális szépségeit, 
különlegességeit. Nalezovec Janó, a szén
égető, a szénégetés művészetét szemlél
tette, különféle szénboksa metszetekben. 
Egyszóval nem volt kis tréfa amire vál
lalkoztam.

— Eljött a nagy pillanat, amikor min
den együtt volt. Minden felszálliiandót, 
az egyik legügyesebb erdőőrömmel, ma
gunk pakoltunk selyempapirba, finom 
gyaluforgácsba, azután iromba nagy lá
dákba. A transzportok mentek, futottak 
Budapest felé.

— Istenem, hol itt a medve — gon
doltam — és gyanakodva néztem a 
szomszéd asztalon szaporodó üres üve
geket, melyek tekintélyes sorban álltak 
s vigyáztak Guszti bácsi minden heve
sebb és tüzesebb mondására. Néha ma
guk is megdermedve csodálkoztak egy- 
egy merész fordulat lángoló szépségein, 
Mi is dermedten figyeltünk s vártuk a 
medvét.

— Pesten már készen állott a pavillon 
— folytatta Guszti bácsi — melyet sa
ját terveim szerint, ottani megbízottunk 
épitetett fel. Pompás helyen állott. Köz
vetlenül a bejárat előtt, úgy hogy min
denki, aki a kiállítás területére lépett, 
nyomban belénk botlott. Ez fontos, kér
lek, a medve szempontjából, — csigázta 
fel érdeklődésünket az öreg.

— A pavillon berendezése pompásan

sikerült. Fő-büszkeségemet képezte 
azonban az előcsarnokban kiállított őz
csoport. Egy suta a mellette játszadozó 
két kis zérójával. Mondhatom, hogy ez 
a csoport, a körülötte teremtett rniIHő
ben gyönyörű volt s mint első hatás a 
belépőt nyomban megragadta.

— Büszkén sétáltam mesésen sike
rült elgondolásom előtt s gondolatban 
éreztem a sok meleg kezet, mely gratu
lálva rázza jobbomat.

— Muitak a napok s már az utolsó 
simításokon is túlestünk s izgatottan 
vártuk azt az órát, melyben ő Felsége 
a király megérkezik s személyesen meg
nyitja a kiállítást. Büszke képzeletem 
az első gratulációt királyi kéz szorítá
sától érezte.

— A királyi megnyitót megelőző na
pon azonban becsapott a bomba, derült 
égből a villám.

— Az akkori miniszterelnök, báró 
Bánffy Dezső ugyanis, informáitatni 
akarta magát előre s egy nappal előbb 
végigfutotta a kiállítást. Elsősorban hoz
zánk lépett be. No most — gondoltam
— most jön a váilveregetés, amikor az 
én őzikéimet megpillantja. Feszesen áll
tam s vártam a bomba-hatást. Ez meg 
is volt. Bánffy hozzám fordul s nyugodt 
hangon Így szól: „És ezt az őzcsopor
tot akarja ön ő Felségének bemutatni?"
— Ezt — vágtam ki büszkén. — „No, 
kedves barátom, ha ezt a két megölt 
őzgidát a király meglátja, önt nyomban 
becsukatja!! Ettől eltekintve azonban, 
ez a kép oly hatással lenne a királyra, 
hogy az egész kiállítás megtekintésénél 
lehangolná. Barátom, ennek a csoport
nak innen el keli tűnnie."

— Próbáltam megmagyarázni a tör
vény engedélyét ilyen esetekben, hivat
koztam lehetetlenségre, helyzetem szülte 
tehetetlenségemre stb. stb. Bánffy végig
hallgatott s csak annyit mondott: „Ezt 
holnapig takarítsák el !* Ez volt a de
rült égbői lecsapó villám !

Szörnyen le voltam sújtva. Bánffy 
nem tréfál...

— Ej, üsse a kő, lesz, ahogy lesz — 
szóltam öreg erdőőrömnek — egyelőre 
menjünk ki az állatkertbe s kérjünk ta
nácsot az öreg Jónástól, a vízilótól.

— Mint két, érettségin megbukott 
diák kiballagtunk nagy tépelődve az 
öreg víziló medencéjéhez. Ott vettem 
négy krajcárért egy nagy „Jónás-kiflii" 
s belépiem. Egy tábla jelezte a közön
ségnek, hogy Jónás a szomszéd, ideig
lenes medencében van elhelyezve, mi
vel rendes otthonát javítják. Elmentünk 
oda. Ott szuszogott az öreg egy hitvány 
kis beton-kádban, mely ideiglenesen 
fakerítéssel volt a közönségtől elzárva. 
Amint belépek, Jónás felfigyel, meglátja 
kezemben a kiflit s a következő perc
ben recsegés, ropogás, a fakerítés kidől 
s ott áll előttem egy lépésre tátott száj
jal. Ijedtemben szájábadobtam a kiflit s 
uccu kifelé. A nagy recsegésre azonban 
már jöttek az őrök s visszapiszkálták 
szegény öreget hitvány kis kádjába. Ez 
az epizód néniiképen kizökkentett bús
komorságomból s vidám beszélgetéssel 
ballagtunk erdőőrömmel tovább.

— A medvék ketrece előtt megáll
tunk. Nézem, nézem s ime az egyik 
kuckótan félig ülve, félig fekve halódik 
egy öreg, kihizott, galléros barna med
ve, az egyik szemét teljesen elborította 
a fehér hályog.

— Hopp, megvan ! — kiáltom s meg
rökönyödött erdőőrömet otthagyva, ro
hantam az igazgatósági irodák felé. 
Benyitok. Előzékenyen fogadnak s egy 
olyan igazgató forma ur megkérdi: „Mi 
tetszik?" Kérem — feleltem — az urak
nak van itt egy beteg medvéjük, „Igen 
— válaszolta az igazgató — az állat
orvos véleménye szerint, legfeljebb hol
nap délig húzza." Hát, kérem — ragyo
gott fel az arcom — én azt a medvét 
megveszem ! Mosolyogtak s az igazgató 
szemében olyan kétkedésszerü csodál-
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nyomán halványodik, majd fehér lesz a 
feketeség és a maga eredeti tisztaságá
ban előtűnik és megmarad a régi fa l
festés.

Hát ez az, nyájas (lehet egyébként, 
hogy egy báránykád sincs) és nemke- 
vésbbé kedves Olvasóm: a falat tisztára
radírozták.

És mondd, nem valami szenzációs ötlet, 
feltűnően hasznos és nagy gyakorlati ér
tékkel bíró e nem mindennapi találmány: 
ha piszkos a falad, tapétád, nem esel 
kétségbe, egyszerűen kiradiroztatod, sőt 
magad kidörzsölöd belőle, eltünteted róla 
azt az izét, azt a füstpatinát, vagy más
ként megesett vacak piszkot, ami annyira 
bántotta szépérzékedet.

Kolosszális!!! Lehet, hogy ezzel a ba- 
tyii találmánnyal közelebb mást is lehet 
pucoválni, nemcsak falat és tapétát.

Miért ne ? Nemde, Nyájas és Kedves?

s i/{ r g u s .
Masaryk volt elnök 87. születésnap

jának iskolai megünneplése. Az isko- 
latigyi miniszter rendeletet bocsátott ki 
az ískolaiigyi minisztérium hatáskörébe 
tartozó hivatalok, intézetek, iskolák és 
tantestületek vezetőihez, amelyben kö
telességükké teszi, hogy Masaryk elnök 
87-ik születésnapját a csehszlovákiai 
tanintézetek méltó keretek között ünne
peljék meg. A hivatalfőnökök, igazgatók 
és vezető tanítók hivatalosan vesznek 
részt az ünnepségeken, amelyeket a 
nyilvános testületek rendeznek. Március 
7-én valamennyi állami épületet fello
bogózzák. Miután Masaryk elnök szüle
tésnapja ez idén vasárnapra esik, a mi
niszter elrendelte, hogy szombaton, már
cius 6-án délelőtt 10 és 12 óra között 
iskolai ünnepségeket kel! rendezni. Az 
iskolákban a tanítás szombaton déli 12 
órától szünetel.
Egyházmegyei hírek. A rozsnyói egyház
megye püspöke Berkessy Miklós rozsnyói 
káplánt Rappra, Raschka Lajos sőregi 
segédlelkészt Rozsnyóra helyezte át. 
A katonai szolgálatból hazajött papokat 
az egyházmegyei főhatóság a következő- 
kép disponálta : Russ Pétert Merénybe, 
Lőrinc Istvánt Divényből Egyházasbást- 
ba, Sklenárik Antalt Rimaszombatba, 
Kassay Istvánt Osgyánból Tiszolcra, 
Druzsbaczky Maczkó Jánost Vükére és 
Svorád Pált Jekkelfalvára.

A rimaszombati SzMKE művészet- 
történeti előadása. A SzMKE rima 
szombati fiókja kedden tartotta meg

havonként esedékes előadóestjét a ri
maszombati városháza emeleii nagyter
mében, szépszámú közönség előtt, mely 
alkalommal Makovits Jenő festőművész 
tartott rendkívül érdekes előadást a 
művészeti irányok fejlődéséről, a natura
lizmustól kezdve a konstruktivizmusig. 
Az elvontsága mellett is lebilincselően 
érdekes előadás sorra jellemezte az 
egymást kővető és kiegészítő irányok 
művészeti programját, egy-egy markáns 
képviselőjén és művészén át megismer
tetve a közönséggel azok lényegét. Az 
alkotóművész Makovits Jenőnek műtör
ténész-előadóként való bemutakozását 
nagy rokonszenvvel fogadta a közönség 
s már az előadást követő fesztelen esz
mecsere során megnyerték egy újabb 
előadás megtartására, amelyben a most 
jellemzett művészeti irányzatnak a ma
gyar művészetben való jelentkezésükről 
és jelentőségükről ad ismertetést. A ki
tűnő előadást, amelyet a közönség lel
kes tapsokkal fogadott, Varga Imre lel
kész, a rimaszombati SzMKE-fiók elnöke 
köszönte meg formás beszéd keretében.

Előadás Kaffka Margitról. Szerdán 
este tartotta meg a rimaszombati köz
ségi magyar közművelődési bizottság 
nagysikerű előadásciklusnak kilencedik 
felolvasó estjét, amely alkalommal Op- 
mann Ilona gimn. tanárnő olvasta fel 
„A nő-probléma Kaffka Margit művei
ben" cimű tanulmányát, az előadóter
met zsúfolásig megtöltő közönség jelen
létében. Az előadó mindenekelőtt mar
káns korrajzot adott Kaffka Margit fel
lépésének és működésének idejéről s 
igy a kor miliiöjébe állítva rajzolta meg 
az Ady-generáció hivatott-tollú, azonban 
eddig kellő méltánylásra nem talált 
ragyíehetségü Írónőjének emberi és irói 
portréját, kihangsúlyozva azon értéke
ket, amelyek Kaffkát a magyar nő-kér
dés legjobb meglátójává és irodalmi 
inferpreíátorává avatják. A lirikus-Kaff 
ka ismertetésére nem tért ki az előadó, 
felolvásását azonban mégis Kaffka egy 
örökbecsű, szép költeményével, a „Pé
tiké jár" cimü munkájával fejezte be, 
hogy az Írónő nagy emberi és költői 
értékeire e szép lírai alkotáson keresz
tül is felhívja a figyelmet. Kaffka Mar
git irodalomtörténeti jogainak elismerte
tése érdekében újabban megindult moz
galom jelentős és szerves részét ké
pezte a rimaszombati közművelődési bi
zottság szerdai Kaffka-estje, amelynek 
megrendezéséért úgy a bizottság, mint 
a kitűnő előadó őszinte köszönetét ér

kozás ködlött fel s az egyik szemem 
szögletéből, úgy odalesve, iáttam, hogy 
a fiánkéban álló hivatalnok a homloka 
előtt legyezett jobb kezével, ami min
denütt azt jelenti, hogy plöm, plöm.

E pillanatban széles mosolyra derül 
az igazgató arca s mint aki valami ked
veset akar mondani annak, akit nem 
célszerű ellentmondással felbőszíteni, 
szinte lágyan kérdezte: „Nos és mit 
tetszene érte adni?" Kérem — feleltem 
én — mondják meg az urak, hogy mit 
kérnek érte. Újra mosolygott s lebeszé- 
iőleg kirebegte, csakhogy nagyot mond
jon : „Ötszáz forintot." Kérem — vála
szoltam én — s máris kiolvastam a 
pénzt. Nyugtát kértem, ezt kiállították 
azzal, hogy most már szabadon rendel- 
kezhetem a medvével. Hát rendelkeztem 
is. Csak úgy kalaptalan rohantam a 
ketrecek felé s már futtomban kiabál
tam az erdőőrnek : Puskát, puskát, ke
rítsen valahol egy puskát és lőjje agyon 
azt a göthös medvét!

— Az erdőőr — miután sejtett vala
mit — már távollétemben összebandli- 
zott az egyik őrrel s alig, hogy ujjongó 
szavamat hallotta, rohant a puskáért. 
Egy dörrenés a budapesti állatkert kel
lős közepén s mire az öreg mordáiy 
gomolygó füstje egybeolvadt a buda
pesti kőszén orrfacsaró illatával, a jobb 
sorsra érdemes mackó lelke már ott 
lebegett az örök, bús vadászmezők fe
lett. Még vagy kettőt rúgott, mi azon
ban máris cibáltuk kifelé ketrecéből. 
Belegyömöszöltük egy konflisba, én ol
dalt, erdőőröm elölről fogva, robogtunk 
vele Lendl Adolf preparátuma felé.

— Bácsi — mondottam elfuladva — 
hoztam egy nagy medvét, ezt a medvét 
tessék nekem sürgősen kitömni, holnap 
reggelre 9 órára, mert rémitő szüksé
gem van reá. Ezzel rövidesen elmond
tam a velem történteket s igy Lendl 
bácsi megértve szörnyű helyzetemet, 
azonnal intézkedett, hogy a medvét sür

gősen munkába vegyék. „Kérem — mon
dotta — ami emberileg lehetséges, azt 
megtesszük. Tessék nyugodt lenni."

— Hát meg is tették. Már reggel 8 
órakor utazott az óriásra kihúzott bor
zalmas medve egy stráfkocsin s én lá
zas sietséggel nyomban kicseréltem sze
gény őzikéimet ezzel a támadásra elő- 
renyujtott mancsu, tátott szájú bestiá
val, mely alá gyönyörű rondirással tájé
koztatót Írtam : „Lőve akkor, meg ek
kor az Ostrovszki Vepor délkeleti olda
lán. Súlya, magassága ennyi meg ennyi 
stb. stb."

— Még az utolsó moha-csomókat el 
sem nyomkodtam a mű sziklák körül, 
amikor máris hire szaladt, hogy ő Fel
sége a király megérkezett. Szivdobogva 
vártam a hatást.

— A király hatalmas kíséretével 
együtt belépett pavilonunkba. Én oldalt 
állva, mélyen meghajoltam s még ilyen 
helyzetemben hallom a kitörő csodálko
zást a király ajkain: „Gyönyörű, na
gyon gyönyörül Ein Pracht-Exemplár 1 
Ja, das ist schön. Aber von wo?“ Le
hajolt a felirathoz s lassan kibetüzte : 
„Vepor, Vepor? Tudom, tudom hol van 1 
Ah, Ostrovszki Vepor. Wunderbaár!" Eb
ben a pillanatban szemünk találkozott 
Bánffy Dezsővel, aki a kiséret tagjai 
közül kimagaslott. Huncutul mosolygott 
jellegzetes bajusza alatt s fejét némán 
megcsóválta.

Tovább vezették a királyt. Bánffy 
valahogy mellém került s halkan súgta 
felém : „Ezt ügyesen csinálta, barátom."

— Mit beszéljek tovább. Vepor szü- 
szülöttjét százezren megcsodálták, az 
újságokban öles hasábok, falu helyeken 
rémitő mesék s a végén már magam is 
vitára keltem azzal, aki „ezt" a medvét 
el merné vitatni a Veportól.

— Társulatom nyomban főerdésszé 
léptetett elő s nekem ajándékozta a 
medvét. Ez volt az én egyet'en medve
históriám !

demelnek. Ezt a köszönetét és elismerést 
a rendkívüli figyelemmel hallgatott elő
adás végeztével hosszantartó, lelkes 
tapssal kifejezésre is juttatta a jelen
levő közönség, a bizottság köszönetét 
pedig Holéczyné-Jaczkó Ilona írónő fe 
jezte ki az illusztris eiőadónak. — A 
közművelődési bizottság legközelebbi 
előadását március 10-én, szerdán este 
8 órakor tartja a rimaszombati város
háza nagytermében, amikor is Fábián 
Vilmos állami reálgimn. tanár fog elő
adni „A Balkán szerepe az európai po
litikában 1876—1914“ címen.

Vallásos est. Az evang. templomban 
csütörtökön volt a böjti előadássorozat 
harmadik estje, amelyen Greguss Gyula 
kassai lelkész tartott közvetlen, szívhez 
szóló előadást „Az Istent kereső ember 
és az embert kereső Isteniről. Az elő 
adás hangulatának emeléséhez nagyban 
hozzájárult Remenyik Dezsőná és Ha
lász Manci duett éneke, melyet Halász 
József karnagy orgonakisérettel festett 
alá. Szavalt Gyulai Istvánná, aki a jól 
megválasztott, alkalomszerű költemény 
előadásával ismert szavalóképességének 
minden gyöngyét megcsillogtatta a temp
lom áhitatos csendjében. — A jövő csü
törtökön, f. hó 11-én este 6 órakor az 
előadássorozatban Smid Lehel bártfai 
lelkész fog előadást tartani „A ma evan- 
géliomáról" (szociális evangeliom) címen.

Halálozások. Özv. Sárkány Kálmánná 
f. hó 1-én hosszas szenvedés után 83 
éves korában Dobsinán elköltözött az 
élők világából. A megboldogult nagy
asszony Dobsina úri társadalmában 
előkelő helyet foglalt el. Elvesztése mély 
gyászba döntötte a széleskörű családot 
és őszinte részvétet keltett városszerte, 
ami impozáns mértékben nyilvánult meg 
az elhunyt f. hó 3-án végbement teme
tésén.

Tomay Alajos volt iparos polgártár
sunk életének 45-ik évében a helybeli 
közkórházban, hol betegségére gyógyu 
lást keresett, febr. 27 én elhalálozott. 
Temetése f. hó 1-én őszinte részvét mel
lett ment végbe. Az élet bajaival küz
dött elhunyt halálát özvegyén, szül. Sa
lamon Konstancián kívül fia és rokonai 
gyászolják.

A város adománya a Jókai szobor
ra. A világszerte ismert nagy magyar 
mesemondó, Jókai Mór emlékének meg
örökítése végett szülővárosa, Komárom 
az ottani kultúrpalota előtt a nagy szü
lött szobrának felállítását határozta el. 
Az e célból alakult szoborbizottság lel
kes felhívása folytán aránylag rövid idő 
alatt tekintélyes összeg gyűlt össze 
máris a szoboralap javára s az egyes 
adományozók mellett a városok sem 
maradtak el, igy Kassa város is 2000 
koronát adományozott erre a célra, mely 
körülményre városunk vezetőségének fi
gyelmét lapunkban legutóbb vezetöhelyen 
felhiva, a városi tanács mait keddi ülé
sén Sichert Károly indítványára kettő- 
száz korona adományt szavazott meg s 
juttatott el a szoborbizottság elnökéhez.

A városi közgyűlésről, mely febr. 
25-én lapzárta után tartatot! meg, múlt 
számunkban csak röviden volt módunk
ban hirt adni. A közgyűlés tárgysoroza
tán szerepelt 28 ügyet a csaknem teljes 
számban megjelent képviselőtestület 
minden nagyobb vita nélkül tárgyalta le 
s a munkáspártok által a munkanélkü
liség és az árak emelkedésére vonatko
zólag benyújtott beadványra nézve adott 
városbirói felvilágosítást, mely szerint a 
város vezetősége a munkanélküliség 
enyhítését a Rimaszabályozása munká
latainak a megfelelő időjárás bekövet
keztével történő azonnali megkezdésével 
s a főtéren elvonuló állami műut köve
zésének a Tátra szállótól a Heksch há
zig való folytatásával, valamint a kör
zeti polgári iskola felépítésével véli biz
tosítani, megnyugvással tudomásul vet
ték. Az árak emelkedésének megakadá
lyozására úgy döntöttek, hogy ezügyben 
hivatalos közbenjárásra kérték fel a vá- 
városbirót. Ez utóbbi ügyben radikális 
és gyors intézkedést kérünk ml is, mert 
lehetetlen, hogy a meghozott, tiltó tör
vényes rendelkezések ellenére az árak 
minden vonalon emelkedjenek, a cukor- 
kartelben érdekelt cseh agrárpárt maga
tartása miatt a cukor árát le ne szállít
sák s ennek következtében továbbra is 
megmaradjon az a semmiképpen sem 
indokolható, tarthatatlan állapot, hogy 
a tőlünk külföldre szállított cukor kilóját, 
például: a német munkás kgr-ként alig 
80 fillérért vásárolja, mig ugyanazért mi

I Kimo APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, március 6-7-én 

n  az amerikai produkció legnagyobb filmko- 
S  lossza, csodálatra méltó film :

A hindu lándzsás
G. Cooper, Franchot Tone, S. G. Standing.

Kedden, március 9-én az utolsó idők leg
szebb filmje :

A múlt árnyai
Louis Ulrich, G. Diesel, O. Sima, A. Po- 

intner, Halmay Tibor.

Szerdán, március 10-én szenzációs ameri
kai film :

H alálsugár
Boris, Lugosi B. Csak vasidegzetüeknek !

Csütörtökön, március 11-én kitűnő csehül 
lj  beszélő nagyfilm :
I  V égzetes pillanat.

idehaza 6'— 620 Kc-t fizetünk. A ren
des tárgysorozati ügyek közül, — me- 
lyek között főleg illetőségi, segélyezési, 
javadalmazási, felebbezési, vendéglőipar'. 
bérleli és adminisztrációs ügyek szere
peltek — megemlítendő, hogy a helybeli 
Sokol tornaegyletnek a város megfelelő 
területet engedett át s a kéményseprés 
rendezéséről szóló városi tüzrendészeti 
szabályrendeletet megalkották s az álla
mi polgári és elemi iskolák épületében 
az illemhelyeket vízvezetékkel és csa
tornával látják el.

A Budapesti Mezőgazdasági Vásár 
kedvezményei: Vásári igazolvány alap
ján március hó 11—22-ig vizűm nélkül 
lehet Magyarországra utazni. A csehszlo
vák vasutakon 33°/0, a magyar vasuta
kon 50% menetdijkedvezmény. — Ked
vezmény visszautazásra március 28-áig 
bezárólag érvényes.— Igazolványok ára 
vasúton utazók részére Ke 35'—, autón 
utazók részére Ke 25'—. Igazolványok 
beszerezhetők Dickmann Dezsőnél Rima
szombat, Gömöri-utca 2. sz.

Az „Ember a híd alatt" előadása 
folyó hó 6-án és 7-én, szombaton és 
vasárnap este lesz a Polgárikörben, a 
múlt számunkban közölt szereposztás
sal. lndig Ottónak ez a nagysikerű, ha
tásos vigjátéka az újabb magyar szin- 
műirodalom egyik legpompásabb alko
tása, amelynek személyeit a Polgárikör 
kitűnő műkedvelő-gárdája minden te
kintetben kiválóan eleveníti meg. A ki
próbált rendező ügyessége, tudása, a 
művészi uj díszletek maradéktalan siker 
biztosítékai, ami bizonyára nem is fog 
elmaradni. Kellemes szórakozást, igaz 
lelki örömet és kielégülést hoz egy-egy 
előadás, melyre jegyek elővételben Re
menyik Kálmán órás és ékszerész üzle
tében válthatók.

Stefan Polatschek: John Law, felta
lálja a bankót. Megjelent Eugen Prager 
könyvkiadóvállalat kiadásában, Bratisla- 
Pozsony. Ára 22 Ke, ballonselyem kö
tésben 28 Ki. Az uj Európa könyveshá
za könyvsorozat legújabb kötete. — A 
skót John Law már gyermekkorában 
csekkeket és hónokat állit ki és ezek
kel fizet iskolatársainak vagy a kereske
dőknek. Nem jön zavarba, ha nincsen 
éppen pénz nála. Mint jómódú, előkelő, 
szép, elegáns fiatalember romantikus 
szerelmek hőse — és mégis szivében 
csak a pénz szerelme él. Mint kitűnő 
matematikus végül is megtalálja ideál
jának megvalósítását: feltalálja a bank
jegyet.— Angliából menekülnie kell egy 
súlyos botrány miatt. Franciaországba 
száll partra és nemsokára a versaillesi 
udvar és a párizsi Louvre kegyeltje. A 
francia kincstárnak sok pénzre van szük
sége, John Law fogja elővarázsolni az ö 
színes papírjaival. — Pénzláz Francia- 
országban, példátlan konjuktura a pári
zsi tőzsdén és zugtőzsdéken, — majd az 
udvar fékeveszett pénzvágya inflációt, 
drágaságot, súlyos válságot, lázadásokat 
és John Law csúfos bukását idézi elő. 
De nyugtalan élete még sok kalandon, 
utazáson, uj terveken és csalódásokon 
át visz a tragikus vég felé. — A pénz 
születése, az első devalváció, infláció, 
tőzsdehausse és tőzsde-krach, amik szü
letésétől már mind nyomon követték, a 
tizennyolcadik század színes romantikája 
és furcsa morálja, a Régence Francia- 
országának luxusa és intrikái, John Law 
regényes, tragikus szerelmei oly együt
test alkotnak, amely a regényt a legcsa- 
pongóbb, de egyúttal leglenyűgözőbb ol
vasmánnyá avatja.
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A Mirjam zsidó-leányegylet estélye.
Sikerrel zajlott le múlt szombat este a 
„Mirjam" zsidó leányegylet szezonzáró 
műsoros táncestje. A műsort 12 kis bá
jos gyermek kertésztánca vezette be. Az 
ötletesen összeállított táncszám megér
demelt tapsokat aratott, melyből bőven 
kijutott Krámer Mártának is, aki a be
tanítás nehéz munkáját vállalta. Burger 
Mili szépcsengö hangjával három dalt 
énekelt. Székely Zsuzsa „Búcsú a rózsá
tól" cimü, bájjal, kellemmel eliejtett, pom
pás táncával felülemelkedett a szokott 
műkedvelői formákon, újrázásra késztet
ve a nézőket. A műsor utolsó száma a 
„Szenzáció" című egyfelvonásos vígjá
ték volt, melyben Feldmann Éva, váro
sunk uj, tehetséges előadója igazolta a 
kivételes előadói képességeit. Alakítása 
a gamines csavargó, majd a szeretetre 
talált fiatal lány szerepében kifogástalan 
volt. Jelűnek Miklós rutinos műkedvelő 
biztonságával játszotta nehéz szerepét. 
Komlósi Böske, Burger László és Wirt- 
schafter Béla ügyesen illeszkedtek be az 
együttesbe. A konferanszié szerepét KrS- 
mer Márta és Bokor Éva látták el. A 
műsort hajnalig tartó tánc követte. Az 
estély sikeres megrendezésért Dr. 
Deutsch Miksáné elnöknőt és segitőtár- j 
sát Dr. Józsa Miklós titkárt elismerési 
illeti. j

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom
bat: Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kam ato
zásra fogad el és azokbói visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Egyesült párti gyűlések Gömörben. 
Az Egyesült Országos Kereszíényszocia- 
lista és Magyar Nemzeti Párt március
7- én délután 2 órakor Jolsván, március
8- án délelőtt 10 órakor Tornaiján és 
március 9-én délelőtt 10 órakor Rima
szombatban a Tátra szálló emeleti 
nagytermében tartja járási alakuló gyű
léseit, amely gyűléseken Jaross Andor 
nemzetgyűlési képviselő, országos elnök 
kíséretében több törvényhozó vesz részt. 
— A rimaszombati alakuló gyűlésre a 
párt tagjait ez utón is meghívja a párt 
vezetősége.

MEGÉRKEZTEK a tavaszi divatlapok a Li- 
te ra tu ra  könyv- és papirkereskedésben Já 
nosi ucca.

A rimaszombati gimnazisták mati
néja. A rimaszombati állami reálgim
názium magyar és szlovák tagozatán 
működő Lakner László ének- és zene
tanár a tanév elején megszervezte az 
intézet ifjúságának ének- és zenekarát 
s a 150 tagú gyermekkar, valamint a 
100 tagból álló vegyeskar máncius 21-én 
az ifjúsági zenekar közreműködésével 
először áll ki a közönség elé, a volt 
megyeháza nagytermében rendezendő 
matinén Kodály, Hubay, Bárdos, Sme- 
tana, Dvorák, Mozart, Fibich, Foerster, 
Kriöka stb. műveiből összeválogatott 
reprezentatív műsor keretében. Á ma
gyar és szlovák gimnazisták úttörő vál
lalkozása iránt városszerte nagy érdek
lődés nyilvánul meg.

Hónapos vásár lesz szerdán, március 
hó 10-én Rimaszombatban megtartva, 
melyre mindenféle hasznos állat felhajt
ható.

Gépkocsiszerencsétlenségek. A múlt 
szerdán az esti órákban a krasznahor- 
kaváraljai uradalom gépkocsija Rozsnyó 
előtt motorzavar következtében hirtelen 
megtorpant, minek következtében az au
tóban ülő Lángos Lajos iskolai tanuló 
az arcán megsérült. Vasárnap egy hete 
Veréczy Miksa rozsnyói gépkocsitulaj
donos a kassai műúton, Szepsi község 
közelében kormánytörés folytán egy fá
nak ütközött. A fa ágai a gépkocsit te
tejétől megfosztották, a bennülők azon
ban csak kevésbbé sérültek meg.

Filmszínház. F. hó 6- és 7-én az „A 
hindu lándzsás" cimü grandiózus film 
kerül bemutatásra, mely úgy kiállításá
nál mint rendezésénél fogva az amerikai 
filmprodukció gigantikus méretű filmter
mékeit felülmúlja. A kelet minden tün
döklő pompája, a misztikus világ min
den rejtelmes mozzanata van e filmben 
összpontosítva s rendkívüli hatást vált 
ki a nézőből. A főbb szerepeket Gary 
Cooper, Franchot Tone és Sir Guy Stan
ding alakítják.

F. hó 9-én az „A múlt árnyai" c. né
metnyelvű film kerti! színre. Helen Gallé 
gyilkosság gyanúja miatt elszenvedett

négy évi rabság után hazatér Betty nő
véréhez a revü táncosnőhöz. Jelenlétét 
titkolni igyekszik s kirándulnak a Bala
tonra, hol Beítyt szerencsétlenség éri s 
Helena ezután akaratán kívül Betty he
lyeit szerepel a világban, miközben nem 
feledkezik meg arról, hogy ártatlanságá
nak bizonyítékait beszerezze. Főszerep 
lök Luise Ulrich (kettős szerepben) G. 
Diesel, 0. Sima, A. Pointner, Hahnay Ti
bor stb.

F. hó 10-én a „Halálsugár" c. ameri
kai film kerül sorra, mely dr. Kukli nagy 
felfedezése körül forog s mely kutforrá- 
sa végtelenül izgalmas események egész 
sorozatának, melyek Afrikában játszód 
nak le. Minden egyes jelenet ienyügözi 
a nézőt s idegfeszitő.

F. hó 11-én a „Végzetes pillanat" c. 
cseh nyelvű film kerül lepergésre, mely
nek szerzői mudr. Fügner miniszt. taná
csos és Juc. Hynek Fügner. E film igen 
vonzó képeiben szerelmi regény is hú
zódik végig s bővelkedik izgalmas rész
letekben is, melyek szép felvételekkel 
is jő hatást keltenek. E filmnek külön
ben egészségügyi kultur jelentősége is 
van.

É rtesítem  tisz te lt  vevőim et, hogy árúházam at

férfi-, fia- és gyermek-konfekciévai
bőviteitem  ki. — További szives pártfogásukat kéri

G R O S I N G E R  M I K S A - c é g
RIMASZOMBAT.

selői figyelembe vennék és nem 
tennék ki pénztáraikat tetemes ki
adások veszélyének. Hogy az olyan 
esetek perköltségei, amelyek végig
járták az összes instanciákat a Leg
felsőbb Bíróságig, nem lesznek cse
kélyek, az csak természetes. Ezek
hez járul azonban még a sérültnek 
haláláig fizetendő járadéka. A gaz
dasági cselédért 50 évre járó bal
esetbiztosítási dij a mezőgazdasági 
Balesetbiztosítónál 1250 Kc-t tesz 
ki. A járadék céljaira ez az összeg 
még egy esztendőre sem elegendő, 
nem is szólva a perköltségekről. 
Számoljunk és mérlegeljünk tehát!

Mezőőrök balesetbiztosítása.
1935 nyarán egyes lapok a me

zőőrök balesetbiztosítási kötelezett
ségéről Írtak. Nevezetesen arról is, 
hogy az 1897 évi XLV t. c. 23 és 
30 §§-aiból következik, — melyek 
a gazdasági cselédek részére az 
éjjeli nyugalmat és vasárnapi mun
kaszünetet biztositják,— hogy a me
zőőrt gazdasági cselédnek kell te
kinteni, akit az idézett törvény 28 
§-a értelmében baleset ellen be kell 
biztosítani.

Ez alól a községi mezőőr sem 
képez kivételt, amennyiben közötte 
és a magánszolgálatban lévő me
zőőr között csak az a különbség, 
hogy a községi mezőőr fel van 
esketve, ami azonban gazdasági 
cseléd mivoltán mitsem változtat. 
— Egyébként a mezőőrök mind
két eme csoportjának a köte
lességei teljesen ugyanazok. Ezek 
után a községi mezőőrt sem lehet 
a balesetbiztosítás kötelezettsége 
alól kivenni.

A közelmúltban publikálták a 
briinni Legfelsőbb Bíróság 1936. 
junius 19-én kelt Rv. III. 1145/34 
sz. döntését, mely a mezőőrök bal
esetbiztosítási kötelezettségén ek  
kérdésével közvetve, bizonyoskép
pen a másik oldalról, vagyis a bal
eset után foglalkozik. A Legfelsőbb 
Bíróság itt kimondta, hogy a me
zőőrnek a mezőgazdasági Baleset
biztosítónál való biztosításának az 
elmulasztása a mezőőr részére a 
kártérítés igényét alapítja meg mun
kaadójával szemben és pedig az 
oly járadékra, mint amilyent a me
zőgazdasági Baiesetbiztositóintézet 
lett volna köteles neki megítélni, ha 
időben jelentették volna be és fi
zették volna érette a biztosítási di
jat. Ez azt jelenti, hogy a munka
adónak saját mezőőrének a bal
esetét kártalanítania kell, ha nem 
biztosította be, vagyis nem jelentet
te be és érette nem fizette meg a 
biztositási dijat a szlovenszkói me
zőgazdasági Balesetbiztosítónál.

Ez a kártérítési kötelezettség nem 
terhelné a munkaadót, ha a mező
őrt nem kellene a mezőgazdasági 
Balesetbiztosítónál b eb iztosítan i. 
Azért a Legfelsőbb Bíróság idézett 
döntvénye világos bizonyítéka a 
mezőőrök balesetbiztosítási kötele
zettségének.

Hasznos lenne azért, hogyha a 
köztársaság legfőbb bírói székének 
eme döntését úgy a munkaadók, 
valamint a községek felelős tisztvi-

nulmányok (Magyarok Romániában, San 
Remoi Utinapló) sokáig emlékezetesek 
maradnak. Szántó Andor.

S P O R T .

Irodalom.

Uj magyar folyóiratok 1936-ban,
Az elmúlt esztendő a magyar iroda 

lom egyik legtermékenyebb éve volt. Az 
ujhangu és jobbnál-jobb könyvujdonsá 
gok mellett figyelmet érdemel az 1936. 
év folyóiratterméke is.

A reformnemzedéknek az előző évek 
ben nagy Ívvel megindult erőteljes szel 
lemi ténykedése visszafejlődött, melynek 
jelentős oka a vezetőszereppe! rendelke
ző Németh László visszavonulása, majd 
rövidesen a reformnemzedék tekintélyét 
őrző Zilahy Lajos kiválása. A Válasz-1 
szerkesztői- válsá gsujtja, melynek befe
jeztével a tartalmas folyóirat vezetését 
Sárközi György veszi át.

A reformnemzedéken kivül álló ifjú 
magyar szellemiség, a reformnemzedék 
irodalmi viszonyainak kuszáltságával 
szemben uj, rövid időn belül nagy köz
kedveltségnek örvendő folyóiratokkal je 
lentkezik.

Az 1935-ös csonka évfolyam után 
1936 januárjában újból megjelenik 
Gondolái, Déry Tibor, Világ Miklós, Hont 
Ferenc, Illyés Gyula, Gelléry Andor End
re és Veres Péter Írásaival az előző év
folyamnál olvasmányosabb, lendülete
sebb szerkesztésben. A lap munkatársi 
egysége ugyan rövidesen megbomlik Dé
ry Tibor szerkesztő kiválásával, ez a 
tény azonban a Gondolat helyzetét nem 
rendíti meg, munkáját ugyanis erőtelje
sen támogatják tehetséges fiatalok : Bá
lint György, Pálóczy Horváth György és 
Darvas József.

A Gondolatból kivonult Déry csoport 
rövidesen érvényesülési terepet talál a 
neohumanisták Szépszó nevű, 1936 már
ciusában meginduló folyóiratában. A 
Cserépfalvi kiadásában megjelenő, ma
gas színvonalú lapot Ignotus Pál és Jó
zsef Attila szerkesztik. Állandó munka
társai Fejtő Ferenc, Déry Tibor, Hevesi 
András, Németh Andor, Veres Péter. Ez 
az ideológiailag egyébként széles össze
tétel egységes a szabadság és a demok
ratikus humanizmus követelésében. — 
Könyvnapi számuk Mai Magyarok Régi 
Magyarokról címmel méltán kelt általá
nos érdeklődést. 1937-ben a Szépszót a 
Pantheon adja ki.

József Attila a Szépszó második szá
mában igy fogalmazza meg a lap irá
nyát : „Szép szó magyarul nem felcico- 
mázott kifejezést, hanem testet öltött 
érvet jelent. A szép szó nemcsak eszkö
zünk, hanem célunk is. Célunk az a tár
sadalmi és állami életforma, melyben a 
szép szó, a meggyőzés, az emberi érde
kek kölcsönös elismerése, megvitatása, 
az egymásrautaltság eszmélete érvénye
sül."

Az uj folyóiratok közül megsziinet a 
Tanú, mely körülményt szerkesztője, Né 
meth László 1936. végén jelentette olva
sótáborának. A magyar fiatalság szelle
mi közéletének ezen egyik legtehetsége
sebb tagja a lapot elejétől végéig maga 
irta. A tartalmas, harcos folyóirat írója 
nagy koncepciójú elgondolásainak, — 
(A Sziget-Magyarország, Uj-görögség) — 
propagálója bizonyára hiányozni fog kö
zönségének. A Tanúban megjelent ta-

F O O T B A L L .
A Füleki TC diviziós csapata váro

sunkban! A Törekvés vasárnap a Fü
leki TC nagyszerű diviziós csapata el
leni mérkőzéssel nyitja meg a tavaszi 
idényt. Igen nehéz a Törekvés helyzete, 
mert hiszen játékosai ezaikalommal el- 
sőizben lépnek porondra, a Ligába tö
rekvő FTC-vel szemben pedig ereje tel
jében is csak teljes erőbedobással tud
ná a helyét tisztességgel megállni. Bí
zunk azonban a csapatban, hogy ezen 
a „bemelegítő" mérkőzésen tanúbizony
ságát fogja szolgáltatni felkészültségé
nek és küzdőkészségének, ami serkentő
leg hatna városunk egész sporttársadal
mára. A mérkőzés d, u. fél 3 órakor 
kezdődik.

Az Apátfalusi SC elleni múlt vasár
napra hirdetett mérkőzését kénytelen 
volt a Törekvés a pálya használhatatlan 
volta miatt lefújni.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

N e o d e n d r in
és

o jtó v ia sz k
legolcsóbban beszerezhető a

BOKOR-drogőriában.

Tavaszi felöltők és ruhái
beszerzése eiőtt, saját érde
kében tekintse meg nagy 
választékáról és olcsó árai 

ról már közismert
férfi-, fiú- és gyermekruha-raktáram^it.

G Y U L A I
ruhaárúháza Rimaszombat M asaryk-ttfr.

Legm odernebb

F o g á sza ti m u n kád
Gömöri utca 16. sz.
4— az emeleten -4

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus.

Eladó h ál
elköltözés miatt, országút mentén 3 s/ zü- 
bás lakás, vízvezetékkel, villanyvilágítás
sal, melléképületekkel (mely esetlegfis- 
tállónak megfelel), nagy kerttel Loso)nci- 
ucca 31. sz. — Értekezni: ugyanitt.

Építési telkek eiadt|k.
A Malom-utcában építési 
telkek tetszés szerinti 
méretben k a p h a t ó k .

Érdeklődni lehet Kosko Lajo^j 
mészáros és hentes üzletében.

Elegáns és ízléses kosztümöket' 
és kabátokat készit \

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

Ahol csak női dolgok készülnek.
Bármilyen komplikált szabás is legyen.

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


