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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.
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A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rinjaszombati feladé 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

Érdeklődés hiánya
miatt amúgy is pangásba merült 
társadalmi életünk súlyos betegsé
gében a válság óráit éli. A nagy 
összeség, az egész társadalom ja
vát szolgálni hivatott közérdek hát
térbe szorult, fehérholló számba 
megy, ki még ezt is szivén viseli. 
Mig ebben bizonyos nemtörődöm
ség uralja a lelkeket s fásultság 
üli meg a kedélyeket, addig a rea
lizmus száraz nyűge alatt, a haszon, 
a nyereségkergetés lázától piros 
arccal, szemdiiilesztő, merev, kap
zsi tekintette! vonszolják agyon
hajszolt, idegbeteg testüket az em
berek.

A cifrára pingált papirosok, a 
pénz felhajtásának, megszerzésének 
őrületes hajszájában megfeledkez
nek mindenről, ami szép, jó és 
nemes; amiből haszon nincs, amin 
nyerészkedni nem lehet: aziránt 
már ki sem érdeklődik.

Nem életfenntartási ösztön meg
nyilatkozása, nem a megélhetéshez 
szükségesek megszerzése utáni tör- 
tetés, sem pedig a kereskedelmi 
szellem egészséges virágzása, de 
a minden anyagiak után való mo
hó tülekedés vad harca, a kapzsi
ság nemes érzéseket sorvasztó nya
valyája ez.

A világháború demoralizáló ördö
ge vígan járja táncát, az emberi 
életet széppétevő idealizmus illat- 
árban pompázó virágait sárba ta
posta a Gonosz, a posványbán 
már-már elmerülünk.

Velünk született magasztos érzé
sek, fenkölt eszmék porban, büz- 
hödí iszapfertőben hevernek, önös 
érdekek vernek csirát a lelkekben. 
Az egoizmus alá rendelik sokan 
elveiket, az egoizmus rugója és 
irányitója a cselekedeteknek, a 
közéleti vagy politikai megnyilat
kozásoknak, legtöbbször jobb meg
győződésük ellenére.

Bűnök mocsarában, erkölcstelen
ség pocsolyájában fetreng, pusztító 
világbetegségben szenved a nagy 
Alkotó legszebb teremtménye. Hol 
a megjavulást hozó özönvíz, hol a 
tisztitó tűz, vagy az elhatalmaso
dott, tátongó sebre gyógyírt nyújtó, 
megváltó orvosi kéz? . . .

. . . Igen, ez, a köziránti érdek
lődés hiánya az oka a többek kö
zött annak is, hogy minden, ami 
a közé, a köznek kincse, java, va
gyona pusztulásnak indulóban, hogy 
köztisztaságunk, számos közügyünk 
elhanyagoltan áll, hogy közintéz-

ményeink közül nem egy hetek óta 
nem tudja tagjait határozatképes 
számban összetoborozni, hogy még 
nem is régen nívós sportéletünk 
úgyszólván teljesen temetői képet 
mutat, de ez az oka annak is, hogy 
első cikkünkben olyan témával 
foglalkozunk ez alkalommal, ami
ből, kedves Olvasónk, sem Neked,: 
sem nekünk haszon, zsebrevágható ! 
nyereség nem remélhető, mert hát, 
mi még idealisták vagyunk s oly
kor-olykor, egy és más iránt érdek 
nélkül is érdeklődni bátorkodunk. 
_________________________ ( - - )

Dérer igazságügyminiszter 
városunkban.

A közelgő választások előszeleként a 
különböző politikai pártok az utóbbi i 
időben több helyen tartottak már gyűlé
seket. A szoc. dem. párt f. hó 4-én és
5-én tartotta meg ecélből itt munkás- 
napját, amelyet a hírrovatunkban ismer
tetett s a rimaszombati Munkásakadé 
mia által szombaton este megrendezett 
műsoros est vezetett be.

A zászlóavatással egybekötött tulaj- 
donképeni ünnepség vasárnap délelőtt 
folyt le, a piactéren tartott népgyiilés 
keretében, melyre a városkertből kiin
dulva vonultak föl a helybeli és vidéki 
párttagok, tarka menetben.

A népgyülés előadója a párt vezére, 
Dérer Iván dr. igazságügyminiszter volt, 
akit Hanesz Emil járásfőnök a rima- 
szombati járás, Eszenyi Gyula dr. város- 
biró, a város kívánságait tartalmazó, 
főleg a magyar őslakosság nyelvi jogai
nak érvényesülésére vonatkozó memo
randum átnyujtásával, mint igazságügyi 
minisztert a város, Bartos Gyula dr. és 
Katona János dr. kerületi bírósági ta
nácselnökök az itteni bíróságok részé
ről, továbbá Csernyiczky János, mint a 
zólyomi kerület, Várady Andor helybeli 
országos közkórházi gondnok és Szoko- 
lay János itteni kerületi betegsegélyző- 
pénztári tiszviselő a helyi szoc. dem. 
pártszervezet nevében üdvözöltek szlo
vák és magyar nyelven. Az üdvözlése
ket Dérer Iván dr. igazságügyminiszter 
megköszönve, több mint egy órás be
szédében részletesen ismertette a de
mokráciát és annak lényegét, a külön
féle diktatúrák és a demokráciák kö
zötti ellentéteket és harcokat, az állam
alapító első elnök eszméit, beszélt a 
szinajai konferenciáról, a Magyarország 
és Csehszlovákia közötti viszonyról, 
melyet kifogástalannak mondott s a 
demokráciát, mint szerinte a népeket 
„a szellemi sötétség országából a szo
ciális igazság, a béke és kultúra vilá
gába" vezetőt jelölte meg.

Hosszas és több alkalommal elhang
zott beszédei hirlapi referádájának an
nak idején való olvasása után már nem 
egészen ismeretlen itteni beszédében a 
pártvezér-igazságügyi miniszter foglal
kozott külön a vörös diktatúrával is és 
oda konkludált, hogy — szerinte — „a

legrosszabb demokrácia is jobb, mint a 
legjobb diktatúra." — Az orosz szovjet 
említése alkalmával a közönség sorai
ban helyet foglaló kommunisták nem 
valami ildomos közbeszólásokkal igye
keztek zavarni a szónokot. Beszédének 
elején Dérer dr. megállapítva azt az 
egyébként is közismert és amúgy sem 
letagadható tényt, hogy „Rimaszombat 
ősi magyar város", hatástkeltett hangsu- 
lyozottsággal kijelentette, hogy „ma
gyar város marad Rimaszombat a jövő
ben is."

Az igazságügyi miniszter ezen kije
lentése különösen hangzik azon tény
nyel szemben, amely szerint Rimaszom
bat magyarsága, a járás magyar ki
sebbségi arányszámának ismeretes mes
terséges leszorítása Jolytán, a bíróságok 
és hatóságok előtt beadványaiban nem 
használhatja saját anyanyelvét, a hivata
los iratokat csak államnyelven közük 
vele, a postán, vasútnál s általában a hi
vatalokban nem lát magyar felirato
kai, sib.

Á igazságügyminiszter jóslásait, jö
vendöléseit nem kívánjuk érinteni, 
egyéb kijelentéseit már azon katekiz- 
musi elv alapján is, hogy „hinni tesz 
igaznak tartani mindazt, amit más mond 
és pedig azért, mert ő mondja", elhinni 
és igaznak tartani akarva reméljük, 
hogy Ígéretei nemcsak politikai propa
ganda-szólamok, hanem tényleg az 
igazságügyminiszter által „felelőségének 
teljes tudatában" tett olyan komoly cse
lekvési akarások, amelyek Rimaszom
bat őslakosságának az átadott memo
randumban kifejezésre juttatott törvé
nyes és jogos kérelmére is mielőbb 
valóra válnak.

A népgyülést a zászlóavatás után köz
ebéd követte, délután pedig a sporttele
pen tornaünnepélyt tartottak s ezt kö- 
vetőleg táncmulatsággal fejeződött be a 
szociáldemokrata párt részéről itt meg
rendezett munkásnap.

Öregek találkozója.
Három évvel ezelőtt vetette fel a 

Polgári Olvasókör egyik régi buzgó 
tagja azt a gondolatot, hogy a fiatalabb 
generáció által szokásba hozott külön
féle bajtársi találkozók mintájára az 
Olvasókör 60 éven felüli tagjai is egy
betömörülve szintén tarthatnának barát
ságos összejöveteleket, találkozókat, ahol 
és amikor aztán a fehér asztalnál szinte 
bensőséges, családias keretek között 
együtt töiíhetnének el minden esztendő
ben legalább egyszer és jó hangulatban 
egy kedélyes estét, visszaszállva gondo
latban a múltba, a letűnt 60 vagy több 
esztendő kedves, derűs vagy olykor bo
rús napjainak eseményei közé. Mert 
igaz az, amint nagy költőnk is mondja 
egyik versében, hogy

A boldogsághoz kevés csak a jelen,
A múltban épül az s az emlékezeten. 

Jól esik látnunk, boldogságot érzünk, 
hogy ha voltak bajaink, Isten segedel
mével megbirkóztunk azokkal, keresztül 
estünk rajtuk s ebből újabb erőt, re
ményt, bizalmat menthettünk az újab
ban felmerülhető küzdelmes napokra is. 
Az ötlet, a gondolat valóra vált s az

öregek társasága ez évben is megtar
totta találkozóját és pedig számra nézve 
erősen megszaporodva s a fiatalabb 
generáció részéről is nagy megértéssel 
támogatva.

A 60 éven felüliek közül 62, az 50— 
60 év közöttiek 22, s a még fiatalabbak 
közül 42-en jelentek meg ezen az iga
zán kedélyes, hangulatos, barátságos 
összejövetelen. Nagyban hozzájárult a 
találkozó bensőséges, családias jellegé
hez, hogy a fiatalabbak asszonyaikat is 
elhozták az ünnepélyre, akik azonban, 
valamint a legifjabb generáció is az 
emeleti termekben, vagy külön a „gye
rekasztal" mellett foglaltak helyet.

A 126 terítékes fehér asztalnál a kor
elnökséget id. Rábeiy Miklós töltötte 
be, 92 esztendővel a vállán, mellette 
jobbról-balró! a 70—80 év körüliek, 
mint alelnökök teljes szellemi és fizikai 
kondícióban, majd a két szárnyon év
szám szerint rangsorban a többi „öre
gek" foglaltak helyet.

A Szőllősy János tagtárs által Ízlete
sen elkészített pörkölt elköltése után 
ifj. Rábeiy Miklós, mint a Polgári Ol
vasókör uj elnöke emelkedett szólásra, 
és mint házigazda is meleg szeretettel 
és szives szavakkal üdvözölte az „öre
gek találkozóján" megjelenteket. Tartal
mas és lendületes beszédében, melyet 
itt-ott a szatíra zamatjával és finom 
attikai sóval is igen ügyesen fűszerezett, 
egybefogásra, a kultúra ápolására s az 
elődök, az „Öregek" által is megalapo
zott Polgári Kör támogatására hiván fel 
a figyelmet, erőt, egészséget s Isten ál
dását kérte a megjelentekre.

Sichert Károly, mint a gyengélkedő 
Mispál István főrendező helyettese, az 
öregek társaságáról összeállított statisz
tikai adatokat ismertette. Jelentette, hogy 
Lukács Géza, Perecz Samu és Mispál 
István levélben mentelték ki távolmara
dásukat. Jelentette továbbá, hogy Rosen- 
berg Lajos mérnök társunk elhalálozott. 
Javaslatára a jelenvoltak egy perces 
felállással adtak kifejezést az elhunyt 
emlékének. Jelentette még, hogy a jelen 
összejövetel résztvevőinek száma 126, 
éveiknek száma 7140, és pedig 60—92 
évesek 62-en 4310 évvel, 50—60 évesek
22-en 1211 évvel, 50 éven aluliak 42-en 
1619 évvel. Az idén tehát a megjelen
tek 2546 évvel képviseltek többet, mint 
1936-ban.

A pompás vacsora elfogyasztása után 
vidám, kedélyes beszélgetés, társalgás, 
pohárkocintgatás és jó muzsika mellett 
élvezték aztán a megjelentek a barát
ságos együttlét kedves és melegséggel 
telitett óráit. Persze komoly és tréfás 
hangú pohárköszöntökben sem volt hi
ány. Sikerült toasztokat mondtak : Dr. 
Kovács László, id, Dr. Rárösy Gyula. 
Falvay János, Dr. Weinberger Rezső, 
Dr. Eszenyi Gyula, Báthory Andor és 
Dr. Gabonás János — részint köszöne
tét mondván a sikerült találkozó rende
zőinek, részint éltetvén az öregeket és 
kitartásra, becsületes munkára buzdít
ván a fiatalabb nemzedéket, hogy majd 
betölthessék azt a helyet, amelyet a ta
pasztalatokban megedzett öregek immár 
elhagyni kénytelenek.

A vidámság és jó hangulat még ma
gasabbra emelkedett, amikor a szépsé
ges asszonyok és ifjak társasága is be-

Október hó 3-án az Iparoskor nagy szüreti mulatsága.
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vonult a nagyterembe s egybeolvadtak 
a múlt és jelen képviselői és a vidám 
muzsika tánczra perditette a társaságot. 
Ekkor aztán bebizonyosodott, hogy „öreg 
ember nem vén ember."

így folyt le az „Öregek" ez évi ta
lálkozója, ez a meleg baráti összejöve
tel a legjobb hangulatban és csak a 
kora hajnali órákban fejeződött be az
zal a kívánsággal, hogy egy év múlva 
újra találkozunk.

Kiss József édesanyja
em lékbizottságának ü lése.

Kiss József édesanyjának siremlékbi- 
zottsága folyó hó 8-án, szerdán este tar
totta meg az akciót befejezni hivatott 
ülését a Kereskedelmi Testület nagyter
mében, a bizottság tagjainak hatalmas 
érdeklődése mellett.

Az ülést a bizottság elnöke : Márkus 
László főszerkesztő nyitotta meg és 
örömmel állapította meg, hogy a mint
egy két esztendeje elindult mozgalom 
sikerrel járt, a közönség kellő megér
téssel fogadta a bizottság elgondolását 
és ma az a helyzet, hogy a síremlék 
felállításához szükséges pénzösszeg ren
delkezésre áll s a síremlék rövidesen 
feállitható lesz.

Az elnöki megnyitó után Dr. Wein- 
berger Tibor ügyvéd, a bizottság titkára 
tartotta meg mindenre kiterjedő jelen
tését. A titkári jelentés részletesen vá
zolta az akció menetét, az elindulástól 
a jelen napokig, beszámolt a mozgalom 
folyamán rendezett kulturestek erkölcsi 
és anyagi eredményeiről. Beszámolt a 
titkár arról is, hogy milyen körülmények 
között sikerült — hiteles okiratok alap
ján — megállapítani a költő anyjának 
pontos nevét és elhalálozási dátumát, 
végül ajánlatot tett a síremlék feliratára, 
elhelyezésére és felavatására vonatkozó
lag is. — Ezután Dr. Reinitz Vilmos 
orvos, a bizottság pénztárosa tette meg 
jelentését, melynek végeredményeként 
megállapítást nyert, hogy az akció jelen
leg 4387 Ki. készpénzzel rendelkezik, 
de kilátás van arra, hogy ez az összeg, 
mely az egyik rimaszombati pénzinté
zetnél betétkönyvön nyert elhelyezést, 
még növekedni is fog.

A pénztári jelentés tudomásulvétele 
után Makovits Jenő festőművész, a bi
zottság művészeti tanácsadója, aki díj
talanul vállalta el a siremlékmű terve
zetének elkészítését és a felállítással 
kapcsolatos felügyeleti munkák végre
hajtását, tette meg jelentését, melynek 
kapcsán a bizottság elhatározta, hogy 
az emlékművet az előadó tervei szerint 
készítteti el. A siremlékművön egy böl
cső s egy költői toll fogják hangsúlyozni 
a lényeget s a kövön elhelyezést nyer 
majd a nagy költőnek az édesanyjáról 
irt egyik legszebb verse kezdősora is.

A bizottság a további adminisztrációs 
munkák lebonyolítását egy szükebbkörü 
bizottságra bizta, melynek tagjai: Már
kus László, Dr. Weinberger Tibor, Dr. 
Reinitz Vilmos, Makovits Jenő és Brün- 
ner Sándor. Ez a bizottság fogja a to
vábbi teendőket ellátni, a siremlékkövet 
megrendelni, a felavatás pontos idejét 
meghatározni s az avató ünnepély mű
sorát összeállítani.

Az elnöki zárszó kapcsán Márkus 
László főszerkesztő szives szavakkal 
emlékezett meg mindazokról, akik a sír
emlék költségeihez adományaikkal hoz
zájárultak és külön kiemelte azt a kö
rülményt, hogy Rimaszombat város tár
sadalmi és kultúrintézményei csaknem 
kivétel nélkül ugyancsak eljuttatták ado
mányaikat a síremlék költségeire.

A teljes egyetértésben és lelkes han
gulatban lefolyt bizottsági ülés után 
örömmel állapítható meg, hogy a már a 
múltban annyiszor elindult, de mindig 
füstbe ment gondolat ezúttal mégis 
megvalósul és rövidesen állni fog az ed
dig elhagyott temető-szélen az a büszke 
emlékkő, amely hirdetni fogja egy jósá
gos anya lelkén keresztül egy nagy 
költő emlékét, de egyben bizonyítéka 
lesz a kegyelet létezésének és nagyjaink 
iránt érzett tiszteletünk lobogásának.

1938. április 1-én hivják be az idén 
sorozottak egyrészét. A nemzetvédelmi 
minisztérium figyelmezteti az illetéke
seket, hogy az idén besorozottak egy 
részét csak 1938. április 1-re hivja be 
katonai szolgálatra és ezért az idén so
rozottak csak erre az időre adják fel 
állásaikat.

Ipartársulati közlemények.
Az ipartársulat vezetősége ez utón is 

közli a tagokkal, hogy a kereskedők és 
más több szakma kiválása folytán szük
séges tagdíjemelést a közgyűlés határo
zata folytán keresztülvitte.

A tagdijkivető bizottság a legnagyobb 
figyelemmel lett összeállítva, hogy abban 
a lehetőség szerint minden iparág kép
viselve legyen. A bizottság tagjai szi
vükre tették kezüket amikor a nehéz 
feladatot teljesítették és minden egyes 
tagdíj megállapításnál gondosan és lel
kiismeretesen vizsgálták meg az illető 
viszonyait és teherbíró képességét és 
aszerint állapították meg tagdiját.

Az ipartársulat elnöksége hiszi és re
méli, hogy minden önérzetes és lelki- 
ismeretes iparos tudatában van az ipar- 
társulat nehéz anyagi helyzetének és ép
pen azért az ipartársulattal szemben, 
— még ha áldozat árán is, — feltétle
nül eleget tesz fizetési kötelezettségé- 
nak ugyanúgy, mint a vidéki derék ipa
rosaink.

Ha a tagok megértők lesznek és fel
ébred bennük az iparos öntudat, akkor 
saját lábunkon is meg tudunk állni és 
meg tudjuk tartani büszkeségünket, — 
székházunkat, amit tíz évvel ezelőtt oly 
szép reményekkel építettünk fel és ad
tunk át hivatásának.

Iparosok legyetek kötelességtudók és 
önérzetesek !

BENITTO és  PITYU.
A gondterhes élet forgatagában — igaz, 

hogy csak elvétve — találkozunk nap
sütéses, kedves, lelkünket megkapó s 
feljegyzésre méltójelensé gekkel is. Ilyen 
bájos s a maga bájosságában engem 
könnyekig megható jelenségnek voltam 
szemtanúja én is a minap.

Az eset hősei: A 11 és féléves kis 
Benitto. Eleven, izmos, gyorsszemjárásu, 
hosszú szempilláju s az olasz nyelv sa
játságos gyors tempójában beszélő nap
sütötte gyerek, akiről rövid ismeretség 
után is megállapítható, hogy meg fog 
élni a jég hátán is. — Benitto Itália kék 
ege alatt született, ott is lakik s egy 
tengerparti nagyobb város olasz iskolá
jában szívja magába a tudomány elemeit. 
Atyja született magyar, édesanyja szüle
tett olasz. — Úgy a végtelen szerény
ségében bájos anya, mint a kis Benitto 
— bár idegen kiejtéssel — beszélnek 
az olasz nyelven kívül magyarul is, 
miután azt a magyar családfőtől meg
tanulták.

Az eset másik hőse a kis Pityu. Szlo- 
venszkói kis városban lakó, szintén 11 
—12 év közötti, szőke s ugyancsak ele
ven talpraesett magyar gyerek.

Benittoékkal, tehát az éjfekete hajú s 
még feketébb szemű és madonnaarcu 
mamával s a kis Benittoval utazásom 
közben hozott össze a sors. Nyári sza
badságom letelte után egy fürdőhelyről 
igyekeztem otthonomba gőzparipán Be- 
nittoék rokonaival, akiknek látogatására 
utaztak Itáliából az én pátriámba s út
közben csatlakoztak hozzánk. — Rövid 
ismeretség után a szivemhez férkőzött 
ez a két lélek. A mama lebilincselt vég
telen szerénységével s az én füleimnek 
idegen hangzású, de kedves magyar 
beszédjével, a kis Benitto pedig a na
gyokkal szemben tanúsított tisztelet
tudásával és gyermeki előzékenységé
vel. — Rövidesen megállapítottam, hogy 
a sors utazásom közben olyan lelkek
kel hozott össze, akik az én szivemhez 
közel állanak, akiket meg tudok szeret
ni s akikkel tudok rokonszenvezni. — 
Utunk kellemesen és vígan telt. Benitto 
sokszor ejtett bennünket derűs hangu
latba, apróbb mókáival, pajzánkodásai
val s különféle, előttünk, nagyok előtt 
szokatlan gyerekes kérdéseivel. Egyik 
vasútállomást a másik után hagytuk 
hátunk mögött, mígnem megérkeztünk 
rég nem látott kis városunkba.

Este érkeztünk meg. Benitto illedel
mesen jó éjszakát kívánt. Azzal váltam 
el tőle, hogy városunkban való időzése 
alatt alkalmat fogok keresni a vele való 
többszöri találkozásra s én őt a magyar 
nyelvben fogom tökéletesíteni, ő pedig 
az olasz nyelvre fog engem oktatni. 
Sajnos azonban, a nyelvtanulásból nem 
lett semmi, egyrészt mert a szabadság- 
időm alatt felgyülemlett akták tanulmá
nyozása nagyon lekötött, másrészt, mert 
Benitto a város egyik végén, én pedig

a másik végén, tehát egymástól megle
hetős távol laktunk, s igy a tervbe vett 
gyakori találkozás csak ritkább talál
kozássá zsugorodott össze. De füstbe 
ment tervünk azért is, mert Benitto — 
ami érthető — inkább a kortársai tár
saságát kereste, akikkel kedve szerint 
kijátszhatta magát. — Meggyőződésem 
azonban, hogy a gyakori találkozás sem 
vezetett volna eredményre s igy sem 
tudtam volna behatolni az olasz nyelv 
berkeibe, mert — mint említettem is — 
Benitto roppant gyorsan s csupán kénye
lemszeretetből, száját csak vízszintes 
irányban mozgatva beszélt, tehát nem oly 
tiszta és dallamos kiejtéssel, mint az 
édesanyja s igy nehezen érthettem volna 
meg az ő olasz kiejtéseit. A ritka talál
kozás dacára is Benitto és én nagyon 
egymáshoz nőttünk s jópajtási viszony 
fejlődött ki közöttünk. Kölcsönösen 
megígértük egymásnak, hogyha elhagyja 
városunkat s visszaköltözik kékegü ha
zájába, az összeköttetést fenn fogjuk 
tartani levelezés utján s mindig szere
tettel fogunk egymásra gondolni s ked
vesen fogunk visszaemlékezni az együtt 
eltöltött napokra.

Kis Benittom ! Én állom szavamat. 
Szivembe zárom képedet úgy, amint 
mosolygó arcoddal az állatkertben a 
kis lovas fogaton, a nagy szigeten a 
csacsifogaton s az angol parkban feje
den a kis tiroli kalapban láttalak. De 
felejthetetlen lesz előttem a bucsuzás 
pillanata is, amikor hangos zokogással 
váltál el tőlem, öreg cimborádtól. Meg
állapodásunk azonban kölcsönösen kö
telező s igy neked sem szabad megfe
ledkezned rólam.

Kis pajtásomnak városunkban való 
életberendezkedése iránt mindig érdek
lődtem. így tudtam meg, hogy amint 
kipihente az utazás fáradalmait, a ven
déglátó Margit néni és Józsi bácsi min
den őszinte barát részére nyitva álló 
otthonában, első dolga volt Benittonak, 
hogy felkeresse a városban lakó többi 
rokonok gyermekeit. Azonban sajnálat
tal értesültem arról is, hogy Benittonak 
ezen első kirándulása kudarccal végző
dött. Nevezetesen az történt, hogy az 
udvaron játszadozó rokongyerekek a 
belépő s jószándékkal közeledő Benittot 
nem ismerték meg s igy szó sem lehe
tett arról, hogy őt rokoni szeretettel üd
vözöljék és nyakába boruljanak, hanem 
ezzel szemben az a szomorú eset tör
tént, hogy alkalmatlan idegennek tekint
ve őt, az épen keztikügyébe kerülő har
cias eszközökkel — botokkal és seprő
vel — támadtak reá s kitessékelték. — 
Benitto a nem várt rokoni támadásra a 
futásban keresett menedéket s léleksza
kadva futott haza, zokogva panaszolta el 
édesanyjának, Margit néninek és Józsi bá
csinak a szomorúan végződött rokoni 
látogatást. Margit néni egyrészt mosoly
gott az eseten, másrészt azonban rész
véttel viseltetett szenvedő kis hősünk 
balesete iránt. Szeretettel vette őt vé
delmébe s megfelelő felvilágosítás és 
magyarázat után sikerült is létrehozni 
a rokoni viszonyt a támadó felek és 
Benitto között.

Teltek és múltak a napok s egy szép 
napon elkövetkezett a legszomorubb 
pillanat : Margit néni közölte velem, 
hogy Benittoék szabadsága lejárt s igy 
visszavonhatlanul haza utaznak. Meghí
vást kaptam én is búcsúvacsorára, a 
melyre bizonyos lehangolt lelki állapot
ban mentem el, mert valahogy úgy 
éreztem, hogy azoktól, akiket annyira 
megszerettem, úgy kell elválnom, hogy 
talán sohasem fogom őket viszontlátni. 
Tehát összejött a búcsúzkodó társaság. 
Rokonok, jóbarátok. A vacsorára hiva
talos volt egyik jóbarátom is kis fiával, 
a már fentebb emlitett Pityuval, a ma
gyar gyerekkel, a történetnek másik kis 
hősével.

Benitto és Pityu szabályszerűen be
mutatkoztak egymásnak, férfiasán egy
más markába csaptak s ezzel meg volt 
pecsételve a rövid, de meleg barátság. 
Benitto és Pityu a vacsoránál egymás 
mellett, gyermeki mivoltukra való tekin
tettel természetesen az asztal végén 
kaptak helyet. Figyelemmel kisértem a 
két lurkót. Hamarosan összemeleged
tek, s parázs beszélgetésbe elegyedtek, 
amit csak a Margit néni által terítékre 
hozott Ízletes ételek elkönyvelése sza
kított meg röviden ismétlődő időkö
zökben.

Meghatott ennek a két gyermeknek 
gyors összebarátkozása s egymásiránti 
szeretete, ami abban is kifejezésre ju

tott, hogy a nagyokat is megszégyenítő 
udvariassággal kinálgatták egymást a 
gasztronómiai igények kielégítésére szol
gáló falatokból s töltöttek egymás po
harába az előttük levő szódás üvegből.
— Vacsora végeztével a két gyerek illő 
tisztelettel távozott az asztaltól s a 
szomszédszobát foglalták le ping-pongo- 
zás céljára. Belefáradva a játékba, az 
asztalunktól tisztes távolságban foglaltak 
helyet, mély beszélgetésbe merültek, 
mintha legalább is diplomáciai tárgya
lásokat folytatnának két ország sorsdön
tő ügyeiről. A víg terefere és kvaterká
zás közben egy-egy pillantást vetettem 
a gyerekekre s egyszer csak azt látom, 
hogy a két gyerek — karjaikat egymás 
nyakába fonva — megcsókolja egymást. 
Meghatódtam s reájuk kiáltottam: Gye
rekek, mi volt ez? Mindketten mélyen 
elpirultak. Kérdésem válasz nélkül ma
radt. De nem is zavartam őket újabb 
kérdésekkel. Hagytam őket, hogy az alig 
pár órával ezelőtt szövődött édes gyer
mekbaráti boldogságukat élvezzék ki 
maradéktalanul. Azután elálmosodtak, 
cipőiket — mintha összebeszéltek volna
— lehúzták, egymás mellé feküdtek a 
szomszédszobában a díványon s elszen- 
derültek, nem is gondolva arra, hogy az 
alig pár órával ezelőtt keletkezett barát
ság fonalát ketté fogja vágni az elválás 
pillanata. Későre járt az idő. Hazafelé 
készülődtünk. — Pityunak is haza kel
lett mennie szüleivel. Bár sajnáltuk meg
zavarni édes gyermeki álmukat, feléb
resztettük őket. Elkövetkezett az elválás, 
a búcsúzkodás emlékeimből soha ki 
nem törölhető pillanata. Benitto és Pityu 
hangos zokogással búcsúztak el egy
mástól. Különösen Benitto sírt keserve
sen. Nem is tudtuk megvigasztalni. — 
Minden erre irányuló kísérletünk hajó
törést szenvedett. Hiába mondogattuk 
neki, majd eljössz még hozzánk édes
anyáddal máskor is s újból fogsz talál
kozni Pityuval. Látva a két gyereknek 
egymáshoz való szeretetteljes ragaszko
dását, s a kis Benittonak tőlünk is 
könnyek között való búcsuzását, mi, a 
nagyok is elérzékenyültünk s az arcun
kon végigpergő könnycseppeket töröl- 
getve távoztunk, szivünkben egy meg
ható s felejthetetlen jelenet emlékével.

A csodálkozás s a meghatottság érzé
sét váltotta ki telkemből az egymást 
azelőtt soha nem látott, más és más or
szágban s külön-küiön életviszonyok 
között nevelkedő s az első találkozás 
alkalmával egymást azonnal megértő és 
megszerető két gyerek esete.

Élgondolkodtam és sokáig elmélked
tem a történtek fölött s végső követ
keztetésül arra a megállapításra jutottam, 
hogy a kicsinyek követésre méltó pél
dájából okulást, tanulságot meríthetné
nek a nagyok, a felnőttek s különösen 
az emberiség sorsát intéző illetékesek is. 
Megtanulhatnák s beláthatnák végre ők 
is, hogy igenis lehet nyugodtabb lég
kört s békésebb állapotot teremteni a 
különböző nemzetek fiai között. Reájö
hetnének arra, hogy leplezetlen őszinte
séggel s az egymásiránti szeretettel pá
rosult kölcsönös megértéssel könnyeb
ben ki lehetne békiteni és összehozni 
az egymással szemben álló feleket, mint 
a hosszadalmas, idegekre menő és aka
démikus vitatkozásokban kimerülő dip
lomáciai tárgyalásokkal. Dr. G. J.

Az új kéményseprési díjszabás.
A kereskedelmi miniszter által meg

állapított kéményseprési dijak, melyeket 
a tartományi hivatal 219/1937. számú 
rendeletében tett közzé, a következők :

1. Lakóház közönséges vagy cilinder, 
vagy négyszögletes kémény söprése föld
szintes házban riO Ki, minden további 
emeletért többlet dij 0.55 Ke, ezen ké
mények füstvezető csöveinek kiseprése 
(nem kályhacsövek) 2 méterig 0'50, 2—5 
méterig p —, minden további méter 
0'20 Ki.

2. Pék, hentes, mészáros, szappanos, 
vendéglő, kávéház és egyéb ipari üze
mek kéményei söpréséért, ahol állan
dóan tüzelnek : földszintes házban 1 80 
Ki, minden további emelet 090 Ki. 
Ezen kéményhez vezető füstcsövek sep
rése : 2 méterig 0 60, 2—5 méterig 2 —, 
minden további méter 050 Ki.

3. Gőzfűtésű pékek kéményeinek söp
rése földszintes házban 9 —, minden 
további emelet 4'50 Ki, a füstcsövek 
söpréséért fizetendő : 2 méterig 5’— Ki,
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2—5 méterig 8'— Kő, minden további
méter 2'— Kő.

4. Központi fűtésű kémények söprési 
dija földszintes házban 7, minden to
vábbi emelet 3'50 Kő. A füstcsövek söp
rése mint a 3. pontban.

A tarifa többi részéből kiemelendő, 
hogy kémény kiégetéseért, tekintet nél
kül a kémény nagyságára, ha az anya
got a tulajdonos adja 4-— Ke, ha az 
anyagot a kéményseprő adja 5'— Kő.

A korom kiszedése a kéményből 
évenként egyszer 0'50 Ke.

A kéményseprési dijak negyedéven
ként utólagosan fizetendők.

A rendelet 1937. január 1-től érvé
nyes.

(A háztulajdonosok országos szövet
sége a miniszteri döntés ellen panasz- 
sza! élt, de azért a dijak ezévben már 
az uj rendelet szerint fizetendők.)

H Í R E K
Szín es képek

gyors iramban futnak el szemeink előtt, 
amig a vénasszonyok nyarának langyos 
napsugarában fürdünk.

A betakarított termés érettségének ne
héz, de még sem kellemetlen szaga telíti 
meg a levegőt, melyben ott leng a nyár
utót jelentő jinom fehér fonál, lehellet- 
szerű, csendes fuvalom himbálta legszebb 
ékessége az időnek.

Mindig gazos, ritkán s akkor is por
felhőt verten, rosszul söpört utcáink még 
piszkosabbak mint egyébkor, gyümölcs
héjakkal és magvakkal csúfítva cifritott, 
tarkán teleszórt, bukkanós járdáinkon 
életveszélyes a közlekedés. Egy-egy siká

torban muskák milliárdjainak, baktériu
mok billióinak melengető tenyészfészkeiil 
trágyadombok díszelegnek, a piacon elő
zetes locsolás nélkül nagynéha dolgozó 
utcaseprők teljes szakértelemmel hintik a 
port s vele együtt a bacillusokai, a nyi
tott árusedényekre, tartályokra, tejre, 
vajra, túróra, gyümölcsre s a boldog vá
sárlók amúgy is gyenge tüdejére.

Rongyos, félmeztelen vándorcigányok 
egész raja vonul keresztül nap-nap mel
lett a városon, a purdék a helybeli cse
metékkel versengve koldulják végig a vá
rost, amelynek utcáin, az állatvédelem 
nagyobb dicsőségére, nem ritkán felhang
zik a medvét, majmot táncoltatok csör- 
gös dobja, mig a szakácsnékat súlyos 
büntetés réme fenyegeti egy-egy barom
finak véletlenül fejjel lefelé tartásáért.

A tánciskolák is kinyitották kapuikat, 
táncra, illemre, elsőszerelemre. Thespis 
kordéján Thália papsága is befordult 
hozzánk, hogy a művészet tüzének láng
jánál fölmelegitsék szépségek után vá
gyakozó lelkünket. A bevonult diáksereg 
a kiürült polcú könyvesboltokat hajszolja, 
mig a piaci árusnépség előrelátó gon
dossággal a szoknyatakarta fazékkályhát 
tisztogatja, tatarozza.

A kifakult falevelek zizegve röppennek 
a földre, vénasszonyok nyarának búcsúzó 
napsugara karminvörösre festi a láthatár 
peremét s a nyári meleg csalfasága fö 
lött csak mosolyogni tudunk, mi, Ősz lehel
letét érző emberek. -

s iT ^ rg u s .
Házassági hir. Hevessy Béla fügéi 

földbirtokos legifjabb fia: Zoltán folyó 
hó 4-én házasságot kötött Dániel Erzsé
bet fügéi tanítónővel, özv. Dániel Fe- 
rencné leányával.

Esküvő. Zatykó Edith és ifj. Derekas 
fános szept. 12-én (vasárnap) délután 
5 órakor tartják esküvőjüket a rima- 
brézói evang. templomban. (M. k. é. h,)

A rozsnyói egyházmegye a pápa 
fennhatósága alá került. A vatikán er
re vonatkozó elhatározásából az állam
alakulással kettészakított róm. kath. 
egyházmegyék határait az államhatárok
kal egybeesőén állapították meg s igy 
az egri érsekség fennhatósága a rozs- 
nyói egyházmegyére vonatkozólag meg
szűnvén, addig, amig itt is létesítenek 
érsekséget, a rozsnyói püspökség köz
vetlenül a pápa fennhatósága alatt fog 
állni.

Tanügyi kinevezés. Cvengros Béla 
dr.-t, a pozsonyi reálgimnázium tanárát, 
aki a rimaszombati reálgimnáziumnak 
is éveken át tanára volt s innét helyez
tetett Pozsonyba, a pozsonyi magyar 
tanítóképző intézet igazgatójává nevez
ték ki.

Tanügyi áthelyezések. A helybeli 
állami polgári iskolánál az 1937—38. 
iskolai évben a következő változások 
történtek a tanítói karban: Adamec 
Ernő polgári iskolai szaktanítót a ga- 
lánfai állami polgári iskolához helyez
ték át, helyébe Morvay Gyula szakta
nítót nevezték ki. Slachta Irén Nyus- 
tyára távozott. Helyébe Csulik Anna 
kézimunka-tanitónő jött Dernőről. Az 
iskolaügyi referátus az 1937—38. iskolai 
évre is engedélyezte a polgári iskolánál 
a magyar továbbképző tanfolyamot, a 
melyre Pásztor Sándor tanítót helyezte 
át Somorjáról.

Halálozás. Egy egykor friss és szép
ségekben viruló, évek múlásával erejét 
vesztett, meggyengült ág letörött az Élet 
fájáról, egy jóságos, hűségesen szerető 
hitvessziv megszűnt dobogni, a földi 
boldogság egyik szeretettől meleg, puha, 
csendes fészke a gyász feketeségébe öl
tözötten a magára hagyott hitesférj si
ralmainak tanyája lett: Váry Jánosáé 
szül. Bálintfy Amália, Váry János hely

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, szeptember 11, 
12-én ez idény legszebb és legtökéletesebb 

amerikai filmje. Irta Székely :
A vágy

Marlene Dietrich, Qarry Cooper, tökéle
tes film :

Szerdán, szeptember 15-én amerikai társa
dalmi film :

Nem m indig nö az oka
Joan Crawford, Róbert Montgomery, Fran- 

chot Tone.

Csütörtökön, szeptember 16-án szenzációs 
bécsi film :

A társadalom  tám asza

beli nyug. állami isk. igazgató-tanitó, a 
sok dicsőséget aratott rimaszombati ma
gyar dalárda karnagya, a Kát. Olvasó- 
egylet örökös tiszteletbeli tagjának köz- 
becsülésben és szeretetben állott hitves
párja életének 82-ik évében folyó hó 
4-én városunkban örök álomra szende- 
rült. A megboldogult uriasszony a finom- 
lelkű, női erényekben gazdag nagyasz- 
szonyok igazi példaképe volt, akinek 
halála általános, őszinte részvétet kel
tett, mely részvét impozáns módon nyi
latkozott meg folyó hó 5-én végbement 
temetésén. A gyászeset alkalmával a 
köztiszteletben álló, egyedül maradt öreg 
férjet a kegyeletes szivek számosán ke
resték fel részvétük kifejezésével s igye
keztek bánatát enyhíteni nagy szomorú
ságában.

A hősök emlékmű bizottsága ehéten 
tartott ülésében az országos hivatal s 
illetve a műemlékek orsz. bizottsága ál
tal támasztott kívánalomnak is eleget 
tevén, az ezen ügyben Pozsonyból ide 
kiszállt Ing. Szalatnai szakértői vélemé
nyének megadása után előreláthatólag 
semmi akadálya nem lesz az emlékmű 
mielőbbi felállításának.

Sizáz próbát kibíró és párját ritkító SZflRVRS-SZHPPHN
Tanügyi hir. A helybeli reálgimná

ziumnál Elegius Menke tanárjelölt Ko
máromba helyeztetett át helyét Mikulik 
Margit tanárjelölttel töltöttékbe.— Jab- 
iánczy Miklós oki. építészmérnök, rajz
tanár ide kineveztetett.

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: Szijjártö-ulca 59. szám alatt. 
Szives pártfogást kér: Dobránszky 
János oki. tánctanitó.
Egy ügyes jó zongorista felvétetik a tánc

iskolában.

A munkásakadémia műsoros estje.
Szeptember 4 én este a Tátra nagyter
mében folyt le a szoc. dem. munkásnap 
alkalmából a rimaszombati Munkásaka
démia műsoros estje.— A program első 
száma a munkásinduló volt a losonczi 
munkászenekar preciz előadásában. — 
Utána programon kívül Schulcz Ignácz 
nemzetgyűlési képviselő beszélt a mun
kásakadémiák céljairól.— Majd a prog- 
gram szerint Rohn József tanfelügyelő 
szlovák nyelven, dr. Kosiner Dezső or
vos pedig magyarul adta elő ünnepi 
beszédét. — Ezután a programtól eltér
ve, az utyekácsiak csoportja népies tán
cokat mutatott be szlovák népi jelmez
ben : 4 leány és 4 fiú öltözetben ballet- 
szerü népies változatokkal mulattatta a 
közönséget. Majd Kurucz Jolán szlovák 
szavalata hangzott el erőteljes, értelmes 
hangon. — A következő számban Szo- 
kolay Dóra zenetanárnő-jelölt Chopin 
As-dur balladáját „Forradalmi etüd“ cí
men zongorán játszta el olyan techni
kával, hogy játéka méltán kimagasló 
pontja volt az estnek és nagy tetszést, 
aratott. — Szünet után Ady-költemé- 
nyeket szavalt pompásan Marosy Mi
hály. — Ezután az utyekácsiak csoportja 
folytatta népi táncait. Ezúttal nyolcán 
balletszerü táncokat lejtettek. Rajner 
László, rimaszombati földink, a pozso
nyi nemzet színház tagja énekelt három

szlovák és három magyar elégikus tó
nusú dalt erőteljes hangon, amelyen a 
művészi csiszolás jól érezhető volt. — 
A kereskedelmi és magánalkalmazottak 
szavalókórusa állott a lámpák elé és 
érdekesen világított reá a munkásaka
démiák törekvéseire a kultúra és paci
fizmus terjesztésében. — Utána ismét 
Szokolay Dóra zongorajátéka követke
zett. Bartók : „Este a székelyeknél" c. 
parasztdalait hallottuk tőle valódi mű
vészi kvalitással. — Befejezőnek a lo
sonczi munkászenekar adta elő fúvó- 
hangszereken az Internacionálét.

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

Kiss József anyjának siremlékbi- 
zottsóga köszönettel nyugtázza Dr. Klein 
Samu rimaszombati orvos újabb 10 ko
ronás adományát. A bizottság kéri mind
azokat, akik a siremlékmű költségeire 
még adakozni óhajtanak, hogy adomá
nyaikat mielőbb juttassák el a bizottság 
pénztárnokának : Dr. Reinitz Vilmos or- 
nak kezéhez.
U t a z á s i  k e d v e z m é n y e k . A

budapesti őszi lakberendezési és 
háztartási vásárra (szept hó 30-ig) 
és a bratislavai Nemzetközi Du- 
navásárra (szept. hó 23 ig) szóló 
kedvezményekre jogosító igazolvá
nyok beszerezhetők Dickmann De
zsőnél, Rimaszombat, Gömöri- 
utca 2. szám.

Az éhséget a vér okozza. A vér össze
tételét néhány évtizeddel ezelőtt még 
meglehetősen egyszerűnek képzelték, a 
belső elválasztási mirigyek felfedezése 
óta azonban tudjuk, hogy a vérben nagy
számmal vannak olyan hatóanyagok is, 
amelyeket egyszerű vegyi vizsgálattal 
megállapítani sem lehet. Tsukineff orosz 
kutató vizsgálatai szerint a vérben olyan 
hatóanyagnak is kell lenni, amely a 
szervezetben az éhség érzetét váltja ki. 
Feltevésének bizonyítására állatkísérle
teket végzett, amelynek folyamán azt 
tapasztalta, hogy mikor az éhező állat 
vérébe az egyik jóllakott állattársának 
vérét befecskendezte, az előbbinek éhsé
ge szemmel láthatóan lecsökkent, sőt

gyomrának azok a görcsös összehúzó
dásai is nyomban megszűntek, amelyek 
az éhség érzetét az embernél is kiváltják.

Részvétköszönet.
Hálás köszönetét mondok mindazon jó

akaróimnak, akik felejthetetlen jó felesé
gem elhalálozása alkalmával szives rész- 
vétőkkel mérhetetlen fájdalmamat enyhí
teni igyekeztek. De hálás köszönetemet fe
jezem ki mindazoknak is, akik szívesek 
voltak boldogult feleségemet utolsó utján 
elkísérni.

Rimaszombat, 1937. szeptember 10.
Váry János
nyug. ig. tanító.

Elgázolta a szekere. Katona László 
hanvai kisgazda gabonát szállított sze
kerén Tornaijára. Mikor a „Betekints" 
korcsmához ért, a valószinműleg elbó
biskoló gazdaember a zsákok tetejéről 
oly szerencsétlenül csúszott le, hogy a 
szekér alá került, melynek kerekei ha
lálra gázolták.

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

Egy földink kitüntetése. Az apostoli 
szentszék által a kassai és rozsnyói egy
házmegyék magyarországi része számára 
adminisztrátorrá állított hercegprímás 
heiynökévé a városunkból származó dr. 
Meszlényi Zoltán apostoli protonotáriust, 
kanonokot nevezte ki.

Utazók, ügynökök és házalókeres- 
kedök nem kereshetik fel a hivatalo
kat. A szlovenszkói hivatalos közlöny
ben az országos elnök kihirdette, a 
kereskedelemügyi minisztériumnak a 
28469/35.—III/B. számú határozatát, mely 
szerint a hatóságoknak elrendelik, hogy 
nagyobb figyelmet szenteljenek az uta
zóknak és ügynököknek, kik a hivatalok
ban különféle árukat kínálnak megvétel
re vagy rendeléseket akarnak fölvenni. A 
kamarai központ jelentése szerint az ez 
ügyben foganatosított intézkedések ered
ménytelenek maradtak. Az országos hi
vatal utal a minisztérium határozatára 
és elrendeli az összes politikai hatósá
gok főnökeinek, hogy személyes felelő

ség terhe alatt szigorú intézkedéseket 
foganatosítsanak és tegyék lehetetlenné 
a hivataloknál a meg nem engedett ke
reskedelmi tevékenységet.

Amint az várható volt, Rimaszombat 
és vidéke közönsége olyan hatalmas ér
deklődést mutat a szeptember 16-án 
kezdődő sziniszezon iránt, ami egy igen 
jól sikerülő évad árnyékát veti előre. A 
bérletek, melyeket Dudinszky Pál bérlet- 
gyűjtő titkár eszközöl, impozáns tempó
ban folynak és a hangulatból ítélve az 
uj igazgató első szezonja biztosítva lesz 
a további küzdelemre.

A műszaki személyzet erős munkába 
lépett és teljes apparátussal dolgoztak 
a díszletek elkészítésén, hogy a szept.
10-én megkezdődött próbákra felkészülve 
várja a szinpad a színészeket. A társu
lat 9-én érkezett meg a városba, ahol 
egy teljes hétig fognak készülni a meg
nyitó műsorra.

Csütörtökön este Heltai Jenő „Néma 
lovag“ c. szenzációs vígjátékénak elő
adásával nyitja meg az ezidei szezont 
a magyar színtársulat. Az óriási sikerű 
darab az utóbbi évek nagy slágere, me
lyet most fordítottak le a világ összes 
művelt népeinek nyelvére, zengően szép 
cimeivel, csodaszép meséjével a legmél
tóbb nyitó darabja lesz a magyar tár
sulatnak. S. Jánossy Terka, Hubay Zsen- 
ka, T. Némethy Rózsi, Stephanidesz Ily, 
Sárossy Mici, Schmiedt Lyvia, Sereghy 
Andor, Szirmay Vilmos, Kozma Andor, 
Némethy Zoltán és Rozs József játszák 
a darab főszerepeit.

Pénteken és szombaton este Erdé
lyi Mihály nagyszerű operettjében, a 
„Csavargólány“-bán mutatkozik be az 
operett-együttes: Lakos Klári, Stepha
nidesz Ily, Hubay Zsenka, T. Némethy 
Rózsi, Schmiedt Lyvia, László Bandi, 
Káldor Jenő, Szirmay Vilmos, Némethy 
Zoltán, Rozs József és Bartos József a 
darab főszereplői. A zenekart Fest Vidor 
vezényli,
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A tüzoltóegyesület jubileuma. A ri
maszombati önkéntes tüzoltóegyesület 
tiz éves jubileumát vasárnap, szeptem
ber 12-én tartják meg, a lapunkban 
már közölt programmal, Mdndy Antal 
tüzoltófőparancsnok rendezésével, aki a 
siker érdekében az előkészületi munká
latokat a rendezőséggel karöltve nagy 
ambícióval végezte. A diszközgyülést az 
akadályozott elnök helyett Kéry István 
alelnök vezeti és ő tartja az ünnepi be
szédet is. — A díszközgyűlés közbejött 
akadályok miatt nem 10, hanem 11 óra
kor kezdődik.

Az útépítés munkája városunkban a 
Budapest-Kassai műut piacterünkön át 
vezető, a Heksch-féle háztól egész a 
Tátra szállóig terjedő szakaszán már 
hetekkel ezelőtt megkezdődött s e héten 
kezdetét vette Poliacsik István állam- 
épitészeti főmérnök felügyelete, vezeté
se és irányítása mellett a burkolati 
munka. Az útszakaszt apró bazalt kocka
kővel burkolják ki s értesülésünk sze
rint jövőre a műutnak a vasúti állomá
sig, illetve a városkertig terjedő szaka
szát is hasonló módon kiépítik. — Most 
már csak a piactér aszfaltozása van 
hátra, az eziránti előkészítési mun
kálatok, — mint örömmel jelenthet
jük, — agilis városi elöljáróságunk 
ezirányu buzgólkodása, haladószellemét 
bizonyító megértő tettrekészsége foly
tán szépen haladnak előre és minden 
remény megvan az aszfaltozás munká
jának annyira szükséges és közkivánal- 
mat képező mielőbbi megkezdésére.

Tudnivalók az adókönyvecskéről.
Az adóév, valamint az adók és pótlé
kainak elszámolásában beállott változás 
folytán az adóhivataloknál 1938. január 
1-től kezdve uj adókönyvecskéket ve
zetnek be. Ugyancsak uj adószámla
kivonatokat is honosítanak meg. — Az 
idén az adófizetőknek már nem adnak 
ki régi adókönyvecskéket és ezért eze
ket rendbe kell hozni azokban az ese
tekben, ha az adófizetőnek már kezé
ben van az 1936. és 1937. évi adókive
tés, hogy a maradvány nyilvántartása és 
az uj adókönyvecskébe való átvezetése 
nehézségekbe ne ütközzék.

Az iparüzeni beszüntetése esetén 
az adóleirást kérni kell. Mint ismere
tes, az idén két évre egyszerre vetik ki az 
adót, 1936-ra és 1937-re. A fizetési meg 
hagyások ellen a fellebbezés 30 napon 
belül adható be. Azok, akik az 1937. év 
folyamán föladták iparuk folytatatását, 
annyi tizenkettedrész leírását kérhetik, 
ahány egész hónap hiányzik az ipari 
üzem beszüntetésétől kezdve az 1937. 
év végéig. A gyakorlat az, hogy aki 
megszűnt ipari üzemét folytatni az
1937. év folyamán és megkapta a fize
tési meghagyást, annak 30 napon belül 
bélyegmentes kérvényt kell beadni a 
leírás iránt. Egy fellebbezés mindkét 
fizetési meghagyás ellen csak akkor 
adható be, ha a fizetési meghagyások 
azonos kivetési alapon állíttattak ki. A 
fellebbezésben világosan föl kell tün
tetni, hogy az mindkét fizetési megha
gyás ellen irányul. Ugyanez elvek vo
natkoznak a kivetési alap közlése iránti 
kérvényekre is.

Filmszínház. Folyó hó 11. és 12-én 
„A vágy" cimü filmszinmü kerül bemu
tatásra. Főszereplők : Marlene Dietrich 
és Garry Cooper. — Madelaine beállít 
egy ékszerárushoz és kiválaszt egy 
nagyértékü gyöngyláncot azzal, hogy azt 
férje dr. Panquet idegorvos fizeti meg. 
Ezt az orvost pedig rábírja, hogy az 
ékszerészt, kit férjének nevez meg, úgy 
kezelje, mint egy meghibbant elméjű 
embert. Az ily módon kicsalt gyöngy
lánc körül forog azután az izgató ese
mények láncolata.

Folyó hó 15-én „Nem mindig a nő 
az oka" cimü amerikai társadalmi film. 
Marcia figyelmeztetés ellenére férjhez 
megy a csapodár Sheridanhoz. De a 
boldogság nem tart soká s Marcia csak
hamar megcsaltnak érzi magát. Hogy 
férjét újból magához láncolhassa, érde
kes trükkhöz fordul és Sheridan csak
hamar kijózanodik eddigi félrelépései 
után. A főszerepeket Joan Crawford és 
Róbert Montgomery alakítják.

Folyó hó 16-án „A társadalom táma
sza" cimü bécsi fim kerül lepergésre. 
Berniák a halászok hátrányára terjeszti 
ki tengerparti vállalatait. Házában Dina 
nevű lány nevelkedik, kit Bernickné 
nem szívesen lát. Bajuk van Oláf nevű

fiukkal, ki kalandok után szalad és 
Bernickné öccse, Johann titokzatos eltű
nése és különös megjelenése döntő ha
tással van a drámai eseményekre. Fő
szereplő Heinrich George.

S P O R T .
A CsAF-MLSz Középkerületének XXII. 

számú hivatalos közleményei.
1937. év szeptember havában a követ
kező átlépési bejelentések érkeztek :

Borics Béla: Osgyáni SE—Rim. Tö
rekvés SE.

Bednarik János : Baraki S C Kassa— 
Rim. Törekvés SE.

Szabó István : Baraki SC Kassa—Rim. 
Törekvés SE.

Barta László : Apatfalusi SC—Losonci 
AFC. Kiadva azonnalra.

Hegedűs József: Kassai S C —Losonci 
AFC.

Plesko Kálmán: Polgári T E—Bratis- 
lava—Losonci AFC.

Princ János : Ragyolci TC—Füleki TC. 
Kiadva azonnalra.

Holko Lajos : Ragyolci TC—Fiileki TC. 
Kiadva azonnalra.

Simon Gyula I.: Rim. Törekvés SE— 
Komáromi FC.

Megjegyzéseket a következő számunk
ban közlünk.

Miheztartás végett közöljük, hogy ama 
esetben, midőn valamely játékos kato
nai idejére vendégszereplési engedélyt 
óhajt nyerni, sajátkezüleg irt kérvény
ben köteles azt kérni, úgyszintén a ven
dégszereplési engedély hatálytalanítását 
is. Másképen ezt a CsAF nem ismeri 
el. Természetesen az egyesület a játé
kos kérvényéhez egyidejűleg csatolja az 
igazolványt, az engedélyt (hogy kifogást 
nem emel) valamint a katonai hatósá
gok bizonylatát; az igy fölszerelt kér
vényt azután továbbítja a Kerület utján 
a Központhoz. — Fentiek szerinti intéz
kedéseket kérünk.

Közöljük tagegyesületeinkkel, hogy 
mindazon egyesületeket, amelyek fizetési 
kötelezettségeiknek a külön levélben 
közölt terminusokig (szept. 10. illetve 
okt. 2.) nem tettek, vagy nem tesznek 
eleget, Központunknál minden további 
nélkül azonnali hatállyal felfüggesztet- 
jük, úgy hogy a sorrakerülö bajnoki 
mérkőzéseiken már nem állhatnak ki.

Rimaszombat, 1937. szept. 9.
Bokor Dezső s. k. Briinner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Slovan- Podbrezovai Vasmű SK 

8:3 (2:3). — Biró: Szepesy.
A Slovan megérdemelt győzelmet ara

tóit a zsupabajnokság újonca ellen. Kez
detben már úgy látszott, hogy a vendég
csapat meglepetést csinál, mert jól ját
szó csatársora révén fölényt és vezetést 
tudott kiharcolni. A Slovan rutinja azon
ban a végén kidomborodott s megfordí
totta a mérkőzés állását. A Slovan leg
jobbja MalJ' volt, aki egymaga 5 gólt 
rúgott.

Törekvés XI.—Osgyáni SE 3:2 (1:1).
— II. oszt. bajnoki Osgyánban. — Biró: 
Éliás.

A Törekvés meglepetésszerü győzel
me a favorit osgyániak ellen. A vesztes 
fél nem volt megelégedve a mérkőzést 
vezető biróval. Hibáztatta, hogy két gól
11-esből eredt.

Tornaijai SC—FTC XI. 3:3. — Baj
noki mérkőzés Tornaiján.

Apátfalai SC—LAFC XI. 1:0.— Baj
noki mérkőzés Losoncon.

Losonci AFC I b—Ajnácskői FC 5:1. 
(2:1). Lejátszva Ajnácskőn. II. osztályú 
bajnoki mérkőzés, mely a hazai csapat 
meg nem érdemelt nagy vereségével 
végződött. Az Ajnácskői FC-nél különö
sen a kapus és a bal hátvéd voltak 
nagyon gyengék s a vereség főokozói.

A HFC vasárnap, folyó hó 12-én dél
után fél 4 órai kezdettel játsza második 
bajnoki mérkőzését az Osgyáni SE el
len. A hazai csapat ezen a mérkőzésen 
igyekezni fog kiköszörülni a csorbát a 
multheti nagy vereségért. A mérkőzés 
iránt nagy érdeklődés nyivánul meg 
Ajnácskő környékén.

A Középkerület bajnokságai vasár
nap az egész vonalon megindulnak. A 
Törekvést a bajnokság Apátfalára szó
lítja, ahol nehéz mérkőzésre van kilá
tása. Reméljük, hogy az eltávozások

folytán lényegesen meggyengült Törek
vés lerázza magáról a balsikerek súlyát 
s újból a régi lelkesedéssel veti magát 
a küzdelembe. Bízunk a Törekvés győ
zelmében.

Tamásfalán a Losonckisfalusi Vasas 
csapata játszik. A TMSC bizonyára ko
moly szerepet fog játszani a kerületi 
bajnokságban s az első akadályt köny- 
nyen fogja venni.

A Slovan a losonci Slavia csapatát 
látja vendégül. A Slavia csapatát tavasz
tól lényegesen megerősítették s igy a 
kitűnő együttes ellen nehéz csatája lesz 
a Slovannak. Remélhetőleg sikeresen 
fogja megállni a helyét a bajnokaspiráns 
ellen. Kezdete d. u. 3 órakor. Előtte 2 
órakor birósági hiv.—pénzügyi hiv. mér
kőzés.

A szerkesztő  üzenetei.
Nem helyes. Beteg szobájában nin

csen dohányfüstnek helye. Olyan elemi 
szabály ez, amit még a laikus embernek 
is illik tudni. Hát még egy orvosnak !

R. T. A mondás a nagy Byrontól szár
mazik s a következőképpen szól:
Be furcsa is az ember! Hát a nő,
Az még csak aztán ! Forgó böjti szél,
A kis feje szeszélyes, rossz idő 
S egész valója örvény és veszély ! 
Mindegy : leány, hitves, özvegy, szerető, 
Mind szélként változik ; ma úgy beszél, 
Holnap meg úgy ; kisiklik mint a hal, 
— Hej! Mindig uj e régi, régi dal !

Hubay-rajongó. Október 9-re terve
zik s értesülésünk szerint akkor meg
tartják.

Olvasó. Módja lesz benne, közelebb 
több érdekes eredeti utilevelet közlünk.

G. T. India. Leveleid nagy érdeklő
dést keltettek s értékes Írásaidat meg
becsülő szeretettel olvassák lapunk ba
rátai és mindannyian, akik a földiek 
meleg szeretetével üdvözöljük a szülő
földtől messzekeriilí gömöri testvért. Mi
helyt hozzájutunk, levélben többet írunk. 
Isten áldjon és segítsen meg Téged és 
kedves szeretteidet.

Táncos. Nem kötelező. Bátran részt 
vehet abban a ruhában is.

Eljegyzési és házassági hírek díja
zás mellett egyenesen kiadóhivatalunk
nál adandók le.

Felelős szerkesztő: R á b e ly  K á r o ly .

Pályázati hirdetmény.
A Gömör- Kishonti Múzeumegyesület 

elnöksége pályázatot hirdet
fe lü g y e lő i á llá sra ,

melynek javadalma havi 400 Ke. és ter
mészetbeni lakás (3 szoba, konyha és 
mellékhelyiségek).

A pályázók kérvényeikhez mellékeljék 
a következő okmányokat:

1. állampolgársági bizonyítványt,
2. erkölcsi bizonyítványt,
3. iskolai végzettségről szóló bizonyít

ványt,
4. rövid életrajzot.
Csak azok pályázzanak, akik a szlo

vák és magyar nyelvet szóban és Írás
ban bírják.

A felügyelő jogait és kötelességeit a 
muzeum szervezeti- és házirendje álla
pítja meg részletesen. Ezekbe betekin
tést lehet nyerni Fábián Vilmos muz. 
igazgatónál, a muzeum épületében, a lá
togatási időben. A pályázók kérvényeik
ben tüntessék fel azt, hogy ezeket az 
előírásokat átolvasták és kötelezik ma
gukat arra, hogy megválasztásuk esetén 
azokat betartják.

Pályázati határidő : 1937. szept. 25.
Az állás 1937. október 1 - én foglalan

dó el.
Rimaszombat, 1937. szeptember 8.

Az E lnökség.

Egy jókarban levő
4 h en g eres , 6 ü léses

T atra-au tó  eladd.
Cim: e lap kiadóhivatalában.

Értesítés.
A nagyérdemű közönség szives tudo

mására adom, hogy tanulmányi utamról 
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:
D A N IE L IS Z  M Á R T O N

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

Eladó telek és gyíiniölcsöskert,
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.

Gazdák figyelmébe!
P O R Z O L
v ető m a g -p á co lá sh o z  

leg o lc só b b a n  k ap h ató

a B 0  K  0 R -  drogériában
E ladó

egy teljesen jó  karban  levő 
karikahajós B0BB1N varrógép
Cim: e lap kiadóhivatalában.

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 tag jai
nak is.

Elmdé ház.
Rimaszombatban a Losonczí- 
utca 33. szám alatt levő ker
tes ház szabad kézből eladó. 
Cim: e lap kiadóhivatalában.

Kiadó lakás.
Ferenczy-utca 5. számú házban egy
eg y szo b á s  la k á s  k o n y h á v a l,

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

Kiadd üzlethelyiség.
Rimaszombat főutcájában: Gömöri- 

utca 19. számú házban egy
m od ern  ü z le th e ly is é g

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

Érdeklődők forduljanak Horovitz és 
Társa céghez Rimaszombat.

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.

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


