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vadásztöltények
Keresiknél.

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

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

E L Ő F I Z E T É S I  DI J AK:  Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám á ra  1 korona.

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

Tanév-nyitáskor.
Városunk utcáin nagyobb a sür

gés-forgás.
Itt van szeptember eleje, csopor

tosulnak innen is onnan is a tanu
lók s mint a méhek a kaptárok 
irányában, úgy özönlenek az isko
lák kapui felé.

A nyári hónapokban csend volt 
az iskolák körül, szétrepült a szor
galmas népség, hogy a kedves ott
honban pihenhesse ki az iskolai 
év fáradalmait.

Most fölfrissült minden, most uj 
lett minden és újra érdekes az a 
folytatás, amely megkezdődik a 
szorgalmi időszakban. Ismét emelni 
készülnek a szellemi haladás nívó
ját egy lépcsővel, uj anyagot vesz
nek elő a szellemek táplálására. 
Meg akarják növelni az ifjúság lel
kében azt a szellemi kincset, amit 
évszázadok és ezredek kutató mun
kája hagyott az utódokra örökség
képen.

Nagyon helyesen van ez igy. 
Nemcsak az anyagi javak raktára 
nyiljon meg az ifjúság jövendő vi
lága előtt, hanem a szellemi javak 
is nyíljanak meg kiváncsi ifjú lel
kek előtt és vegyenek abból a rak
tárból minél többet. Annyit, ameny- 
nyi szükséges lesz arra, hogy az 
életet sikerrel megúszhassák és ők 
maguk is hozzájárulhassanak a kö
zös szellemi kincs gyarapításához.

Az uj iskola már nem zárkózik 
el annyira az élettől, mint valami
kor a régi tette. Akkor szinte el
lentét állott fenn az élet és az is
kola között. Mást hirdettek az élet
ben és mást hallott a tanuló az 
iskolában. És ez a kettő nem ér
tette meg egymást.

Manapság már arra az útra lé
pett az iskola, hogy beleszólást: 
enged az életnek is a maga mű
ködésébe. Szülői értekezleteket tart 
és ott meghallgatja, hogy milyen 
kívánságuk van a közvetlenül ér- i 
dekelt szülőknek gyermekeik hiva-1 
tásos nevelő intézményétől, az isko
lától.

A szülői értekezletek lassankint 
fontos közvetítő szervekké nőnek 
ki az élet és az iskola között.

Nemcsak az iskola tudja meg 
igy, hogy mit szeretnének, mit kí
vánnak tőle a szülők ? Hanem a 
szülők is megtudják, hogy mit akar 
az iskola elérni az ő gyermeikkel:

És ez az utóbbi is nagyon fon
tos dolog.

Mert az élet igen gyakran egé-

szen más eszméket hirdet, sőt 
gyakran nem hirdet semmiféle el
veket, csak a gyakorlati haszon 
szempontjából fogja föl a dolgokat.

így aztán az élet igen sokszor 
homlokegyenest ellentétes célokat 
tűz ki, mint az iskola.

Légy élelmes, vedd le a hasznot 
mindenből — bármilyen áron, min
den erővel és furfanggal! Ezen az 
alapon áll, nem mondjuk, a szülők 
többsége; de ezen az alapon áll a 
közönséges élet, úgy, a mint az 
általában megjelenik.

Evvel az alappal az iskola nem 
azonosíthatja magát. Az iskolának 
magasabb szempontok szerint kell 
kitűznie nevelési alapelveit. Az is
kola kiváló bölcsészek és nagy 
vallásalapitók életelveit fogadta el 
irányul és szükségképen magasabb, 
nemesebb erkölcsi alapon kell ál
lania a közönséges életben általán 
elfogadott gondoskodásmódnál.

Az iskolának a tudományok mel
let bizonyos ideális alapot is kell 
hirdetnie erkölcsi tekintetben és 
igyekeznie kell tanulóit erre az 
eszményibb piedesztálra fölemelni.

Akiket az iskola tanit és nevel, 
azok ne legyenek a legáltalánosabb 
és legalsóbb életelveknek megtes
tesítői, hanem emelkedjenek ki az 
alsóbbfoku életszokások fölé, hogy 
ők maguk is előbbrevihessék, meg- 
neniesithessék az életet működé
sűkkel.

Ezért kell, hogy az iskola a gya
korlati célok mellett bizonyos ide
alizmust is tűzzön ki, amelyre ta
nulóit fölemelje.

Minden időben úgy volt a tör
ténelem folyamán, hogy az iskolá
ban nevelt ifjúság állott az eszmé
nyi áramlatok élén és nem riadt 
vissza némi áldozatoktól sem.

Baj volna, ha az éleihez köze
ledés kiölné az ifjúság leikéből azt, 
ami abban legbecsesebb: a nemes, 
emelkedett szellemű idealizmust.

Ezt nem szabad engednie, erről 
nem szabad lemondania az iskolá
nak. Nagy baj volna, ha az isko
lai ifjúság vén kufárok korhadt, 
száraz leikével kerülne ki a padok 
közül. Az olyan nemzetnek nem 
lehetne többé reménye az élethez, 
amelynél az ifjúságnak élénk fan
táziájú szárnyait lenyirbálnák.

Az ifjúság legyen mindig élén- 
kebb, tüzesebb. Ez nem hiba. Az 
ifjúság élénkségét nem kell és nem 
szabad letörni, hanem helyes irány
ba kell azt nevelni és fölemelni.

így fog az iskola megfelelni cél

jának, igy kerülnek ki onnan olyan 
tanulók, akik egykor a közügyeket 
is méltón vehetik majd a kezeikbe.
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Zsidó új esztendő.
(5699. a világteremtése óta.)

Az izraeliták szeptember hó 6-án 
és 7-én ülik az újév ünnepét. Mint 
az emberi élet egyik határállomásán 
lelki szemeik előtt elvonul a múlt a 
maga bajaival, csalódásaival és a 
kifürkészhetetlen jövő a maga remé
nyeivel, a messiási kor, amikor az 
Örökkévaló lesz majd minden em
beri s z ív  ura, mikor szeretet és 
igazság vezérli majd az embereket 
tetteikben. __

Szeptember 15-én lesz az En
gesztelési nap. — Ez az izraeliták 
legnagyobb ünnepe : a teljes meg
térés és bünbánat napja, melyet 
böjttel ülnek meg.

Szeptember 20-án kezdődik a 
„Sátoros ünnep" és hét napig tart. 
Émlékeztető az isteni Gondviselés 
megnyilatkozására az ősök törté
netében, mely Izraelt negyven évi 
pusztai vándorlásában, Egyiptom
ból való kiszabadulása után, sát
rakban lakoztatta.

zott a R ia s z a M M s i
munkálatoknál.
Amint ismeretes, a Rimaszabá

lyozási munkálatok a nyár óta saj
nálatosan megakadtak és a sztrájk 
még mindig tart.

Az országos hivatal rendelkezése 
értelmében, mint erről értesültünk, 
50 munkás fölvételére volna szük
ség azért, hogy a szabályozási 
munkálatok tovább folytatódjanak.

Az óránkénti munkadij 2 korona 
50 fillérben van megállapítva.

Bár elismerjük városi munkássá
gunk jogos igyekezetét azért, hogy 
munkájáért nagyobb fizetést kíván 
elérni s igy többet akar keresni, 
de komoly aggodalomra int az a 
körülmény, hogy nem fog-e meg
ismétlődni a dohánygyárnál tör
tént eset.

Amint tudjuk, annak idején a 
dohánygyár megnyitásánál a hely
beli munkások vonakodtak a veze
tőség által megállapított munka
bérért munkába állni, igy a dohány
gyárból sajnálatosképen éppen a

rimaszombati munkások nagy ré
sze maradt ki és kénytelen volt a 
dohánygyár vezetősége nem városi, 
hanem vidéki munkásokkal pótolni 
a rimaszombati munkásokat.

Komoly veszély fenyegeti a Ri
maszabályozási munkálatoknál is 
a rimaszombati munkásságot, mert 
a munkaközvetítő hivatal az orszá
gos hivatal rendelkezésére, azon 
esetre, ha rimaszombati munkások 
nem jelentkeznek a munkára, kény
telen lesz vidéki munkásokat fel
fogadni.

A vidéki munkások máris töme
gesen jelentkeznek a rimaszombati 
munkaközvetítő hivatalnál és vár
ják, hogy mikor kezdhetik meg a 
munkálatokat.

Nagyon sajnálatos dolog lesz az, 
ha a munkaalkalmat és a kereseti 
lehetőséget elmulasztják a sztrájk 
következtében helybeli munkásaink 
most az őszi időben, mikor télire 
gondoskodhatnának családjuk fenn
tartásáról és nyugodt megélheté
sükről.

Ha ezen sajnálatos eset újra be
következne, ami már egy esetben 
megtörtént, a munkásság csakis 
önmagát okolhatja azért, hogyha 
a sztrájk által kiesik úgy maga, 
mint esetleg ártatlan családja szá
jából a mindennapi kenyér.

Édes szülöttem,
kis iskolásom, aki jövőnk reménysége 
vagy, akinek füleiben még ott csenge
nek a templomi Veni Sancte ünnepi 
melódiái, aki reszkető gyermeki szívvel 
és az elfogódottságtól könnyes szemmel 
jöttél ki az iskolából, most egy pilla
natra állj meg fűzfasípos játékodban és 
hallgass ránk felnőttekre egy kicsit.

Szőke, barna, fekete leány fejed, vagy 
fiú buksid most tele van a te apró 
gondjaiddal, örömeiddel, liliputi lényed 
eseményeivel az élet rózsás hajnalán, 
s nem látod, hogy vigyázunk rád, mi
lyen aggodalommal figyeljük minden 
mozdulatodat. Akár az alvó babától vet
tél nehéz búcsút, az életbe való belé
pésed előtt, akár a hintalóról lelépve 
indultál az Alma Mater karjaiba, szü
lők, rokonok, tanitók, idegenek és mi 
mindnyájan, akik sorsához végzeted 
hozzáfűzött, féltő szeretettel figyeljük 
minden lépésedet.

A szülök álmatlan éjszakák reszketé- 
sével, végnélküli lemondások áldozatá
val, a rokonok a vérségi összetartozás 
minden melegével, a tanitók súlyos fe
lelősségérzettel, mi többiek pedig ki
váncsi csöpp életed mindennapi meg
szokott figurái, szerető érdeklődéssel, 
oltalmazó simogatással. Nem veszed 
észre, hogy édesapád az irodában, a 
műhelyben vagy az árusitó asztal mö
gött többet dolgozik mint azelőtt, hogy 
édesanyád kisebbre szegi önmagának a 
kenyeret, csupán csak azért, hogy neked

Szeptember 184n a besorozott ifjúság búcsűmulatsága az Iparoskörben.
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nagyobb jusson. Nem tudod, hogy mi
lyen nehéz volt megszerezni az iskolába- 
járatás költségeit, de megszerezték és 
mig te búcsút vettél a játékos gyerek
szobától, talán piacra került a Riska 
vagy a Ráró, hogy a könyvre való 
meglegyen és ne hiányozzon a képes 
táska meg a törnikész palavessző sem. 
De megszerezték, mert te vagy az éle
tük értelme, folytatása, a jobb jövő 
ígérete.

Édes szülöttünk, kis iskolás, parányi 
elméd hirtelen felvillanásával lásd meg 
a feléd áradó szeretetet és áldozatos 
aggódást. Lásd meg s tanulj komolyan, 
dolgozz, készülj, hogy majdan a rád 
váró feladatok emberre találjanak ben
ned, hogy egyszer majd te állj be abba 
a sorba, ahol előtted drága szüleid ta
nulták a fajszeretetet és testvéri önfel
áldozást, hogy idővel te is megértsd, 
mi az, mikor a vér hiv és a s z ív  min
den melegével a testvért keresi és 
segíti.

Nagyon meg kell acélosodni a két ka
rodnak, tisztulni a lelkednek, élesedni 
az értelmednek, mert egy önmagából 
kiábrándult, keserű levében hánykolódó 
világ vár rád. Még nem érzed, de mi, 
akik megkönnyezzük a nap minden per
cét, akik verejtékkel fizetünk a minden
napi száraz kenyérért — a te kenyere
dért is — mi tudjuk, hogy máris ke
reszt van a válladon. A hit, a becsület, 
a tisztesség keresztje, amely évről-évre 
nehezebb lesz és amelytől majdan meg
görnyed a te vállad is.

Ezért szeretünk, ezért óvunk, ezért 
féltünk téged, kis Iskolás!

Nehéz és rögös az élet útja, de hit
tel és bizalommal nézünk rád, mert erős 
a hitünk, hogy a te keresztjáró utad egy 
jobb jövendő boldog korszakába tor
kollik bele.

Az emberiség kifárad az ádáz har
cok során és el fog jönni, mert el kell 
jönnie annak a kornak, amikor tisztult 
lélekkel az ember az embert keresi, a 
kéz a kezet szorítja.

Édes szülöttem ! Kis iskolásom ! Ezért 
különb a Veni Sancte napja a többi 
közönséges hétköznapoktól és ezért is
mételjük : tanulj, törekedj, vallásos, ne
mes lelkű, fajtáját meg nem tagadó em
berré lenni, hogy a mi elszáradt re
ménységeink, agyonzaklatott lelkünk, 
ineghasonlott életünk legalább a te jobb 
sorsod tudatában találjon megnyugvást 
és kései vigasztalást.

Ipartársulati közlemények.
A járási ipartársulatnál f. évi augusz

tus 30-án a mészáros és hentes iparo
sok számára Haluska Béla pozsonyi 
szakoktató vezetése alatt tanfolyam nyí
lott meg.

A tanfolyamot Valaszkay Rezső ipar
társulati elnök bevezető szavai nyitot
ták meg, melyben hangsúlyozta a tan
folyam szükségességét és buzdította az 
iparágat a tanfolyam szorgalmas láto
gatására a mészáros és hentes iparfej
lődése érdekében,

A hivó szó meghallgatásra és meg
értésre talált a komoly és haladni vá
gyó iparosoknál és a tanfolyam a részt
vevők nagy érdeklődése mellett folyik 
mindennap este 7—9 óra között az 
ipartársulat kis tanácstermében.

Aki a beiratkozást eddig elmulasz
totta, még mindig megteheti és részt 
vehet a tanfolyamon.

A pozsonyi borbély és fodrász szak
ipartársulat folyó évi szeptember havá
ban országos kongresszust tart. Ezen a 
kongresszuson a szakmát érintő összes 
időszerű kérdések tárgyalás alá kerül
nek, amilyenek : a vasárnapi és ünnepi 
munkaszünet, a minimális árak, a mes
terek beteg- és aggkori biztosítása, az 
üzletek zárórája, tanonckérdés stb.

Bár hivatalosan is felhívtuk ezen 
kongresszusra az illető iparág figyelmét, 
mindazonáltal ezúton is hangsúlyozzuk 
annak fontosságát és ismételten felhív
juk tagjainkat, hogy aki a kongresszu
son részt óhajt venni, jelentse be ebbeli 
szándékát az ipartársulatnál mielőbb.

A járási ipartársulat folyó évi szep
tember 1-től kezdve reggel 8 órától déli 
12 óráig és délután 2 órától 5 óráig 
hivataloskodik.

Az iparoskor Kiss József-estje.
Az elmúlt szombaton, augusztus 28 án 

este ez évben immár másodszor gyűlt 
meg az emlékezés kegyeletes lángja 
Kiss Józsefnek, a nagy magyar költőnek 
tiszteletére. Ezúttal városunk legifjabb 
kulturális intézménye, az Iparoskör kul- 
turbizottsága rendezte meg az emlék
estet és az est bevétele jelentős mérték
ben hozzájárult a magasztos cél megva
lósításához : a költő városunkban elte
metett édesanyja síremlékének mielőbbi 
felállításához.

Az ipartársulati székház nagytermét 
csaknem szinültig megtöltő közönség 
előtt lezajlott kulturest műsorát Bodon 
Aladár ref. segédlelkész, az Iparoskor 
kulturbizottságának elnöke nyitotta meg 
és fennkölt szellemű bevezetőbeszédé
ben szép szavakkal emelte ki a kultur
est célját és lényegét, különösképen 
hangsúlyozva azt a szép körülményt, 
hogy városunk közönsége akkor, amikor 
közös célokról van szó, minden társa
dalmi-, felekezeti és osztálykülönbséget 
elnézve, akar és tud kezetfogni.

A nagy lelkesedéssel fogadott beve
zetőbeszéd után Cilaser Valéria szavalta 
el kedvesen Gyóni Gézának „Kiss Jó
zsefhez" cimü, a költő alakját találóan 
megfestő szép költeményét, majd Smái 
Jolán sajólénártfalvai tanítónő adott elő 
zongorán magyar népdalokat. A kitűnő 
zongoraszámnak hatalmas, megérdemelt 
sikere volt és ez a siker annál inkább 
elismerésre méltó, mert a kitűnő előa
dónak Középeurópa legrosszabb zongo
ráján kellett játszania.

Az est gerincét Singer S. Leó rabbi
nak, izr. segédlelkésznek kitűnő előadása 
képezte. Az előadói asztalnál ezúttal el
ső Ízben szereplő előadó jól felépített 
előadásában ismertette Kiss Józsefnek 
írói és költői munkásságát. Az előadás 
nagy sikert aratott és külön elismerést 
érdemel az a körülmény, hogy az elő
adó a költő egyéniségét a költő saját 
munkáiból vett idézetekkel igyekezett 
megrajzolni és ízelítőt adott az előadó 
abból is, hogy a költő munkásságával 
legkimeritőbben foglalkozó kritikusok : 
Herczeg Ferencz, Rubinyi Mózes, Babits 
Mihály és Komlós Aladár miként és 
melyik oldalról nyilatkoznak Kiss Jó
zsefről.

A nagyszerű előadás keretében Ma
rosi Mihály szavalta el Kiss Józsefnek 
„A gnóm" cimü költeményét, mely an
nak idején a költőnek a Petőfi Társa
ságban tartott székfoglalóját képezte. A 
kitűnő szavaló kihozta a pompás vers 
minden szépségét és hasonló precizitás
sal adta elő később a költő egyik vers
kötetének prózában megírt remek elő
szavát is. Hasonló, nagy sikereket aratva 
szavalt Feldmann Éva is, aki Kiss Jó
zsefnek „Tüzek" cimü, talán legszebb 
költeményét adta elő a tőle megszokott 
hibátlan, átérzett, tökéletes interpretá
cióban.

Az iparoskör ezen első nagyobbsza- 
básu kulturrendezménye teljes sikerrel 
járt és ez a siker jogossá teszi azon 
feltevésünket, hogy az ipartársulati szék
ház nagytermében még igen sok alkal
munk lesz jobbnál-jobb előadások és 
kulturestek meghallgatására.

A minden tekintetben precízen meg
rendezett kulturest sikeréért Bodon Ala
dár kulturális bizottsági elnök mellett 
Szőllősy Isivánt, az Iparoskor agilis 
titkárát illeti dicséret, de a szép siker 
elsősorban és mindenekelőtt városunk 
közönségének érdeme, mert közel egy-, 
másutánban két alkalommal is megtöl
tötte az előadói termet akkor, amikor 
arról volt szó, hogy egy nagy költőnk 
emlékének áldozzunk és a költő édes
anyja emlékét méltó keretek között meg
tiszteljük. DrWT

Esti levél.
Jászai Mari és Kiss József.

Most, hogy a megboldogult költő lég
köre vesz bennünket újra körül, nem 
lesz talán érdektelen Jászai Máriáról, a 
budapesti Nemzeti Színház halhatatlan 
művésznőjéről, kis emlékeztetőt Írnom. 
Ismert dolog, hogy a nagy művésznő 
legkitűnőbb interpretátora volt Kiss Jó
zsef költeményeinek. Simon Judit kezdő
korában történt, hogy a nemzeti színház 
néhány tagja egy nyáron egy Balaton- 
egyleti hangversenyt támogatott.

Jászai: Kiss József „Simon Judit“-át

szavalta. Este hazajövet a kis szoba
leány nagy szomorúsággal mondta, hogy 
hallotta, milyen szép verset szavalt a 
nagy művésznő a nagy „szálában" s 
hogyha ő azt tudta volna, szívesen vett 
volna drága pénzen „bilétet", hogy 
meghallhassa.

— Igazán olyan nagyon szeretne hal
lani, lelkem ? Hát jól van, elmondom én 
azt magának szívesen, — felelte Jászai. 
A szobalány örömében ugrálva köszönte 
meg a nagy jóságot és könyörgött, hogy 
hallhassa meg a másik két szobalány 
is. — A másik kettő meg a többi is 
lelkem, jöjjenek valamennyien, akik csak 
hallani akarják.

Három óra délután ; az első bátorta
lan kopogás. Az ajtó nyílik és bebújik 
rajta egy szék, utána egypár szem kan
dikált be. Aztán ismét egy szék és utána 
egy leány; egy szék, egy leány; egy 
szék, egy leány és utánuk még tiz, hó
fehér kötényekkel tisztán, csinosan va
lamennyi. Ezek után besompolygott még 
egypár férficseléd s a lányok mögött 
állottak meg. A művésznő fölemelkedett 
kofferéről és elmondta, hogy ő most 
Simon Judit asszony történetét fogja 
előadni. És elkezdte. A legtöbb hallgató 
előrehajolt s tekintetét a művésznőre 
szegezte és igy maradt végig, még any- 
nyira sem födvén el szemét, hogy köny- 
nyeit eltörülje. — A fölemelt kötény, a 
nagy megindulás következtében fele út
jában megállt és a könyek szabadon 
folytak a közönség mindkét orcáján. 
Csupa megtestesült érzés lett valameny- 
nyiök. Csöndes zokogás kisérte átmele
gedett hangomat— mesélte a művésznő 
Már nem csak a leányok, hanem a fér
fiak is sirtak. Egy szőke szép leány 
összekulcsolta a két kezét s úgy szorí
totta a melléhez, hogy csaknem zihált 
tőle a lélekzete. Egy erős, piros arcú 
leány az álla alatt kente szét a szemé
ből patakzó forró könyeket. S végre 
magam sem bírtam tovább erővel és a 
Judit utolsó beszédét természetes igaz 
zokogással jajgattam el. Soha, sem én, 
sem más nem fogja többé Simon Juditot 
úgy elszavalni, mint én azon a délutá
non, mert ilyen alkalom csak egyszer 
kerül egy művész életében.

Csak éppen, hogy be tudtam fejezni, 
mondta Jászai, már nem bírtam volna 
tovább. — Olyan jutalom következett 
ezután, aminővel Jászait még soha se
hol nem tisztelték meg. A hallgatók 
egyszerre megrohanták és elkezdték csó
kolni, ki hol érte. Az elsők csak a ke
zeit, aztán aki már azokhoz nem jutott, 
a karjait, mellét, ruháját, a haján is 
érezte forró leheletüket. Azután csende
sen, gyérülő zokogással, lassankint eltá
voztak, félkezükkel még szemeiket tö- 
rülgetve, a másikkal pedig hónuk alá 
fogva a becipelt székeket.

Jászai, a nagy tragika, még e szava
kat fűzte ezen előadásához: E szivek
ben örök nyomot fog hagyni Kiss Jó
zsef lelkének lehelete. De bennem is 
örök nyomot hagy e gyönyörű óra, mely 
összes sikereim közt a legnagyobbat, a 
legmeghatóbbat hozta meg számomra.

S. L.

Búcsúzom a közönségtől.
Valahányszor a sors kiszámíthatatlan 

szeszélye ezen igen kedves város falai 
közé hozott engem és színtársulatomat, 
mindannyiszor az öröm és boldogság 
érzése töltötte el szivemet, mert látnom 
kellett azt a felemelő megértést, mellyel 
a magyarság szolgálatában végzett kul- 
turmunkám a közönség lelkében vissz
hangra talált.

Ezt a megértést nem lehet súlyokban 
lemérni, számokban kifejezni, pénzben 
értékelni, ennek a megértésnek nem 
fokmérője a támogatásnak, a pártolás
nak nagysága, hanem az az őszinte 
egymásra találása a sziveknek, mely 
egymásrafalálásban legerősebb, szinte 
elszakíthatatlan szál: a magasabbrendű 
kultur-eszmény iségnek a megtestesítése 
színpadon és megtalálása a nézőtéren.

Ezen magasabb életértékeknek szol
gálatában töltöttem el Szlovenszkón 11 
évet. Ez a tizenegy év telve volt meg
rendülésekkel, szenvedésekkel, küzdel
mekkel. Ezen 11 év alatt odaadtam a 
magyar szinikulturának minden kész- 
pénzvagyonomat, odaadtam hosszú évek 
alatt szerzett tapasztalatomat s odaad- 
adtam egészségemet. És tizenegyévi hű
séges szolgálatom után viszonzásul kap
tam szegénységet, elhagyatottságot, ke-

nyértelenséget és a hűtlenségnek, az 
intrikának olyan klasszikus esetét, me
lyet a legragyogóbb színdarabok sem 
tudnak felmutatni. Áldozata lettem egy 
hátmegetti orvtámadásnak, mely minden 
erényemet letagadta, minden elért sike
remet lehazudta, minden áldozathozáso
mat lekicsinyelte és minden gyengesé
gemet a bűnök csúcspontjára megna- 
gyitotta.

Ezzel a szegénységgel, ezzel a mél
tánytalanul ért bánásmóddal telitett ba
tyuval a hátamon csetlek-botlok tovább 
életem országutjának hátralevő részén, 
de szivem mindenkor tiszta maradt és 
teljes egészében meri-veszi az Önöktől 
kapott meleget, mely egyedüli jutalmam 
volt a magyar szinikulturáért, anyagi 
e/őm tulfeszitésével hozott áldozataimért. 
És amikor most színházamba járt kö
zönségem minden tagjától szívélyes bú
csút veszek, arra kérem Önöket, hogy 
emlékem ne kopjék meg hamar emlé
kezetükben, hanem mindenkor úgy él
jek tovább szivükben, mint jót és na
gyot akaró szinigazgató, aki a feléje 
fordult szereidért és megértésért a há
lának szinaranyával fizet vissza !

A hálámnak ezt a szinaranyát akarom 
ebben a búcsúsoraimban megcsenditeni. 
Bárcsak minden jóérzésü és nemes gon- 
dolkozásu magyarban visszhangra ta
lálna ! — Tisztelettel:

Iván Sándor,
volt szinigazgató.

H Í R E K
Szeptem beri akkordok.

Lelket a lta tga tó  
ködfátyolos őszben 
megnyúlnak az árnyak, 
zizegve haldoklik 
a ta rka  falevél, 
álm osak a v ág y ak ; 
elcsitult szivekben 
ujérzések tüze 
alig-alig  tám ad.

Ö környálpántlikák 
füzérje ezüstlik 
benned, öreg liget, 
avarpap lan  ala tt 
szunnyadó bogárnép 
telelőre s ie t; 
a nagy pihenőre 
em léket a nyárból 
boldog, aki vihet.

Elhalkul a kacaj, 
nőnek a sóhajok 
s könnyezik a szemünk, 
ha a verőfényben, 
hervadt kertek utján 
nyomokat k e re s ü n k ...  
am elyekre többé 
kikeletnyilásig 
ta lán  rá  se lelünk . . .

. . .  Alkonyborulásban 
sáros uccák sorát 
didergő lélekkel 
ázva, fázva járjuk , 
muzsikás nyár utón 
a nagy őszi csendben, 
vándorm adár-búcsún 
Hópehely mosolyát 
halk sóhajjal várjuk . . .

o ^ vrgu.s.
Orvosi hír. Dr. Komlós Gyula orvos 

szeptember 1-én szabadságra utazott. 
Rendelését október 1-én újból megkezdi.

A rimaszombati kát. templom 160 
éves jubileuma. A mintegy ezer éves 
múltra visszatekintő rimaszombati kát. 
hitközség a ritka alkalomhoz minden
ben méltó fényes külsőségek között ün
nepelte meg itteni templomának száz
hatvanéves jubileumát augusztus hó
29-én, a múlt vasárnapon, a templom 
védőszentjének, kér. szent János fejvé
telének s egyúttal a helybeli kát. hit
község egyház-napján. A magas évszá- 
mu jubileum előestéjén hosszas harang
zúgás jelezte a nemmindennapi ünnep
séget, amelynek alkalmából a jubiláló 
templomot virágos ünnepi ruhába öltöztet
ték, a bejárat fölött kertészkezekgyönyörü 
virággirlanddal ékesítették a templom 
öreg ajtaját, a toronyban pedig a sárga
fehér pápai lobogó mellett ott lengett 
az állami zászló. A templomot mikro
fonnal szerelték fel s azon át hangszó
róval közvetítették az ünnepség minden 
mozzanatát, a künn szorult hívők hatal
mas seregével. A jubileum napján d. e. 
Ve 10 órakor fényes segédlettel tedeumos
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Rimavská Sobota,

MASARYK TÉR 8
szent-misét celebrált Dittel István pápai 
prelátus, rozsnyói nagyprépost, majd 
Dr. Cservenka Béla pápai kamarás, 
rappi plébános magyar és Petrovszky 
Béla c. kanonok, nyustyai esperes-ple- 
bános szlovák nyelven a híveket elmél
kedés hangulatába mélyítő, kitünően 
felépített, hatalmas ünnepi szentbeszédet 
intéztek az egybesereglettekhez. Végte
lenül sajnálatos, hogy a rossz időjárás 
miatt a tervbe vett hálaadó-körmenet 
elmaradt s a Te Deum igy csak a temp
lomban folyhatott le. A plébánia hiva
tal által ez alkalomból Körmöcbányán 
veretett jelvényeket és emlékérmeket 
számosán igyekeztek az ünnep emléké
nek maradandóvá tételére megszerezni. 
A hitközség templomának nagy jubileu
mát a templomi ünnepségeken kívül 
még a folyó hónapban külön előadással 
is megkívánja ünnepelni, amikor úgy a 
templom, mint a hitközség történetének 
részletes ismertetése is programra kerül.

Egyházmegyei hírek. A rozsnyói 
egyházmegye püspöke Raschka Lajos 
rozsnyói káplánt nagyszuhai adminisz
trátorrá nevezte ki s helyébe Nagyszu- 
háról Lipták Antalt helyezték át. Ugyan
csak áthelyeztettek : Kassai István káp
lán Tiszolcról Divénybe, Demény János 
Qácsról Tiszolcra, Kapuszta Antal Lo
soncról Divénybe, Buchstabierer István 
Divényből Gácsra.

Halálozások. Kuna Elemér, Rimamu- 
rányi-Salgótarjáni-Vasmű részv. társa
sági bányaigazgatósági titkár 46 éves 
korában augusztus 28-án Rozsnyón 
hosszas szenvedés után elhunyt. Teme
tése nagy részvét mellett a múlt vasár
nap ment végbe. A R. S. V. R. T. cseh
szlovákiai bányaüzemeinek igazgatósága 
hűséges tisztviselőjének elhalálozását 
külön gyászjelentésben tudatta.

Szoboszlay Sándor, Rozsnyó város nyug. 
utolsó magyar főjegyzője 57 éves korá
ban augusztus 30-án hosszas beteges
kedés után elhalálozott. A megboldogult 
mint rendőrfogalmazó 30 évvel ezelőtt 
Rimaszombatban működött. A közbecsü- 
lésben állott férfiú holttestét impozáns 
részvét mellett helyezték öröknyuga
lomra.

Áthelyezés. Kozák Ferencz rozsnyói 
állami főbányatanácsost Píibramba he
lyezték át s helyét a Körmöcbányáról 
áthelyezett Ing. Bláha Lajossal töltöt
ték be.

A 60 évesek és azon felüliek tiszte
letére ma, szombaton este a Polgári Ol
vasókör dísztermében rendezendő köz
vacsora iránt oly nagy az érdeklődés, 
hogy a rendezőség ezúton kéri a részt
vevőket a pontos, 71/, órai megjelenésre.

Műsoros búcsúestély. A helybeli ipa
roskör a továbbképzés végett eltávozó 
Rajner László búcsújaként folyó hó 5-én, 
vasárnap este fél 9 órai kezdettel, az 
ipartársulati székház nagytermében mű
soros estélyt rendez, a következő prog
rammai: 1. A Rimaszombati Magyar 
Dalárda dalszámai. 2. Kozmetika. Egy 
felvonásos tréfa. 3. Rajner László dal
számai cigányzenével. 4. Balók Barna 
tréfás számai. — 10 perc szünet. — 
5. A dalárda énekel. 6. Rajner László 
dalol. 7. Fityfirigy. 1 felvonásos zenés 
vígjáték. 8. Rajner László dalszámai. — 
Az előadást tánc követi. — Meghívóján 
az ipartársulat közli, hogy a szokásos 
táncestélyeket az időjárás folytán a 
nagyteremben tartják meg. Minden va
sárnap este fél 9 órai kezdettel tánc
estélyt rendeznek. Az iparoskor ezévben 
is megrendezi szüreti mulatságát.

Uj bányavállalat. „Rimavölgyi tal- 
kumipari társaság Dr. Szakáll- Hegedűs

és Társa Nyustya" néven uj céget jegy
zett be a rimaszombati cégbíróság. Az 
uj betéti társaság tagjai Szakáll István 
dr. 400.000. Mayer Henrik mérnök
250.000 és Hegedűs Ernő vállalkozó
100.000 korona betéttel.

Ösztöndijpályázat. A helybeli járási
választmány ösztöndijpályázatokat irt ki 
az 1937—38. tanévben egyetemet, főis
kolát, középiskolát és más különféle 
iskolát látogató s a rimaszombati járás 
területén lakó tanulók részére. A pályá
zati feltételek a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők a városháza 7. sz. hiva
talos helyiségében.

A beiratások a Zeneiskolába
szeptem ber hó 1— 10-ig na
ponta 10— 12 és 14— 16 óra 
között az iskola  h e ly iség e i
ben (Muzeum) lesznek  m eg
tartva. — A rendes tanítás 
szeptem ber hó 6-án veszi 
kezdetét. jgazg atös ág.

A Kárpátegyesület rimavölgyi osz
tályának közgyűlése. A Kárpátegyesü
let rimavölgyi osztályának a szarvas
hegyi weekend-házhoz vasárnap dél
utánra egybehívott rendes közgyűlését 
a kedvezőtlen idő miatt a Rimaszombati 
Polgári Kör emeleti tanácstermében tar
tották meg, ifj. Rábely Miklós elnöklésé
vel. A közgyűlést lendületes beszéddel 
nyitotta meg Rábely elnök, kiterjeszkedve 
az egyesület működésének minden fá
zisára és különösen meleg szavakkal 
emlékezett meg Hefty Gy. Andor köz
ponti főtitkárnak munkásságáról, aki 
tudvalévőén munkahelyét a tátrai ide
genforgalmi iroda elnöki tisztségével 
cserélte föl. A közgyűlés további nagy
rabecsüléséről, bizalmáról biztosította 
Hefty főtitkárt és egyben elhatározta, 
hogy az uj főtitkárt, Zuber Oszkár mér-i 
nököt hivatalbalépése alkalmából szere-J 
tettel üdvözli. Keresik László pénztár
noki és Benkovits Gyula titkári jelenté

Kinő ÁPOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, szeptember 4, 

5-én kitűnő zenés vígjáték :
Lilly k isasszony

Gaál Franciska, Hans Járay, Szőke Szakáll.

Kedden, szeptember 7-én csehül beszélő 
film :

Vera, az ügyvédnő

Szerdán, szeptember 8-án amerikai alko
tás, E. Ferber regénye :
Az úszó színház

Iréné Dunn, Allan Jones, Paul Robe3on.

Csütörtökön, szeptember 9-én monumen
tális amerikai dráma :

Vihar a Sárga tengeren
Clark Gabié, fjean  Harlov, Walace Beery, 

Lewis Stone.

sének egyhangú tudomásulvétele után a 
választmány uj tagjaivá Bérczy László, 
ifj. Derekas János, Gömöry Arnold, Hol- 
ko Etta és Szabó Károly rendes tagok 
lettek megválasztva, Frenyo Lajos és 
Makovits Jenő rendes tagokat pedig 
tiszteletbeli tagokul választotta meg a 
közgyűlés a választmány javaslata alap
ján, az osztály érdekében kifejtett mun
kájuk elismeréseképpen. A lelkes han
gulatban lefolyt közgyűlést társasvacsora 
követte.

Választmányi ülés. A helybeli önkén- 
tek tüzoltóegyesület választmánya aug.
30-án este 8 órakor a városháza tanács
termében Vozáry Samu elnök vezetése 
mellett ülést tartott, melyen több admi
nisztratív ügyet intéztek el s a szept.
12-iki tízéves jubileum rendezésével 
Mándy Antal főparancsnokot bízták meg

Felakasztotta magát. Özv. Jankó Já-. 
nosné süvetei lakos gyógyíthatatlan be
tegsége miatti nagy elkeseredésében 
önként vetett véget életének : lakásán 
felakasztotta magát s mire rátaláltak 
már nem volt benne élet.

L SZflRVflS-SZFÍPPfiN mindig jó, minősége állandó.
Állami rendőri hivatal Rimaszombat.

Hirdetm ény.
5087./937. Az állami rendőri hivatal 

Rimaszombatban a 155./927. sz. törvény 
3. fejezete értelmében, illetve az orszá
gos hivatal 200.358.— 8.—1937. számú 

rendelete alapján betiltja 
az összes járműveknek Rimaszombatban 
Tepper Aladár házától vezető utcaköz
ben a Jánosi-utcátöl a Szíj]ártó-utcáig 
és ellenkező irányban való közlekedést.

Ezen rendelet be nem tartása 10—5000 
Kc-ig vagy elzárással 12 órától 14 napig 
buntettetik.

Rimaszombat, 1937. augusztus 18.
Hanes s. k.

az áll. rendőri hivatal vezetője, 
közigazgatási tanácsos.

A Dalegylet műsoros estje. A Rima- 
szombati Magyar Dalegylet folyó évi 
október hó 30-án este 8 órakor a Ri
maszombati Polgárikör színháztermében 
rendezi meg ez évi reprezentációs nagy 
házi dal és műsoros estélyét, melyre az 
egylet rendes, pártoló tagjait és a ma
gyar dal barátait ezúton is szeretettel 
meghívja. Jegyek október elején adatnak 
kí, de előjegyzések már most teljesíthe
tők Pecsők Lajos és Remenyik Kálmán 
üzletében. Az estély tiszta bevételének 
egy részét a dalegylet a Rimaszombati 
hősök emlékműve javára ajánlja fel. 
Támogassuk e kettős nemes törekvést!

A bevonuló katonák m ulatsága. A
rimaszombati besorozott ifjúság folyó hó
18-án az Iparoskörben búcsúestet tart. 
Bővebb értesülést a falragaszok nyúj
tanak.

A rimaszombati Kereskedelmi Egye
sület közgyűlése: A rimaszombati ke
reskedelmi egyesület a múlt hó 31-én 
tartotta közgyűlését. Az elnök az elnöki 
jelentés kapcsán megemlékezett az egye
sület működéséről és bejelentette, hogy 
az egyesület mint társadalmi alapon fel
épített érdekvédelmi szervezet 1853 óta 
működik és ezen hosszú idő alatt min
denkor hivatott képviselője volt a ke
reskedő társadalom jogos érdekeinek,

bejelentette továbbá, hogy miután az uj 
járási kereskedelmi Grémium működé
sét megkezdette, a régi kereskedelmi 
egyesület, mint társadalmi alapon felé
pített érdekvédelmi szervezet működését 
szünetelteti, az egyesület társadalmi ré
sze (a kereskedelmi kaszinó) továbbra 
is fentartandó volna, miért is javasolja, 
hogy járuljon hozzá a közgyűlés azon 
megindult mozgalomhoz, melynek célja, 
hogy a régi keretben, a régi társadalmi 
egyesületnek folytatásaképpen az egye
sület társadalmi része ujjáalakittassék, 
mely célból a régi alapszabályok mó-

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik szeretett jó férjem, 

illetve apukánk elhalálozása alkalmából 
részvétüket akár szóban, akár Írásban ki
fejezték s akik a végtisztességen megje
lentek, ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1937. szeptember hó.
Mariányi-család.

dositása válik szükségessé. — A köz
gyűlés meghallgatván az elnöki előter
jesztéseket, azokat teljes egészében el
fogadta, a régi alapszabályok módosítá
sát letárgyalta, elfogadta, egyhangúlag 
kimondotta, hogy mindenben helyesli az 
egyesület társadalmi részének újjáalakí
tását és ennek előkészítésével az elnök
séget bizta meg. — A zárszámadások, 
vagyonmérleg elfogadása és a felment
vény megadása után a közgyűlés köszö
netét szavazott az elnökségnek műkö
déséért és a régi vezetőséget bizta meg 
az ujáalakitási munkálatok keresztülvi
telével.

Kiss József édesanyjának siremlék- 
műbizottsága ezúton fejezi ki hálás kö
szönetét a Rimaszombati Iparoskör kul
turális bizottságának, mely a folyó évi 
augusztus hó 28-án megrendezett kul- 
turestély tiszta jövedelme címén 400 Kí-t 
juttatott a felállítandó síremlék céljaira. 
Hálás köszönetét fejezi ki a bizottság 
mindenekelőtt Bodon Aladár református 
segédlelkész urnák, a kulturbizottság el
nökének, Singer S. Leó rabbi urnák, a

Kiss Józsefről tartott előadás Írójának, 
Feldmann Éva, Smál Jolán és Glaser 
Valéria urhölgyeknek, végül Szőllősy 
István urnák, az Iparoskor készséges tit
kárának. Az est jövedelme, mely az ő 
munkájuknak eredménye, jelentős mér
tékben előmozdította az akció teljes be
fejezését.

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

Féja Géza: „A régi magyarság". 
(Tátra-kiadás, Bratislava-Pozsony 1937. 
200 oldal.) — A „Viharsarok" Írójának 
könyvével kezdte el működését a Tátra- 
könyvkiadö, s ez a kezdés, — meg kell 
állapítanunk, — minden tekintetben sze
rencsés volt. Féja Géza a tavaszthozó 
uj magyar nemzedékhez tartozik, s há
rom kötetre tervezett irodalomtörténe
tének első kötete tökéletes kezdés. A 
középkor, a humanizmus, a protestan
tizmus, a katolikus ellenreformáció, a 
nemzeti küzdelmek s az utánuk követ
kező átmeneti évek színes, jellemző, ta
láló ismertetésével Féja szinte uj műfajt 
teremtett meg: a tudákosság nélküli de 
a mindenkor élő irodalom korszakfor
máló erejét megmutató irodalomtörté
netet. Nem az adatok halmozása, ha
nem a művek jelentőségének megmuta
tása a célja, s mig ezt teszi, ezalatt 
egészen uj és eddig gondosan rejtege
tett horizontjait mutatja meg a magyar 
múltnak. Uj szempontjai és zengő, ízes 
magyar nyelve élvezetes és izgalmas 
olvasmánnyá avatják a „Régi magyar- 
ság“-ot. A szellem és az élet igazságát 
többre becsültem a rendszer merevsé
génél — Írja egyhelyütt Féja, — s ezzel 
mintegy sajátmaga jellemezte művét, 
amelyből az uj, népi magyar érzés erő
teljes hangja szól az olvasóhoz (m.g.)

Elgázolt lovak. Pavlicsek Alajos lo
sonci mészáros teherautója a hétfői or
szágos vásár alkalmával Szabadka pusz
ta mellett elgázolta Málince Pál rima- 
varbóci lakos lovait. A súlyosan sérült 
állatokat lekellett lőni.

Tánctanitási jelentés i mű közönség
szives tudomására adom, hogy szept. 
hó 14-én a Járási ipartársulati székház 
nagytermében a modern táncok szak
szerű tanítását diákok és felnőttek 
részére megkezdem. — Beiratkozni 
lehet: Szijjártó-utca 59. szám alatt. 
Szives pártfogást kér: Dobránszky 
János oki. tánctanitó.
Egy ügyes jó  zongorista felvétetik a  tánc

iskolában.

Megöltek egy vadorzót. Deák And
rás feketelehotai ismert vadorzó aug. 
22-én orvvadászatra ment s azóta nyo
ma veszett. Oszlásnak indult holttestét 
az erdőben most találták meg s a meg
ejtett boncolás azt állapította meg, hogy 
a vadorzót valaki agyonlőtte. A tettes 
után erélyesen nyomoznak.

A prágai mintavásár tart folyó hó 
5—12-ig. A 33%-os vasúti és egyéb 
kedvezményekre jogosító igazolványok 
kaphatók a Városháza 8. sz. szobájában

Az ötvösművészet remeke az a mun
ka, amit Kelemen Pál rozsnyói neves 
ötvös legutóbb késziteít s ami pár napig 
kirakatában látható volt. A mű egy 
ezüstből készült L  alakú ház, amely a 
rimaszombati ipartársulat székhazát a 
legapróbb részletességig hűen ábrázolja. 
Az ötvösműnek sok nézője akadt s alkal
munk lesz azt Rimaszombatban is látni.

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

Honnan ered a komisz-kenyér el
nevezés. A katonák kenyerét szokták a 
háború előtt tréfás népiességgel „ko
miszkenyérnek" hívni. Nehogy azt higy- 
jük azonban, hogy ez az elnevezés mint
egy célzás akar lenni a kenyér minő
ségére. A komiszkenyér szó még a 30 
éves háborúból ered. Wallenstein ugyanis 
Stralsánd felé való menetelésében, úgyne
vezett kenyérkomissziókat, kenyérbizott
ságokat állított fel, melyek feladata a 
hadseregnek kenyérrel való ellátása volt. 
— Az ilyen kenyeret nevezték azután 
komissziós kenyérnek s ebből ered le
rövidítve a komiszkenyér kifejezés.
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Filmszínház. Folyó hó 4—5-én „Lilly 
kisasszony11 cimű zenés filmjáték kerül 
szinre, melyben Gaál Franciska, Hans 
Járay és Szőke Szakáll alakítják a fő
szerepeket. A munkanélküli Lilly ügyes 
trükk révén állásba jut egy ékszerüzlet
ben, melynek vezetője Monté Carlóba 
viszi Lillyt, hogy ott segítségére legyen 
az ékszerek eladásában. Seidl üzletve
zető lépten-nyomon baklövéseket követ 
el s a bonyodalmakból alig tudnak ki
bontakozni.

Folyó hó 7-én „Vera az ügyvédnő11 
cimü csehül beszélő film kerül előadás
ra. Vera ügyvédi irodát nyit, ami apjá
nak sehogy sem tetszik, mert jobb sze
retné, ha férjhez menne a lánya és eb
ből a házi perpatvarból kiindulnak az 
események úgy, hogy Vera tényleg a 
szivére is kénytelen hallgatni.— Kiváló 
művészegyüttes viszi e filmet sikerre.

Folyó hó 8-án „Az úszó színház11 c. 
amerikai film kerül lepergésre. A Boon- 
ville városka mellett kikötött jachton 
színtársulat szórakoztatja a vendégeket, 
közben azonban különféle rejtelmes tör
ténetek játszódnak le, miket a szerelem 
és féltékenység egyaránt hívnak ki.

Folyó hó 9-én „Vihar a sárga tenge
ren11 cimü amerikai filmdráma kerül be
mutatásra. A Kui-lu nevű hajó kapitá
nya épp azon tűnődik, hogy elhagyja-e 
a sárga tengert, amikor véletlenül rá
akad régi szerelmére, Ebbára. A hajón 
aranyszállitmány is van, melyre a kaló
zok vadásznak. Drámai események foly
nak le a hajón s a kapitány nehezen 
szabadul veszélyes helyzetéből. Fősze
replők Clark Gabbe, Jean Harlow, Wal- 
lace Beery.

A rimaszombati szőlőbirtokosság 
közgyűlése. Báthory Andor nyug. reál
gimnáziumi tanár, hegybíró elnöklésével 
vasárnap délután a Rimaszombati Polgári 
Kör helyiségében tartotta meg évi ren
des közgyűlését a rimaszombati Szarvas- 
és Nagyhegyi egyesült szőlőbirtokosság, 
élénk érdeklődés mellett. — A múlt évi 
közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése 
után Báthory elnök terjesztette elő a 
vezetőség működési jelentését, majd an
nak egyhangú tudomásulvétele után 
Cseh Miklós pénztárnok mutatta be a 
számvizsgáló bizottság által felülvizsgált 
és jóváhagyott számadásokat és a jövő 
évi költségvetést, amelyeket a közgyű
lés ugyancsak egyhangúlag vett tudo
másul és a pénztárnoknak gondos és 
lelkiismeretes munkájáért jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott. A közgyűlés a szo
kásos felmentvény megszavazása után 
a beterjesztett indítványokat tárgyalta le. 
A közgyűlés után társas vacsora volt.

Kiss József anyjának síremlékére az 
elmúlt héten a következő önkéntes ado
mányok folytak be : Szántó Emil gyógy
szerész, Rimaszombat 20 Ke, N. N. 1 
Kő, — a bizottság köszönetét fejezi ki 
a nemes adományokért és kéri mind
azokat, akik a síremlék céljaira még 
adakozni óhajtanak, hogy adományaikat 
mielőbb juttassák el a bizottság pénztá
rosának : Dr. Reinitz Vilmos orvosnak 
kezéhez. — A bizottság egyébként f. hő 
5-én, vasárnap délelőtt fél 12 órakor a 
Kereskedelmi Grémium nagytermében 
tartja ülését, melyen megtörténik a sir- 
emlékmű tervezetének elfogadása és a 
felavatás napjának megállapítása.

A levéltáviratokat vasárnap is kéz
besítik. A postaügyiminiszter rendele
tére f. hó elsejétől a levéltáviratokat va
sárnap is kézbesítik.

S P O R T .
F O O T B A L L .

Losonci Slavia—Törekvés 11:1.
A sáros losonci pályán a Törekvés 

barátságos mérkőzés keretében katasz
trofális vereséget szenvedett a honi csa
pattól.

Ha a fenti eredményen kívül tekin
tetbe vesszük a Törekvés múlt heti 7:3 
arányú vereségét Utekácon, valamint a 
Slovan múlt heti 7:3 arányú vereségét 
Poltáron az ottani csapattól, úgy váro
sunk footballsportjának jelenlegi szín
vonala igen elszomorító képei fog elénk 
tárni. Rimaszombat sportélete megérde
melné, hogy footballsportja méltó helyet 
foglaljon el más városok sorában. Itt 
volna az ideje, hogy az illetékesek va
lami megoldást találnának a football- 
sport színvonala és a sportélet emelése 
tekintetében.

M egérkezett az uj P H IL IP S -cso d a so ro za t!

Philips sinfoniette 2-j-l csöves 
szelektív és olcsó készülék.

Ára:  Kő 1080’—
K ötelezettség  nélküli bem utatás. 
Kitűnő részletfizetés is.

Legolcsóbb Philips-superhete- 
rodyn 4-j-l cső, 7 körös. 

Ára:  K5. 1800-—

Philips credo 4-j-l csöves, 7 körös, 
luxus super. Tökéletes egygombke- 

zelés. — Ára : Kő. 2400-—

M U R A  és B E I C H E B
Stefanik-ucca 19.

A középzsupa bajnoki mérkőzései 
vasárnap kezdetüket veszik. Városunk
ban a Slovan első bajnoki mérkőzésén 
a podbrezovai vasművek csapatát látja 
vendégül. A vendégcsapat most került 
fel a második osztályból, de a Slovan- 
nak jelenlegi formája mellett komolyan 
kell venni a mérkőzést, hogy mindkét 
pontot megszerezhesse. Kezdete délután 
fél 5 órakor.

A középkertilet bajnoksága szintén 
kezdetét veszi a LAFC 11—ASC és 
TSC—FTC 11 mérkőzésekkel.

*
Mivel az Iskolaügyi Minisztérium Ko

márom mellé, Izsa községbe az ottani 
áll. népiskolához mint ig. tanítót kineve
zett s igy véglegesen eltávozom Rima
szombatból, az idő rövidsége miatt ez
úton búcsúzom a rimaszombati sport- 
közönségtől, jóakaróimtól és játékostár
saimtól, megköszönve nekik azt a sok 
szeretetet, mellyel engem mindenkor kö
rülvettek. Simon Gyula, ig. tanító.

A magunk részéről őszintén fájlaljuk 
Simon Gyulának körünkből való távo
zását, mert városunk sportélete egy 
szimpatikus, kitűnő fooíballistát vészit 
személyében. Simon Gyula a rimaszom
bati sport talajából sarjadt, s vált or
szágosan is ismert, tehetséges játékossá, 
aki játékával mindig nagy élvezetet 
szerzett a közönségnek. Rövidesen a 
Komáromi FC játékosa lesz s bizonyára 
ki fogja vívni uj környezete elismerését 
is. Kívánjuk, hogy uj állomáshelyén úgy 
hivatalában, mint a sportéletben is kí
sérje siker és szerencse.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Iparosok és Kereskedők Hitelintézete
Rím. Sobota, Jánosi-ucca 18.

Foglalkozik minden bankügylette l.
Jó házból való fiút

szobafestő tanulónak
felfogadok.

D U R Á N  A N D O R  szobafestő 
Rózsa-utca 14. szám. 

■ M — — MBMB1Wlllir, 'MBIIIII— aag

Riadó
egy teljesen jó  karban  levő 
karikahajós BOBBIN varrógép
Cini: e lap kiadóhivatalában. 
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Kiadó lakás.
Ferenczy-utca 5. számú házban egy 
egyszobás la k á s konyhával,

mely irodának is alkalmas, szeptember 
15-től kiadó. — Érdeklődők forduljanak 
Horowitz és Társa céghez.

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 

E L A D Ó .
Értekezni lehet T eleszn iczkynél.

Kiadó üzlethelyiség.
Rimaszombat főutcájában: Gömöri- 

utca 19. számú házban egy
m odern ü z le th e ly iség

nagy kirakattal, mely minden szakmára 
alkalmas, több évre kiadó.

Érdeklődők forduljanak Horovitz és 
Társa céghez Rimaszombat.

Gazdák figyelmébe!
P O R Z O L
vetőm ag-pácoláshoz  

legolcsóbban kapható

a BO KO R-drogériában
Uj ü ltetésre

Erdélyi óriási eper-tövek
kaphatók FÉNYES SÁNDORNÁL Ri
maszombat Forgách-ucca 23.

Iskola-cikkek, papíráru,
okmánybélyeg, váltó, postabélyeg, 
cukorkák, csokoládé és tea-sütemé
nyek nagy választékban kaphatók. 
Szives pártfogást kér:

SCHI LLER MÁRIA.
Gömöri-utca 15. sz.

Több parcella szőlő
a „Nagyhegy“-en ELADÓ.

B ővebb fe lv ilá g o sítá st ad: 
V alaszkay R ezső Rim aszom bat.

Fényképészeti és 
kozmetikai cikkek

a legolcsóbban

VÁMOSSY G. és Tsa-nál
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.

Dolgozik a LIEÓEBN^ FOND
és magánbetegsegélyzők tag jai
nak is.

Értesítés.
A nagyérdemű közönség szives tudo

mására adom, hogy tanulmányi utamró! 
visszatérve készítek a legmodernebb 
szabás szerint: Férfiöltönyöket,télika
bátokat, felöltőket, szmokingot, frak
kot és papi reverendát, női kosztü
möket, palettókat, télikabátokat és 
minden e szakmába vágót elvállalok.

Kérem a nagyérdemű közönség szives 
pártfogását.

Tisztelettel:
DANIELISZ MÁRTON

férfi- és női-szabó
Rimaszombat, Jánosi-ucca 6. szám.

Eladó telek és gyümülcsöskert.
Rimaszombatban eladó egy telek 
és egy gyümölcsöskert.— A telek 
magában külön is eladó, valamint 

a gyümölcsöskert szintén. 
Értekezni lehet: Henrik Ferenc 
Rimaszombat, Szijjártó-u. 38. sz.

N É G Y -S Z O B Á S  L A K Á S
nagy kerttel október hó 1 - re Lo
sonci-utca 43. szám alatt

kiadó.
Érdeklődni lehet özv. Czikora István- 

nénál Roznava, Csetneki-utca.

Pályázati hirdetmény.
Az O sgyáni P olgári O lvasó

kör újonnan építendő

kultúrházára
pályázatot hirdet. — Pályázatok 
fo lyó  év szep tem ber hó 12-én 
délután 4 óráig  adandók be 
zárt borítékban, mely nyilvánosan 
bontatik fel a polgári kör vezető
ségénél. — Ajánlatok úgy az ösz- 
szes, valamint külön-külön az ipa
ros munkákra is beadható. — Az 
ajánlatok fölött, tekintet nélkül az 
árakra, a vezetőség szabadon vá
laszthat.

Költségvetési űrlapok a pályázati fel
tételekkel együtt az Osgyáni Polgárikör 
elnökségénél Ki 30'— ellenében kap
hatók. Ugyancsak a rajzok ott megte-
kmhetők. p0jggr | Olvasókör Osgyán.

I s k o la k ö n y v e k ,
m indenféle iskola i fe lszere lé sek  
u. m. aktatáskák, körzők, festék ek , 
ceruzák, füzetek , töltőtollak  stb. 
legjutányosabban  b eszerezh etők  a

Literatura
R im aszom bat, Jánosi-ucca 6. sz.

könyv- é s  papir- 
k e r e s k e d é s b e n .

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R & bely  K á r o ly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


