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Tenisz- és 
footbailcikkek,

turista-felszerelések,
fttrdStrikök

Kercsiknél.
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

A rim aszom bati járási m agyar közm űvelődési választm ány h ivata los közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK-TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

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

ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egy évre 43 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 3 korona.

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

Rimaszombati Hősök Albuma.Kéz kezet mos — 
a világpolitikában is.

Úgy látszik a Földközi tenger 
egyelőre nem kerül bele a világ- 
háborús összecsapások zónájába. 
Nem pedig azért, mert Olaszor
szág akkora erőnek bizonyult, hogy 
vele szemben még a félvilág ura, 
a hatalmas Anglia is meggondolja, 
hogy érdemes-e ezért a félvilágot 
fölborítani ?

Mert amit Mussolini két évtized 
alatt végzett Itália negyvenmilliós né
pével, az valóban kiemelte az olasz 
nemzetet arra a nívóra, ahonnan 
mint az egykori római impérium 
utódai tekinthetnek szét Európa déli 
partjain és az azokat mosó Föld
közi tengeren.

Az olasz nép olyan belső mun
kákat végzett, hogy azokat meg
csodálhatja Európa népe, amit pe
dig Abesszíniában hódított és Afri
ka északi partjain épített, azért 
méltán elismerés illeti a többi nem
zetek részéről.

Hiszen azért a mai arányokhoz 
mérten nem elég nagy Olaszország 
arra, hogy a félvilág urával: Ang
liával szembeszállhasson, de ereje 
és helyzete tudatában bátran és 
öntudatosan meg meri mondani, 
amit akar és meg meri mondani 
Angliának is.

Mert Anglia sokkal okosabb és 
a magas politika és diplomáciában 
sokkal jártasabb, minthogy hiába
való dolgokba beleugorjon. Angliá
nak már nincsen hóditanivalója, de 
arra van szüksége, hogy azt a so
kat, amit századokon át szerzett, 
meg tudja tartani és jól megszer
vezze saját jövője szempontjából.

Ezért Anglia nem akar Olasz
országgal összetűzni, mert tudja, 
érzi, hogy Olaszország nagy erő 
és kemény dió a Földközi tengeren. 
Angliának ugyan nagyobb a hajó
hada és ha akarná le tudná győzni 
Itáliát, de okosan nem akarja. Itá
liának nagy a tengeri ereje, de je
lenleg még nagyobb a légihadereje 
és avval igen erős csapásokat tud
na mérni Máltára és a többi angol 
bázisokra a Földközi tengeren.

Ezért békülékeny az okos angol 
politika Olaszországgal szemben.

Most még megteszi azt is, hogy 
talán félreáll Olaszország utjából 
és inkább arra készül, hogy Dél- 
afrika felé kerülve járjon Indiába 
hajóival. A Földközi tenger nagy 
részét átengedi Olaszországnak.

De azért Anglia megtartja Gib
raltárt és a Szuezi csatorna bejá
ratát Ciprus szigettel együtt. Így

A Pusztítás fúriáinak az embe
riségre szabadulásával megindult 
világháború szerencsétlen áldoza
tai, a legnehezebb, de egyben leg
szebb hazafiui kötelesség teljesíté
se közben elesett rimaszombati 
hősök emlékét megörökíteni hiva
tott szobormű előkészítő munkájá
val az alkotó Makovits Jenő festő
művész immár annyira haladt, hogy 
annak ez év őszén történő felállí
tását előreláthatólag mi sem aka
dályozza s ezt megelőzőleg az 
alapkőietételi ünnepség a jövő hó
napban — megfelelő ünnepélyes 
keretek között — valószínűleg meg 
is történik.

Elgondolásom szerint a szobor
mű tartozékát képező kőlapon az 
elesett hősök nevének megörökí
tése mellett emléküknek az utókor 
számára történő megőrzését főleg 
és különösen olyan album szol
gálná, amelyben lehetőleg benn
foglaltatnának az egyes rimaszom
bati hős egészen rövid, esetleg csak 
az életkorra, foglalkozásra, csapat
testre és elhalálozási időre vagy el
tűnésre vonatkozó életrajzi adatai s 
az album történeti hűséggel ismer
tetné Rimaszombatot a világháború 
éveiben, az itteni eseményeket, a hő
sök emlékműve létesítésének tör
ténetét, az ebben az irányban mun
kát vállalt nagybizottság névsorát, 
működését, a pályázat meghirdeté
sét, a zsűri döntését, a kivitelre el
fogadott módosított pályamunka s 
illetve a kivitelre került szobormű 
megfelelő illusztrálásával, stb.

A mindezt felölelő Rimaszombati 
Hősök Albumát megírni és össze-

aztán, ha rákerül a sor, majd be
zárhatja ellenségeit a Földközi ten
gerbe, de az Óceánon Anglia ma
rad az úr, hatalmas hajóhadával.

Légi haderejét pedig annyira fej
leszti, hogy saját szigetországát meg- 
védhesse minden támadás ellen.

Így fest a Földközi tenger de
rűsre hajló békéje, amelyen az 
olasz trikolor mutatja a római im
périum újra fejlődő hajnalhasadását.

Hogy azután ez az olasz haj
nal majd másokra is veti barátsá
gos sugarait, az természetes. Így 
a spanyol nemzeti kormány remé
nyeit is fokozza, amint azt már 
Európa elismeréséig fölemelte.

Tudják Ázsia keleti oldalán, a 
mikádó országában, hogy Európa 
nyugati részein mással vannak el
foglalva és nem érnek rá keletre 
fordítani szemeiket. Ezért ragadták 
meg ezt az alkalmas pillanatot ar-

állitani szándékozom úgy, hogy az 
az emlékmű leleplezésének idejére 
elkészüljön, a nagyközönség ren
delkezésére álljon, annak jövedelem- 
részével hozzájárulván igy a szo
bormű költségeihez.

Közelebb leközlöm a hősöknek 
az emléklapon helyet foglaló ne
veit, felkérvén ugyanakkor majd a 
hozzátartozókat a szükséges ada
tok szives közlésére, azoknak hoz
zám juttatására.

A Rimaszombati Hősök Albuma 
elhelyezést nyerne hivatalból egy- 
egy példányban a városnál, a me
gyei múzeumban, stb. s ezzel gon
doskodás történnék az emberileg 
legmegfelelőbb és lehető legtartó
sabb, időtálló, Írásos emlék-meg- 
örökitésről.

Amikor ehez a szép és nemes- 
célú munkához az erre illetékesek 
megértő támogatását kérem, egy
idejűleg el nem mulaszthatom köte- 
lességszerüleg hangsúlyozni a tel
jes emlékmű felállításának sziv- 
ügyes felkarolását minden neme
sen gondolkozó, lelkes embertest
vér részéről s azt az áldozatkész
séges újabb- és újabb adakozást, 
mely a még hiányzó összeg mi
előbbi előteremtéséhez s ezzel a 
szoborműnek az elfogadott módo
sított pályamunka szerinti hiány
talan kivitel mellett való felállítá
sához megkivántatik.

Minden adomány a Rimaszom
bati Banknál e célra nyitott folyó
számlára fizetendő be.

Az emlékmű az elesettek hősies
ségének hirdetése, nevüknek meg
örökítése mellett bizonyságtevője

ra, hogy a gyönge, de nagy kínai 
masszából újra jó darabokat leha- 
sitsanak. Az orosz belső állapotok 
is igen alkalmasak voltak erre a 
műveletre.

Ha Anglia feltételek mellett elis
meri az olasz hódításokat és meg- 
békiil a Földközi tengeren, az arra 
mutat, hogy másfelé tekint és ko
moly figyelmet akar másfelé fordí
tani. Talán éppen arra, hogy alkal
mas pillanatban beleszólhasson a 
távolkeleti osztozkodásba, amihez 
neki és Amerikának is bizonyára 
lesz még szava.

így mossa egyik kéz a másikat 
a nagy világpolitikában is és ha 
látszólag nincs is rája ok, a hát
térben mégis ott rejtőzik valami, 
ami magyarázatul szolgál úgy a 
tartózkodó békés állapotokra, mint 
a hatalmas erős beleszólásoknak is 
értelmet ad. —X—

lesz a kegyeletesszivű adakozók 
áldozatkészségének, nemes gondol
kozásának, a Rimaszombati Hősök 
Albuma pedig a hősök halálos 
példaadásának lerögzitőjeként meg
őrzi dicsőséges elmúlásukat, örök
ké élő emléküket s a vészes évek 
fölöttünk száguldásában átélt ese
ményeket időtlen-időkig.

M árkus László.

Városi közgyűlés.
Rimaszombat város képviselőtestülete 

szerdán, (aug. 11.) délután közgyűlést 
tartott, amelyen a szabadságon levő dr. 
Eszenyi Gyula városbiró helyett dr. 
Bartos Gyula első városbiróhelyettes 
elnökölt. A városatyák a vakációs han
gulatnak megfelelően igen kényelmesen 
gyűltek össze a csupán tizenhét napi
rendi pontból álló tárgysorozat megbe
szélésére s rövid félóra alatt végeztek 
is a programmal. Minden határozatot, 
még a névszerinti szavazással egybe- 
kötötteket is, egyhangúlag hozták meg, 
amire már nagyon régen nem volt pre
cedens a városi parlament történetében.

Első pontként Menyhárt Györgynek 
a város kötelékébe való felvételét tár
gyalták le kedvezően, majd Horváth 
Vilma, Sarinay György és Spitzstein Sa
lamonná illetőségi ügyeit intézték el 
ugyancsak kedvezően, azután Novák Jó
zsef teherautó és Fodor Gyula személy
autó taxi-koncesszióját véleményezték, 
megszavazva egyben Bokor Dezső bo- 
dega-tulajdonos fehérkávé árusítás iránti 
kérvényét is, majd Glück Dezső rész
letfizetési engedélyének egyhangú meg
szavazása után tudomásul vették a já
rási választmány jóváhagyó végzését 
Róthné-Czakó Margit ingatlaneladási és 
a polgári iskola vízvezetékének és csa
tornázásának építése ügyében.

Egyhangúlag tudomásul vette a köz
gyűlés a folyó évi közgyűlésnek az or
szágos választmány által történt jóvá
hagyását, hozzászólás nélkül tudomásul 
véve, hogy az országos hivatal a 440.110 
Kő. fedezetlen hiány pótlására 40.000 
Kő. azaz negyvenezer koronát engedé
lyezett a városnak az országos szaná
lási alapból s az ekként még fedezetlen 
hiányt jelentő 400.000 Kő. eltüntetése 
érdekében atyai tanácsokkal sietett a 
város segítségére, uj adók behozatalára, 
a régieknek felemelésére, szigorú taka
rékosság érvényesítésére és az elkerül
hető invesztíciók mellőzésére utasítva a 
várost. Az országos választmány hatá
rozata egyben a folyó évre megszabott 
pótadókulcs jóváhagyását is jelenti, amit 
hasonlóképen megjegyzés nélkül és egy
hangúlag vett tudomásul a közgyűlés, 
a kommunista és szoc.dem. párti város
atyák is, akik tudvalévőén nem szavaz
ták meg annak idején a költségvetést.

Az 1935. évi költségvetési hitelátruhá
zásoknak a járási választmány által 
történt jóváhagyásáról szóló végzés egy
hangú tudomásulvétele után névszerinti 
szavazással egyhangúlag megszavazta a 
közgyűlés az áll. polgári leányiskola, 
az állami magyar elemi fiú- és az áll. 
szlovák elemi iskolák, az állami magyar 
elemi leányiskola, az állami szlovák 
kisdedovóintézet, valamint a magyar és 
szlovák tannyelvű tanonciskolák 1938-as
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költségvetéseinek besorozását a város 
jövő évi főköltségvetésébe, majd egy
hangúlag december 31-ig meghosszab
bították a helybeli vadásztársulat aug. 
15-én lejáró szerződését az eredeti fel
tételek mellett.

Tóth Vilmos helyettes városi mérnök 
fizetését augusztus 1-től havi 1000 ko
ronára emelte a közgyűlés, Lóska Gyu- 
láné kártalanítási ügyében pedig név
szerinti szavazással egyhangúlag jóvá
hagyták a megkötött egyezséget.

A közgyűlés napirendjének letárgya- 
lása után Vozáry Samu a gazdasági bi
zottság , nevében interpellálta a város- 
birőt a legutóbbi faátvételi anomáliák 
ügyében. Az interpellációt kivizsgálás 
végett a tanács hatáskörébe utalták.

A közgyüiés befejeztével a tanácsta
gok tartottak sürgős természetű meg
beszélést dr. Bartos Gyula helyettes 
városbiró elnöklésével.

Nyárutón.
Irta : Fíilep Kálmánná.

A napokban valamiért kezembe vet
tem a naptárt, forgatom, a szemembe 
ötlik : augusztus ; nyárutó ! A lelkem 
mélyén egy pici szomorúsággal vettem 
róla tudomást. Kicsit szivén ütött a 
ráébredés : nyárutó ! Minden, minden 
igy elfut ami szép, kedves, ragyogó. 
Egy fűszál tovább él, mint az ember 
legszebb gondolata. Semmit sem lehet 
megrögziteni az életben. Minden rövid 
életű. A szépség, a boldogság a legmu- 
landóbb!

Nyárutó!? Önkéntelenül kitekintek a 
ragyogó verőfény aranyzuhatagába. El
mosolyodom, Nem, nem igaz. Mese az, 
hogy hervad a nyár. A nap tüzel, éget, 
perzsel. Hol van itt a hanyatlás, a her- 
vadás, a nyárutó?

Pár délután aztán figyelni kezdtem a 
napot. Kimentem a viz partjára, a me
zőre, a városkertbe és láttam, hogy 
minden a virágzásnak a tetőpontján él. 
Zöld, gyönyörű üdezöld a lombozat, 
bimbózik, virit mindenütt a nyár. Csak 
mikor a napfényt kezdtem tanulmá
nyozni, akkor vettem észre, hogy tény
leg igaza lesz a naptárnak, pár napja 
olyan lágyan, olyan kellemesen ér ben
nünket a nap sugara, mintha kormozott 
üvegen keresztül szűrődnék hozzánk. A 
nap elhullatta a legégetőbb aranykévéit. 
Az aratás elmúlt, vége felé jár a nyár!

A  konverzió.
I r ta : Nyíró József.

Még a jó pénzvilágban barátkoztunk 
össze Séra Dávid bátyámmal, aki nagy- 
oláhfalusi deszkás székely ember. Egy 
szekér félcolos deszkát alkudtam volt ki 
nála emberséges árban, hogy a vén ke
rítésen legalább a kutyalikakat kifoldjuk. 
Azóta mindig megkeres, ha erre jár és 
értelmesen eligazítjuk a világ baját. 
Annyira összemelegedtünk, hogy még 
Amálit, a kicsi leányát is elhozta hoz
zánk, hogy lásson világot. Én szoktam 
kiszámítani neki, hogy az interest jól 
vette-e a bank, s az én asztalomon 
szokta megszámolni a pénzét, hogy nem 
csalták-e meg a gyárban, hol a körút 
végén a megmaradt deszkát be szokta 
adni. Ősz végétől mihelyt az első hó le
esik, tavaszig a barátságunk szünetel, 
akkor ő az erdőn van, vágja a tőkét, 
gyűjti a fűrészhez, s tavaszi áradáskor 
munkába áll a fűrész. A medve még ki 
sem törülte a téli álmot a szeméből, 
mikor Séra Dávid már belefáradt a mun
kába.

Ezért lepett meg, hogy a napokban 
teljesen váratlanul és részegen csak be
állít Dávid bátyám.

— Hát maga hol jár, ahol még a ma
dár sem jár? — barátságoskodom, ahogy 
illik.

— Ne es kérdezze ! — aszongya le
vertem — Nekem ugyan bétette az ajtót 
Árgentó János.

— Ki?
— Árgentó János! Nem üsmeri?
— Üsmeri a fene! A ki az?
— Hát Árgentó János, ki elengedi az 

adósságokat.
— Árgetoianu, a miniszter?
— Tőlem lehet akármi, mert üngöm 

jól eligazított... De nem azért jöttem, 
hanem hát decka nem kéne-e?

— Hiszen kelleni kellene, de nincs 
pénz, Dávid bácsi!

— No, akkor megette a fene I Hiába

Fáj ez a búcsú a legmelegebb napok
tól. Az ezer bolondos játékkal teli 
nyártól, a fénytől, a pazar szinpompájá- 
tól a nyárnak.

Bizony múlik a nyár. A rózsagruppok 
roskadoznak ugyan még a teméntelen 
virág súlya alatt, de a nyár illatos kis 
hírnökei, a petúniák bágyadtan hajtják 
le tarka fejeiket. Mégis, mégis elmegy 
a nyár. Jönnek az' őszi rózsák, az ősz 
hideg, pompás szép virágai. Megnyílnak 
az iskolák s a sok táskás kis ember 
kacagva gázol bele a lehullott levél
tengerbe, ami ketté válik apró lábuk 
nyomán !

Lassan itt lesz az ősz. Fejünk fölött 
baljóslatuan úsznak az ezüstszélü, rózsa
színű fellegek, mint megannyi élet
gályák, amik hozzák az emberiségnek 
az uj sorsokat, a tévedéseket, a katasz
trófákat, az elvénhedt Európa újabb 
megrázkódtatását. Mert úgy látjuk, hogy 
Európa népei elvénhedtek. Képtelenek 
megújhodásra. Semmi erő bennük egy 
uj, boldog, egészséges élet megterem
téséhez. Csak kísérletezők a régi nyo
mokon, amik pedig látják, hogy hová 
vezették őket. Nem tud, nem mer sza
kítani a régi formákkal, törvényekkel, 
nem meri gyökerében átreformálni az 
egész elromlott, agyonkulturált, agyon- 
militarizált, boldogtalan életét. Gyönge 
életre hívni egy uj élet hajnalhasadását. 
Nem hiszi, nem meri vallani, hogy egy 
boldog, egészséges világ uralkodó csil
lagzata csak a nemes értelemben vett 
szociálizmus lehet! Mert azt jól tudjuk, 
hogy a sok társadalmi probléma mélyén, 
— amelyből naprói-napra több lesz, — 
ezeknek a kérdéseknek a mélyén min
dig valami igazságtalanság rejlik, ami
nek az orvoslása nélkül soha sem lesz 
megoldva a probléma. — A társadalmi 
problémák megoldásához nem csupán 
ész kell. Szeretettől, vallásosságtól kell 
átitatva lenni az értelemnek, hogy meg
értse és enyhítse az emberi nyomort és 
szenvedést. Ezeknek a bajoknak az or
voslása nélkül nincs igaz szocializmus. 
Csak jelszavak és frázisok propagan
dája. Szeretnénk már egyszer a tettek 
propagandáját élni. Hogy teljesedésbe 
futna az a sok szép álom és Ígéret, 
amiket ezek a szép frázisok előlegeznek 
a boldogtalan emberiségnek.

Ma még a sok életgondnak dacára: 
itt a szép nyár. Az életnek legalább

színlelt nyugalma, talmi boldogsága. De 
mit ér minden biztonság és nyugalom, 
hogyha egy diplomatának a kardja vé
gig vághat a legszentebb eszméinken, 
s egy akarom szava vérbe, könnybe 
fojthatja ismét ezt a nyomorúságában 
is szép világot. Mit ér minden okosság, 
ragyogó szép eszme, mit ér a nemes 
értelemben vett szocializmus, de mit ér 
a sziveink minden melege is, hogyha 
semmi, de semmi sem tudja megterem
teni a harmóniát a világok felett!? 
Hogyha soha, de soha nem fogja egy
mást szeretni az ember. S egymással 
békében élni nem tud soha!

Túl a tudomány, az ész hideg vilá
gán túl lennie kell egy sugaras csillag
nak, amelyik csillag mutatja nekünk 
az utat, amelyen haladnunk kell, ha 
nemcsak tudni, de élni is akarunk ezen 
pompás kis sártekén. Ezt a csillagot: 
a szeretet, a sz ív  csillagát, nem szabad 
elhomályosítani a gépek füstjének, s a 
napi küzdelmek által fölvert szürke 
pornak. Ennek a csillagnak ragyogni 
kell fölötted, mint őrangyal a lehulló 
éjszakában. Ezt a csillagot, a szivedet 
el ne add semmi pénzért, semmi ra
gyogásért a világon, mert ebben van 
hited, reményed, minden boldogságod. 
Ebben van minden örömöd. Csak az a 
tiéd, amit a szivedben birsz !

Nyárutó. Az emberek haza térnek a 
szabadságukról. Kezdetét veszi a mun
ka uj pihent idegekkel. Az emberek tár
saságokba verődnek. Kezdődnek a mű
kedvelői előadások, irodalmi esték, fel
olvasások stb. Kigyúlnak a társadalmi 
életünk apró kis fényszórói. Jön az őszi 
szini szezon az uj direktorral. Bizonyá
ra egy uj, pazar műsorral.

Megnyílt a mozgó-szinház kapuja. Az 
igyekvő tulajdonos egy komoly szép 
darabbal nyitott. Egy bájos mozaikja a 
Napleon életének. Pompás, pazar szép 
darab volt pláne a Paula Wesseiy ér
tékes, komoly, szép egyéniségével elő
adva. Felejthetetlen kedves pillanat volt: 
a német filmben egyszer csak felcsen
dül a magyar dal: Hullámzó Balaton 
tetején és egy régi ropogós csárdás. 
Nagyon kedves volt. A következő mű
soron levő darabok is egytől-egyig ér
tékes, uj alkotásai a film-művészetnek.

jártam !... Ha legalább ötszáz lejt haza 
nem viszek, fel es akaszthatom maga
mat. Az asszony tűzre tesz!

— De hát legalább mondja el mi 
a ba j!

Oda se figyel az én emberem, csak 
fő a feje.

Hijnye az ántiját! Igazán nincs sem
mi pénze?

— Az újságok nem eresztenek! — 
mondom én is őszintén.

— A tűz perzselje meg azokat es ! — 
érez velem. — Pedig milyen jól kifun- 
dáltam ! A tekéntetes úr adna nekem öt
száz lejt, s én deckában letörleszteném 
a nyáron. Akárhányszor erre járok, egy- 
egy tőkét letennék az udvaron, az asz- 
szony meg se tudná. Párját öt lejvei ol
csóbban számítanám, mint másnak. A 
félcolost még hattal es...

— Abbiza elég kár, hogy el kell sza- 
lasztanom ezt a jó boltot, de ha nincs...

— S ha jó kamatot adnék reá, akkor 
sincs ?

— A ponciusát kiednek ! — háboro
dom fel. — Kinek néz maga engem !

— Egészen elment az eszöm ! — ke
seredik el a sértés miatt.

— Csúful meg lehet szorulva, — mu
tatom legalább a részvétet.

— Én meg, mint a recsönyédi kutya 
a búgján... Silyedjen a „Móric hídja".

A „Móric hídja" látogatott fogadó 
Homoródon felül egy négyéves kereszt- 
utnál.

— Az ugyanbiza magának mit vétett? 
— érdeklődöm.

— Az eleget. Ott ivám el az esszes 
pénzemet, amit adóba kellett volna, hogy 
vigyek.

— A hogy történt?
— Hogy történt? — bosszankodik az 

értelmetlenségem miatt. — ügy, hogy 
ha az ember bolond, akkor bolond!... 
Haj, ha én még egyszer azt a kamatel- 
lenös embert a kezembe foghatnám !

— Hát az hogy néz ki?
— Afféle nadrágos tekergő! Ahogy

melegednénk a korcsmában, egyszer csak 
odalép az asztalhoz, s azt mondja : „No 
iszogatnak, iszogatnak ?“ — „Nem, mert 
bialbornyut őtöztetünk" — feleltem neki. 
„Maguknak könnyű" — mondja rá — 
„mert maguknak elengedik az adósságu
kat. Jön a konverzió."

— Rég zúgassák ! — bizonyítja egy 
hévizi ember is.

— Itt az újság, ha nem hiszik. A ka
mara, az ország háza meg es szavazta 
Argetoianut, aki az egészet javasolta. 
Egy pohár bort ihatnánk az ő tisztelet- 
tyire is.

— Éjjön Árgentó János ! — kapja fel 
a poharat a hévizi ember.

— Éjjön! — zúgja rá a többi is.
— Emmá jó h ír! — üsmerem el ma

gam es. — Éppen a Tolvajostetőig fut 
ürömiben az asszony, ha megmondom 
neki... így kezdődött... Osztán a kicsi 
a sokat kívánja... Hiszen tudja azt már 
maga is — bizalmaskodik.

— Értem már ! — bólogatok a fe
jemmel. — De ötszáz lejt még sem iha
tott el.

A székelynek még kissé ködös az 
emlékezőtehetsége. Egészen felújul erre 
az ötletre.

— Kutya legyek, ha nincs igaza ! De 
akkor hol a pénz?

— Gondolkodjék egy kicsit!
Zordonan töpreng és hangosan szá-

mitgatja.
— A bor, amit fizettem, volt tíz liter, 

az kétszázhúsz. A cigánynak adtam...
— Hát cigány is volt? — vetettem 

közbe.
Lenézőleg felel.
— Anélkül nem ér semmit az egész.
— F.z igaz.
A székely újra visszaesik a számí

tásba.
— A borért mennyit mondtam vala?
— Kétszázhuszat!
— A cigány kapott... Most már azt 

nem tudom, hogy a cigánynak adtam-e 
a száz lejt, vagy a kisasszonynak.

H ÍR E K
Éjjeli zene a Gortva hiújánál.
A „Kis Kálmán“ esküvői képét néze

getem a „Délibábu-ban. Kedves csoport
kép. Nagyestélyis, frakkos, elegáns nász
nép. Magyari Imre, a magyar nótafejede
lem jellegzetes arca a jótápláltság kerek- 
dedségével mosolyog ki a násztársaság
ból. Mellette a másik tanú, a magyar ci
gányprímások között nemkevésbbé híres 
Bura Sándor. Előttük az „Öreg Kálmán“, 
a nászapa boldogságával szinte kiágas
kodik a népes csoportból. Hosszan el né
zem a képet, melynek alakjai, a szépsé
ges, égöszemü lányok és asszonyok s a 
már nem is egészen barnaképü, de fe
ketehajú, tüzesiekintetű férfiak egytöl- 
egyig mindannyian cigányok. Fáraó ked
ves ivadékai. A muzsika szerelmesei. A 
nóta, sok szép bút oszlató, lelket vidító, 
szivet kacagtató s ha kell meg is rikató 
vagy éppen lelkesítő, gyönyörűséges ma
gyarnóta mesterei a magyar úrhoz hoz- 
zánőtl, azzal jó és balsorsban együtt élt, 
együtt vigadt, avagy búsult, kedves ci
gányok, akik az úri allűröket elsajátítva, 
egyikök-másikuk igazi granszenyörséggel 
élte és éli az életet.

Chimay hercegnő és Rigó Jancsi nagy
szerelme jut eszembe, a kilencvenes évek 
derekáról. Erről beszélt akkor az egész 
világ s az összes sajtóorgánumok hasáb
számra foglalkoztak a karjukba egymás 
nevét tetoviroztató „Clár“ és „Jancsi“ 
szerelmes történetével, melyben annyi ro
mantika viliózott.

A realizmus száraz korában jólesik 
rágondolni a lelkek vásznára szépségeket 
festő idealizmusra s azokra a romantikus 
képekre, melyek még ott színesednek az 
idealisták érzésvilágában.

A cigány-romantika és gavalléria, lám, 
ugyancsak nem veszett még ki.

Ennek bizonyítója és megerösitöje az 
az eset is, mely a legutóbbi feledi vásár 
éjszakáján történt.

A repülő-tempóban fejlöáő gömöri köz
ségből eleganciájával szinte kirívó egyet
len kávéházban cigánybanda muzsikál. A 
villanyfényben pompázó kávéházba benyit 
egy jóképű cigánylegény, a banáa prímá
sához lép és szól:

— Elgyönne-e éccakai muzsikára, prí
más ur, a bandával?

— Jópézér mér ne! Oszt hova ?
— Há csak ide, a Gortva higyához.

— Annak is adott?
— Segítettem azon el... Elpanaszolta, 

hogy árva gyermekei vannak, s az sincs, 
amibe öltöztesse... De akárki, jó torkú 
fehérnép volt... S ahogy az énekölt!

— Még énekelt is ?
— Igön, de csak a verekedés előtt.
— Csak nem verekedtek ?
—■ Mi nem, de a kamatellenös nem 

fért a bőriben.
— Az Istenért, tán nem csináltak va

lami nagy bajt!
— Kiméletösen bántunk véle, — nyug

tat meg a deszkás ember. — Éppen 
csak megkeféltük.

— Rosszul tették.
— Akár tettük, akár nem, de már 

megtettük... Az elején nem volt vele 
semmi baj. Egy kicsit akkor es sokat 
szavalta, hogy „így székej testvéreim, 
úgy székej testvéreim", de ezt elnéztük 
neki. Éjfél felé azonban már gyengén 
tudott magyarul. Erre el kezdi szidni a 
kormányt. Még ettől es maradhatott 
volna. Hanem osztán mikor elkezdte ne
künk mondogatni, hogy igy büdös pa
rasztok, úgy parasztok, hát biz én orr- 
batörültem... Arra a fehérnép es el lett 
vele, s mi békében megbeszéltük a kon
verziót.

Mindjárt készülődik is. Eszébe jut, 
hogy megpróbálkozik az ötszáz lej erá- 
nyában a felsőkárosi papnál is, aki „jó 
embere"... ha már én nem tudok segí
teni rajta.

Még ő vigasztal, mikor kezet ád.
— Valahogy lesz, n o !
— Máskor vigyázzon a konverziós 

vacsorákra — figyelmeztetem.
Ezzel neki is meghoztam a kedvét. 

Drágán mosolyogva lépik fel a ferhécre 
s búvik be a kóder alá. Onnan hajlik 
ki és örvendezve kiáltja vissza nekem:

— Megvan a száz lej! Ezt az istrán
got vettem vele a gyeplőszárak helyett, 
amiket az éccaka elloptak. Hogy a kör
me szakadjon le, aki kezet tett reá !
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— Messze van a.
— Autón viszem a bandát.
Negyven koronában megegyeznek, gép

kocsira cihelödik a banda és a szerelmes 
cigányiegénnyel a pár kilométer távol 
ságra eső kőhidhoz mennek, hol a ka
nyargó Gortva pariján elterülő cigánytá
bor egyik sátorához lopakodva, felhang
zik a szordinós húrokon a „Csak egy 
kislány van a világon“ örökszép meló
diája : a szerelmesszivü, gavallér cigány
legény éjjeli zenét adott szerelme les ró
zsájának, akivel harmadnapra életpáros 
szövetségre is lépett a nagy Alkotó csil
lagpettyes ege alatt, rigófüttyös, kakufü- 
illatos, gilicebugásos zölderdö alján.

Kedves ez a romantikus történet, mely
nek hősei az anyagias mában is idealista 
voltukat, ősi eredetiségüket és hagyomá
nyaikat hűen megőrző, egyszerű, de ro
konszenves cigányok.

Kitüntetés. I. B o r i s  bolgár király 
Bachnyák Béla sumjáci állami erdő- 
főmérnöknek a bolgár királyi polgári ér
demrend tisztikeresztjét adományozta.

Hírek az egyházmegyéből, Dr. Wahl- 
ner Béla prelátus-kanonok, rozsnyói 
szemináriumi tanár 40 évi teológiai elő
adói munkásság után ezen tisztségéről 
lemondott. Lipták Antal káplán Nagy- 
szuháról Gácsra, Deméuy József Gács- 
ról Nagyszuhára, Szvorad Pál Jekelfal- 
váról Seregre, Russ Péter Merényből 
Jolsvára helyeztettek, át.

Uj ipartársulati titkár. A rimaszom
bati járási ipartársulat titkárává Kolben- 
heyer Pál jogszigorió választatott meg.

Az ipartársulat választmánya a 
múlt szombaton tartott ülésén intézte 
el esedékes folyó- és adminisztrációs 
ügyeit, Valaszkay Rezső elnök vezetése 
mellett, s ugyanakkor a járási ipartár
sulat pénztárnokául Vondra Jánost vá
lasztották meg.

Halálozások. Dr. Pazár László, a csizi 
jód-bróm fürdő messze vidéken ismert, 
keresett főorvosa életének 60 ik évében 
folyó hó 7-én este szivszélhüdés követ
keztében hirtelen elhalálozott. A meg
boldogult a régi gömöri úri társadal
omnak vigkedélyü, végtelenül rokon
szenves, kedvelt és kedves, közbecsült 
tagja volt, aki az élet megpróbáltatásait 
is türelmes könnyedséggel, férfiasán vi
selte. Váratlan hirtelenséggel jött halá
lának hire megdöbbentően hatott váro
sunkban is, annál is inkább, mert pár 
nappal megelőzőleg még friss, jó egész
ségben itt láttuk őt. Elmúlása széles 
körben kelt őszinte részvétet árván 
hagyott, szárnyra-eresztetlenül maradt 
gyermekei : Pazár Marianne, Margit és 
László iránt és ez a részvét mindenben 
méltóképpen nyilvánult meg folyó hó 
9 én Csízben végbement temetésén. A 
haláleset gyermekein kívül kiterjedt ro
konságot borított gyászba.

Szunyái János kisgazda, munkás éle
tének 59-ik évében folyó hó 9-én Rima- 
tamásfalán váratlan hirtelenséggel meg
halt. A napi munkáját végző, szorgal
mas gazdaember halálát szivszélhüdés 
okozta. — A városunkban is jólismert, 
egész életét szeretteinek szentelt kisgaz
da holttestét nagy részvét mellett folyó 
hó 11-én temették. Halálát özvegyén 
szül. Hruska Márián kivül gyermekei: 
Szunyái Mária férj. Gábor Pálné, Szu
nyái János, László, unokái, testvérei s 
nagyszámú rokonsága gyászolják.

Kresnye József 83 éves korában folyó 
hó 3-án Rimaszombatban elhalálozott. 
A munkás élet után örök pihenőre tért 
aggember halálát gyermekei, unokái és 
rokonai fájlalják.

Szlopovszky Károly hizsnyóvízi ág. 
hitv. ev. lelkész, a gömöri ág. ev. egy
házmegye alesperese, 63 é_ves korában 
Hizsnyóvizen elhunyt. Az Úr szőlőjében 
hosszú időn át hűséggel dolgozó lelki- 
pásztort nagy részvét mellett temették.

Kultúrházat épit a helybeli izr. hit
község. A helybeli izraelita hitközség 
vasárnap rendkívüli közgyűlést tartott 
Szalvendy Gyula hitközségi elnök elnök
lete alatt, amelyen a tárgysorozat egyet
len pontját, a kulturház felépítésének 
ügyét tárgyalták le. Nagy többséggel 
elhatározták, hogy 200.000 Ké. költség- 
előirányzattal — ha csak lehetséges —

még ez évben hozzákezdenek a kultur
ház felépítéséhez a Losonci-utcai fron
ton. Egyben megbízták az elnökséget, 
egy 200 000 koronás törlesztéses kölcsön 
megszerzésével.

Egy est a csodák birodalmából.
Tedy mester, a közismert szalonművész, 
a napokban tartja városunkban nívós 
előadását. Az általa bemutatott produk
ció nem szemfényvesztés, hanem ügyes
ség, művészet, amely bámulatba ejti a 
nézőt, amiről mindenki személyesen 
megyőződhet.

Kirándulás a domicai csepkőbar- 
langhoz. A rimaszombati iparoskör f. 
hó 22 én (vasárnap) a domicai csepp
kőbarlanghoz tanulmányi kirándulást 
rendez, feltéve ha 30 jelentkező lesz. 
Utiköliség autóbuszon oda és vissza, 
barlangi kedvezményes beléptidijjal ösz- 
szesen 27 korona. — A barlang meg
tekintése után a hosszuszói erdőbe ki
rándulást rendeznek. Egész napi élelmi
szert mindenki hozzon magával. — Je
lentkezni lehet augusztus 20-áig Keresik 
László és Pecsők Lajos üzletében, vagy 
pedig Szőllősy István titkárnál.

Súlyos autógázolás. Folyó hó 9 én 
éjjel két órakor Berzéte községen ment 
keresztül Dr. Luzsica Etel tornaijai la
kosnő S. 48517. számú személyautója, 
amelyet Matus Géza rozsnyói illetőségű 
soffőr vezetett. Az éj sötétjében nem 
vette észre az autó soffőrje az ország
úton haladó négy lovat, amelyet egy 
ismeretlen 17 év körüli fiú hajtott. Az 
autó keresztül gázolt a fiun és a lova
kon. A fiú igen súlyosan sebesült meg 
a fején és eszméletlenül terült el az út 
porában. Azonnal a rozsnyói kórházba 
szállították, ahol nem nyerte vissza esz
méletét, kihallgatni és kilétét megálla
pítani mindeddig nem lehetett. A sze
rencsétlen fiú mellett feküdt elpusz
tulva az egyik ló, valószínűleg ezen 
lovagolt, mig két ló súlyosan sebesül
ten a földön fetrengett. A negyedik ló
nak csudálatosképen semmi baja sem 
történt. Az autó a karambol következ
teben nekiment az utszéli telefonoszlop
nak és összetörött. A soffőrnek semmi 
baja sem történt. A csendőrség a vizs
gálatot megindította.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR ! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a  LITERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Műkedvelők előadása Tamásfalván.
A Rimatamásfalvai Olvasóegylet hagyo
mányos nyári mulatságát vasárnap este 
általános erkölcsi és anyagi siker mel
lett, nagyszámú közönség jelenlétében 
rendezte meg az egyleti ház ünnepi disz- 
be öltöztetett udvarán, amely alkalom
mal az olvasóegylet derék műkedvelő
gárdája Grün Müller Antal ügyes és 
szakavatott betanításában és rendezésé
ben Gerő Károly: „Kis madaram" cimü 
eredeti népszínművét mutatta be. A ré
szint kipróbált erőkből, részint azonban 
újoncokból összeállított gárda zökkenés 
nélkül, teljes illúziót nyújtva oldotta meg 
a szerepnyujtotta legnehezebb feladato
kat is, játékával mindvégig lekötve a ha
talmas nézőteret betöltő nagyszámú kö
zönséget, amely a tapsokkal nem fukar
kodva, sűrűn adott kifejezést tetszésének 
és elismerésének. A házasulási bonyo
dalmakkal fűszerezett, hangulatos ma
gyar népszínmű a pletyka és intrika há
lójába keveredett két fiatal pár elszánt 
harcát rajzolja, akik hol tragikus, hol 
komikus helyzeteket teremtve küzdenek 
szivük szerelméért két és fél felvonáson 
át, mig végül is az igazságosztó finálé
ban mindegyikük párjára talál. Szamaj- 
dák Joli, a tamásfalai műkedvelő gárda 
sok sikert aratott primadonnája játszotta 
a címszerepet, a jószivü, dolgos és a 
boldogságot idehaza kereső falusi lány 
rokonszenves szerepét, mig Stancit, a 
riválist, a faluból nagyvárosba gravitáló, 
nagyzási hóbortban szenvedő, talaját ve
szített, már sem a faluhoz, de még 
a városhoz sem tartozó parasztleány sze
repét Misove Manci alakította igen ügye
sen. A két leány kezeiért versengő fia
talemberek érdekes tipusait Szunyái 
Barna, Pavella András és Tóth József 
karakterizálták, mig az intrikát irányitó 
és keverő gárda sok derültséget okozó 
tagjai Delics Boriska, Pavella Manyu és 
a rokonszenves Szabó Márton voltak, az 
epizód-figurák közül pedig Habán Lajos

az asztalosinas, Szkubik Juliska, vala
mint a két kárbecslő : Szunyái János és 
Habán Pál, továbbá Pergyik István tűn
tek ki, a legények, leányok és a cigá
nyok csoportjában pedig Szamajdák 
Gyula, Pavella H. Gyula, Földi János, 
Paczek Pál, Kálmán Puro, Jankovics Icu- 
ka, Pavella Piroska, Jankovics András ér
demelnek külön emlitést. Szamajdák Joli, 
Tóth József és Pavella András hangu
latos és kedves énekszámaikkal többiz- 
ben nyiltszini tapsokat arattak s ugyan
csak nagy siker részese volt a Kiffly 
Adolárt megszemélyesítő Habán Pál is, 
akinek humoros énekszámait meg is uj- 
ráztatta a közönség. A szereplőket elő
adás végeztével lelkes ünneplésben ré
szesítette a publikum, a figyelmes ren
dezőség pedig virágcsokrok valóságos 
garmadájával árasztotta el őket, igy ad
va kifejezést hálájának és elismerésének. 
A minden tekintetben jól sikerült elő
adást reggelig tartó táncmulatság fejezte 
be. — A tiszta jövedelmet az egylet 
könyvtár alapja javára fordították.

Az uj kéményseprési díjszabás. A
tartományi hivatal által 1936. julius hó 
31-én életbe léptetett kéményseprési 
rendelet ellen a kéményseprő mesterek 
felebbezést nyújtottak be. Ezen feleb- 
bezésnek a miniszter részben helytadott 
és a díjszabást emelte. A részletezésre 
alkalmilag visszatérünk, ezúttal csak a 
következő változást emeljük k i : A föld
szinti kémény söprése 1 Ke helyett 110 
Ké lesz ; minden emelet 40 fillér helyett 
55 fillér lesz. Pék, hentes stb. földszinti 
kémény 1'50 helyett 1 ‘80 Ké. Központi 
fűtés 3 Ke. helyett 7 Ké, emeleti 3'50 
Ké-val több. — A seprési dijak besze
dése utólagosan, negyedévi részletekben 
fog történni, a dijak a háztulajdonost 
terhelik. A kéményseprésre vonatkozó 
többi szabályrendelet érintetlen marad.

Látta- e már Rimaszombatban 
a múzemot?

Okvetlen nézze meg Szlovenszkó-szerte 
híres gyűjteményeit!

NYITVA : hétköznapokon 9—12-ig 
és 2—4-ig, vasárnap csak 9 -12-ig.

Belépődíj 1 Kő.
Földi eper termelése nyújtja a leg

nagyobb örömet. A most elültetett pa
lánta a jövő tavasztól kezdve 3 évig 
fenséges gyümölcsöt terem. A talajt két 
ásónyomnyira kell felásni és a jól meg
trágyázott földbe 50 cm. távolságra ül
tetjük egymástól az eperpalántákat. — 
Éhez csak átültetéssel már kifejlett gyö- 
kérzetü példányokat használjunk, mert 
ezek biztosítják a gyors és bő termést. 
Szép palánták kaphatók Fényes Sándor
nál Rimaszombat, Forgách-utca 23.

Agyonsujtotta a villám. A Sajóvöl- 
gyön az e hét elején végigvonuló vihar 
során Hanva község határában a mezőn 
dolgozó munkások közé lecsapott vil
lám Csörnök Zoltánná hanvai földmi- 
vesnőt agyonsujtotta. Vármegyénkben 
ezévben szinte tragikus módon fölsza
porodott a halálos villámcsapások száma.

A Rim aszombati Bank, előbb Rimaszom
bati T akarékpénztár, várm egyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kam ato
zásra  fogad el és azokból visszafizetéseket 
m indenkor azonnal teljesít.

A magyar hősi halottak hozzátar
tozóinak figyelmébe. Az Osztrák Fe
kete Kereszt hadisirgondozó egylet, 
amelynek fővédnöke Ausztria szövetségi 
elnöke, felhívja a magyar közönség fi
gyelmét az egylet kegyeletes tevékeny
ségére. Készséggel áll rendelkezésére a 
magyar hősi halottak mindazon hozzá
tartozóinak, akiknek hősi halottjaik bár
hol, bármelyik volt hadszíntéren fekvő 
sírjaira vonatkozólag különleges óhajaik 
volnának. Ilyenek : a sir állapotáról fel
világosítás, a sir megkoszorúzása, díszí
tése, síremlékek felállítása vagy kijaví
tása, fényképfelvételek, sirlátogatás, a 
hősi halott exhumálása, hazaszállítása, 
stb. Az egylet cime: Österreichisches 
Schwarzes Kreuz, Wien, I. Herrengasse 21.

Elttélt vadorzók. A rimaszombati ke
rületi bíróság büntető-tanácsa most Ítél
kezett Korno Pál, Korno Dániel, Zibrin 
Pál és Novák János rimalehotai lakosok 
felett, akiket vadorzás miatt fejenként 
két-két havi fogházbüntetéssel sújtottak.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton, vasárnap és hétfőn, augusztus
14-15-16-án magyarul beszélő film, amely 

nevető orkánt idéz elő :
Édes mostoha

Pécsi G Tasnády M., Gőzön Gyula, Va- 
szary, Erdélyi Mici, Dajbukát Ilona.

Szerdán, augusztus 18-án szenzációs ame
rikai háborús film :

Szudáni őrjárat
Csütörtökön, augusztus 19-én amerikai 

film, Ch. Dickens regénye :
Copperfield Dávid

F. Bartholomew, Barrymore, M. 0 . Sullivan.

Halálozás. Dobránszky Béla oki. tánc- 
tanitó, ki előbb atyjával, néhai Dob
ránszky János rimaszombati tánctanitó- 
val, majd önállóan egész generációkat 
nevelt föl Terpsychore művészetének 
elsajátításában, folyó hó 10-én Rozsnyón 
hosszas betegeskedés után 51 éves ko
rában elhalt. — A táncoktatásban szép 
eredményeket produkált tánctanitó holt
testét őszinte részvétmegnyilvánulás mel
lett folyó hó 12-én temették. Halálával 
Dobránszky Imre, János, István, Juliska, 
Erzsébet férj. Hindulák Lajosné szere
tett testvérüket vesztették el.

Padi Lajosné szül. Zathureczky Irma, 
néhai Paál Lajos közigazgatási tisztvi
selő volt özvegye 63 éves korában Sas
halmon f. hó 11-én meghalt. Halálát 
gyermekei, unokái s széleskörű rokon
sága gyászolja.

Ingyenes vizűm a prágai mintavá
sárra. A szeptember 3 tói szept. 12-ig 
tartó prágai őszi mintavásárra utazók 
augusztus 24 tői szeptember hó 22-ig 
vizumilleték fizetése nélkül léphetik 
át a csehszlovák határt azokból az 
államokból, amelyekkel szemben fennáll 
a vízumkényszer. Az utazóknak a ha
táron a mintavásár külföldi igazolványá
val kell magukat igazolniok, amelyet 
valamely csehszlovák külképviseleti ha
tóság pecséttel látott el. Útlevél szük
séges.

Autó és kerékpár karambolja. F.
hó 8-án, délelőtt fél 10 órakor Keresz
tár és Pincz nógrádmegyei községek kö
zött elterülő országúton súlyosabb ter
mészetű karambol történt. A losonci 
Krausz és Minkusz cég S. 37.549 számú 
Tatra kocsija igyekezett haza felé, me
lyet Pifka János soffőr vezetett, aki mel
lett ült Szlabej Sámuel nevű soffőr ba
rátja. Az autó rendesen, az előirt útvo
nalon haladt, amikor szembejött velük 
Donkó Miklós bolyki lakos biciklijén. 
Amikor már alig voltak egymástól né
hány méternyire, Donkó pipája leesett, 
mire a biciklista hátra nézve erősen fé
kezni kezdett és a gépét jobbra fordítva, 
egyenesen neki ment a robogó autónak. 
Az autó vezetője látva a veszélyt, gépjét 
az ut mentén lévő két méteres mély 
sáncba vezette s mintegy 40 méteres 
kerülővel ismét felvezette gépjét az or
szágúira. Azonban igy sem kerülhette 
azt el, hogy a biciklistát az autó le ne 
üsse, akinek — lerepülve biciklijéről — 
orrán-szájján jött a vér és jobb arcrésze 
is fölhasadt, biciklije pedig teljesen ösz- 
szetörött. Az autó is megrongálódott, 
üvegei betörtek, de a két soffőrnek sem
mi baja sem történt. A két soffőr a sú
lyosan sebesült biciklistát azonnal fel
vett az autójára és bevitte a losonci 
kórházba. A vizsgálat megindult.

Öngyilkos harangozó. A feledi róm. 
kát. egyházközség harangozója, Berki 
Gusztáv, folyó hó 9-én,-reggel 8 óra 
körül lakásának mestergerendájára fel
akasztotta magát s mire rátaláltak már 
halott volt. A gyorsan előhivatott orvos 
is már csak a korábban bekövetkezett 
halált konstatálhatta. Tettének oka is
meretlen.

Betörés Gesztetén. Folyó hó 9-én 
éjjel ismeretlen tettesek az ablakon ke
resztül betörtek Kocsis József gesztetei 
róm. kát. igazgató-tanitó éléskamrájába, 
ahonnan nagyobb mennyiségű élelmi
szereket loptak el. A csendőrség megindí
totta a nyomozást a tettesek kézrekeri- 
tésére.

Készüljünk a Rimaszombati Önkéntes Tűzoltó Egyesület f. évi szeptember
12-én tartandó 10 éves jubileumi ünnepségére.
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Elvesztette a hivatalos pénzt. Ing. 
Lupáé Emil földmérői tanácsos, a hely
beli földmérő hivatal elnöke a napokban 
9000 Ki hivatalos pénzt helyezett el 
kabátja zsebében azzal, hogy a fenti 
összeget a hivatal vidéken dolgozó mér
nökei között fogja fizetés címén szét
osztani. A pénz eddig még ki nem de
rített módon a borítékkal együtt eltűnt 
zsebéből. A károsult vezető tisztviselő 
azonnal jelentette az esetet a helybeli 
államrendőrségen s egyúttal a becsüle
tes megtaláló részére 2000 Ki jutalmat 
tűzött ki.

Elgázolt asszony. F. hó 6-án d. u. 
Kövi községbe érkezett haza motorbicik
lijén Homola Gyula ev. lelkész, a kövii 
evang. egyház lelkésze, amikor a falun 
keresztül menve, eddig még ki nem 
deritett okok folytán elgázolta az utón 
nyugodtan haladó Árpád Margit nevű 
falubeli asszonyt. A szerencsétlen asz- 
szonynak a motorbicikli lábát törte s 
azonkívül súlyos belső sérüléseket is 
szenvedett. Azonnal beszállították a rozs- 
nyői kórházba. A csendőrség megindí
totta a vizsgálatot.

Betörés. Folyó hó 7-én, este 8 órakor 
ismeretlen tettesek az előszoba betört 
ablakán keresztül behatoltak Tomasik 
Dezső Rimapart-uccai lakásába, ahon
nan állítólag 6000 Ke készpénzt loptak 
el. A helybeli rendőrség szigorú nyo
mozást vezetett be, melynek fejleményei 
szenzációs befejezést Ígérnek, amelyről 
azonban a nyomozás érdekében egyelőre 
nem közölhetünk adatokat.

Már a gázálarc sem segít. Egy fia
tal amerikai kémikus, J. L. Prenn, uj 
mérgesgázt talált fel, melynek hatása 
messze túlhaladja minden eddig ismert 
gáz hatását és amely ellen a használat
ban lévő gázálarcok nem segítenek. A 
fiatal diák szigorúan eltitkolja a gáz 
összetételét, csupán annyit árul el, hogy 
mustárgáz és foszgén is van benne. A 
feltaláló egyébként az amerikai hadse
reg tisztjelöltje.

Mióta van betegség a földön ?
Hozzávetőlegesen sem tudjuk megál

lapítani földünk korát. De ha feltételez
zük, hogy a múlt végtelenjében működő 
földtani (geológiai) erők csak nagyjából 
is hasonlóan működtek, mint ma, — 
úgy a föld szilárd kérgének kőzetréte
gein felismerhetjük, hogy mily sorrend
ben keletkeztek.

Földünk magvát izzó gömbnek fogva 
fel, az ezt burkoló legbelső szilárd kő
zetréteg a föld őskorának jellegzője. Áz 
évmilliók útvesztőjében ezen alapréteg
re rakódtak azután körül a többi kor
szakok jellegzetes kőzetrétegei, melyek 
körkörösen fedik egymást, — akárcsak 
a harántul átszelt vöröshagyma cikkei.

Ezen kőzeírétegek feltárására nem 
kell okvetlenül a föld méhébe leszál- 
lanunk. Az örökösen működő vulkáni
kus erők, a hegységek kiboltositásával 
gondoskodtak róla, hogy a rétegekhez 
könnyen hozzáférhessünk s rajtuk az 
élet nyomai, lenyomatai, kövületei szem
pontjából kutatásokat végezhessünk.

A legbelső, jórészt gránitkőzetek al
kotta övezetben szerves élet nyomait 
nem találjuk. De már a föld ó-kor, kö
zépkor- és újkorának kőzetrétegei az 
akkor élt és a maiaktól sok tekintetben 
eltérő növények és állatok maradvá
nyait felismerhetően megőrizték.

A tenger és a szárazföld gigantikus 
tusai tetőfokukat a föld középkorában 
érték el. Folytonos özönvizek, folytonos 
változások, gyűrődések és törések a 
föld felületén !

Parányi tengeri állatkák krétát, mész- 
sókat tartalmazó héjából, az elvándorolt 
tenger kiszáradt medrében végeláthatat
lan krétarétegek támadtak, melyek ter
mészetes temetőtalaja számos állatfaj 
beágyazott csontvázkövületét őrizte meg.

Korunk feltörő és boncolgató szelle
me már nem eiégszik meg a kihalt 
állatóriások képének csontvázleletek 
utáni rekonstruálásával, hanem a ma is 
előforduló betegségek netalán előfor
duló nyomait is kutatja rajtuk. És gyak
ran meg is találja.

Alig is akadhat ennél érdekesebb tu- 
mányos probléma. Hisz máig is örökös 
harc az életünk nemcsak a megélhetési 
lehetőségek kicsikarásában magával az 
anyatermészettel, — hanem a rajtunk 
és bennünk élősködő szabad szemmel

nem látható milliárdnyi bacillusok és 
kórokozó gyilkos mikrobák megszám
lálhatatlan seregével i s !

Természetesen ezen élősdieket az állati 
maradványok ásatag kövületeiben, csont
vázaiban már fel nem lelhetjük. De 
azok roncsolásainak igen kifejezett nyo
maira, a ma is élő állatfajok hasonló 
megbetegedéseivel való összehasonlítás 
által igenis ráakadhatunk.

És ezen analógiákból teljes joggal 
vonhatjuk le a következtetést: Az élő 
szervezetek megbetegedéseit előidéző

lehetősége : Van-e az élő szerves ter
mészetben valami befejezett tökéletes
ségre, valami majdan teljesen kész meg- 
állapodottságra valló törekvés?

Ha Darvin sivár faj-leszármazástani 
elméletét, egyéniségünk felzúdulása nél
kül, elfogadhatnék, talán igennel kelle
ne felelnünk. De mint minden egyéb, ez 
is csak képletes és vagylagos elmélet.

Egy bizonyos: a szerves élet küzdelme 
egymással és az anyatermészettel örök, 
— s a betegség csirája a szerves élet
tel együtt fogant. Dr. K.

1937. augusztus hó 15.

páros : Bartos II., Schellné KSC—Jelű
nek, Hubertné RPS 6:2, 6:2, Horváth, 
Szabó Nyunci RPS—Lengyel, Wandra- 
csekné KSC 4:6, 6:4, 7:5.

Felelős szerkesztő: R á b e ly  K á ro ly .

Értesítés.
Tisztelettel tudatom az épitész, épít

tető és asztalos mester urakkal, hogy az

Öveges munka árát leszállítottam:
I. rendű gépüveg tokméret □  m. Kő. 20-

II. rendű üveg ..................Dm. Ké. 18-
A I-a firnisz-gittemért 2 évi jótállást

vállalok.
H EIM LIC H  ZSIGM O ND
üveg-, porcellán-kereskedő és modern 
képkeretező. Rím. Sobota, M asaryk-tér.

BTEOITPO Bútor- és épületasz- 
H I LÖ! t LÖi íalos munka szükség

leteit a legolcsóbb napi konkurrens 
árért szerezheti be. — Javítási mun
kálatokat a legolcsóbban készítek. 
Győződjék meg szolid áraimról, 
hogy bent az udvarban is lehet jót 
és olcsót kapni.— Ugyanitt faeszter
gályos munka mérték szerint kapható.
SZUREK GYULA asztalos mester 

Rimaszombat, Kispást-tér 8.

Fényképészeti és 
kozmetikai cikkek

a legolcsóbban

V Á M O S S Y  G, és Tsa-nsl
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

Értesítem
a t. közönséget, hogy mindenféle tető
fedést, úgymint: pala, cserép, kátrányo
zás, papír-fedés és javításokat jutányos 
áron vállalok úgy helyben, mint vidéken.

Szives pártfogást kér: 
RÓZSA LAJOS 

cserép- és palafedő mester. 
Tópart-ucca 14. sz.

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. ‘ 

Gömöri-utca 16. sz, az emeleten.
Dolgozik a L IE C E B N Y  F O N D
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

Eladó ház.
Nagyhid ucca 15. számú kőház, mely 
ál! 1 szoba, konyha, kamra, fáskam
ra, sertésó!, villanyvilágítás bevezetve 

ELADÓ._______

E L A D Ó .
ELADÓ EGY ÚJONNAN ÉPÜLT, 
25 ÉVIG A D Ó M E N T E S  HÁZ, 
MELY KÉT KOMPLETT LAK

OSZTÁLYBÓL ÁLL.
Cím megtudható a kiadóhivatalban.

E L A D Ó  H Á Z !
Rimaszombatban a Szentpé- 
tery-ucca 19. szám alatti ház, 
mely áll 3 szoba s a hozzátar
tozó mellékhelyiségek, továbbá 
egy 1 szobás lakás mellékhelyi
ségeivel együtt szabadkézből 

ELADÓ.
Értekezni lehet Teleszniczkynél.

A Rima-Sajóvölgyi Orvosegyesület Elnöksége meg- 
szomorodottan jelenti, hogy az egyesület érdemes tagja:

Dr. P A Z A R  L Á SZ L Ó
a csízi jód-bróm fürdő főorvosa

életének 60-ik évében folyó augusztus hó 7-én elhunyt. 
Emlékét kegyelettel őrizzük!

Rim. Sobota, 1937. augusztus 14.

kórokozók oly idősek, mint maga a 
szerves élet!

Körülbelül 35 millió évvel ezelőttre 
becsült földtani középkorból (triász, jura 
és krétaformációk) felszínre került töb
bek között a mai tengerekben is élő 
kacskaringós, gyökérszerü nyélen sza
badon lebegő, saüangos kelyhével virá
got másoló, tüskebőrü állatka: a ten
geri liliom kövült maradványa. A kö
vület egyes tagjain itt-ott korcs, büty
kös megvastagodásokat találhatunk, me
lyek a mai élő állatkának egy rnyzos- 
toma nevű élősdi okozta megbetegedé
sével teljesen azonosak.

A barlangi medve ősének ásatag 
csontvázán pedig nem egyszer köszvé- 
nyes csomókat is találhatni.

A föld ó-korából származó embersza
bású majom (pithekantropus) ásatag 
combcsontján hasonlóan beteg csont* 
burjánzást találhatunk, mint aminőt a 
mai csontgümőkór idéz elő.

Ezek és még számos egyéb betegségi 
nyom előtérbe hajszolják a kérdést: 
vájjon a rengeteg kihalt állatfaj, az ég
hajlat mostohasága s a természet egyéb 
ellenszegülő korbácsa mellett, nem a 
járványoknak köszönheti-e teljes ki
pusztulását?

Az élő természetben minden okozat
nak több oka is van, Egyik ily ok pl. 
hogy a jura- és a krétakorszak átme
netében, az özönvizek földképváltoztató 
kataklizmái számos óriás ősállat élet- 
feltételeit változtatták meg. De az élő 
szerviség alkalmazkodóképessége oly ha
tártalanul nagy, hogy járványok hozzá
járulása nélkül alkalmasint még e föld
katasztrófákat is kibírták volna.

Viszont tapasztalati ismereteink sze
rint egyedül a járvány az emberi és 
állati lakosságot csak megtizedeli, de 
végleg ki nem pusztítja.

Mindenesetre egyes állatfajoknál a 
talajviszonyok folytonos változása, az 
állat típusának fokozatos megváltozását 
is jelentette.

Hogy azután ebben az örökös átha- 
sonulásban a túlélő fajtáknál az ősi 
törzsről betegesen korcs fajok is leha- 
sadhadtak, — ennek mai élő példája a 
teljesen célszerűtlenül fejlődött zsiráf. 
Hisz ez a tengődő állatszörny részarány
talanságainál fogva füvet már egyálta
lán nem is legelhet és hosszú nyaka 
miatt inni is csak úgy tud, ha elnyújtott 
terpeszállásba helyezkedik.

Más példa: az elefánt tisztára orra, 
illetve ormánya különleges meghosz- 
szabbodásának köszönheti, hogy egy
általában szájába még ételt juttathat.

Végeredményben, hogy a szerves ál
lati élet alig fölfogható forma-álmainak 
furcsa plasztikusságában mi mindenen 
mehet és megy még lassú fokozatos
sággal ma is keresztül, erre az ásatá
sok kapcsán vajmi kevés kielégítő vá
lasz akad.

Átfogó megfigyelőképességünk csak 
fantáziánk merész ugrásaival követheti 
az évmilliók nagyon is megrövidült táv
latát.

Nem is az a fontos, hogy az idők 
divatja szerint saját eszmei használatá
ra milyen világképet rajzol ki magának 
az ember, — hanem a következtetés

S P O R T .
ACsAF-MLSz Közép kerületének XIX, 

számú hivatalos közleményei.
Folyó év augugusztus havában a kö

vetkező átlépési bejelentések érkeztek :
Molnár János IX: Rim. Törekvés SE 

—Tamásfalvai MSC.
Princz János : Ragyolci TC—Losonci 

AFC.
Bárky Ernő: Dunaszerdahelyi TC— 

Losonci AFC.
Zavkó István : Lévai TE—Losonci AFC
Kerekes István II: Rim. Törekvés SE 

—Beregszászi FTC.
Pohoczky László : Rim. Törekvés SE 

—Farkasd-Negyedi SC.
Megjegyzések nélkül!!!
Közöljük tagegyesületeinkkel, hogy 

a Direktórium folyó hó 16-án, hétfőn 
este fél 9 órai kezdettel Rimaszombat
ban, a Járási Ipartársulati székház eme
leti tanácstermében nagyon fontos tárgy- 
sorozattal ülést tart.— Ezen a gyűlésen 
fogja a Direktórium a sorsolásokat meg
ejteni, valamint az őszi és tavaszi baj
noki mérkőzések útiköltségeinek össze
gét megállapítani, úgyszintén alkalmuk 
lesz az egyesületeknek a játékvezetők 
személyében is megállapodni, miért is 
felhívjuk az egyesületeket, hogy a fenti 
gyűlésen — saját érdekükben feltétlenül 
jelenjenek meg.

Rimaszombat, 1937. augusztus 12.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B  A L L .
Tapolcsányi SK—Törekvés 8:1 (3:0).
Törekvés : Gajarsky — Gyürék, Lő- 

kös — Katz, Szlovencsák, Ríz — Szmre- 
kács, Árvay, Kerekes, Kocsis, Tromka.

A tartalékokkal felálló Törekvés sú
lyos vereséget szenvedett a nagyszerű 
formában, saját pályáján játszó tapol
csányi csapat ellen, amely a játék egész 
folyamán nagy fölényben volt, s amely 
ezzel a győzelmével a divízióba jutott. 
A Törekvés becsületgólját Kocsis lőtte.

A Törekvés az országos magyar baj
nokság döntő mérkőzéseit több okból 
lemondani kényszerülvén a CsAF-MLSz 
ezévi bajnoka minden küzdelem nélkül 
az Ungvári AC diviziós csapata lett.

T E N I S Z .
KSC—RPS 7:4. A Révay serlegért 

folyó mérkőzések során a múlt vasárnap 
Kassán lefolyt verseny részletes ered
ményei a következők : Férfiegyes : Bar
tos György II. KSC—Jelűnek Miklós 
RPS 6:0, 6:1, Horváth RPS—Lengyel 
KSC 6:2, 7:5, Bartos I. KSC-Altmann 
RPS 6:2, 6:1, Szmrecsányi KSC—Per- 
jéssy RPS 6:2, 6:3. — Nőiegyes : Szabó 
Nyunci RPS—Wandracsekné KSC 6:1, 
6:0, Schellné KSC—Starmann RPS 1:6, 
6:4,6:4.— Hölgypáros: Schellné, Wand
racsekné KSC—Szabó, Hubertné RPS 
7:5, feladva. — Férfipáros: Bartos II., 
Lengyel KSC—Horváth, Perjéssy RPS 
6:2, 6:1, Jelűnek, Altmann RPS—Bartos 
I., Szmrecsányi KSC 6:3, 7:5. — Vegyes-
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