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Nehéz idők sodrában.
I r t a :  M Á R KU S  LÁSZLÓ.

A nyakunkba szakadt életbajok 
vállunkat törő igáját már a meg- 
szokottság türelmével viseljük és 
nem is igyekszünk levenni válla- 
inkról a súlyos terhet, amit a ne
héz idők jöttével reánk rakott a 
Végzet.

Már-már elfásultan, szárnyasze- 
getten, a nehéz idők terhes éleié
nek minden bajával megrakottan, 
megadva magunkat sorsunknak, te
kintünk a jövendő elé, melyet sűrű 
ködpólyába takart a rólunk gon- 
goskodó, sorsunkat intéző keze. 
Lelkünk mélyén hiába él a vigasz
taló optimizmus, jóbanhivő lélekkel 
hiába gondolunk az eljövendőkre, 
mikor a nehéz idők sodrában az 
emberiség éppenhogy tengődik.

Mivé is lett az Isten saját ké
pére teremtett ember, hová süly- 
íyedt a nagy Alkotó remekművé
nek az egész világon elszaporodott 
sokasága, mily szörnyű megpróbál
tatás-csapások zúdultak az embe
riségre.

A legnagyobb, legnépesebb, leg
szorgalmasabb nemzeteképpen úgy, 
mint a kisebbek, a kevésbbé né

pesek egyaránt érzik a végzet ke
zének rájuknehezedését.

A kormányok szükségrendeletek 
hozásával avatkoznak bele az ipar, 
a kereskedelem, a közgazdaság, a 
gyárak, a bankok, a tőkepénzes, a 
háztulajdonos, a munkásság leg
egyénibb dolgaiba, legeminensebb 
magánügyeibe. Limitálják az ipar
cikkeket, élelmiszereket, kamatlábat, 
lakbéreket, a kifelé, a külföldre 
menekülő tőkéket, saját valutát 
visszaparancsolják, az emberek 
legszemélyesebb szabadságjogait 
korlátozni igyekeznek sok helyen 
s vannak közöttük olyan kormá
nyok is, amelyek a gyülekezési jo
got is egyszerűen konfiskálják, 
mindezt a bajok gyógyithatása, a 
népre zúdult veszedelem elhárítása 
cimén.

Az egykor legvirágzóbb államok 
fizetésképtelenekké váltak s csak 
moratóriumok kieszközlésével tud
ják ideig-óráig az államcsődöt el
kerülni. Hogy az államcsőd örvé
nyéből kilábalhassanak, rémséges 
közterheket kell kivetniök az eset
leg még terhet viselni képes állam

polgárokra, keleten éppen úgy, 
mint nyugaton, éjszakon vagy dé
len óriási bel- és külföldi kölcsö
nök igénybevételével tudják csak 
az államháztartás mérlegét látszó- 
lag egyensúlyban tartani. Hogy 
ezen rémséges államterhek kama
tainak fizetésére milyen a lehető
ség, nem is lehet kétséges az adott 
helyzetben és ilyen körülmények 
között egész joggal vetődik fel a 
kérdés, vájjon mi lenne jobb, egy 
infláció-e, amikor mindenki pénz
hez jutna, vagy pedig a mai adott
ság, amikor pénz nélkül gyötrőd
nek a népek milliói?

Az államok egymáshoz való vi
szonyát a legteljesebb elzárkozott- 
ság jellemzi. A vámsorompók szi
gorú őrembere ott áll mindenütt a 
határokon, az útlevél-vizsgálóval 
együtt. Keserű mosolyra rándul az 
arcunk, mikor azt látjuk, hogy a 
szülői, gyermeki, rokoni szeretet 
üzérkedésre, hasznot-, jövedelem
hajtásra egyáltalán nem szolgáló, 
szivtől-szivnek adresszált apró aján
dék-csomagjait is visszadobja, vagy 
éppen alaposan megvámolja, sőt el
kobozza a vámvizsgáló állomások 
könyörtelen őre. Megdöbben a lel
künk, mikor az anya csak üggyel- 
bajjal tud átjutni a határon halott

gyermekének temetésére, mert vé
letlenül nincs, vagy éppen lejárt 
útlevele. Ezek apró, de a helyzet 
jellemzésére nagyon is alkalmas, a 
mai élet filmszínházában állandóan 
pergő képek.

Keleten és nyugaton is dörög
nek az ágyuk, vigan folyik a há
ború s a népek az egymástól való 
nagy félelmükben esetleg súlyos köl
csönpénzből álló vagyonuknak nagy 
részét fegyverkezésre fordítják.

A baj csaknem húsz esztendős 
akut nyavalya. Ennek eredő okát 
mindenki ismeri s ha a kórokozó
val tisztában vagyunk, a betegség 
veszedelmének legyőzésére könnyű 
megtalálni az orvosságot s az erre 
hivatott államférfiaknak nem sza
bad, nem lehet holmi elkenési kú
rát javalniok a baj gyökeres, radi
kális gyógyítása helyett.

A veszedelmekkel átitatott mai 
békességet a szeretet, igazság és 
minden hátságondolatnélküli emberi 
megértés igazi békéjének kell fel
váltania, mert a zord napok csak 
igy enyhülhetnek, az emberiséget 
pusztulásba döntő veszedelem csak 
igy múlhat el és térhet másirány
ba a nehéz idők örvénylő sodra.

Lillafüredi levél.
Az 1937-ik év augusztusától nem bú

csúztunk kellemes emlékekkel. Napsu
garat, csillaghullásos derült éjszakákat, 
meleg, száraz napokat vártunk tőle, me
lyek édesre érlelik a Kadarka és Mus
kotály nedvét s enyhe pirt festenek a 
Batul és Jonatán eddig sápadt arcára. 
Ehelyett pedig úgy viselkedett őkelme, 
akár a vén, morózus november. A me
teorológusok 19 esős napot jegyeztek 
fel mintegy 200 milliméter havi rekord 
csapadékkal, mely vidékünk évi csapa
dékmennyiségének több mint egynegye
de. Az október és november bizonyára 
méltatlankodva csóválták össze szürkülő 
fejüket, hogy a nagy római imperátor 
nevét viselő kollégájuk igy belekontár- 
kodott mesterségükbe s alaposan elron
totta sok fürdőtulajdonos és bérlő s még 
több fürdővendég és kiránduló örömét.

A nekikeseredett, kisirt szemű augusz
tus után a szeptember eleje derült arc
cal köszöntött be hozzánk. Szeptember 
2-án reggel a mennyország lakói tisztára 
söpörték az égboltot s vonatunk ra
gyogó napsütésben futott be a miskolci 
tiszai pályaudvarra, hogy onnan Kamill 
barátom zajtalan Nash gépén Miskolcon 
és Diósgyőrön át kijussunk Lillafüred
re. Miskolc után Diósgyőr vasgyár, 
majd Diósgyőr község következik, ám 
csak kísérőnk magyarázata után tudunk 
tájékozódni, hol hagytuk el Miskolcot s 
mikor érkezünk be Diósgyőrbe, mert 
a rohamosan fejlődő város teljesen 
összeépült'a vasgyárral és községgel s 
ha a 65000 lelkes Miskolcot közigazga
tásilag egybekapcsolnák a 21000 lakost 
számláló Diósgyőrrel, úgy Borsod szék

helye a 85000 lélekszámot meghaladó 
nagyvárosok sorába rukkolna elő.

Diósgyőr községet elhagyva, néhány 
perc múlva már ott járunk a hatalmas 
Bükk-hegység miskolci lábánál s az 
őszi kristálytiszta levegőben elénk tárul 
Lillafüred festői panorámája. Bükk-ren- 
getegével, a Hámorral, a Palota-szálló
val és függő-kertekkel, följebb a mel
lékvölgyben a Lilla-szállóval és magán
villákkal. A huszadik század építészeti 
technikája s a modern kertészet min
den raffinériája nyújtott itt segédkezet 
az őstermészetnek, hogy egyesült erővel 
miniatűr meseországot varázsoljon a 
Bükk-hegység eme kies zugába. Mert 
aki hatalmas, kiterjedt fürdőtelepet, hul
lámzó embertömeget keres itt, az ala
posan csalódik.

A fürdő egyetlen látványossága úgy
szólván a Palota-szálló s a több hold 
terjedelmű tó, azontúl néhány villa, 
sétaút, két szerényebb vendéglő és 
szálló s 15 perc alatt kényelmesen be
járható az egész fürdőtelep. S jóllehet a 
Palota-szálló leleményes óraszerkezete, 
a kalapácsos vasember épp most kon
gatta el a délelőtti 11 órát, alig lézeng 
itt-ott egy-egy fürdővendég. Amott egy 
anglius igyekszik horgászó botjával a 
halastó irányában (jó néhány pengő le
het a napi halászjegy), a hatalmas ter- 
raszon egy francia mama sétál a lányá
val, egyformán kiruzsozva s kikészítve 
mind a kettő.

Így legalább zavartalanul élvezhetjük 
a szálló parkjának és függő kertjének 
sok kertészeti csodáját. Az alig 8 évvel 
ezelőtt idetelepitett s máris 3—4 méter 
magas ezüstfenyőket, a ffiz és nyirfa 
szomorú válfajait, alattuk elrejtve egy- 
egy pihenő pad, a Taxus, Pseudotsuga

és egyéb exoták számtalan varietását. 
A zöld gyepet hatalmas gruppok és 
szalagok formájában szinező augusztus
szeptemberi virágflórát, törpe Begóniá
ban, Vaníliában, Verbénában, Salviában. 
A díszfa és diszbokor csoportok között 
egyesével pompázó Hortenzia és Dhália- 
csodákat.

A Palota-szálló homlokzati, lejtős ol
dalán vannak az egymás fölé terrasz- 
szerüen egymástól elválasztó terméskő 
falak, váifal mintájára épültek, lőrések- 
kel, kis tornyokkal és bástyákkal s a 
falakra és természetes mészsziklákra 
felfuttatott borostyán, Clematis, az első 
dértől már vöröslő vadszőlő, az egyes 
terraszok mesteri parkírozása, az alá
zubogó vizesés felejthetetlenül szép lát
ványt nyújtanak.

S a mészsziklák és függő kertek fö
lött ott terpeszkedik a monumentális 
Palota-szálló, keleti oldalán a jellegze
tes, hat emelet magas toronnyal. — A 
nagyközönség, külföldön és belföldön 
egyaránt úgy ismeri, mint luxus-szállót, 
a pénz-arisztokrácia és felső tízezrek 
nyaraló és találkozó helyét, melyben az 
egyszerű polgárember legfeljebb egy 
szerényebb ebédet, vagy uzsonnát fo
gyaszthat el. Vagy még jobb, ha a mi 
példánkra az olcsóbb és szerényebb 
Liila-szállóban ebédel s a Palota-szálló 
belső berendezését csekély beléptidij 
mellett délután 3 és 5 óra között te
kinti meg.

A lillafüredi kincstári erdőhivatal 
mérnökei — régi, jó ismerősök még 
Selmecbányáról — kalauzolnak az épü
let-labirintusában s szolgálnak bőséges 
magyarázattal a szálló üzemét és be
rendezését illetőleg. — A Palota-szálló 
állami tulajdon, a Bethlen-rezsim idejé

ben épült (amikor a kormányférfiak túl
ságosan nem verték fogukhoz a garast) 
8 millió pengő költséggel. A miskolci 
erdőigazgatóság házi kezelésében áll s 
a luxus-szálló évi tetemes deficitjét is 
az erdőkincstár viseli. A passzív gaz
dálkodás magyarázata egyszerű: Lilla
füred nem gyógyfürdő s hosszabb tar
tózkodásra ritkán érkeznek ide vendé
gek. Ősszel és télen úgyszólván üres a 
hatalmas épület s a nagyszámú sze
mélyzetet ilyenkor is tartani és fizetni 
kell. Szerényen megjegyezzük kísérőink
nek, hogy a szobák és penziók árát 
kellene lejebb szállítani, akkor talán 
megélénkülne a forgalom. Mert az árak 
nem a polgárember zsebéhez vannak 
szabva. Az appartmanokról nem is be
szélve, egy fürdőszobás és loggiás szoba 
napiára 15—20 pengő. A teljes penzió árát 
ezek után már meg sem merjük kér
dezni. Egy kiadósabb ebédért — a rán
tott, vagy vajas pisztráng ki ne marad
jon a menüből ! — kifizetsz másik 15 
pengőt.

Hanem, ha komfortot, jó konyhát, ki
fogástalan kiszolgálást keresel, akkor 
jobb helyet nem tudok ajánlani, mint a 
lillafüredi Palota-szállót. A hálófülkés 
lakószobák egyikének berendezése ba
rokk, a másiké röneszánsz, a következő
ben abszolút kényelmes angol garnitú
rát találsz. Kinek a stilus, kinek a ké
nyelem. A süllyesztett medencével ellá
tott fürdőszoba teljesen körülcsempéz- 
ve... még a plafonja is porcellán. Ebé
dedet a Nagy Lajos teremben fogyaszt
hatod el, a jégbehütött Bak-sörrel a 
Vajdahunyad stílusában épült Mátyás
pincében hütheted le magad. A törté
neti hátteret itt általában az Anjou- és 
Hunyady-ház eme két nagy királya
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Indiai levelek.
Vízivás.

Legelőször meg kell jegyeznünk, hogy 
a „Gitta" (ez a hindu biblia neve) szi
gorúan előirja, hogy igaz hindu csak 
folyóvizet ihat. A „Gitta" szerzője való
színűleg jó üdítő forrásvízre gondolha
tott, mikor ezt előirta. De hol van In
diában annyi forrás, hogy mindenki, ha 
szomjúság gyötri, forráshoz rohanjon 
szomját oltani? Ezen a paragrafuson te
hát segíteni kellett. Ma kétféle ivási mód 
van szokásban. Az ügyetlenebbje csak 
úgy tud inni, ha segítenek neki. Pohár
ból, edényből közvetlenül nem isznak, 
mert az nem folyóvíz. Aki szomjas az 
leguggol, két tenyeréből vályút formál 
szája előtt, miközben a segítség egy göm
bölyű rézedényből vizet folyat, lehetőleg 
magasról, a szomjazó tenyerére, amit az 
mohón beszürcsöl. A segítség a gömbö
lyű rézedényt — melynek füle nincs — 
úgy fogja, hogy négy ujját a szájá
ba, hüvelyk ujját pedig kivül a pe
reme alá helyezi. — Végeredményben 
tehát a segítség ujjairól és a szomjazó 
két kezéről az összes piszok az ivó 
gyomrába mosódik.

A másik ivási mód tisztább, de na
gyobb ügyességet kíván. A szomjazó le
guggol, a vizesedényt magasra emeli, fe
jét hátraszegzi, szájját jól kitátja és a 
vizet vékony sugárban torkába önti. Ez 
a módszer nekem nagyon tetszett, ki is 
próbáltam, de mondhatom, hogy én sok
kal szívesebben iszom pohárból!

A vízvezeték alkalmazásával igen sok 
baj volt Indiában. Városokban, ipartele
peken hinduk a világért nem ittak víz
vezetéki vizet, hanem a poshadt, kolerás 
pocsolyavízhez ragaszkodtak. Sokára jöt
tek csak rá ennek okára.

Valamelyik hindu észrevette, hogy a 
vízvezetéki csapba bőrtömitést tesznek. 
A bőr viszont valamely szent marhából 
is származhatott és a víz azt végigmosta, 
mig kifolyt, tehát szentségtelenné vált. 
És hogy nemcsak egy, hanem az összes 
hinduk mereven elzárkóztak vezetéki viz 
ivásától, ahoz tudnunk kell, hogy itt a hir 
a rádió hullámainál jóval gyorsabban ter
jed. A hindu papok szeretik hívőiket sötét 
butaságban tartani, hogy minél tovább ha
talmon maradjanak, tehát ők is a vízveze
ték ellen prédikáltak. Ma már Indiában az 
összes vízcsapok gumival vannak tömít- 
ve, de ezt az egészséges folyóvizet még 
igy is tartózkodva fogadják és ha már 
isszák is, azt az előbbi módon teszik, 
hogy némi kézpiszok is beleöblitődjön.

Az egészség nem fontos, hanem a fo
lyóvíz ! Gedeon Tihamér.

szolgáltatja, mint akik Diósgyőr egyko
ron dicsőséges várát oly gyakran tisz
telték meg látogatásukkal. Mindezeket a 
társashelyiségek, olvasók, kátyaszobák 
egész sora egészíti ki, a hatalmas kan
dallóval fütött társalgó, a rokokó Ízlés
sel berendezett zeneterem, kávéház, bár 
stb. Előzékeny kalauzaink még a kony
hákon is végigvezetnek, megcsodáljuk 
a villanyerőre járó vágó és őrlőgépeket, 
az elektromos hűtőszekrényeket ... no 
mindez már inkább az asszonynépet 
érdekli.

Amikor az esti órákban a szálló ki
járatánál búcsút vettünk lillafüredi ba
rátainktól, hogy Kamill kocsiján vissza
térjünk Miskolcra, tréfásan igy szóltam 
a feleségemhez: „Emlékszel a Mese
autóra ? íme a film egyik hatásos jele
nete : A Palota-szálló esti fényárban 
úszik, a zene halkan szól, Törzs Jenő 
és Perczel Zita... pardon, Szűcs igaz
gató ur és ifjú arája autóba száll, mely 
a Boldogság felé röpíti őket. Természe
tesen nagy B-vel.“

A másnap délelőttöt Miskolc megte
kintésének szántuk. A város sokat fej
lődött, szépült, de a villamos épp úgy 
nyikorog és ráz, mint húsz évvel ezelőtt, 
amikor Galíciából jövet a borsodi met
ropolis rendes pihenő stációnk volt. Az 
Erzsébet-fürdőben itt mostuk le a lö
vészárok sok szennyét és piszkát (ez 
esetben nem pleonazmus) a Koronában 
itt aludtunk hosszú hónapok után elő
ször lenge magyarban ... fehér párnán, 
paplanos ágyban, A múltakon igy el
merengve, ezen a szép, napsütéses 
szeptemberi napon még távolabb kalan
doztunk vissza a múltba, sétánk cél
pontjául a miskolci Avast választva. —

: ; . m a m a ^ / u n c i

Mert mióta R a d i o n t  használok, a 
nagymosás nem tart egy teljes na
pig; mér délre kész a ruhám, mert 
Rádión mellett fölösleges az elömosás 
és a fárasztó dörzsölés. Tegyen úgy, 
mint én! Rádión u. i. magától mos. 
Alig 15 perc alatt vakítóan fehérré 
lesz a ruha, amellett kímélődik is.

Októberi vértanuk.
Fekete sorok sötét betűi vonulnak el sze

meink előtt s a történelem vaskos könyvét 
forgató kezünk reszketve fogja gyűrött, fel- 
kunkorodott sarkán a vérszagu, gyászos 
lapot.

Szomorú emlékezés borzongó érzése üli 
meg lelkünket és szabadságszerető szivünk 
dobogását meggyorsítja, hallhatóbbá han
golja a némaságba fojtott visszagondolás.

A hősök, a magyar szabadság nagy mártír
jainak szent emlékét nem irthatja ki keb
lünkből az uj eszméknek barázdákat haslt- 
gatók éles ekevasa s nem iszapolhatja be 
feledéssel az Idő zavarosvizü patakja.

Az októberi vértanuk héroszi nagysága, 
áldozatos martiromsága előtt meghajlik a 
honfiúi bánat könnycsapzott lobogója s ka- 
laplevéve áll meg a szabadságszerető népek 
minden embere.

A vérrel szentelt magyar Goigotha talajá
ból sarjadzott ki a Szabadság fája s akik 
ezért vértanúhalált haltak : a nemzet Krisz
tusaivá magasztosultak. . .

. . .  Díszes koszorút fonunk érzéskertünk 
legszebb virágaiból s az újból ránkköszöntő 
október hatodikán gyászbaöltözött lélekkel 
mártirsirokhoz zarándokolunk. _

s i T v g u s .
Orvosi hír. Dr. Hudiczius István pri

vát orvosi rendelését — Sodorna u. 5. 
szám alatt — megkezdte.

Megnéztük a XV-ik században épült 
gótikus templomot, a puritán reformá
tus hit eme fehérremeszelt, szinte zor- 
donan egyszerű szimbólumát, az Avas 
lábánál álló múzeumot, melynek a kő- 
és bronzkorszakból származó gazdag 
gyűjteménye túlnyomórészt épp az Ava
son végzett ásatásokból került ki. Az 
előzékeny igazgató felhívta figyelmün
ket a muzeum egyéb értékeire is. A 
diósgyőri mamut-leletre, a diósgyőri vár 
udvarán kivágott 80 cm. átmérőjű mo
gyorófa itt őrzött törzsszelvényére, a 
nemrég ajándékba kapott László Fülöp 
képre. S mint aktuális raritást mutatja 
be a budapesti Nemzeti Színház első 
előadását hirdető uccai plakátot, mely
nek egyetlen megmaradt példánya a 
miskolci muzeum irigyelt tulajdona s 
melyet a város most, a centennárium 
alkalmából a Nemzeti Színháznak szán
dékozik ajándékozni.

A hunok és avarok nyomain járva 
(népvándorláskori leletei is vannak a 
múzeumnak) a kőbalták és bronztűk, a 
Miskolc melletti Akasztóhegy diluviális 
rétegeiből kiásott vakarókő, (hogy mit 
vakart vele az ősember, azt a tudós 
muzeumigazgató sem tudta megmon
dani), szemlélésébe belefáradva délután 
1 órára alaposan megéheztünk s a kö
zeli Koronába siettünk ebédre. A nagy- 
multu szálló és vendéglő bérlője, Bö- 
czögő József pompás konyhájáról, jó 
borairól messze földön híres s az ebédre 
elfogyasztott raguleves, rántott velő, ti
szai ponty és „geszti szerelem" után a 
tevékeny és fiatalos kedélyű, de már 
kissé öregesen döcögő Böczögő jó hirét 
mi is elhoztuk a gömöri hegyek közé.

Szilveszter.

A bolgár király Szlovenszkón. Fer- 
dinánd volt bolgár király Szlovenszkóra 
is újból ellátogatott, megtekintette Baj
móc várát, az abban elhelyezett műkin
cseket és onnét több kedves régi szlo- 
venszkói tartózkodási helyét, köztük a 
gömörieket is, felkereste.

Muzeumfeliigyelő - választás. A gö- 
mör-kishonti muzeum-egyesület választ
mánya szeptember 29-én tartott ülé
sében muzeumfelügyelővé egyhangúlag 
Haynik Géza rimaszombati magánhiva
talnokot választotta meg.

Tanári kinevezés. Bartos Pál közép
iskolai tanár a helybeli áll. reálgimná
ziumhoz kineveztetett.

Véglegesítés. Sztoldr Dezsőmé szül. 
Németh Gizella rimaszombati áll. ma
gyar elemi leányiskolái tanítónő állásá
ban véglegesittetett.

Kinevezés a R.M. S. V. r. t.-nál. A 
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű R. T. 
központi igazgatósága a Kuna Elemér 
elhalálozásával a csehszlovákiai üzemek 
rozsnyói bányaigazgatóságánál megüre
sedett titkári állásra Klekner József dr. 
rimaszombati ügyvédjelöltet nevezte ki.

Művésznövendékké vették fel Vány a 
Géza rimaszombati ifjút, Makovits Jenő 
festőművész tanítványát a budapesti 
szobrászati akadémiára a múlt héten 
letett sikeres felvételi vizsga után.

Az evangélikus szövetség közgyű
lése. A Szlovenszkói Magyar Evangéli
kus Szövetség folyó évi október hó 
12—13-án Losoncon tartja meg bizott
sági, választmányi ülését és évi rendes 
közgyűlését.

Továbbképző tanfolyam nyílik a 
helybeli el. leányiskolában azon nem 
iskolaköteles leányok részére, akik tu
dásukat gyarapítani akarják. A tanfo
lyam hetenkint kétszer 4—5-ig lesz 
megtartva kedden és pénteken. — Tár
gyai lesznek : háztartástan, alkotmány- 
tan, gyermeknevelés és egészségtan. — 
Jelentkezni lehet naponként d. u. 2—5 
óráig a leányiskola igazgatóságánál.

A rimaszombati áll. magyar reál- 
gimnázium szülői szövetsége vasár
nap délután tartotta meg alakuló köz
gyűlését, amelyen a tisztikar választását 
és a folyó tanévi program összeállítását 
intézték el. Elnökké ismételten Jelűnek 
Henriket választották meg egyhangúlag, 
mig alelnök Badinyi György, jegyző Sí
pos István, titkár Havas Vilmos, pénz
tárnok Breznay László, a választmány 
tagjai pedig a következők lettek : Antony 
Pálné, Benkovits Gyula, Benyo Ferenc, 
Faluba János, Frenyo Lajos, Kemény Gé- 
záné, dr. Kosiner Dezső, Schreiber Jó
zsef, Szokolay János, Váry Sándorné, 
Vaskó József és dr. Zakács Istvánné. A 
közgyűlés hozzájárult a tej és fogakciók 
folytatásához s egyben programba vette 
a diákok nyári táborozásának kérdését 
is, amelynek előkészítésével a választ
mányt bízták meg.

A tornaijai mezőgazdasági kiállítás.
Óriási érdeklődés mellett tartották meg 
a mezőgazdasági kiállítást szeptember 
hó 26—28-án Tornaiján. Az ünnepélyes 
kiállítás-megnyitó vasárnap délelőtt folyt 
le. N o v y s z e d l á k  J á n o s ,  a mező- 
gazdasági tanács főfelügyelőjének szlo
vák és magyar megnyitó beszéde után 
F o d o r  J e n ő ,  a Sajóvölgyi Gazda
sági Egyesület elnöke üdvözölte neve

zett egyesület részéről a megjelenteket, 
felhiva a gazdák figyelmét a gyümölcs- 
termesztésre, mely nálunk igen kedvező 
talajra talál s nagy haszonnal jár. A 
megnyitott kiállítást, melyben helyet 
foglaltak a mezőgazdasági gépek, a gö
möri keramika, gyümölcs, háziszőttesek, 
vetőmagnemesitő, a ráhói gazdasági 
leányiskola szakácskészitményei, kézi
munkái is a búza és más termények 
mellett, tömegesen keresték fel a láto
gatók. — Értékes dijakkal jutalmazták 
a búza-, kukurica- és gyümölcsverseny 
nyerteseit. Első dijat nyertek : a búza
versenyben: Szontagh Zoltán Gömör, 
Balog János Gesztete, Gocso Emil AIsó- 
vály, Darmo István Gömörpanyit, Sóldos 
Árpád Runya, Balog János Gesztete, 
Fodor István Ábafala, Jakab István Gice, 
Demeter István Szentkirály, Kövér László 
Tornaija, Buck testvérek Tornaija, Bőd 
István Szentkirály, Beélik Viktor Alsó- 
vály, — a kukuricaversenyben: Demeter 
István, Szentkirály, itj. Tirszlavitz János 
Méhi, Darmo István Gömörpanyit, Kö
vér László Tornaija, Tóth István Gömör, 
G. Bacsó Gyula Simonyi,— a gyümölcs- 
versenyben: Andrássy József Tornaija 
Óváry Lajos Felsővály, Bettler Nándor 
Tornaija, Állami gazdasági leányiskola 
Ráhó. — A kiállítás megnyitása napján 
Buchta Viktor orsz. gyümölcsészeti fő
felügyelő igen érdekes előadást tartott 
a gyümölcs befőzéséről, feldolgozásáról 
s arról, hogyan lehet jó és szép gyü
mölcsöt termelni.

Halálozások. Langhoffer Gizella nyug. 
magántisztviselőnő 51 éves korában f. 
évi szeptember 25-én városunkban meg
halt. Őszinte részvétmegnyilvánulás mel
lett szeptember 28-án temették. Halálát 
nővére és rokonai gyászolják.

Telek József helybeli szállító neje szül. 
Sztankovics Margit életének 44-ik évé
ben szeptember 25-én elhalt. Temetése 
szeptember 27-én ment végbe. Elhunyta 
férjét,gyermekeit, szüleit, testvéreit és ro
konait borította gyászba.

Szilágyi Sándor földbirtokos áldásos 
életének 75-ik évében f. hő 28-án Egy- 
házasbáston örök álomra szenderült. A 
családjáért élő elhunyt férfiú temetése 
óriási részvét mellett f. hó 30-án történt. 
Elhunytét özvegyén szül. Elek Etelkán 
kivül gyermekei: Szilágyi Sándor, Er
zsébet, ifj. Pongó Mihályné szül. Szilá
gyi Lenke családjával, testvére : Szilágyi 
Érzsébet özv. dr. Csernay Dánielné és 
rokonai gyászolják.

Özv. Zawadzky Edéné szül. Papucsok 
Anna, helybeli temetkezési vállalat tu
lajdonos, munkás életének 55-ik évében 
szeptember hó 29-én, hosszas beteges
kedés után meghalt. Az életét övéinek 
szentelt megboldogult temetésén a leg
őszintébb részvét nyilvánult meg árván 
maradt egyetlen gyermeke iránt, akin ki
vül testvére és rokonai gyászolják a kí
nos szenvedések után a sír ölében nyu
galomra talált elköltözött elmúlását.

Benedicty Szeréna, a modori polg. is
kola tanárnője szeptember 30-án Po
zsonyban elhunyt.— Az elhunytban özv. 
Klekner Kálmánná testvérét gyászolja s 
rajta kivül nagyszámú rokonság fájlalja 
a megboldogult elhalálozását,

A Polgárikör kuglibezárója a múlt 
vasárnap nagy érdeklődés mellett tarta
tott meg. A hetek óta folyó tekeverse
nyek is ezúttal zárultak, a következő 
eredménnyel: Férfiverseny: 1. dij Gaál 
Lajos, 2. dij Neményi István, 3. dij Huszti 
Zoltán, 4. dij Marosi Mihály, 5. dij Lász- 
ka Sándor, 6. dij Komáromy Zoltán, 
vigaszdij Káposztás István. — Nőiverseny: 
1. dij Píibán Béláné, 2. dij Szkaliczky 
Vera, 3. dij Szkaliczky Manyi. — A nyer
teseknek az értékes dijakat a közvacso
ra keretében osztották ki.

Rádió riportázs. A kassai magyar 
rádió okt. 5-én, kedden délután. 5 óra 
40 perckor számol be a Kiss József 
anyjának sírját emlékművel megjelölő 
mozgalomról és gondolatban elviszi hall
gatóit a régi zsidótemető sírjához.

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

Szüreti mulatság. A helybeli iparos
kör vigalmi bizottsága folyó hó 3 án, 
vasárnap délután 3 órai kezdettel disz- 
felvonulással és táncmulatsággal egybe
kötött nagy szüreti mulatságot rendez, 
melyre a felvonulás a városkerttől d. u. 
3 órakor történik. A táncmulatság este 
9 órakor veszi kezdetét az iparoskörben.
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Rendtörvényes eljárás alá került
lelkész és hivek. Amint már közöltük, 
a váiyi református templomban hóna
pokkal ezelőtt lefolyt istentisztelet al
kalmával egy ünnepélyből kifolyólag 
énekelt állami himnusz alatt ülve ma
radt lelkész és több híve ellen rendtör
vényes eljárást indítottak. Az ezen ügy
ben megejtett nyomozás és vizsgálat so
rán megállapítást nyert, hogy Székely 
Bertalan ref. lelkész, ennek neje és több 
hivő az állami himnusz éneklése alatt 
nem állottak fel. A két Ízben is megtar
tott tárgyaláson Székely lelkész azzal 
védekezett, hogy az ünnepény előtti na
pokban való nagyobb elfoglaltsága, több 
munkája következtében beállott nagy
mérvű eifáradtsága miait nem tudott a 
kérdéses alkalommal állva maradni, mig 
a vádlott hivek azt hozták föl védel
mükre, hogy azért maradtak ülve, mert 
papjuk sem állott fel. A rimaszombati 
kerületi bíróság az első tárgyalás alkal
mával Barnabás Ferencet és Hacsi Er
zsébetet 700—700 korona, behajthatat
lanság esetén 14—14 napi elzárásra át
változtatható pénzbüntetésre ítélte, mig 
a múlt pénteken tartott második tár
gyaláson ugyanily büntetésben részesült 
a vádlottak közül: Hacsi Sándor, Kato
na György, Lőkös Aranka, Mikó János, 
Túrós János, négyet, és pedig Dóbisz 
Apollóniát, Főző Ilonát és Istvánt, Milian 
Terézt egyenként 400—400 korona pénz- 
büntetésre ítélte a biróság. A többi vád
lottat felmentették. Székely Bertalan lel
készt illetően csak az ez ellen elrendelt 
vizsgálat-kiegészítés után fog Ítélkezni a 
biróság.

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

Meghívó. A Rimaszombati Magyar 
Dalegylet a Járási magyar közművelő
dési testület" védnöksége alatt folyó 
évi október hó 30-án szombaton este 8 
órakor rendezi ez évi nagy reprezentá
ciós hangversenyét. A hangverseny a 
polgárikör színháztermében lesz meg
tartva. — Köremüködnek : Loósz József 
hegedűművész (Hubay Jenő tanítványa) 
Flegl Ernő gordonka művész és a Ma
gyar dalegylet férfikara. — A zongora 
kíséretet Szokolay Dóra művésznő, zene
tanárjelölt látja el. Ezen hangversenyre 
jegyek már most Csefo László do
hánytőzsdéjében — Masaryk-tér — elő- 
jegyezhetők. — A hangverseny program
ját a Gömör következő számaiban köz- 
zétesszük. A magyar dal barátait és a 
magasabb zene kedvelőit ezen hangver
senyre szeretettel meghívja és támoga
tásukra számit a dalegylet elnöksége.

Tragikus halál. Sindelár László rozs- 
nyói telefonszerelő az ottani városházán 
végzett munkaközben hirtelen rosszul 
lett, összeesett és szivszélhüdés követ
keztében meghalt.

Negyedik feleségét temette a múlt 
vasárnap Benják János rimakokovai nap
számos s az elhunyt asszony eltemetése 
után keletkezett gyanúra a holttest ex
humálását és felboncolását rendelte el 
az itteni államügyészség. A boncolás a 
nem természetes halálra vonatkozó gya
nút teljesen eloszlatta, mert a boncoló 
orvosok véleménye szerint a halált bél- 
csavarodás okozta.

Kedvezményes vasúti utazások. Okt. 
28-án, az állami ünnepen, október 31-én, 
vasárnap és november 1-én, Minden
szentek napján, minden külön rendelet
től függetlenül érvényesek a hétvégi ked

vezmények, miután a közbeeső ünnep 
vasárnap.

Ludas-kása a Polgárikörben. Az
utóbbi időben a Polgárikörben rende
zett vacsorák s az ezzel járó táncmulat
ságok nagyszerű sikere arra az elhatá
rozásra ösztönözte az olvasókör fiatal
ságát, hogy az őszi esős, hűvös és bor
zongató esték unalmas magányát olcsó 
— legfőképen olcsó — vacsorák, tea
estélyek és táncestélyek rendezésével 
fogja széppé és kedvessé varázsolni. Az 
első ilyen estély folyó hó 9-én este 1/iS 
órakor lesz a választmányi ülés után. A 
menü az emberiség egyik kedvenc és 
szerelmes étele lesz: ludaskása pecse
nyével. A sütés-főzést az olvasókör tag
jainak családbelijei vállalták, minden 
alkalomkor, ami előre is biztosítja nem
csak az olcsóságot, de a pompás ízes
séget is. Aláírási iv Remenyik Kálmán 
órásüzletében és a házfelügyelőnél van 
letéve. Szívesen látják az estélyre a ta
gok vendégeit is.

Halálos karambol. Kelemen Mihály 
csucsomi fuvaros összeütközött kerék
párjával Maszarovics Alfonz betléri ura
dalmi számvevő autójával s oly szeren
csétlenül zuhant le kerékpárjáról, hogy 
elszenvedett fejsérüléseibe kórházbaszál- 
litás közben meghalt.

*Az Eugen Prager Verlagnál, Po
zsonyban most jelent meg: Bernhard 
von Brentano „Theodor Chindler", egy 
német család két kötetes regénye. Soha 
német iró nem irta meg egyszerűbb 
hangon és gazdagabb anyagismerettel a 
német polgár nagy változását 1914. 
augusztusától a Harmadik Birodalom 
megszületéséig. — A hang oly egyszerű, 
természetes, keresetlen, ahogy csak iga
zán nagy elbeszélőknél találjuk: az 
anyag oly óriási és oly alapossággal 
tárul szemeink elé, mint az csak igazi 
írói tehetségtől telik ki. A német vidéki 
város gazdag polgári családja, a német 
katona a világháborúban, a német-fran
cia nagy mérkőzés hadvezetésének ku
lisszatitkai, a német Hinterland háborús!

Kinő APQLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, október 2-3-án 

kiváló nagyfilm:
Húsz év után

Eggert Márta, J. Heesters, Ottó Tresler.

Kedden, október 5-én nagysikerű szlovák 
film reprize :
Jánosík

Szerdán, október 6-án a főszezon legmeg
rázóbb drámája:

A m ilánói opera varázsa

Csütörtökön, október 7-én kitűnő érdekes 
bécsi film :

A nők paradicsom a
Hortensia Raky, Iván Petrovics, G. Ale

xander, Leó Slezák.

ifjúsága, az 1918-as német forradalom 
torz elfajulása, a német polgárság fel
bomlása, a német családi élet szétzül- 
lése — minden benne kavarog Theodor 
Chindler családjának történetében. A 
férj és feleség gyűlölettel fütött harca 
egymás ellen, az emberek és családok 
elsodródása a világháborúban és az azt 
követő nagy német forgatagban, uj esz
mék, uj ideálok, uj embertípusok meg
jelenése a német életben és minden, 
amit a hatalmas könyv ennek a német 
családnak életéről elárul, minduntalan 
azt juttatja eszünkbe olvasás közben, 
hogy monumentális mestermű előtt 
ülünk. — Sem a mai, sem a tegnapi 
Németországot nem érti meg, aki nem 
olvassa el ezt a gyönyörű regényt.

Diótolvajok jártak szeptember 19-én 
Kornhauser József rozsnyói lakos pad
lásán, ahonnan mintegy 4—5 mázsa diót 
loptak el. A jelekből Ítélve, a lopást 
csak a helyi viszonyokkal ismerősök 
követhették el.

Hamis magyar ötpengősök kerültek 
forgalomba a határszélen, amelyeket az 
ózdi csendőrségnek a rimaszombati 
csendőrnyomozóosztaghoz intézett átirata 
szerint magyarországi pénzhamisító ban
da juttatott át a határon.

Hónapos vásár Rimaszombatban.
Rimaszombat városban a havi vásár 
szerdán, október 6-án lesz megtartva. 
Mindenféle hasznos állatok felhajthatók.

Városi közgyűlés. Rimaszombat vá
ros képviselőtestülete, mint ezt már múlt 
számunkban megírtuk, a múlt pénteken 
délután közgyűlést tartott, melynek 
tárgysorozatán 18 ügy szerepelt. A dr. 
Stanik Mihálynak és illetve Utrata Jó
zsefnek eladott épitőtelkekre vonatkozó 
jóváhagyó járási választmányi határozat
ról szóló jelentés tudomásul vétele és 
Szőke Jánosné, Szőke János, Lajer Já
nos, Csernok Ede városi alkalmazottak 
fizetési előléptetésének kedvező elinté
zése, valamint Kohn Sámuel vendéglői 
és kimérési ipar engedélyezése iránti 
kérelme ügyében hozott határozat és 
Mede Menyhértnek építés céljára el
adott ingatlanra vonatkozó adásvételi 
szerződés jóváhagyása után Rimaszom
bat város 1938. évi költségvetésének 
tárgyalására került a sor. A képviselő- 
testület a rendes költségvetést, mely 
3.594.673'— korona szükséglet mellett 
2.494.711‘— korona fedezetet tüntet fel 
s igy a hiány 1.099.972'— korona, egyes 
apróbb helyesbítések keresztül vitele 
után elfogadta. A mutatkozó költség- 
vetési hiány részben a pótadóból, rész
ben pedig a szanálási alapból lesz fe
dezve. A pótadókulcs továbbra is az 
eddigi marad, mert újabb adók beveze
tése a polgárság óriási megterhelése 
mellett ki van zárva. így a 202.395 ko
rona házbéralap után a jövő évben is 
170% lesz a pótadó, mig a többi adó 
után 350% pótadót szednek, s eszerint 
a szanálási alapból 454.026'— koronát 
szükségelne a város. — A beruházási 
rendkívüli költségvetés 5.055.595'— ko
rona kiadást mutat fel s erre vonatkozó 
programját a város kölcsön igénybevé
telével szándékozik megoldani. Öröm
mel veheti mindenki tudomásul, hogy a

rendkívüli beruházási költségvetés főbb 
tételei a következők :
Ingatlan vételére................... 130000 Kő
Körzeti polgári iskola építé

sére .....................................  700000 Ki
Hivatalnoki és szükséglaká
sok létesítésére................... 700000 Kő

Városi utcák és terek rende
zése, aszfaltozása s kövezése 500000 Kő 

Vízvezeték és csatorna építés
és j a v í tá s r a .......................  560000 Ke

Strandfürdő létesítésére . . 400000 Kő 
A polgári iskola és kisded- 
óvóban vízvezeték és csa
torna bevezetésére. . . . 155000 Kő 

A városkertben táncpavillon 
építésére 60000 Ke

Ravatalozó létesítésére . . 90000 Ke 
A villanytelepi gépháznak vá
sárcsarnokká átalakítására 
és húsáru-fülkék építésére. 90000 Ke 

Több felebbezés, kérvény, segély és 
adminisztrációs ügy elintézése, valamint 
a kétkerekű, négyhengeres motorfecs
kendő és 600 méter tömlő beszerzésé
nek elhatározása után az elég sima le
folyású és dr. Eszenyi Gyula városbiró 
által vezetett közgyűlés véget ért.
A földieper-palántákért nem szívesen 

adunk pénzt, mert a növényt jó szom
szédunktól, vagy barátunktól ingyen 
kapjuk. A régi tövekről közvetlen sze
dett oldalhajtások uj telepítésre nem 
ajánlhatók, mert ezek későn, kevés és 
kis gyümölcsöt hoznak. Jövő tavasz- 
szal biztos termést hozó-pikirozással 
fejlesztett zamatos Erdélyi óriástövek 
30 fillérjével kaphatók Fényes Sán
dor eperkulturájában Rimaszombat, 
Forgách-utca 23. sz.
** Szerencsés kimenetelű baleset. 

Nemrég a kis Marika leesett a szom
széd kertjének kerítéséről és alaposan 
lehorzsolta a bőrét. A szomszédasszony 
első segélyben részesítette, mire a gye
reket hazavitték. Mikor az anya levette 
a kötést, látta, hogy a szomszédnő egy 
egészen uj zsebkendőt használt a be
kötéshez. Midőn néhány nap múlva 
azt vissza vitte, igy szólt: „Hanem azért 
ilyen szép uj zsebkendőt mégsem kel
lett volna használnia! Ha már egyszer

kimossa az ember, akkor dörgölés és 
kefélés ellenére se lesz többé oly fehér, 
mint újkorában volt." A szomszédasz- 
szony mosolygott: „Dehogy volt az u j ! 
Legalább is hússzor kimostam már Ra- 
dionban." Nagy volt a másik asszony 
csodálkozása, mikor hallotta, hogy Rá
dión minden előzetes mosás és dörzsö
lés nélkül ilyen gyönyörű fehérre mos
sa a ruhát. „Holnap rögtön magam is 
veszek Radiont" — mondotta — „mert 
eddig szép fehérnek tartottam a magam 
fehérneműjét, de csak most látom — 
éppen a Radionnal kapcsolatban — 
hogy mi az igazán fehérre mosott ruha !“

Másodszor virágzó almafa. A hosz- 
szabb és melegebb nyárutó több helyen 
újabb virágzásra csalogatta a gyümölcs
fákat. Ilyen másodvirágzás esete szem
lélhető a helybeli róm. kát. plébánia 
kertjében, hol annak ellenére, hogy az 
első gyümölcs még a fán van, egyik 
almafán ott virul teljes pompájában a 
halványrózsaszinü másodszori almavirág. 
A természet nem mindennapi, kedves 
játékának sok szemlélője akadt, akik a 
régi hiedelemből következtetve a másod
virágzásból hosszú és szép őszt jó
soltak.

Lontai Frigyes Kiskunhalas címre 
valaki helyből egy Prágai Magyar Hír
lapot és Gömört tartalmazó nyomtat
vány-küldeményt tett postára. Minthogy 
a küldemény kevés bélyeggel láttatott 
el, a posta azt nem továbbította. A fel
adó lapunk kiadóhivatalában a külde
ményt átveheti.

Csaló ügynök. Grimplinyi Gézastószi 
ügynök, aki két évvel ezelőtt több fa
luban gyűjtött megrendelést varrógépre 
s emellett megrendelőitől előleget is 
vett föl, de a varrógépeket nem szállít
tatta le, most felelt bűneiért a helybeli 
kerületi biróság előtt, mely őt tiz hó
napi börtönre Ítélte.

Sertéstolvajok álltak a helybeli ke
rületi biróság előtt, amely Szelce István 
üttetőpusztai juhászt, aki Dapsy Béla 
szkárosi földbirtokos gazdaságából az
1935. évben tizenegy darab sertést el
lopott, öt és fél hónapi fogházra, tettes
társát, Mihályi Gusztávot három hónapi

fogházra Ítélte. Kovács Bolha István 
ajnácskői és Gecse János rimatamásfalai 
lakosokat, akik a lopott állatokból vásá
roltak, 350 korona pénzbüntetéssel súj
tották.

Ebveszettség tört ki a múlt hónap 
elején a megyénkbeli Rudna községben, 
hol egy kóborló eb egy sertést és tehe
net megmart, aminek következtében a 
szerencsétlen állatok el is pusztultak. 
Hatósági rendeletre Rudna község ösz- 
szes kutyaállományát most összefogdos- 
ták s a 30—40 darab ebet agyonlőtték.

Falnak ment autó. A rozsnyói Safa- 
rik-utcában a múlt pénteken délután 
Schvarc Ferenc jolsvai lakos hatalmas 
teherautója előtt egy biciklis katona az 
árkos, gödrös, bukkanós úttesten egyen
súlyt vesztve lepottyant a kerékpárról. 
A teherautó sofőrje a kerékpáros ka
tona elgázolását kikerülendő, gyors for
dulattal a Kör-utcába akart kitérni, mi
közben nekiment a sarokház falának, 
oly szerencsésen azonban, hogy na
gyobb baj nem történt.

Kisiklott tehervonat. Szept. 24-én 
este 9 órakor a tornaijai vasúti állomás 
közelében haladó tehervonat egyik ko
csija kisiklott, minek következtében az 
utána haladó személyvonat másfélórai 
késéssel közlekedett.

Filmszínház. Folyó hó 2-3-án  „Húsz 
év után" cimü német nyelvű filmszinjá- 
ték kerül előadásra. Christine énekesnő 
mindent elkövet, hogy húsz év óta el
tűnt édesatyját meglelhesse. Segítségére 
van Walter hadnagy, de a hatóságok és 
a közönség akadályokat gördít eléje, 
mig egy udvari hangverseny nem leb
benti le a fátyolt a titokról. Főszerep
lők Eggerth Márta, Johannes Haesters 
és Ottó Tresler.

F. hó 5-én mint repriz Iepergésre ke
rül „Jánosik" cimü szlovák film.

F. hó 6-án „A milánói opera varázsa" 
cimü filmdráma kerül bemutatásra, mely
ben a hősnő a lelkiismeret szava után 
indul és nem lesz megsebzett szivének és 
anyaságának árulója.

Folyó hó 7-én „A nők paradicsoma" 
című németszövegü filmoperett zárja le 
a heti műsort.
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A négyhetes szezonból kettő immár 

letelt s amikor ezt megállapítjuk, öröm
mel sőt a magyar szinikultura sorsát 
szivükön viselők megelégedéses elisme
résével kell kijelentenünk, hogy a kö
zönség és színészek megértették egymást 
és mindenben teljesitik egymással szem
ben fennálló kötelességüket: az előadá
sok nívósak s a közönség, a „Sárgapity- 
kés közlegény" keddesti harmadszori 
előadásának kivételével, estéről-estére 
telt házakba verődött e héten és nem
egyszer igaz lelkigyönyörüséggel láttuk 
a messzevidék sőt a határmenti palóc- 
ság magyarjait, lelkes entellektüeljeit is 
bejönni Thália templomába lelkikielégü- 
léses áldozásra, szivderüs kacagásra, 
könnyesős szomorúságra.

Jóslatunk beteljesedett hát. Így is van 
ez jól s biztosra vesszük, hogy a sze
zon hátralevő idejében is igy lesz. Nem! 
Még fokozódik !

Szombat és vasárnap, szeptember 25 
és 26-án este ismét Erdélyi-operett, a 
„Sárgapitykés közlegény" ment, telt sőt 
zsúfolt ház előtt, amikor a pénztár ajtajára 
joggai függeszthették volna ki a „Minden 
jegy elkelt" táblát. A hangulatos, mese
szövésében ismert mesgyén mozgó, 
könnyű, de a muzsikális füleknek kelle
mes zenéjü, egyébként sablonos ope
rettben Lakos Klári, ez a mindjobban a 
közönség szivéhez férkőzött vérbeli szub- 
rett-primadonna újabb levelekkel gazda
gította sikereinek babérkoszorúját. — 
Ugyanezt mondhatjuk el partneréről, 
László Andorról is. A Némethy pár hű 
képét festette meg a földhöz ragaszkodó, 
javait gyarapító, fiára büszke, önérzetes 
magyar kisgazdának. Stephanidesz Ili 
stílusosan játszott, énekelni, táncolni tud. 
Hubay Zsenkát lábfájása erősen befo
lyásolta, egyébként jól alakított, nemkü
lönben N. Dancsók Böske is. Kozma, 
mint rendesen, most is jó volt Potyarek 
szerepében. Káldor, Szirmay magas fokra 
hevitették a derültséget. R. Sárossy Mi- 
ci Teca-figurája sikerült megrajzolás volt. 
A kis Lévai Jancsika lámpalázmentesen 
mozgott, bátran beszélt Bandika szere
pében. Zene kifogástalan, Fest karnagy 
mestere a muzsikának, vezénylésnek. 
Szirmay jó operettrendező. Az előadás 
menete zökkenésnélküli.

Vasárnap áélután, mérsékelt helyárak
kal s a bemutatóhoz hasonló sikerrel 
„A csavargólány" operettet játszották.

Hétfőn este Vaszary Jánosnak a bu
dapesti Magyar Színházban szériás- 
sikert aratott vigjátéka, a „Hölgyek és 
urak" került bemutatásra. Az itteni pre
miert is telt ház tapsolta végig. Bár a 
szereplők egyikére-másikára a sugólyuk 
nagyobb vonzerőt gyakorolt, az előadás 
sikerültnek és olyannak mondható, 
amely tehetség-próbának is megfelel. 
Valamennyi szereplő tudásának legjavát 
adta s a pompásan megirt társadalmi 
szatírának jellegzetességeit hatásosan 
hangsúlyozta és domborította ki. — Az 
ezúttal hosszabb lélegzethez jutott Ross 
az einökigazgatő szerepében művészit 
nyújtott.

Keááen áélután az eredeti szereposz
tásban és teljes sikerrel, mérsékelt hely
árakkal ismét „A csavargólány" került 
szinre.

Keááen este, általános közkívánatra a 
„Sárgapitykés közlegényét játszotta a 
társulat, ugyanazon sikerrel, mint a két 
előző előadáson, de kevés közönség előtt.

Szeráán nem tartottak előadást.
Csütörtökön mérsékelten felemelt hely

árakkal Csapek világsikeres drámája, 
„A fehér kór" ment, Gellért Lajos, a ki
váló budapesti drámai szinész vendég
felléptével.

Az ünnepi estére zsúfolt, sőt már-már 
életveszélyesen túlzsúfolt házba gyüle
kezett közönség előtt lefolyt előadás 
igazi forró-est volt, melyen a tiszta mű
vészet láttára föllelkesült publikum me
legen ünnepelte a Dr. Gálén szerepében 
nagyszerű drámai erejét teljesen kifeje
zésre juttató kitűnő vendégművészt. A 
darab többi szerepe is kipróbált kezek
ben volt, Turóczy marsallja, Némethy pro
fesszora és Ross Krüg bárója figyelmet
keltő természetes alakítás volt, de a 
többiek is hűen festették meg szerep
beli alakjaikat s szól ez főleg kisebb 
szerepében S. Jánossy Terkára, Kozmára, 
Lászlóra s a családot alkotó Szirmay,

Várady Elza, Schmiedt Lyvia és Du- 
dinszky Palira vonatkozólag.

Pénteken este a „Csárdás" operett 
itteni premierje volt, amiről csak követ
kező számunkban referálhatunk. ml.

A színház heti műsora:
Szombaton este a nagysikerű Szilágyi- 

Buday operettet a „Csárdás"-t ismétli 
meg a társulat.

Vasárnap áélután mérsékelt helyárak
kal a „Sárgapitykés közlegény", a nagy 
sikert aratott kitűnő szezonsláger ope
rett van műsoron.

Vasárnap este a „Czigány" népszínmű. 
Erről alább írunk.

Hétfőn este ismét ünnepi estje lesz 3 
színháznak. Szlovenszkón először kerül 
szinre a világirodalom legnagyobb reme
keinek egyike: a „Jedermann" (Akárki), a 
címszerepben Gellért Lajos felléptével. 
A darabot az illusztris vendégművész 
rendezi, aki ezt a szerepet külföldön és 
Magyarországon számtalanszor játszotta, 
Teljesen modern, egészen különös ren
dezésben kerül szinre a darab, mi ese
ménye lesz nemcsak a rimaszombati 
szezonnak, hanem az egész magyar 
színjátszásnak. A teljes társulat játszik 
a darabban, amit mérsékelten felemelt 
helyárak mellett hoz szinre a színház.

Keááen este a „Szibill", Jakobi Viktor 
gyönyörű muzsikáju operettjének reprize 
a műsor, Hont Erzsi primadonna ven
dégfelléptével. A kitűnő hangú, ragyogó 
szépségű művésznő egyik legjobb sze
repét játsza ebben a mindenkor ele
venen ható, gyönyörű operettben, amiben 
először nyílik alkalma Bakos Istvánnak, 
a társulat fiatal és ambiciózus színészé
nek, hogy énektudását megcsillogtassa.

Szeráán Füleken játszik a társulat.
Csütörtökön este a prózai együttes a 

„Könnyű a férfiaknak" nagysikerű víg
játék újdonságot mutatja be. Egy igen 
kedves, szellemes és mai darab a Ba
rabás nagysikerű vigjátéka, amit a buda
pesti Andrássy-uti színházban 200-szor 
játszottak, ami minden kritikánál jobban 
igazolja, hogy kitűnő és nem mindennapi 
kvalitásokkal rendelkező darabot hoz 
szinre a vigjáték-együttes, élén Jánossy 
Terkával és Sereghy Andorral.

Pénteken és szombaton este az operett
együttes a „Nincs szebb mint a szere
lem" nagyszerű operett-újdonságot mu
tatja be.

Farkas Pali búcsúja vasárnap este.
A szlovenszkói színészet doyenje, min
denki kedvenc Pali-bácsija a szezonban 
nyugalomba vonult, felhagyott a fáradt
ságos vándorlással, hogy megérdemelt 
és megszolgált nyugalmát élvezze. A ma
gyar színház igazgatósága alkalmat akar 
adni a szlovenszkói közönség kedven
cének, hogy mielőtt végleg búcsút 
mondana a színpadnak, még egyszer 
elbúcsúzzon a közönségtől és ezért 
vasárnap este a „Cigány" népszínmű 
szerepében lépteti fel Farkas Palit. — 
A közönség, akinek annyi kellemes estét 
szerzett ez az ellenállhatatlan humoru 
kiváló művész, minden bizonnyal zsúfo
lásig megtölti a színházat, hogy elbú
csúzzon Pali bácsitól. — Egyik legjobb 
szerepét játsza a Cigányban és ez az 
este méltó befejezése lesz egy sikerek
ben gazdag és fényes pályának.

Palit Nem igaz ez, hogy te nyugdíjba 
mégy ! Fiatalabb vagy te mindannyiunk
nál ! Nem hinném, hogy nem valami 
huncutság rejlik emögött is, de ha tény
leg igy van (én sajnos tudom, hogy igy 
van) ezúton búcsúzom tőled a magam 
és kollégáid nevében, akikkel hosszú 
évtizedeken keresztül etted a magyar 
színészet keserű kenyerét! Engedje a jó 
Isten, hogy megérdemelt pihenésedet 
még hosszú ideig élvezhesd és ebben 
az erőben, fiatalokat megcsufoló vitali
tásban (ne haragudj, hogy mindig a ko
rodat emlegetem) még sokáig éljél!!! 
Nem búcsúzom tőled végleg, mert hi
szen találkozunk mi még azokon a 
deszkákon, ha mint vendéggel is, ahol 
Te voltál, aki első tanácsokat adtál ne
kem, és szeretettel, barátsággal irányí
tottál a kezdet kezdetén. — Áldjon meg 
az Isten, Palikám, és gondolj szeretettel 
mindenkor ránk, akik tovább haladunk 
a szlovenszkói magyar színészet rögös 
utján és mindig szeretettel várunk Té
ged vissza !

Ezt kívánja igaz cimborád:
Turóczy Gyula.

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

számú hivatalos közleményei.
A Direktórium a szeptember hó 27-én 

megtartott ülésén, a tárgysorozat meg
kezdése előtt egyperces gyászszünettel 
emlékezett meg Masaryk G. Tamás 
államalapító elnök elhunytáról.

Fölhívjuk a Ragyolci TC és Tamás- 
falvai MSC egyesületeket, hogy a szep
tember hó 19-re kisorsolt és az országos 
gyász miatt nem engedélyezett mérkő
zésükre vonatkozólag uj terminusban 8 
napon belül állapodjanak meg s azt tu
dassák a Kerülettel.

A Direktórium a Panyidaróczi Ifjúsági 
Torna Egyletet tagjai sorába felvette és 
a II. osztályba osztotta be. Az egyesület 
cime : Gaál József intéző, Panitské Dráv- 
ce. p. Velika n./Ipl. okres Lucenec.

A biró meg nem jelenése miatt elma
radt Tornaijai SC—Füleki TC 11 Löszt, 
bajnoki mérkőzés lejátszását a Direktó
rium 1937. október hó 24-iki dátummal 
állapította meg.

Fölhívjuk a Ragyolci TC-t, hogy a 
Tornaijára kisorsolt RTC—TSC I. oszt. 
bajnoki mérkőzés lemondása folytán ke
letkezett 48'20 Ké kiadást 8 napon be
lül fizesse meg a TSC-nek.

A IX. 12-re kisorsolt FTC 11—LAFC 
11 1. oszt. bajnoki mérkőzés uj termi
nusára vonatkozólag felhívjuk az egye
sületeket, hogy 8 napon belül egyezze
nek meg s azt jelentsék a Kerületnek.

A IX. 12-én lejátszott Hajnácskai FC 
—Osgyáni SE II. oszt. bajnoki mérkőzést, 
utóbbi egyesület óvása folytán a Direk
tórium megsemmisíti s annak újrajátszá
sát rendeli el. Az uj terminusban 8 na
pon belül egyezzenek meg az egyesüle
tek s azt jelentsék a Kerületnél.

Kovács Béla (ASC) és Kovács Imre 
(LAFC) játékosokat a Direktórium egy
havi feltétlen büntetéssel sújtja. Bünte
tésük ta r t : 1937. szeptember hó 13-tól, 
1937. október hó 13-ig.

Kassai Ferenc (ASC) játékos 2 hét 
feltételes büntetéssel sújtva.

Mészáros Gyula (ŐSE) játékos 2 hét 
feltételes büntetéssel sújtva.

Uram János Füleki TC játékost egye
sülete 2 évi büntetéssel sulytotta, me
lyet a Direktórium tudomásul vett.

Rimaszombat, 1937. szeptember 28.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sánáor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
A Törekvés az elmúlt héten két baj

noki mérkőzést játszott le.
Törekvés—LAFC XI. 1:1 (0:0). —

Biró : Szabó.
Igen gyenge, szezoneleji színvonalú 

mérkőzés, melyen minnkét csapat pri
mitív játékot produkált. A Törekvés sok
kal többet támadott mint ellenfele, azon
ban a csatársorban meg nem felelő 
Szlovencsák által dirigált csatárok teljes 
gólképtelenségről tettek bizonyságot, a 
csapat egyetlen gólját is Lőkös hátvéd 
szerezte. A Törekvés csapatából csupán 
Gyürék s helyenként Kocsis és Lőkös 
mutattak elfogadható játékot. Az uj szer
zemény : Szabó középfedezet még nem 
találta helyét uj környezetében. Biró hi
bákkal bíráskodott.

Törekvés — Losonckisfalusi Vasas 
11:1 (2:1). — Biró: Benkó.

Vencel napján a Törekvés kétszámje
gyű győzelmet aratott, annak dacára, 
hogy Lőkös nélkül szerepelt. A csapat 
lényegesen jobban játszott, mint vasár
nap. Különösen Szabó középfedezet nagy 
javulása volt szembetűnő. Értékes telje
sítményt nyújtott. Rajta kivül Árvay, 
Katz, Gyürék, Fuchs váltak ki. Góllövők: 
Sápy (6), Árvay (2), Fuchs (2), Szloven
csák.

Breznói SK—Slovan 2:0. — A Slo- 
vannak nem sikerült pontot szerezni a 
honi csapattól, bár játéka folytán érdem
telenül.

Tamásfalai MSC—Tornaijai SC 3:0.
A TMSC Tornaiján Molnár, Kresnye, 
Humay góljaival megérdemelten győzött.

Osgyáni SE—Losonci AFC 111. 4:2.
II. osztályú bajnoki mérkőzés lejátszva 
az osgyáni pályán, melyet a hazai csa
pat állandó fölény mellett csak 4:2-re 
tudott megnyerni, amit a LAFC csak a

1937. október hó 3.

szerencséjének köszönhet, mert öt ka
pufát lőtt az ŐSE. Gólok : Hollander 2, 
Borics, Petrusz. — Jamnicky biró a mér
kőzést kifogástalanul vezette.

A Slovan vasárnap a Tiszolci SC 
csapatát látja vendégül. A vendégcsapat 
újonca az I. osztálynak s nem csalódunk, 
ha a Slovan biztos győzelmét jósoljuk. 
Kezdődik délután 3 órakor. Előtte elő- 
mérkőzés.

A Törekvésnek a Ragyolci TC-vel 
kisorsolt mérkőzését elhalasztják.

A TMSC nehéz küzdelem előtt áll. 
Füleken az FTC XI. játékerős csapatá
val szemben csak önfeláldozó játékkal 
fog tudni eredményt elérni.

Felelős szerkeszti: R ábely Károly.

Iparosok és Kereskedők Hitelintézete
rím , so b o t a .

Folyósít mindennemű kölcsönöket.
Közalkalmazottak és nyugdíjasok fizetésére hosz- 

szulejáratu kölcsönöket szerez.

FQszerüzIeti berendezés
igen  jó  állapotban eladó. 

Megtekinthető Tamásfali-utcza 3. sz. 
Dr. DICKMANN GYULÁNÁL.

Fényképészeti és 
kozmetikai cikkek

a legolcsóbban

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

A kert-kedveié közönség 
szives figyelmébe!

Gyümölcsfák, bokros- és magas- 
törzsű ribizli és egres, bokor- és 
magastörzsü rózsák stb. első
rendű minőségben és olcsón be
szerezhetők

P Á N  E K  k ertészetb en
Rimaszombat, Malom-ucca.

Gazdák figyelm ébe! I
p o r z o l  I
vetőm ag-pácoláshoz |  

legolcsóbban  kapható §

^ J j ^ O R J r o g é n á y

ÜZLET-ÁTHELYEZÉS.
Értesítem a tisztelt vásár
lóközönséget, hogy üzlete
met október 10-től a volt 

B O K O R -D R O G É R IA  h e ly é
re (T átra-szálló  épület) 

helyezem át. — Kérem a nagybecsű 
vásárlóközönség szives pártfogását, 

Tisztelettel:
M Ü LLER  EM IL.

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.
Dolgozik a LIECEBNy FOND 
és magánbetegsegéiyzök tagjai
nak is.

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 

EL A D Ó.
Értekezni lehet T eleszn iczkynél.

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


