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A Rimaszombati Önkéntes Tüzoltóegyesület
jubileumi ünnepe.

Irta: Dr. Weinberger Tibor.

Kedden reggel távírók pergése 
és telefonok berregése szórta szét 
az egész világon a szomorú hír
adást: Masaryk G. Tamás, a cseh
szlovák köztársaság első elnöke az 
őszi hajnalon, három óra huszon
kilenc perckor kimúlt az élők vi
lágából.

A tiszteletet parancsoló aggas
tyán hosszabb idő óta állt ellen a 
kínos kór fájdalmainak, de végül 
szívós természetének engednie kel
lett a kegyetlen halál ellenvetést 
nemismerő parancsának.

Masaryk G. Tamás századunk
nak egyik legérdekesebb, legna
gyobb alakja volt. Egyszerű falusi 
család gyermekeként született, de 
kiváló tehetségével, tüneményes élet
futásával nemzetének legnagyobb 
fiává küzdötte fel magát és a hálás 
nemzet a köztársaság első elnöké

vé, legelső polgárává választotta 
meg.

Masaryk, mint államférfiu, böl
csész, iró és szociológus egyaránt 
nagy volt. De elsősorban és min
denekelőtt e m b e r  volt, a szónak 
legmélyebb és legnemesebb értei
mében. Talán egyedüli volt száza
dunkban a politikusok között, aki
nek nevével kapcsolatban soha 
semminemű árnyoldalra vagy tisz
tességtelenségre nem mutathattak rá 
még ellenfelei sem. Megyőződésé- 
ben és világnézetében a hamisítat
lanul tiszta demokrácia hive volt 
és gondolataival több évszázadra 
előre programot adott az általa ala
pított államnak. A jövő fogja meg
mutatni , hogy államunk vezetői 
valóban örökösei lesznek-e a zse
niális ember gondolatainak és cél
kitűzéseinek.

Masaryk G. Tamás belpolitikai 
tekintetben is a jogegyenlőség és 
a törvény előtti egyenjogúság hir
detője volt. Hosszú elnökségének 
ideje alatt számtalan tantijeiét adta 
annak, hogy ő az állam minden 
polgárának jóságos szivü elnöke és 
Írásaiban, megnyilatkozásaiban a 
mindeneket legyőző testvéri szere
tet csillogott meg.

A nagy embereknek kijáró tisz
telet és igazi kegyelet érzésével 
adózik az állam egész polgársága 
a nagy halott nemes emberi és 
államfői tulajdonságai iránt s az 
országos gyászban mindenki ezzel 
a kegyelettel vesz részt.

Borongós őszi időben, de lelkes ün
nepi hangulatban folyt le a város kö
zönségének élete és vagyona fölött őr
ködő, évek hosszú során át kifogásta
lan emberbaráti és közbiztonsági mun
kát végző, példásan megszervezett in
tézményünknek, az itteni önkéntes tűz- 
oltóegyesűletnek tízéves jubileuma, a 
múlt vasárnap Rimaszombatban.

A kora délelőtti órákban a tüzoltó- 
egyesület felvirágozott, parádés motor
fecskendője, az ez alkalomra a helybeli 
Elektro Rádió (Mura és Reicher) cég 
által rászerelt, gramofonzenét közvetítő 
készülék utján szolgáltatott vig muzsika
szóval bejárva a várost, hirdette a nap 
jubileumi voltát, amelynek első aktusa 
a városháza tanácstermében megtartott 
diszközgyülés volt, amely alkalomból az 
öreg városi ház kapuját ügyesen feldí
szítették s üdvözlő felirattal látták el. 
A kapualjban Mándy Antal főparancs
nok vezetése mellett ünnepi diszbe öl
tözött tűzoltóság fogadta a díszközgyű
lésre érkezőket, kik gomblyukukban a 
jubileumi jelvénnyel vonultak föl a ta
nácsterembe, hol pár perccel 11 óra 
után kezdetét vette a diszközgyülés.

Kéry István, az egyesület alelnöke, a 
megjelenésében akadályozott elnök he
lyett a díszközgyűlést megnyitva, meleg 
szavakkal üdvözölte a megjelenteket, a 
járási hivatal, a város, a járási tűzoltó- 
szövetség, társadalmi egyesületek kép
viselőit és kiküldötteit, majd elmondotta 
nagy figyelemmel hallgatott ünnepi be
szédét, melynek bevezető részében az 
egyesület alakulásának előzményeit is
mertetve s az 1927-ik évben történt 
megalakulás körülményeiről szólva, rá
tért a jubileumra és a következőket 
mondotta:

— Nem akarunk szerénytelenek lenni 
s nem akarjuk önmagunkat dicsérni és 
ünnepeltetni. A Rimaszombati önkéntes 
Tüzoltóegyesület 10 éves működését 
jelző határkőnél csupán azért állottunk 
meg, hogy ezen tizéves forduló alkal
mával Önök előtt, a város közönsége 
előtt kötelességszerüen tisztelegjünk s 
rövid beszámolót tartsunk eddigi műkö
désünkről. — Rövid pihenőt szándéko
zunk ennél a határkőnél tenni, hogy 
visszapillantást vetve az elmúlt 10 esz
tendőre, az eddig végzett munkánk 
eredményéből erőt, kitartást s biztatást 
merítsünk a jövőre nézve s acélos ösz- 
szefogó munkával biztosítsuk ennek a 
közhasznú intézménynek további fenn
maradását és fejlesztését.

— Nyugodt lelkiismerettel s felemelt 
fővel állunk Önök elé, mert meggyőző
désünk, hogy az elmúlt 10 év alatt 
lelkiismeretes s becsületes munkát vé
geztünk.— Természetesen, mint minden 
emberi alkotáson, úgy a mi intézmé
nyünknél s eddig végzett munkánknál 
is mutatkozhatnak kiegészítésre szoruló 
hézagok és hiányok. Ezekért szives el
nézésüket kérjük, azon Ígéretünk leszö- 
gezése mellett, hogy jövőben minden 
rendelkezésünkre álló eszközzel oda fo
gunk igyekezni, hogy munkánkat minél 
tökéletesebben, minél kifogástalanabbul 
s minél nagyobb közmegelégedésre vé
gezhessük.

— Mulasztást követnék el, ha ezen 
ünnepélyes alkalomból köszönetét nem 
mondanék s az elismerés pálmáját nem 
nyújtanám azoknak a lelkes s önzetlen 
embereknek, akik egyesületünk életre- 
hozásának munkájában különösen ki
vették részüket s akik lehetővé tették 
egyesületünk tizéves eredményes mű
ködését.

— A szervezkedésben, a megalaku
lásban kifejtett önzetlen és fáradságot 
nem ismerő munkásságukért hálás kö
szönetéin fejezem ki Dr. Kovács László 
urnák, egyesületünk első elnökének, Vo- 
záry Sámuel volt alelnök, jelenlegi el
nökünknek, Plentzner Frigyes volt tűz
oltófőparancsnoknak.

— Köszönetét mondok az egyesüle
tünk adminisztrálása körül kifejtett fá
radságos és önzetlen munkájáért az 
elnökség s a választmány minden egyes 
tagjának. — Hálával emlékszem meg 
Rimaszombat városáról, amely a költ
ségvetésébe évről-évre beállított tekin
télyes összegekkel igyekezett anyagi 
támogatásunkra lenni. — Köszönetét 
mondok az összes alapitó és pártoló 
tagoknak, a helybeli társadalmi egye
sületeknek s pénzintézeteknek s általá
ban mindazoknak a törekvéseinket meg
értő embereknek, akik adományaikkal 
igyekeztek egyesületünk anyagi alapjait 
megszilárdítani s ezáltal egyesületünk 
működését lehetővé tenni.

— Az elismerés hangján kell meg
emlékeznem Mándy Antal tűzoltófőpa
rancsnokról, aki példás, fegyelmezett 
munkájával és szaktudásával egyesüle
tünk csapatát mindnyájunk által érté
kelendő színvonalra emelte s aki min
den törekvését igyekezett az egyesületi 
élet szolgálatába beállítani. De elisme
rés illeti meg a többi beosztott parancs
nokokat s az egyesületi csapat minden 
közkatonáját, az összes működő tagokat, 
akik önkéntesen, nem tartva igényt 
semmiféle ellenszolgáltatásra, elismerés
re vagy megjutalmazásra, vállalták a 
hivatásukkal járó nehéz és sokszor testi 
épségüket, egészségüket is veszéllyel 
fenyegető feladatoknak a teljesítését. — 
Gondoljunk csak arra, hogy derék mű
ködő tagjaink mindennapi munkájukat 
félretéve, a veszélyt jelző hivószóra 
hányszor siettek a polgárság vagyonát 
és testi épségét fenyegető veszély elhá
rítására ! Gondoljunk csak a városun
kat évről-évre meglátogató árvizek al
kalmával kifejtett önfeláldozó munká
jukra ! Olyan közérdekű és semmivel 
fel nem értékelhető szolgálatok ezek, 
amelyekért minden körülmények között 
az elismerés zászlaját kell meghajta
nunk tűzoltőcsapatunk tagjai előtt.

— A mai ünnepélyes alkalommal ar
ra kérem derék működő tagjainkat, 
akiknek az egyesületi életben a legne
hezebb munka jutott osztályrészül, hogy 
tartsanak ki továbbra is önként vállalt 
emberbaráti szolgálatuknak teljesítésé
ben s vállvetett munkájukkal s a 10 
éves gyakorlatban megedzett acélos iz
mokkal s bajtársi együttérzéssel végez
zék ezután is a reájuk háramló nehéz 
feladatokat. Önzetlenségükért s a közért 
kifejtettt működésükért a város össz

lakosságának hálája fogja kisérni min
den lépésüket.

— Mélyen tisztelt diszközgyülés! Azt 
hiszem, mindnyájan át tudjuk érezni az 
önkéntes tűzoltóság intézményének nagy 
fontosságát és nagy horderejét. Nem 
szenvedhet kétséget azon állításom sem, 
hogy az önkéntes tűzoltóság intézmé
nyét nélkülözhetetlen tényezőnek kell 
tekintenünk városunk életében, beren
dezkedésében. S éppen azért, mert ez 
igy van s mert ezen intézménynek a 
köz, a város közönségének érdekében 
való fenntartása és továbbfejlesztése fel
tétlenül szükséges, e helyről is arra 
kérem Önöket s a város összes polgá
rait, hogy a jövőben is úgy erkölcsi- 
mint anyagi szempontból segítségünkre 
lenni szíveskedjenek, mert feladataink
nak s a hivatásunkból reánk háramló 
kötelességeinknek — a mi önzetlen 
munkánkon kivül — csak az Önök hat
hatós támogatása mellett tudunk majd 
megfelelni s csak igy tudjuk biztosítani 
egyesületünk fenntartását és fennmara
dását.

— A 10 éves működésünkre való rö
vid visszapillantás után Isten áldását 
kérem egyesületünkre és mindnyájunkra!

A zúgó tapssal fogadott szép ünnepi 
beszéd végeztével Hanesz Emil járási 
főnök üdvözölte a jubiláns egyesületet 
s a legnagyobb elismerés hangján em
lékezve meg annak és a kiváló szerve
zőképességgel biró Mándy Antal főpa
rancsnok munkájáról, további működé
sükhöz Isten áldását kérte.

Hasonló módon üdvözölték az egye
sületet Novák László járási tűzoltó
parancsnok a járási tűzoltóság, Dr. Esze- 
nyi Gyula városbiró a város közönsége 
részéről, majd Mándy Antal főparancs
nok olvasta föl az egyesület ügyesen 
összeállított 10 éves krónikáját, általá
nos tetszés mellett, beszámolva a tiiz- 
oltóversenyek eredményéről és a végzett 
munkáról s kegyeletes hangon megem
lékezve az elhalt bajtársakról.

Ezután Novák László járási parancs
nok lelkes beszéd kíséretében feltűzte 
a fehér-piros szalagos tizéves szolgálati 
emlékérmet Mándy Antal, Halassy Gyula, 
Ludvig Antal, Pap Lajos, Brózman Já
nos, ifj. Durda János, Kalocsay Gyula, 
Pap Károly, Bredár Lajos mellére. A 
betegsége miatt távollevő Bútora Má
tyásnak az emlékérmet külön utón ad
ják ünnepélyesen át.

Pataky Gyula az egyesület választ
mánya részéről intézett még lelkeshangu 
buzditó beszédet a tűzoltóegyesület mű
ködő tagjaihoz.

A megjelenésben akadályozott Vozáry 
Samu elnök Pozsonyból küldött távirati 
üdvözlésének felolvasása után Kéry Ist
ván alelnök a szives üdvözléseket és 
megjelenést megköszönve a díszköz
gyűlést berekesztette.

Délben a főtéren térzene volt,
A diszközgyülést az iparoskörben tar

tott, több pohárköszöntővel fűszerezett 
ünnepi közebéd követte, amelyen szá
mosán vettek részt.

Este fél 9 órai kezdettel a járási 
ipartársulat színháztermében műsoros 
estet rendeztek, amelyet a Magyar Dal
egylet énekszáma vezetett be, id. Halász 
József karnagy vezényletével. Majd Dur
da Évi szlovák táncot mutatott be ügye
sen. Dropka Géza, Durda Dezső, Bróz- 
mann Muczi egy „Légy a feleségem" c. 
tréfát, Bauhoffer R. Vilmos, Kosina An
dor, Dropka Géza „Dadogók* cimmel
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egy humoros jelenetet, Balók Barna 
pedig cigánytréfákat adtak elő. Nagy 
hatás mellett magyar szólót táncolt 
Durda Évi s a Magyar Dalegylet több
szörösen megujrázott dalszámaival zá
rult a pompásan sikerült estély, amely
nek minden egyes szereplőjéről a teljes 
elismerés hangján kell megemlékez
nünk. Az estély keretében adták át a 
bajtársak Mándy Antalnak az ezüstpla
kettel kombinált s az ötvösművészet re
mekét képező, a Kalocsay Gyula órás 
és ékszerész kirakatában látható már
vány emléktáblát.

Az estére leszakadt eső sokakat aka
dályozott a megjelenésben, igy is azon
ban nagyszámú közönség gyönyörködött 
a hangulatos műsorosest szépségeiben 
és szórakozott el kellemesen.

Az ügyesen megrendezett jubileumi 
ünnepség reggelig tartó, végtelenül han
gulatos táncmulatsággal zárult, amelyen 
stílusosan ugyancsak tüzesen járták a 
táncot még a veterán tűzoltók is.

Az önkéntes tüzoltóegyesület jubileu
ma alkalmából megnyilvánuló szeretet 
és megbecsülés szolgáljon serkentőül 
derék tűzoltóinknak további áldásos 
munkájukhoz, a város hatósága és kö
zönsége pedig hatványozott mérvben 
támogassa a jövőben az életünk és va
gyonunk fölött önfeláldozó éberséggel 
őrködő tüzoltótestvéreinket. —só.

A H a t a t  is l e t e l  az i p i -  
forialoB e m e ö t a  r i s t m i !

A pozsonyi országos hivatal leirata a 
városokhoz és községekhez.

A pozsonyi országos hivatal a szlo- 
venszkói Hivatalos Közlöny legutóbbi 
számában 238. szám alatt tette közzé a 
229.688/5—1937. számú leiratát, amely- 
lyel a szlovenszkói idegenforgalom föl- 
lenditése érdekében az összes járási 
hivatalokhoz, Pozsony és Kassa polgár- 
mestereihez, valamint az összes községi 
jegyzői hivatalokhoz fordul.

A leirat szerint az idegenforgalom 
igen nagyfontosságu összállami érdek, 
amelynek

eredményes lebonyolítása a köz
ségeknek és azok iakosainak két
ségen kívül anyagi előnyöket jelent 

és magával hozza a községek beren
dezkedésének tökéletesítését és pénz
ügyi megerősítését. Az idegenforgalom 
egyike a legjövedelmezőbb üzleteknek, 
amelynek fejlődése egyformán kihat a 
lakosság minden rétegére. — A leirat 
hangsúlyozza, hogy

az idegenforgalom helyes lebo
nyolításának bebiztositása igen 

fontos községi érdek. 
Ezenkivül nagyfontosságu nemzetgazda
sági jelentőséggel bir, mert jövedelmező 
bevételi forrássá válhat, miáltal az adó
fizetők s ezzel együtt a községek, a 
járások, a tartományok és az állam gaz
dasági helyzetének javulását eredmé
nyezi. Ami a községeket illeti, nem két
séges — állapítja meg a leirat, — hogy 
a községeknek meg kell ragadniok 
az alkalmat, hogy teherviselési képes
ségük megerősödjön.

Céltudatosan kell törekedniök a köz
ségi bevételek fokozására már amaz 
indoknál fogva is, hogy

az idegenforgalom tervbevett sza
bályozása során számolni fognak 
ezen a téren a községek együtt
működésével és a községekre 
ezirányban különféle kötelezett

ségeket fognak róni. 
Szlovenszkón igen sok község termé
szeti szépségekben vagy történeti em
lékekben gazdag környéke miatt pre
desztinálva van arra, hogy jelentős ide
genforgalmi hellyé váljon és ezért 

a községek érdeke megkívánja, 
hogy belsőleg készüljenek föl 
erre a hivatásra, igyekezzenek a 
szükséges előfeltételek biztosítá

sára,
(köztisztasági intézkedések, kövezet, csa
tornázás, vízvezeték, parkok, faültetések 
stb. Rimaszombatot illetően a piactér 
aszfaltozása, ennek és más tereknek 
megfelelő rendezése, muzeum és más 
nevezetességek helyes propagálása, vá
rosi-kalauz összeállítása a nevezetessé

gek felsorolásával, művészi módon való 
illusztrálásával és a város történetének 
rövid ismertetésével 1! Szerk.) neveljék 
az egész lakosságot az idegenforgalom
ra, megfelelően propagálják magukat, 
egyszóval gyakorlati módon igyekezze
nek közreműködni az idegenforgalom 
föllenditése terén. Tekintettel arra, hogy 
minden vállalkozás és akció előre elké
szített programot igényel, ezért 

az országos hivatal már most 
fölhívja azokat a községeket, a 
melyek most készítik elő és tár
gyalják le az 1938. évi költség- 
vetést, hogy azok a községek, 
amelyek meg vannak győződve 
arról, hogy olyan adottságokkal 
rendelkeznek, melyeknek követ
keztében idegenforgalmi helyekké 
válhatnak, a költségvetésbe meg
felelő összeget vegyenek fel az 
idegenforgalom propagálására és 
gyakorlati keresztülvitelére. (Meny
nyit vesz fel vájjon a város ná

lunk? Szerk.)
A megfelelő összeg „idegenforgalmi ki
adások" cim alatt a költségvetés 44 
oldalának 8. fejezetében — a tanonc
iskola után következő sorban — veendő 
föl. Az országos hivatal elvárja, hogy a 
községek átértik az idegenforgalom nagy 
jelentőségét és minden lehetőt elkövet
nek annak föllenditése érdekében, amely 
egyszersmind községi érdek is. Az or
szágos hivatal egyben fölhívja a járási 
hivatalok figyelmét arra, hogy meg van 
a lehetősége annak, hogy a járások a 
községeket e téren hathatósan és céltu
datosan támogassák.

Indiai levelek.
Templomok.

Kevés műemlék van Indiában és az 
is az enyészeté lenne, ha az angol kor
mányzóság nem vette volna pártfogásá
ba és nem őriznék hivatalosan a meglé
vőket. A templom fogalma az indiaiak 
előtt más, mint mi előttünk. Téglából, 
vagy csak agyagból épített, kétszer két 
méteres alapú, három-négy lépcsős al
kotmány a tetején három darab három
ágú apró vasvillával már templomnak 
számit. Ezt minden nagy eső után fe
hérre meszelik, a vasvillákra virágfüzért 
akasztanak és odajárnak imádkozni.

Hindu hivatalnokom a napokban kért 
tőlem 25 öreg téglát, melyből háza ud
varán saját külön kis templomot fog 
építeni. A kovácsmesterrel is megálla
podott már szent vasvilla készítésében.

Van azonban helyenként épített temp
lom is. Ez egy szellős négy oszlopon 
nyugvó, gulaszerü tető, tetején egy go
lyóval és az oszlopok alatt egy oltárral. 
Éz a templom éppen csak a pap befo
gadására alkalmas. A hallgatóság a temp
lomot körül telepszi. (Azért írom : „hall
gatóság" mert a hindu az imában ilyen
kor nem vesz részt. Nem azért fizetett 
a papnak, hogy még imával is fárassza 
magát. Viszont a papot jó ellenőrizni, 
hogy az illető nevét kiimádkozta-e ?)

Harmadik típusa a hindu templomok
nak a kőből épitett ház, több szobával, 
vagy kőkerítéssel körülvett udvarral. Az 
udvarról a templomba csak cipő nélkül, 
avagy tigrisbör cipőben szabad belépni. 
Alkalmam volt egy ilyen templomba 
benézni. Az udvart márvány, vagy beton 
táblák borítják, a hálálkodók hosszú be
vésett mondanivalóival. A templomba 
szűk ajtó vezet, benn oszlopsorral. Ide 
már tigrisbőrcipőt kellene fölvenni — 
de ez amúgy sem érdemes, mert az aj
tón át látni mindent, azaz úgysem sok 
az, amit látni lehet. Mindjárt az első 
oszlop mögött megbújva egy nagysza
kállas öreg pap. Ez először is behajtja a 
beléptidíjat. Mert aki itt imádkozni akar, 
annak fizetni is kell, jövedelméhez mér
ten. A templomszobák teljesen üresek. 
A falat alul modern színes csempék 
boritják, de nem egyöntetűen, hanem 
igen szabad elgondolás szerint. Fehér, 
tarka, kockás, virágos csempék össze
vissza vannak a falra ragasztva. Ez a 
burkolat valami nagyon szép lehetet az 
építésznek. A fal többi része fehérre van 
meszelve.

Még egy tipusu templom van itt, mely 
a legnagyobb látogatottságnak örvend 
és melyeknek építésénél sem fáradságot, 
sem időt nem kíméltek. Siva (bengáliak

szerint: Sivo) templomai ezek, rendesen 
régi múltra tekintenek vissza és ma an
gol védett műemlékek. A szépen fara
gott kőépitmények — vagy mint Bom
bay mellett, hegybe vésett barlangok — 
mitológiai jelenetekkel vannak ékesítve. 
Jellemzőjük ezenkivül a szoba közepén 
egy vagy több nagy hengeres sima kő. 
Ebbe a templomba hinduasszonyok jár
nak gyermekáldásért imádkozni. A követ 
olvasztott vajjal öntözik meg és ráülve 
buzgón fohászkodnak.

Mohamedánoknak csak egyféle temp
lomuk van. Egy körülkerített udvar nyu
gat felé (helyesebben Mekka felé) egy 
oltárral. Ünnepeiken itt gyűlnek össze 
imádkozni.

Keresztény hivő és templom is igen 
kevés Indiában. A missziók hindukból 
senkit, mohamedánokból is csak elvétve 
tudnak valakit megtéríteni. Nem sokan 
vannak tehát kik e templomot látogas
sák. Gedeon Tihamér.

Ipartársulati közlemények.
Kőmives-ács mesteri tanfolyamok.
Az állami iparfejlesztő intézet közlése 

szerint kőmives és ácsmesteri vizsgák 
részére előkészítő tanfolyamok lesznek 
rendezve és pedig:

I. Kezdők részére : 6 heti tanfolyam
1937. XI. 8-tól XII. 18 ig.

II. Haladók részére: 10 hetitanfolyam
1938. I. 13-tól III. 12-ig.

Az I. tanfolyam részére szóló jelent
kezéseket az intézet igazgatósága 1937. 
október 23-ig fogadja el.

További részletek megtudhatók az 
ipartársulati irodában.

Pékiparosok figyelmébe!
Az Országos hivatal rendelete értel

mében az ipari felügyelőknek joguk van 
ellenőrző szemlét tartani a pékmühelyek- 
ben reggeli 4 óra előtt is, amiben őket 
nem szabad megakadályozni. Aki ezen 
szemléket lehetetlenné teszi, kihágást 
követ el, mely súlyosan lesz büntetve. 
Figyelmeztetnek tehát a pékiparosok 
ezen rendelet betartására, azzal a meg
jegyzéssel, hogy a büntetés leszállítása 
vagy elengedése iránti kérvények egyál
talán nem lesznek figyelembe véve.

Jótkivánó szóval
ma sokan állanak  meg egy élettüztől piros, 
m osolygósarcu, Isten szabad ege a la tt egy
m ásnak örökhűséget fogadó, ünneplőruhás 
ifjupár előtt, hogy tisztaszerelem böl adódó 
frigykötésükkor boldogsággal csordultig telt 
szivüket az együttérzés m egnyilatkoztatásá- 
val öröm össé tegyék, m égjobban m egdobog
tassák.

A jótkivánók díszes sorába odaszerény
kedem sorstépázta , ezüstöshalantékú fővel 
énmagam is, m ert részese akarok lenni az 
ünnepi fény- és a ma oly ritkán  felvillanó bol
dogság - kisugárzásnak, m eghatódottságtól 
könnybecsillant szemeimmel, hiszen a házas
ság  csodásragyogásu kastélyába ma bevonuló 
nászpár az Élet kertjében előttem  virágozott 
ki s izm osodott ifjúi erőre  és a férjsorba 
em beresedett vőlegényt az ú jság írás nemis 
oly könnyű s fölötte tisztes m esterségében 
nem minden büszkeség nélkül vallom jó ta- 
nitványomnak.

Mint ilyen apai ö regbará t, a nagyakarásu 
egész redakció többi tollszerszám os mun
kása nevében is, legjobb kívánságaink kife
jezésével, stílusosan e helyen letisztelgek az 
ifjú ba jtá rs  és annak bájos é le tpárja  előtt 
ma, m ert fölötte nagy kedvemre, igaz örö
mömre oly jól esik ezt tennem , lelkemhez 
simult tanitvány-fiam , Csibi, Te.

De semmi elérzékenyülés. Legyen a mai 
nap az igazi boldogság napja, am ikor öröm 
derű fénye ömlik el az egész násznépen s 
az annak középpontjában álló ifju-páron, 
kiknek feje fölé Istenországából egy a földi 
világból korán elköltözött, jóságoslelkü,nagy- 
szivü asszony boldogan mosolyogva terjesz ti 
ki anyaiáldásra kezét.

3 / l á r k u s  p a s s ió .
Házasság. Braun Tünde és Dr. Wein- 

berger Tibor folyó szept. hó 19-én, va
sárnap déli V* 1 órakor tartják esküvő
jüket Rimaszombatban, Masaryk-tér 9. 
sz. alatti lakásukon.

Gyászfinnepély. A csehszlovák és ma
gyar közművelődési testületek folyó hó 
20-án, hétfőn este 8 órakor a járási 
székház nagytermében közös gyászün
nepélyt tartanak Masaryk volt köztár
sasági elnök emlékére. Erre az összes 
kultúrköröket, egyéb testületeket és_ a 
magyar közönséget ezúton is meghívják.

Tanügyi kinevezés. Sípos István h. 
tanárt a helybeli reálgimnáziumhoz ki
nevezték.

Tanítói áthelyezés. Petrusz Bélát, a 
somorjai magyar polgári iskola Rima
szombatból származó tanítóját hasonló 
minőségben a pozsonyi magyar polgári 
iskolához helyezték át.

Hubay-emlékest. A helyi magyar köz- 
művelődési bizottság november hó ele
jén Hubay-emlékestét rendez Farkas 
Márta hegedűművésznőnek, Hubay Jenő 
egyetlen Szlovenszkón élő tanítványá
nak közreműködésével.

Zászlóavatási ünnepély. A Nyustyán 
székelő Általános Temetkezési Egyesü
let rimatamásfalvai XX-ik csoportja a 
múlt vasárnap délelőtt szép ünnepség 
keretében tartotta meg zászlóavatását. 
A zászlóavatási ünnepélyen Járossy Pál 
helyi elnök, a központi elnök és kikül
dött ismertették az egyesület célját, a 
zászló jelentőségét, majd Baráth Károly 
ág. hitv. evangélikus és Varga Imre ref. 
lelkészek tartalmas beszédek kíséreté
ben felavatták az egyesület uj zászlaját. 
Ezt követöieg a 32 zászlószög beveré- 
sére került sor. — A zászlóavatáson a 
zászlóanyai tisztet Gémes Béláné, a 
zászlóapai tisztséget pedig Keresik Lász
ló töltötték be. — A szép ünnepség 
százteritékes közebéddel zárult.

Halálozások. Özv. Spitzstein Sala- 
monné szül. Steiner Berta, helybeli ke
reskedőnő 62 éves korában, folyó hó
12-én, hosszas betegeskedés után váro
sunkban elhunyt. Temetése őszinte rész
vétmegnyilvánulás mellett f. hó 13-án 
ment végbe. Az elhunytban Spitzstein 
Anna férj. Havas Gyuláné szereteti édes 
anyját, Havas László és György pedig 
nagyanyjukat vesztették el, rajtuk kívül 
még kiterjedt rokonság fájlalja a meg
boldogult halálát.

Súlyos veszteség, nagy gyász érte vá
rosunk egyik kedves családját. Szla- 
tinszky László, rimaszombati járási szám
vevő életének 36-ik évében folyó hó 
14-én az itteni állami kórházban hasi- 
hagymáz következtében meghalt. — A 
korán a sirölébe pihenésre tért meg
boldogult a szorgalmas és lelkiismere
tes tisztviselőnek, hűséges hitvesnek és 
gondos édesapának igazi példaképe volt, 
akinek elmúlását mindenki őszintén saj
nálja, igaz részvéttel veszi s ez a rész
vét impozáns módon nyilatkozott meg 
özvegyen hagyott neje szül. Kengyel 
Rózsi és árván maradt kicsi gyermeke, 
Klárika és az egész gyászoló család iránt 
a f. hó 16-án a járási székház udvaráról 
történt temetésén. A magukra maradt hit
vesen és gyermeken kívül a haláleset 
még az elhunyt anyját: özv. Szlatinszky 
Endréné szül. Estók Ilonát, testvéreit: 
Szlatinszky Hona özv. Antos Kamillnét 
fiával, Szlatinszky Andrást, Szlatinszky 
Kató férj. Kapczy Tamásnét s ezek csa
ládját és rokonságát döntötte gyászba. 
A ravatalt elborító koszorúk között ott 
foglalt helyet Rimaszombat város és tisz
tikara s a RPS teniszezőinek kék-fehér- 
szalagos koszorúja is. Poliacsek István 
a járási tisztviselőkar, Bancik Pál a 
jegyzőikar, Moncol Pál a járási képv. tes
tület és bizottság, Weinberger Tibor dr. 
a RPS teniszezői, Csajka János a járási 
tüzoltószövetség és Kamarás István 
a rimatamásfalvai önkéntes tüzoltóegye
sület nevében mondottak a sírnál meg
ható búcsúbeszédeket.

Végétért a Rimaszabályozásnál al
kalmazott munkások sztrájkja. Ismer
tettük nemrégiben, az ok feltüntetése 
mellett, a Rimaszabályozásnál alkalma
zott munkások sztrájkját. Ebben az ügy
ben most döntött az országos hivatal 
s a munkások órabérét 2'50 Ké-ben ál
lapítva meg kimondotta azt is, hogy a 
munkások további sztrájkja esetén a 
vállalkozó cég más munkásokat szegőd- 
tethet. A sztrájkoló munkások azonban 
feladva a 20 fillér órakülönbözet miatti 
sztrájkjukat, felvették a további munkát 
s a vállalkozó a munkamulasztás pót
lására még 25 munkást fogadott föl.

A besorozott ifjúság mulatságát, az állami gyász miatt, szeptember 25-ére halasztották el.
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Rimavská Sobota,

MASARYK TÉR 8
Sirkoavatós. A helybeli zsidótemető

ben a múlt vasárnap délelőtt mélygon
dolatokban bővelkedő beszédek kísére
tében avatta fel Singer Rezső főrabbi 
boldogemlékezetü Jelűnek Jakab és neje 
szül. Eckstein Anna, özv. Landau Ármin
ná szül. Sacher Mária, Farkas Vil
mos és a kis Lichtner Józsi sfrhantja 
fölé a kegyeletes szeretet emelte sirem- 
ekköveket. A kegyeletes emlékünnepé
ben az elhunytak családtagjai és bará- 

:..;i közül számosán vettek részt.
Nagysikerű gyűléseket tarto tt az 

egyesült magyar párt a múlt vasárnap 
Feleden és Lévárton. Az előbbi helyen 
Csák Géza dr. járási pártelnök, az utób
bi helyen Duczman András helyi elnök 
vezetése alatt folyt le a párígyülés. 
Mindkét helyen Giller János dr. tarto- 
mánygyüiési képviselő mondott nagy
hatású beszédet, melyben Feleden főleg 
sz ezévben megtartandó községi válasz
tásokkal foglalkozott és ismertette azok 
nagy jelentőségét, megállapította ered
ményeiknek a kisebbségi magyarságra 
való nagy fontosságát. Mács József já- 
nosii földmivelő a falu népének sérel
meivel foglalkozott beszédében. — Lé
várton Hevessy László járási pártelnök 
a magyarság szükségszerű összefogásá
ról beszélt, majd Giller János dr. tarto- 
mánygyülési képviselő a gazdasági és 
politikai helyzet ismertetése során az 
itteni magyar katolikusság helyzetével 
foglalkozva, óriási helyeslést és taps
orkánt keltőén kijelentette, hogy a szlo- 
venszkói magyar katolikusság elvárja a 
szlovák püspökök mellett magyar hely- 
nökök alkalmazását s a magyar papne
velésről való gondoskodást is végre. 
„Mi magyar katolikusok élünk és ha
lunk hitünkért, de ugyanígy élünk és

halunk magyarságunkért is“ — jelentette 
ki nagy helyeslés mellett Giller János 
dr. Mindkét helyen Nagy Iván dr. és 
Székely Ferenc párttitkárok is felszólal
tak s a magyar föidmivelőnép gazdasági 
helyzetével és panaszaival foglalkoztak.

Bolygó hollandusok. Sok nézője 
akadt f. hó 15-én egy furcsa alkotmánynak, 
mely a főtéren a Deutsch-féle gyógy
szertár előtt állott. Egy Ford vázára sze
relt, alumineumból készült, repülőgép 
alakú karosszériás gépkocsi volt ez, 
amely öt hollandussal még 1934-ben in
dult el földkörüli útjára. Az öt utas kö
zül 2 Spanyolországban meghalt s igy 
már csak három hollandus bolyongja a 
világot a teljesen zárt, fekvőhelyekkel 
és minden szükségesekkel felszerelt kü
lönös autón.

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

Kiss József anyjának siremlékbi- 
zottsága hálásan nyugtázza a rima- 
szombati „Mirjam" leányegylet 100 ko
ronás adományát és kéri mindazokat, 
akik a síremlék céljaira még adakozni 
kívánnak, hogy önkéntes adományaikat 
mielőbb juttassák el a bizotság pénztáro
sának : Reinilz Vilmos dr. orvosnak ke
zéhez.

Műsoros búcsuest. A Rajner László
nak az énekművészetben való tovább
képzésére folyó hó 5-én az iparoskör 
által megrendezett műsoros búcsuest jól 
sikerült. A Magyar Dalegylet számai 
frenetikus tapsot arattak.— Lőrinc Mik
lós „Kozmetika" cimü tréfája, Durda 
Dezső, Klincsák Manya, Dropka Géza, 
Durnyi Rózsi előadásában, valamint

a Kosina Bandi, Dropka Géza, Málik 
Icza, Bodor Laczi, Gránát Jucika, Raj
ner Böske, Darnyi Rózsi által elő
adott „Fityfirity" zenés vígjáték derűs 
hangulatot keltett, nagy sikert aratott. 
Rajner László dalszámaival beigazolta 
a hozzáfűzött reményeket. Balók Barna 
tréfás számait is szívesen vette a kö
zönség.

Halálos vonatelgózolás. A régi idő
ben minden forgalmasabb vasúti átjá
rónál sorompót alkalmaztak. Az állam
vasutak igazgatósága, a kereskedelem
ügyi minisztérium ezirányu rendelkezé
sére, merő személyzet takarékoskodás
ból a legtöbb átjárónál a sorompót az 
utóbbi időben eltávolíttatta s csak olyan 
helyeken hagyta meg azokat, amelyek 
közelében sorompótkezelő vasutiőr la
kik. Ez a takarékoskodás sok szeren
csétlenségnek lett már okozója. A so
rompónélküliségnek tulajdonítható első
sorban az a halálos vonatelgázolás is, 
mely a poltár-rimaszombati vasúti vona
lon a guszonai megállóhely közelében 
történt folyó hó 11-én délután, mikor is 
a Rimaszombatba 13 óra 36 perckor ér
kező személyvonat a jelzett megállóhoz 
nem messze eső átjárónál elütötte az 
erdőből jövő Bisztrjánszki Antal és Ist
ván molnárkapusztai telepesgazdák fa
gallyal megrakott szekerét s azt a rajta 
ülő gazdákkal együtt mintegy 40 méter 
távolságra magával vonszolta, miközben 
a szekér teljesen összetörött, a két 
gazdatestvér közül Bisztrjánszki István, 
több gyermekes családapa, halálos sé
rüléseket szenvedett, aminek következ
tében kórházbaszállitás közben rövide
sen ki is szenvedett. Bisztrjánszki Antal 
is súlyosan megsérült s jelenleg a hely
beli kórházban ápolják ; sebesülése élet- 
veszélyes.

Patakba fűlt kisgyermek. Hlavács 
Rozália restéri asszony ötödféléves kis 
gyermeke egyedül maradt a lakásban. 
A magára hagyott gyerek a lakásból 
kijutva, a közelben folydogáló patakhoz 
ment, amelybe beleesett és mégis fűlt

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton, vasárnap és hétfőn, szeptem
ber 18-19-20-án ez idény legértékesebb és 

legjobb magyar filmje:
Az aranyem ber

Egry M. Füzes, Csortos Gyula, Uray Ti
vadar, Pethő, Rózsahegyi.

Szerdán, szeptember 22-én németül be
szélő és éneklő film:

A szerelm es város
Ján Kiepura, Friedl Czepa, Theo Lingen.

Csütörtökön, szeptember 23-án angolul 
beszélő társadalmi film :

Nem m egyek  az esküvőm re
Joan Crawford, Brian Aherne.

anélkül, hogy valaki a közelben tartóz
kodott s a kisgyermek segítségére siet
hetett volna. A hazatért anya gyermeke 
keresésére indult, de már csak annak 
holttestére akadt reá. Gondatlanságból 
okozott emberölés vétsége miatt az 
anya ellen bűnvádi eljárást tettek fo
lyamatba. __

Huszonkétévig viselte testében a 
muszkagolyót. Csizy Gáspár sajólénárt- 
falai lakost a világháborúban, 1915. év
ben combján orosz fegyverből lövés érte. 
A lövedék a megsebesült katona testé
ből nem került elő. Csizy e tavaszon 
más bajával a rimaszombati állami kór
házba került, hol most is ápolás alatt 
áll. Sebesülését említve, most megope
rálták s a 22 évig testében viselt, az 
eredeti sebesülési helytől mintegy arasz
nyira elvándorolt, elég rozsdás, de bu
rokkal fedett orosz lövedéket eltávolí
tották.

Hónapos vásár Rimaszombatban.
A rimaszombati hónapos vásár szerdán, 
szeptember hó 22-én lesz megtartva, 
amelyre mindenféle hasznos állat fel
hajtható.

S Z H R V flS -S Z flP P H N  tegyen kérem, mert csak ez mos hófehéren

Öngyilkos uriasszony. Özv. Leenger 
Lajosné szül. Fleischer Jolán erdőmér
nök özvegye, rozsnyói lakos, aki régebb 
idő óta állott elmegyógyintézeti kezelés 
alatt s mint gyógyultat csak nemrégen 
bocsátották haza, a múlt kedden a la
kása mögött levő létrán fölakasztotta 
magát s a keresésére indult hozzátar
tozói a búskomorságban szenvedett uri- 
asszonynak már csak holttestére akadtak.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett jó anyánk 

illetve nagyanyánk elhalálozása alkalmá
ból részvétüket akár szóban akár írásban 
kifejezték s akik a végtisztességen meg
jelentek, ezúton mondunk hálás köszö
netét.

Rimaszombat, 1937. IX. 16.
Havas-család.

Megint divatos a gyertyavilág? Er-
legjobban meggyőződhetünk, ha egy 

pillantást vetünk azon műhelyekbe, me
zekben divatos berendezési tárgyakat 

gyártanak. Mindenféle művészek foglal
tának azzal, hogy gyertyatartókat fa- 
jgianak fából, égessenek porcellánból, 

Fújjanak üvegből, öntsenek fémből. A 
mai lakásban nagyon szeretik a ragyogó 

!ágitás mellett a meghitt gyertyafényt 
mely jó a túlfeszített idegeknek és 

megnyugtatja a teázó bridzsvendéget, 
ogy összpontosíthassa figyelmét. Ilyen 

nyugodt, enyhe fényt árasztanak az év- 
zedek óta kedvelt Apolló-gyertyák, me
zek sohasem kormoznak, nem lobognak, 

nem csöpögnek.
K OLCSÓNKONYVTÁR! Pengős és fél-pen- 

?ös regényeket olcsón olvashat a L1TERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

A himnusz éneklésekor nem álltak
fel Barabás Ferenc és Hacsi Erzsébet 
alsóvályi lakosok, az ottani ref. iskolai 
növendékek templomi ünnepségén s 
ezért behajthatatlanság esetén 14—14 
napi elzárásra átváltoztatható 700—700 
korona pénzbüntetésre Ítélte őket az 
itteni kerületi biréság.

Halálraforrázott gyermekek. F. hó 
11-én Zsiga Lászlóné kisborosznoki sze
gény asszony négy éves László fiát és 
három éves Mária nevű kis lányát a

lakásba bezárva, hazulról eltávozott. A 
magukra hagyott két kis gyermek a 
tűzhely körül játszadozva, az azon levő, 
forró vízzel telt nagyobb fazekat fel- 
döntötték s a rájuk ömlő forró viz a 
kis fiút halálra forrázta, mig a kislányt 
a nemsokára visszatért szerencsétlen 
anya életveszélyes sebeivel az itteni 
kórházba szállíttatta. Gondatlanságból 
okozott emberölés vétsége miatt a sze
gény asszony ellen eljárást indítottak.

Filmszínház. Folyó hó 18—19—20-án 
a magyar filmgyártás egyik legtökélete
sebb műve, Jókai Mór „Az aranyember" 
cimü örökbecsű regényének filmválto
zata kerül bemutatásra, mely a velencei 
filmversenyen dicséretben részesült. — 
Mindenki előtt ismeretes e regény min
den lenyűgöző szépsége s hatását a 
filmtechnika, de főleg a benne szereplő 
művészek, mint Kiss Ferenc, Uray Ist
ván, Básthy Lajos, Kormos Márta, Egry 
Mária, Csortos, Rózsahegyi stb. még 
jobban emelik.

Folyó hó 22-én „A szerelmes város" 
cimü német nyelvű film kerül színre 
Ján Kiepurával a főszerepben. Partner
nője Friedl Czepa. Tóm Kovalsky taxi
zik, mig menyasszonya Manya virágot 
árul. Egy vendéglői versenyen feltűnik 
pompás hangjával s ennek révén aka
rata ellenére egy úri dáma veszi párt
fogásába. Tomi nem bizik, de Manya 
is félve nézi a történeteket, s minda
mellett kitart az utolsó döntő eseményig.

Folyó hó 23-án „Nem megyek az es
küvőmre" című amerikai film kerül 
sorra. Beutler amerikai milliomos leánya 
Kay megismerkedik Európában Terry 
archeológussal, akivel visszatér Ameri
kába, ahol bevezeti a pénzarisztokrácia 
társaságába, mely kineveti az egyszerű 
Terryt, aki azonban nem hagyja magát 
és csakhamar közkedveltté lesz, de Kay 
is megváltozik. Főszereplők Jean Craw
ford és Brian Aherne.

Átlőtte magát egy katona. Boros 
Márton itteni péksegéd, aki jelenleg a 
helybeli vadászzászlóaljnál teljesít szol
gálatot, folyó hó 10-én délelőtt szolgá
lati fegyverével a laktanyában mellbe 
lőtte magát. A löyedék szive fölött ha
tolt az életunt katona testébe és a há

tán jött ki. A helybeli kórházba szállí
tották. Az orvosok bíznak felépülésében.

Elfogott marhacsempészek. Hirt ad
tunk arról, hogy ügyes marhacsempé
szek egy miskolcvidéki marhakereskedő 
istállójából nyolc ökröt elhajtottak s 
azok közül többet a határon át Cseh
szlovákiába csempésztek. A két ország 
csendörségének sikerült a tetteseket ki
nyomozni s a Barta János, Miskei Pál 
és János s Tóth Dezső Kenyeretlen- 
pusztai lakosok istállóiban megtalált 
ökröket gazdájuknak visszaadták. A le
tartóztatott, de a megejtett vizsgálat be
fejezte után szabadlábra helyezett csem
pészek a bíróság előtt felelnek bűnös 
tettükért.

Bicskázás a búcsún. A messzeföldön 
nevezetes s nagy látogatottságnak ör
vendő krasznahorkaváraljai kisasszony
napi búcsú alkalmával a falusi vendég
lőben tartott táncmulatságon résztvett 
több rozsnyói fiatalember összeszólal
kozott a falubeli legényekkel, miből 
közöttük parázs verekedés kerekedett, 
amelynek során előkerült bicskákkal 
vívott harcban három fiatalember ma
radt sebesülten a csatatéren. Mindhár- 
majukat kórházba szállították.

Csalt, hogy ne kelljen fizetnie. A 
helybeli kerületi bíróság Szojka János 
molnártanyai gazdasági munkást a múlt 
évben erőszakos nemi közösülés vétsé
ge miatt három hónapi fogházra és arra 
Ítélte, hogy a sértettnek háromezer Kő. 
kártérítést fizessen. Hogy a kártérítést 
rajta be ne hajthassák, Szojka még bű
nösségének kimondása előtt vagyonát 
jegyesére ruházta át fiktilis jogügylettel, 
amiért most egyhónapi fogházra és 100 
korona pénzbüntetésre ítélték.

Erélyes elégtételtkeresők. Mesziarin 
Péter és Krsnyák József, a vöröskő- 
margitfalvai vasútépítésnél dolgozó mun
kásokat Pivó József és Gyula társaik 
lopással vádolták, amiért ezeket alapo
san összeverték. A megvertek feljelen
tésére a bíróság Mesziarint 2 havi és 
Krsnyákot pedig 10 napi fogházra Ítélte 
feltételesen.

Miért nincs vasúti tértijegy a hely
beli vasúti állomás minden pénztáránál 
Rimaszombat—Feled megálló viszonylat

ban hónapok óta? Ha az egyik pénztár* 
nál kifogyott, tessék a másik pénztártó' 
átvenni megfelelő mennyiségű tértijegyet> 
avagy a központból kérni azt, mert az 
utazóközönségre fölötte előnyös, ha tér
tijegyet válthat s ebben a viszonylatban 
nagy a forgalom.

Az Iparoskör közli: hogy a Színház 
igazgatóságával történt megállapodás 
folytán azok az iparostagok, akik az 
Iparoskör igazolványát felmutatják, az

I- ső helyre 11 kor. helyett 9 kor.
II- ik helyre 9 kor. helyett 7 kor.

III- ik helyre 7 kor. helyett 5 korona
árban kapnak az előadásokra belépő
jegyet. — Az ilyen igazolványokat Szől- 
lősy István iparosköri titkár adja ki es
ténként az Iparoskör irodájában. — Az 
Iparoskör vezetősége kéri tagjait, hogy 
a magyar színészetet tőlük telhetőleg 
támogassák, különösen amikor a színház 
igazgatósága ilyen kedvezményt nyujt/J

s z í n h á z .
Megjöttek, itt vannak. Az uj igazgató 

vezetése alatt uj tagokkal felfrissített, 
lelkes művészgárda telve reménnyel, jót- 
váró bizakodással bevonult a nemzet 
csalogányának, a magyar színészet örök 
dicsőségének, nagy fénnyel ragyogó ivet 
befutó csillagának szülővárosába, hogy 
négyhetes szezonban a művészet ékes 
aranyköntösébe takargassa az élet si
várságában didergő, művészetre szomjazó 
lelkeket s istápolja, lombkoronássá nö
velje a magyar szinikultura sudárrá te
rebélyesedett fáját.

Rimaszombat színházlátogató közön
sége vidéki viszonylatban fölötte igényes 
publikum. Ezt az igényeket a színtársu
latnak ki kell elégítenie. De a színé
szeknek is van igényük. Nem más ez, 
mint a kenyérigény. Az életfenntartás
hoz szükségesek megszerzésének lehe
tősége. Ezt az elemi igényt viszont a 
közönségnek kell kielégítenie maradék
talanul.

Azon reményben, hogy ebben a közön
ség és színészek mindenben teljes meg
értéssel egymásra találnak s a négy hét 
alatt esténként szétlebbenő függöny telt
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házak előtt táncol szét drótpályáján, — 
a legnagyobb bizalom-előlegezéssel nyit
juk meg szinházrovaíunkaí.

Folyon az életesjáték, zúgjon a taps !
ml.

*
Az országos gyász miatt a szinház 

műsora is változást szenvedett. Ennél
fogva a műsor igy alakult:

Csütörtökön és pénteken Heltai Jenő 
„Néma lovag“-ja ment. A lapzárta utáni 
előadásokról jövő számunkban referál
hatunk.

Szombaton és vasárnap este Zilahy 
Lajos ragyogó színmüve „A szűz és a 
gödölye“ kerül színre. Abszolút irodal
mi érték ez a darab, Zilahy Lajos leg
szebb műve. A hallatlanul érdekes tör
ténetet, melyet a kitűnő iró valósággal 
büvészi módon sző, ragyogó nyelvezete 
avatja igazi slágerré. S. Jánossy Terka, 
Némethy Rózsi, SchmiedL., Sereghy An
dor, Turóczy, Kozma, Némethy, Szirmay, 
Káldor, Seres és Bakos játszák a darab 
főszerepeit.

Hétfőn este a társulat Füleken játsza 
a Szűz és a gödölyét.

Kedden az államalapító elnök temetése 
napján nincs előadás.

Szerdán és csütörtökön este az ope
rettegyüttes első fellépte a ,,Csavargó 
lány“ sláger operettben. A jókedv és 
nevetés varázslója Erdélyi kitűnő ope
rettje, melyet Budapesten 250 előadáson 
keresztül játszottak telt házak előtt. — 
Lakos Klári szubrett a címszerepben. 
Stefanidesz Ily táncos szubrett, Hubay 
Zsenka kómika, T. Némethy Rózsi, 
Schmiedt Lyvia, László Andor a daliás 
bonviván, Káldor Jenő az ördöngős tán
cos komikus, Szirmay, Némethy, Ross 
és Bartos viszik diadalra az operettet.

Pénteken este Vaszary János nagyserü 
bohózata „Hölgyek és urak“ bemutató 
előadása. A ma már európai hirü iró 
vigjátéka a szezón egyik slágere.

A jövő hét szenzációja! „Sárgapitykés 
közlegény."

A szinház igazgatósága ezúton is ér
tesíti a közönséget, hogy az úgynevezett 
erkélyeken a szezónban napi jegyek 
lesznek kiadva. Az első erkélyen ülő je
gyek Ke T— és 5'50 koronás árban, a 
második erkélyen állójegyek 3‘— K5 
árban.

Jó modort kérünk!
(Időszerű csevegés.)

Az a gyakran hallható s túlzottnak 
vélt megállapítás, hogy a főiskolai vég
zettség és diplomaszerzés nem mindig 
jelenti az emberek nagyfokú műveltsé
gét is, teljesen igaz ! Bizonyítékul ele
gendő például a társalgás művészetének 
nálunk tapasztalt ferdeségeire utalnunk.

A beszéd a szellem toilettje s mégis 
sokan semmi gondot sem fordítanak 
reá ! Kifogástalan Ízléssel ruházkodnak, 
pompásan berendezett otthonban laknak, 
de társalgási módjuk megdöbbentően 
közönséges, közhelyekkel terhelt, hiány
zik belőle a szellemességnek s eredeti
ségnek még a nyoma is, amellett pedig 
visszataszítóan goromba.

A társalgás művészete megkívánja, 
hogy frissen, változatosan s hangulato
san fejezzük ki magunkat!

A franciák első, szinte felülmúlhatat
lan mesterei a társalgásnak, mert párat
lan szalonéletükben kicsiszolódott nyel
vük kellemes és bájos, utánozhatatlanul 
elmés, találó meghatározásokkal bővel
kedő s igy a legfinomabb fogalomár
nyalatok kifejezésére is alkalmas. Az 
ötletekben sziporkázó francia szelle
messég, fordulatosság, elevenség lebi
lincseli a hallgatóságot. — Nem csoda, 
hogy a társadalom előkelő köreinek s 
a diplomatáknak érintkezési nyelve lett.

Ezzel szemben a német nyelven fel
tűnően meglátszik, hogy jelentős rész
ben a tudósok asztalánál s a kaszár
nyákban fejlődött ki. — Nem egyszer 
unalmas, száraz, nehézkes, alapos ugyan, 
de színtelen, szinte elvesznek benne a 
gondolatok s megrázó, lenyűgöző erő
vel rendesen csak akkor csendül meg, 
mikor kötelességteljesitésre serkent és 
parancsol az irányítást váró tömegek
kel kapcsolatban.

A magyar ember általában zárkózott 
természetű s emellett egyéni öntudata 
igen fejlett. Ez a magyarázata, hogy 
társalgásának eredeti módját, főleg a

M egérkezett az uj P H IIIIP S -csod asorozat!

Philips sinfoniette 2—J-l csöves 
szeiektiv és olcsó készülék.

Ára: K5 1080*—

K ötelezettség  nélküli bem utatás. 
.Kitűnő részletfizetés is.

Legolcsóbb Philips-superhete- 
rodyn 4+1 cső, 7 körös. 

Ára:  Kő. 1800'—

Philips credo 4+1 csöves, 7 körös, 
luxus super. Tökéletes egygombke- 

zeiés. — Ára : Kő. 2400’—

M U R A  é s  R E I C H E R
Stefanik-ucca 19.

benne lüktető méltóságot hosszú évszá
zadok idegen befolyása se birta meg
változtatni.

Ami most már a társalgási modorta- 
lanságokat illeti, először nyelvünk tisz
tántartásának semmibevevését kell meg
említenünk 1 Azt hiszik sokan, hogy az 
idegen szavakkal spékelí beszéd a ma
gasabb műveltségi színvonal jelzője. 
Pedig aki jártas nemzeti nyelvünk hasz
nálatában, az inkább körülírva, nehéz
kesen s ha csak lehetséges, mindig ma
gyarul fejezi ki a fogalmakat s termé
szetesen a tájszólások mellőzésével. 
Azonkívül óvakodik minden kártékony 
befolyástól, mint amiiyenek pl. az újab
ban divatos jassz kifejezések, továbbá 
a söpredék és a romlottabb izü mula
tók és kabarék nyelvszemete, valamint 
az alantas szólásmódok, ocsmány meg
jegyzések.

Társalgásnál az udvarias modor to
vábbi megsértése a mások iránt tanú
sított figyelemhiány, ami izgés-mozgás
ban, ásításban, háíforditásban, belebe- 
szélésben stb. nyilvánul. Pedig a mű
veltségnek elengedhetetlen feltétele, hogy 
udvarias testtartással, érdeklődő arccal 
figyeljünk az előadóra még akkor is, 
ha az elmondottak a legkevésbbé se 
érdekelnek s az illetőnek kifejező kész
sége is fogyatékos. I. Ferencz Józsefről 
emlegették, hogy igazi művésze volt a 
jóindulatú, türelmesen kitartó figye
lemnek.

Érdekes lélektani tapasztalat, hogy 
minél nagyobb érdeklődéssel nézünk a 
beszélőre, annál többet várhatunk tőle! 
Jóakaratunk valósággal kihúzza belőle 
a szót, a gondolatot termékenyebbé, 
elevenebbé, színesebbé, az előadás 
hangját melegebbé, vonzóbbá teszi. — 
Nézzük csak a cigányokat s bármiféle 
zenészeket, mennyivel több érzéssel ját
szanak, ha észreveszik, hogy a hallga
tóságból legalább néhányan feltűnő él
vezettel hallgatnak rájuk. Ez az „oda
figyelés" a társaságnál nemcsak a mű
veltség, a jó modor jele, de egymás 
iránt tartozó s igy mellőzhetetlen köte
lességünk is ! Figyelő.

S P O R T .

j s Z L A T I N S Z K Y  L Á S Z L Ó |
Nem panaszra nyílik a szánk és nem 

zúgolódunk, de tragikus eltávozásod, 
amellyel nekünk, sportbarátaidnak is 
mérhetetlen fájdalmat okoztál, kikény
szeríti belőlünk, hogy „miért".......1
Tudjuk, hogy feleletet erre sohasem ka
punk és akarva-nemakarva, bele kell 
nyugodnunk a megváitoztathaíatlanba, 
mert hiszen az Ítélet a Legfelsőbb Hely
ről jött s az ellen többé sem kérelem
nek, sem felebbezésnek helye nincs.

Nemes lelked, kitartó és edzett tested 
hányszor segített az általad annyira sze
retett fehér sportnál győzelemre s hány
szor mutattál példát a fiatalabbaknak, 
de a Veled egyidőseknek is, hogy mi
lyen is az igazi sportférfiu. Még fülünk
ben csengenek szavaid, amelyeket a 
nagy küzdelmeidnél a mi és a magad 
bátorítására mondottál: „Nem adom meg 
magamat, még kibírom és győzni fogok." 
És győztél is.

Az utolsó nagy küzdelmedben, a ha
lálos kórral való küzdelem idején láz
álmos állapotodban is ez volt jelszavad, 
mert még élni szerettél volna, hogy kö
telezettségeidet, úgy mint eddig, a teljes

befejezésig hiánytalanul teljesithesd. De 
ez utolsó nagy küzdelemben, amelynek 
tétje mindennél többre ment, Te marad
tál a vesztes s az ütő mindörökre ki
hullott a kezedből.

Szeretteiden kívül vesztesek vagyunk 
mi is, akikkel a nemes küzdelmek ide
jén annyi szép napot töltöttél együtt s 
akiknek hiányozni fognak bátorító sza
vaid s hiányozni fog az az igazi sport
férfiu, aki mindenkor mintaképünk volt.

Többé már nem kell küzdened a győ
zelmet jelentő pontokért, nem kell iz
maidat a megpattanásig megfeszítened, 
mert már az örök pihenés osztályrészese 
lettél.

Pihenésed legyen csendes. Emlékedet 
örökké őrizni fogjuk.

*
Az RPS Tenisz-Alosztálya tragikusan 

elhunyt tagjának, Szlatinszky Lászlónak 
temetésén testületileg képviseltette ma
gát. A koporsóra hatalmas élővirág ko
szorút helyezett el az egylet színeivel 
díszített szallagon a következő felírással: 
„Emlékedet szeretettel őrzik a R. P. S. 
teniszezői." A nyitott sirnál a sporttár
sak nevében Dr. Weinberger Tibor ügy
véd mondott rendkívül mélytartalmu s 
megható búcsúbeszédet.

F O O T B A L L .
Az országos gyászra való tekintettel 

a vasárnapra kisorsolt összes bajnoki 
és egyéb íootballmérkőzések elmaradnak.

SK Slavia Losonc—SK Slovan 5:1 
(2:0). -  A mérsékelt formát kijátszó 
Slovan nem tudta komolyan veszélyez
tetni a Slavia győzelmét. A Slovanból 
alig lehet valakit is kiemelni, mig a 
Slavia legjobbja Plecity center volt.

Törekvés—Apátfala! SC 4:0 (0.0). — 
A Törekvés első bajnoki mérkőzését 
Apátfalán játszotta le s azon várakozá
son felül jól szerepelt, ámbár teljesít
ménye igazán nem volt kielégítő. Csu
pán a közvetlen védelem elégített ki, a 
többi játékosok még szezóneleji formában 
vannak. A gólokat Fuchs (2), Tromka 
és Árvay rúgták.

Tamásfalvai MSC—Kisfalusl Vasas
5:0. — A TMSC saját pályáján könnyen 
győzött a gyenge vendégcsapat ellen.

A szerk esztő  üzenetei.
Miért? Ismeretlentől semmit nem köz

lünk. Ha kilétét fölfedi, kritikánk köz
lésére készek vagyunk, esetleg szemé
lyesen.

Kőtelező. Nem tudunk róla, hogy kö
telező lenne.

H. F. kiadóhivatalunk a címváltozást 
tudomásul vette és átvezette.

Rendezőségek figyelmébe. Bármi
lyen rendezésről (mulatság, műkedvelői 
előadás, felolvasás, kulturest stb.) csak a 
sajtójegyek előzetes beküldése esetén re
ferálunk.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

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.

Faj alma.
Kézzel szedett téli fajalma 
kapható különböző fajtákban 

SZABÓ MARGIT Rózsa utca 30. sz.
IIIBIilWa—

rím . so bo ta .
Foglalkozik mindennemű kölcsönök folyósításával 

közalkalmazottaknak és nyugdíjasoknak.
Folyósit hosszúlejáratú kölcsönöket.

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

legolcsóbban  kapható

a B O K O R -d ro g é r iá b a n
Eladó telek és gyiimölcsőskert.

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.

Fényképészeti és 
kozmetikai cikkek

a legolcsóbban

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

Czimbalom.
Egy pedálos HABISCH-féle cimbalom 
eladó. — Cim: E lap kiadóhivatalában.

M A N D E L  E .
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.

Dolgozik a LIECEBNY FOND 
és magánbetegsegélyzők tag ja i
nak is.

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

Kiadd 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.

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

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

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


