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Losonc és Rimaszombat kézfogása.
Irta:  MÁRKUS LÁSZLÓ.

Visszhang e vezetőhelyen meg
jelent cikk. A megértés és egyet- 
akarás visszhangja arra az ugyan
csak vezetőhelyen megjelent lelkes- 
hangú cikkre, melyet kedves lap
testvérünk, a Losonci Hírlap niult- 
heti számában Városaink összefo
gása cim alatt olvastunk s amely
nek mind a két várost egyformán 
szerető, a céhbeli-barátság érzésé
vel szivünkhöz közelálló Írója a 
következőket mondja:

Nem valami újdonsült elgondolásról, 
inkább igen régi keletű terv feleleve
nítéséről lesz szó a furcsán hangzó 
cim alatt.

Induljunk ki abból a rideg tényből, 
hogy mi, szlovenszkói és ruszinszkói 
magyarok jóformán alig, sőt gyakran 
rosszul ismerjük egymást, a közös 
célok érdekében közöttünk szükséges 
együttműködésnek pedig nyoma sincs!

Egyedüli szerencsénk, hogy saj
tónk munkája meglehetősen tökéle
tes, legalább is az események kró- 
nikaszerü közlésében. Napi- és heti
lapjaink révén értesülünk s elég ko
rán minden érdekesebb és fontosabb 
társadalmi életmozzanatról, bárhol zaj
lanak is le. — Baj azonban, hogy a 
cikkek beállítottsága, illetve a szelle
mi nézőpontjuk a különböző politikai 
meggyőződés és egyéb ellentétek miatt 
zavaros képet mutat s igy messziről 
nehéz kihámozni, mennyiben fedik a 
tárgyilagos valóságot. A napilapok 
ezenkívül csak röviden emlékeznek 
meg a legtöbb társadalmi megnyilat
kozásról. Részletesen s alaposan, de 
egész természetesen csupán az orszá
gos jelentőségű dolgokkal foglalkoz
nak. így a vidékek és városok sorsáról, 
életmegnyilvánulásairól egyedül heti
lapjaink imák sokat, de ezek bizony 
aránylag csekély olvasó kezébe kerül
nek.

El kell ismernünk, hogy sajtónk hi- 
ján még kevesebbet tudnánk egymás
ról, de viszont a távoli, felszínes meg
ismerés legfeljebb gyorsan múló, ud
varias érdeklődést és rokonszenvet 
vált ki összetartásra utalt, válságok
kal küzködő városaink között, nem 
pedig az égetően sürgős összefogást 
lelki, szellemi és gazdasági bajokkal 
tetézett állapotunk megjavítására 1

Elég egy példa fejtegetésünk igazo
lására. A szomszédos testvérvárossal, 
Rimaszombattal mily sajnálatosan kö
zönyös s kölcsönösen zárkózott vi
szonyban vagyunk! A PM H meg 
egyéb távol szerkesztett újságokból 
merilíink néha tudósítást róluk s ők 
is viszont. Az egészéges kapcsolódási 
lehetőségeknek se szeri se száma mű
velődési, irodalmi, művészeti, keres
kedelmi, ipari, szociális s több más 
vonatkozásban és mégis évek óta tart 
a merev elkülönülés, a hideg nemtörő
dömség, a baráti együttérző kézfogás 1

Próbáljunk változtatni ezen a tes- 
pedt helyzeten. Mi felvetettük az esz
mét, amelynek megvalósulása már 
szomszédi viszonylatban is felbecsül
hetetlen erkölcsi s anyagi haszonnal

járna, ha közös nevezőre birjuk hozni 
a két várost egyenlően érintő nagy 
kérdésekben vezető embereinket! És 
e tekintetben eltörpül a nemzetiségi 
tagozódás nehézsége is. A jelszó : vá
rosunk jövőjét előmozdítani más, főleg 
szomszéd városokkal állandó össze
köttetésben s az ő hasonló törekvé
seik őszinte támogatásával!

Vájjon megszivlelik-e erre illetékes 
vezetőink valamikor közönségünk köz
óhaját s megteszik-e az annyira várt 
kezdeményező lépést mindenekelőtt 
keletre, Rimaszombat felé? — Mi 
hisszük, hogy ott, de máshol is, me
leg fogadtatásra találna közeledésünk!

Ma.
Mindenben osztjuk a cikkiró né

zetét, osztjuk pedig annál is in
kább, mert a két egyforma sorsra 
Ítélt város és illetve azok magyar 
társadalmának összefogását tizen
négy évve! ezelőtt lapunkban mi is 
propagáltuk.

Kézfogás cim alatt a „Gömör“ 
1923. február 4-én megjelent szá
mában a többek között ezt irtuk:

Losonc és Rimaszombat minden 
tekintetben egymás mellé kerültek. 
Földrajzi fekvésük, közelségük, többi 
város-testvéreiktől való elszakitottsá- 
guk az uj közigazgatási beosztás 
bevezetése által bekövetkezett egy- 
sorsuk és ledegráltságuk közös tu
data önkénytelenül is kiváltja az 
összefogási kézmozdulatot. Ne enged
jük vissza a felemelt kezet 1 Fogjuk 
meg erősen. Mint testvért a testvér 
látogassuk meg egymást, mint barátot 
a barát keressük meg a másikat ott
honában, vigasztaljuk meg egymást az 
egymás hitével, biztassuk egymást 
egymás erejével és adjuk egymásnak 
belső kultúránkat.

Teremtsünk szorosabb kapcsolatot a 
két város rokonsorsu élete között és 
ne menjünk el felületes, csak önma
gunkba néző álmossággal a nagy em
beri törvények olyan figyelmeztetései 
mellett, amik ennek az együttesebb 
társadalmi és kulturális életnek áldá
sos, szükséges lehetőségeire figyel
meztetnek és amiket a mi sötétség
hez, fájdalomhoz szokott szemünk 
meglát az anyagias ma és az önma
gáért élő hatalom csillogásának talmi 
fényében is.
Kezdeményező lépéseink nem 

vesztek el nyomtalanul akkoron. A 
Losonci Hírlap „Ne álljunk meg 
a gondolatnál" vezércikkében fog
lalkozott e kérdéssel, majd Kultu
rális szövetkezés cim alatt eleve
nítette fel az összefogás ügyét lap
testvérünk és az itteni Polgárikor 
1923. augusztus 19-iki mulatsága 
volt az, amely a két város első 
testvéri összeölelkezésére alkalmat 
adott.

És — sajnos — azóta mi sem 
történt a kapcsolatok kiépítésére, 
továbbfejlesztésére.

Erre nézve a gondolat a L. H.- 
ban, ime, felvettetett. Az összefo
gás szüksége, mint tizennégy év 
előtt, most is fennáll. E tekintetben 
a helyzet mit sem változott: a kéz
fogás kell nekünk, Losoncnak és 
Rimaszombatnak egyaránt.

Az elejtett fonalat vegyük hát 
fel újra. A két város erre illetékes 
tényezői ezügyben megbeszélésre 
hívjanak mielőbb értekezletet össze 
s indítsák meg a mozgalmat, amely
nek kimondott egyetlen célja egye
lőre Losonc és Rimaszombat ösz- 
szefogása s az erre vonatkozó kap
csolatok megteremtése legyen. Ké
sőbb beszélhetünk más testvérvá
rosokkal való kapcsolatok felvételé
ről is.

Losonciak, rimaszombatiak, jóra- 
törekvően álljunk a meginduló moz
galom mellé s az egymást szerető 
testvérek tiszta örömével nyújtsuk 
erős összefogásra felemelt keze
inket !

A kisiparos szociális helyzete.
A szervezett társadalmi berendezke

désben a kisiparos és kiskereskedő úgy 
áll magára hagyva, mint az árva gyer
mek. A segédmunkás, az inas és a nap
számos még ugyahogy biztosítva van 
betegség és munkanélküliség esetére, a 
közhivatalnok, a magánhivatalnok nyu
godtan hajtja le fejét esti álomra és 
nyugodtan kel fel a jövőt illetőleg, 

csak a kézműiparos és kiskeres
kedő nem tudja, mit hoz a holnap.

Az önálló keresettel biró ember nem 
kap ingyen orvost, ha megbetegszik, 
nem remélhet nyugdijat, amikor meg
öregszik s ha kiesik kezéből a szerszám, 
legfeljebb a szegényházba juthat.

A régi Magyarországon volt egy agg
kori és rokkantsági nyugdijegylet, amit 
egy kerékgyártó iparos létesített. Ennek 
elszakadt fiókjai most külön életet él
nek. Ugyancsak a múltból maradt itt-ott 
ipartestületi nyugdijegylet is és szórvá
nyosan a városokban temetkezési egy
let. A régmúlt céhek maradékvagyo- 
nából pedig „koporsópénzt" kezeltek 
még nem régen is az illető szakmák. 

Ezeket a nyugdijegyleteket azon
ban megrendítette a világhábo
rú hadikölcsöne, a valuták átérté
kelése és a rohamos igénybevétel 
s a temetkezési egylet csak vég
tisztességet nyújt, a céhek ko
porsópénz-maradványa pedig el
morzsolódott az utolsó céhbeli 

iparosokkal együtt.
Az öregek itt tétováznak a kilátástalan 
jövő előtt. Pedig, ha a világháború előtti 
időben szüksége mutatkozott annak, 
hogy a kisiparos jövője valamiképpen 
biztosíttassák,

ma egyenesen parancsoló szük
ség van rá, mert a gép elterje
dése, a kögazdaság átformálódása 
egyre jobban lehetetlenné teszi, 
hogy a két keze munkájából élő 
iparos valamit félretehessen. Az 
1925. év junius 10-én kelt 145. 
számú törvény ennek a kérdés- '

nek a megoldását tűzte ki céljául, 
azonban ez a törvény csak papí

ron van meg.
Újabban ismét időszerű lett az önálló 
keresettel birók betegsegélyző biztosí
tásának ügye. Nem látjuk azonban tisz
tán, hogy miképen alakul ez a kérdés. 
Ha az önálló iparosok és kereskedők 
betegsegélyzője is olyan rendszer alkal
mazásával jön majd létre, mint az al
kalmazottaké, akkor nagyon fogyatékos 
lesz. Az iparosok között mindig többen 
vannak, akik segélyért kiáltanak munka 
hiányában, a kormány azonban az ipar- 
engedéllyel biró iparosoknak nem akar 
segélyt nyújtani. És mit csináljanak a 
munkában megöregedett iparosok? Mire 
várjanak ? A mai gazdasági helyzetben 
nem várhatnak semmi jót a műhelytől 
sem, mert nem jut mindenkinek elég 
munka, munka nélkül pedig nincs élet.

Aki az iparosok mai helyzetét csak 
kissé ismeri, az tudja: az idő éppen 
megérett az iparosok és kereskedők 
aggkori és rokkantsági, valamint beteg
segélyző biztosítására. A törvény 10 éve 
meg van, csak életbe kell léptetni.

T. S.

Indiai levelek.
Hogyan étkeznek a hinduk?

Mint ahogy mi nemzeti eledelnek tart
juk a gulyást és a pörköltet, úgy Indiá
ban a „kari" az. Igen sokféle kari van, 
de mindegyikre jellemző, hogy fő alkotó
része főt rizs és egy sűrű, sárga, szó- 
szos eledel. A sárga szósz egy pörkölt 
növényi gyökérből készül sok egyéb fű
szerrel, mint fahéj, szegfűszeg és szán
tott apró, hegyes, piros paprika (itteni 
neve : csili) kőlapon, kőhengerrel össze
őrölve és olvasztott vajban kevés vizzel 
megpárolva. Most aszerint, hogy a sár
ga szószban mi van, hal, főtt tojás, 
husgombóc vagy csak zöldségféle, neve
zik el a karit. Európaiak is eszik a 
karit, de a sárga szószból csak keveset 
vesznek a rizsre, mert a paprikától az 
méregerős és alig ehető. Európában 
sokszor hallani azoktól, akik egyszer 
megkóstolták a pörköltet, hogy az mi
lyen erős. Ezt kóstolná meg! A pörkölt, 
mondhatnám, rózsavíz a karihoz képest!

Mint a vizivást, úgy az étkezés leg
nagyobb részleteit is előirja a vallás 
Indiában. És mit tagadjuk, a hindu elő
írás nekünk nagyon visszatetsző. Igaz 
hindu délben étkezés előtt megfürdik, 
aztán fölveszi legpiszkosabb gyolcsát. 
Ugyanis ha étkezés közben lecsöppen- 
tené, azt mosásba kell adni, tehát mi
nek kockáztasson tiszta ruhát egyetlen 
ételcsöppért? Ezután kényelmesen el
helyezkedik a földön, keresztbe vetett 
lábaira (törökülésben) és megvárja mig 
felesége behozza egy sárgaréz tálon a 
friss tehéntrágyát. Igen, a szent tehén 
ganéja a legtisztább valami, amit egy 
hindu el tud a világon képzelni. Ezután 
a ganéjjal maga előtt a földet szép si
mára keni jobbkezével. — Hindu csak 
földes szobában étkezik, padozott vagy 
betonozott szobát vallása tiltja. Ha ezen 
művelettel elkészült, hozza neje a karit. 
Egy nagy, lapos sárgaréz tálon a főtt 
rizs, egy réz csészében a sárga szósz. 
Jobbkézzel (ez is előirás) összegyúr egy 
rizsgombócot, megmártja a kari-szósz
ban és úgy teszi szájába. Evőeszközt 
nem használnak.
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Mohamedánok is esznek karit, de 
étkezés előtt a földsimitást vallásuk 
tiltja, valamint előírásuk, hogy az ételt 
bal kézzel tegyék szájukba.

Étkezés után versenyt böfögnek. A 
háziasszony boldogtalan lenne, ha egyet
len egyet sem hallana. Különösen ha 
vendégei vannak, azok ily módon ad
nak elismerést a jó és bőséges kariért. 
Ez az etiketthez tartozik Indiában.

Gedeon Tihamér.

Rimaszombat város birájától. 

Szám: 11183—1937.

Vigalmi adóknak szigorú ellenőrzése.
Határozat.

A városi adóügyosztály javaslata alapján 
ezennel elrendelem, hogy ha a jövőben 
bármiféle mulatságok, előadások, kaba
rék, football-mérkőzések stb. rendeztet- 
nek, a rendezők által csak olyan belépő 
jegyeket szabad használni, ami már elő
zetesen be lett a városi adóügyosztály
nál mutatva lebélyegzés végett. Egyéb
ként más jegyek elárusitása a legszigo
rúbban tiltva van.

Ezek ellenőrzésével a visszavonásig 
Lőrincz Torna János városi altisztet bi- 
zom meg, aki ezen ellenőrzést úgy gya
korolja, hogy megjelenik a mulatságot 
rendezők helyiségében, vagy ahol ilye
nek rendeztetnek a pénztárnál s a be
lépő jegyek hivatalos lebélyegzéséről 
meggyőződik s ha az ellen kifogása 
nincsen, a jegyek elárusitását megen
gedi, ha pedig a jegyek a városi adó- 
ügyosztály által lebélyegezve nem vol
nának, úgy akkor azokat elkobozza. A 
pénztárnál ellenőrzést gyakorol afelől is, 
hogy mindenki, aki a belépő dijat befi
zette, belépő jegyet kapjon. Pénztár zá
rásnál az elfogyott jegyek leszámolá
sát eszközli és az eladott jegyek után 
eső vigalmi adót a helyszínen lerójja s 
a felmaradt és el nem adott jegyeket 
beszolgáltatja a városi adóügyosztály
hoz, ahol is ezen jegyek a szabályren
delet értelmében megsemmisittetnek.

Bővebb felvilágosítást és utbaigazitást 
mindenkor az adóügyosztálynál kap.

Lőrincz Torna János városi altiszt 
ezen határozattal magát igazolja s tar
tozik minden esetben ezt a mulatságot 
rendezők megbízottjának előzetesen fel
mutatni.

Így kellett intézkednem, mert egyes 
mulatságot rendezők a vigalmi adó le
vonásával szabálytalanságokat követ
tek el.

Erről értesítjük Lőrincz Torna János 
várost altisztet, városi adóügyosztályt és 
miheztartás végett az összes helybeli 
testületeket, köröket és újság utján 
mindazokat, akik a jövőben mulatságot 
fognak rendezni.

Rimaszombat, 1937. szeptember 30.
Dr. Eszenyi Gyula,

városbiró.

Látogatás Madame Gizellnél.
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mert, ha elég korán fogok neki, délig 
végzek a mosókonyhában. Rádión fö
löslegessé teszi a fáradságos előzetes 
mosást, valamint a dörzsölést — és így 
a nagymosás könnyen beleilleszthető 
a napi beosztásba. Rádión u. i. magától 
mos. Alig 15 perc alatt vakítóan fe
hérré lesz a ruha, amellelt kímélődik is.

figyelésével nem foglalkozom. Arra sem 
időm, sem szükségem nincsen. Átolvas
tam ugyan néhány grafológiai tanköny
vet, de csak kíváncsiságból, mert az én 
tudásom titka sokkal egyszerűbb: én, 
amint ránézek a nekem átadott Írásra, 
rögtön annak szerzőjét látom magam 
előtt: szinte szoborszerüleg megelevenül, 
úgy, hogy más dolgom nincsen, mint 
elmondani azt, amit látok. Megmagya
rázni nem tudom, mi megy végbe ben
nem, úgy érzem, hogy nem annyira az 
irás vonalai a fontosak és jellemzők, mint 
az az első benyomás, melyet az irás 
berniem ébreszt, Sokszor órákon át 
tudnék beszélni, elmondhatnám a kéziró 
egész életének történetét és az az ál- 
mélkodás, mellyel végig hallgatnak s 
illetve amit elmondásom kelt, megnyug
tat az iránt, hogy hajszálnyira sem té
vedtem. Eddig egyetlen egyszer sem for
dult elő, hogy téves leírást vagy magya
rázatot adtam volna. Lelki tanácsaim 
gyógyírként hatnak és csodás eredmé
nyekkel jártak mindig. Egy-egy városban 
hónapokon át tartózkodom és legjobb 
ajánlólevelem helyes meglátásom volt, 
meri egyik látogatóm a leglelkesebben 
ajánlóit a másiknak.

Számos példát tár elénk eddigi cso
dás működésének gazdag tárházából s 
mi szinte elbűvölve a látottak, tapasz
taltak fölött, azzal a meggyőződéssel 
vettünk búcsút Madame Gizelltől, hogy, 
mint máshol, úgy Rimaszombatban is, 
a messze vidékről jövők és a városbe
liek egyaránt, tömegesen fogják felke
resni ezt a csodálatos megérzésü, való
ban lélekbelátó asszonyt Vasut-utca 21. 
sz. alatti lakásán, rövid ideig való itt- 
tartózkodása alatt. A

Szüret

De ennek sem szívből szakadtán csengő, 
csak amolyan torokból fakadtan érdes ma 
mór a hangja. ^

^ 7 v g u . s .
Címzetes püspöki kinevezés. Az

apostoli szentszék a városunkból szár
mazó dr. Meszlényi Zoltán apostoli pro- 
tonotáriust, esztergomi egyházmegyei ka
nonokot, ki csak legutóbb neveztetett 
ki a kassai és rozsnyói egyházmegyék 
magyarországi része számára adminisz
trátorrá, címzetes püspökké nevezte ki.

Pénzügyi áthelyezés. Kontra József 
pénzügyi főtanácsost, aki Rimaszombat
ban is hosszabb ideig tisztviselősködött 
s a régi RPOS-nak lelkes tagja és érde
mes bajnoka volt, Érsekújvárról Losoncra 
helyezték át adóigazgatósági főnöki mi
nőségben.

Áthelyezések a R. M. S. V. r. t.-nál.
A Rimamurány Salgótarjáni Vasmű R. T 
vezérigazgatósága Svehla István főerdő- 
mérnököt Klenóczról Rimóczára, Széky 
Béla erdőmérnököt Rimabrézóról Kle- 
nóczra helyezte át s megbízta a rimó- 
czai illetve a klenóczi erdőgondnokság 
vezetésével.

Kitüntetés. Magyarország kormány
zója elrendelte, hogy Dr. Zehery Lajos 
magyar igazságügyminiszteri tanácsos, 
egyetemi nyilvános rendkívüli tanárnak 
az ügyédi rendtartásról szóló törvény 
szerkesztésében kifejtett munkásságáért 
legfelsőbb elismerése tudtul adassék. A 
kitüntetett férfiú dr. Zehery Lajosnak, 
városunk szülöttének fia, akit rokoni 
kötelékek fűznek városunkhoz, ahol nya
ranta olykor időzni is szokott.

Eszterházy János orsz. ügyvezető 
elnök gömöri látogatása. Az egyesült 
párt országos ügyvezető elnöke Észter- 
János nemzetgyűlési képviselő a nóg
rádi pártszervezetek meglátogatása után 
hétfőn, október 11-én, Rimaszombatba 
érkezik és délelőtt 10 órától a kerületi

A lélekbelátó asszonynál.
Madame Gizell, a messzeföldön is

mert, hirneves pszychografológusnő e 
héten városunkba érkezett.

A nagyobb városokon átvezető tur
néja során hozzánk jött kiváló lélekbe
látó asszony felakarta keresni szerkesz
tőségünket, mi azonban őt fárasztani 
nem akarván, meglátogattuk a Vasut- 
utcai Löwy-portán levő itteni lakásán, 
ahol Madame Gizell rendkívüli szíves
séggel fogadott.

Halkszavu, muzsikálóhangu, kellemes 
megjelenésű, delelőkoru, intelligenciát 
sugárzó arcú, finom és kedves uriasz- 
szony Madame Gizell, akinek tekinteté
ben ott ül a tudatalatti érzék, a csodá
latos megérző tehetség kifejezése.

Lekötelező előzékenységgel áll ren
delkezésünkre, a neki átadott két kéz
iratba belé tekintve, arcán valami titkos 
delejes áram átfutása mutatkozik és 
a legkisebb agymunka jele nélkül, ösz- 
szefüggős folyékonysággal bámulatosan 
meglepő s teljesen hű képét adja a 
kéziratokat Íróknak.

Mintha varázslat alatt állanánk, úgy 
tekintünk reá s ő látva csodálkozásun
kat, kedvesen mosolyog s arra a kér
désünkre, hogy miből meríti tudását, 
a következőképpen válaszol:

— Nem a hivatásos grafológusok me
tódusa szerint dolgozom. A betűk alak
jának, árnyalatának stb. aprólékos meg

van. A szőlőhegyeken vig élet járja. A sze
dőlányokkal pajkosan évődnek a puttonyos 
legények és hangos nótától, a csőszök virtu- 
sos puskázásától, ijesztgetős, rikoltás-vissz- 
hangos lövöldözéseitől hangzik az egész 
hegyvidék.

A taposókádakban embertalp, vagy szőlő
gyömöszölő nyomására habzik a must s a 
prés likacsain, a sajtó hasadékain csatorná
ba folyik a szőlő kisajtolt leve.

Az itt-ott terraszos, cifra, máshol mésszel 
fehérre mázolt, egyszerű borházak előtt az 
öreg diófák koronájáig csap fel a boglyába 
rakott venyigecsomók pattogó tüzének láng
nyelve, a vincellér szeme figyelésre tárul, 
nehogy baj essék szőlő és must körül. A 
szűrő szerszámok és edények résein hordók
ba csurog a mocskosszinü hegyié, hogy nek
tárrá tisztulva, aranylóvá színesedve kívá
natossá tegye magát farsangra, mámor-va
rázslásra, kedvhangolásra.

Öröm és gondtalanság csillog az arcokon: 
az elhessegetett Bú-madár slkongása helyett 
Kacagás pintyőkéje trillázik a lelkek rozma
ringbokrán. Húrt penget a cigány, nótára 
zendit a füstösképü banda s folyik a tánc, 
dévajkodás, hegyen-völgyön vigadalom járja.

A régi szüretnek ez volt a képe.
Ma? Óh, ma már más, kifakultabb képe 

van a szüretnek. Mások már a szüretek, 
mint voltak régen. Csendesebbek. Szelldeb- 
bek. Szomorúbbak. A régi szüretből lassan- 
lassan csak a nóta marad meg: Szüret után 
ősz az idő, házasodni k én e ...

párttitkárság helyiségében (Rimaszombat 
Tompa-tér) a párttagok rendelkezésére 
áll. — Délután 3 órától a tornaijai kör
zeti párttitkárság helyiségében (Tornaija, 
Vasúti ut), — másnap kedden pedig a 
rozsnyói körzeti titkárság irodahelyisé
gében tart fogadóórákat az orsz. ügy
vezető elnök.

A Református Leánykör október hó
17-én, vasárnap délutáni 5 órai kezdet
tel a Polgárikör nagytermében vallásos 
ünnepély keretében ünnepli fennállásá
nak huszadik évfordulóját.

„Masaryk elnök vizi dómja." A múlt 
vasárnap a prágai turistaházban rende
zett Masaryk-emlékíinnepélyen résztve
vők a csehszlovák turisták klubja in
dítványára elhatározták, hogy a me
gyénkben s immár nemzetközi viszony
latban is erősen látogatott Domica-bar- 
lang legszebb termét „Masaryk elnök 
vizi dómja" névre keresztelik el.

Munkásakadémia előadás. 1937. év 
október hó 10-én a kereskedelmi gré
mium nagytermében előadást tart Dr. 
Leser Lajos „Masaryk mint gondolkodó" 
címen.

Hubay-emlékünnepély Rimaszombat
ban. Az év elején elhunyt világhírű ma
gyar zeneszerző Hubay emlékére nagy
szabású ünnepélyt rendez november hó
6-án a rimaszombati magyar közműve
lődési bizottság a volt vármegyeháza 
nagytermében, Hubay Jenő egyetlen Szlo-

venszkón lakó tanítványának, Farkas 
Mártha hegedümüvésznőnek és a Rima- 
szombati Mágyar Dalegylet férfikarának 
közremüküdésével. Az emlékünnepélyen 
Lackner László rimaszombati zenetanár 
fog előadást tartani Hubay mesterről. 
Farkas Mártha Hubay-szerzeményeket 
interpretál és a Magyar Dalegylét férfi
kara pedig Hubay kurucdalaiból fog 
néhányat bemutatni. A közművelődési bi
zottság Hubay emlékestje iránt város
szerte nagy érdeklődés nyilvánul meg.

Halálozás. Amint már röviden kö
zöltük, Benedicty Szeréna, a modori pol
gári leányiskola és nevelőintézet nyug. 
zenetanárnője 63 éves korában elhalá
lozott. Szerettei a megboldogult holt
testét Nyustyára szállították és a múlt 
szombaton az ottani családi sirkertben 
helyezték nyugalomra. Elmúlását nővére, 
Benedicty Anna özv. Klekner Kálmánná 
és kiterjedt rokonság gyászolja.

A tűzoltóegyesület választmányi 
ülése. Az itteni tüzoltóegyesület folyó 
hó 6-án este tartott választmányi ülé
sén a pénztárnoki jelentés tudomásul 
vétele s egyéb adminisztratív ügy elin
tézése után a tűzfecskendő beszerzése 
ügyében rendkívüli közgyűlés összehí
vását határozták el. Ezen alkalommal 
adták át a jubileumi díszközgyűlésen 
betegsége miatt meg nem jelent Bútora 
Mátyásnak a tizéves szolgálati emlék
érmet, amit a kitüntetett derék tűzoltó 
meghatva köszönt meg.

A rimaszombati és feledi járás ta
nítóinak pedagógiai értekezlete. A 
feledi járás tanítósága Uram János tan- 
felügyelő elnöklésével múlt szombaton 
tartotta meg szokásos tanéveleji peda
gógia értekezletét a rimaszombati járási 
székházban. Uram tanfelügyelő szívélyes 
szavakkal üdvözölte a járás teljes szám
ban megjelent tanítóságát és beterjesz
tette az elmúlt tanév eseményeit részle
tesen tárgyaló jelentését, elbúcsúzva a 
nyugalomba vonult tanítóktól, különösen 
kiemelve Gáspár János és Stubendek 
Alajos érdemeit, akik hosszú és ered
ményes tanítói tevékenységük mellett 
követésreméltó iskolánkivüli munkát is 
végeztek, majd meleg szavakkal üdvö
zölte a járás újonnan megválasztott, il
letve kinevezett tanitóit. — Ugyanezen 
időben a rimaszombati járás szlovák 
tanítósága is gyűlést tartott Rohn József
I. s. tanfelügyelő elnöklésével. Mindkét 
tanitó-értekezíet résztvevői a napirend 
letárgyalása után megjelentek a járási 
székház nagytermében Masaryk volt el
nök emlékére rendezett díszközgyűlé
sen, amelyen az ünnepi szónokok ke- 
gyeletes szavakkal emlékeztek meg a 
demokrácia és humanizmus nagy halott
járól, a tanítók tanítójáról. Az ünnepi 
díszközgyűlésen megjelentek az összes 
rimaszombati hivatalok főnökei, a hely
őrség, csendőrség és rendőrség képvi
selői is.

A leányiskola szülői bizottságának 
alakuló ülése. Szept. hó 29-én délután 
tartotta meg a rimaszombati áll. elemi 
magyar leányiskola szülői bizottsága 
alakuló ülését, özv. Perényi Albertné 
h. igazgatónő elnöklete alatt, aki meg
nyitó beszédében a megjelentek üdvöz
lése után a mai modern gyermek értel
mi fejlettségéről szólva, azon megálla
pításra jutott, hogy a szülő igen gyak
ran tehetetlen gyermekével szemben és 
sok esetben az az iskola is. Régi óhaj 
volt már a tanítóság részéről a szülői 
értekezletek létesítése. — Tapasztalatok 
alapján bizonyult be a szülői értekezle
tek szükségszerűsége és jó hatása, mert 
ezzel egészséges érintkezés és egyet- 
akaró kapcsolati szellem alakul ki az 
iskola és szülőiház között. A tanitó 
tisztább képet szerez a tanuló otthoni 
életéről, viszont a szülők tudomást sze
reznek gyermekeik és a tanítóság mun
kájáról. Ismerteti a szülői egyesület ki
tűzött további programpontjait, amelyek: 
egészségi, szociális, üdülő intézmények 
szervezése, továbbá gyermeknyaraltatá- 
sok és kirándulások. Az igazgatónő be
széde végén hálás köszönetét fejezte ki 
a szülői bizottság múlt iskolai évi el
nökének, Makovits Jenőnének és a vá
lasztmánynak. Makovits Jenőnét — úgy
mond — a legnagyobb elismerés illeti 
meg fáradtságot nem ismerő, lelkese
déssel végzett fárasztó munkájáért a 
szülői bizottság dolgainak vezetésében 
s kéri, hogy ebben az iskolaévben is 
vállalja újból az elnöki tisztséget. Majd 
Pásztor Mária tanitónő felolvasta a mi
niszteri rendeletnek a szülői szövetsé-
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gekre vonatkozó részét azon szülök szá
mára, akik még nem voltak jelen az 
ilyen összejöveteleken, — Ezután az uj 
vezetőség megválasztása következett. 
Elnöknek újból és egyhangú lelkesedés
sel Makovits Jenőné eddigi elnöknöt 
választották meg. Alelnök lett Gyulai 
btvánné, jegyző Cseh Miklósné, titkár 
ifi. Durda Jánosné, pénztárnok Gábor 
jánosné, ellenörök Martincsok Samuné 
és Gubics Ferencné. A választmány tag
jaiul megválasztattak : Bulla Józsefné, 
Gramilla Sándorné, Herz Jenőné, Józsa 
Lászlóné, Kosiner Imréné, László Sán
dorné, ifj. Szabó Elemérné, Szokolay 
jánosné és Haynik Géza. — Makovits 
jenőné indítványára elhatározták, hogy a 
további gyűléseket ezentúl vasárnapon
ként fogják megtartani. Perényiné igaz
gatónő felkérte a megjelent szülőket, 
hogy tagsági dijaikat fizessék be s az 
osztálytanítókat pedig felhívta, hogy 
szorgalmazzák a tagsági dijak beszedé
sét, amely most is, mint a múltban volt, 
évi 10 Ké lesz. Makovitsné elnöknő be
jelentette, hogy a várostól 300 Ke segélyt 
kaptak. Végül a gyermekelőadás rész
leteit beszélték meg, amely november 
hó elején lesz megtartva.

Az állami eiemi'fiuiskola szülői szö
vetsége f. hó 6 án tartotta alakuló köz
gyűlését. melyen megválasztották a tisz
tikart. Schreiber Józsefet újból elnökké 
riasztották, Szabó János alelnök, Szabó 

Istvánná jegyző, Korányi Zoltánná pénz
tárnok, Sztankovits Lajos és Gaálné R. 
Jolán ellenőrök.— A választmányi tagok 
száma húsz. — A szülői szövetség egy 
műsoros teadélutánnak rendezésével akar 
hozzájárulni a szegény iskolásgyerme
kek karácsonyi felsegéiyezéséhez, amiért

is egy vigalmi bizottságot választottak, 
melynek elnöke Badinyi Györgyné taní
tónő lett. — A közgyűlés a múlt évi 
pénztári maradványból 100 koronát sza
vazott meg a szegény tanulók tansze
reinek pótlására.

Sorozásra kötelezettek összeírása.
Felhivatnak az összes 1938. évben so
rozásra kötelezettek és pedig az 1916.
1917. és 1918. évben születettek és idő
sebbek, akik eddig sorozási kötelezett
ségüknek nem tettek eleget, hogy 1937. 
október 15 tői november 15-ig állandó 
lakhelyükön a jegyzői hivatalnál (kato
nai ügyosztálynál) jelentkezzenek. (Hi
vatalos.)

Zenebarátok köre alakul Rimaszom
batban. Dr. Werner Gyula rimaszom
bati zeneiskolai igazgató meghívására 
számos zenebarát gyűlt össze vasárnap 
délelőtt a rimaszombati városháza ta
nácstermében, egy „Rimaszombati zene
barátok köre" cim alatt létesítendő 
egyesület programjának megbeszélése 
céljából. A tervek szerint legalább 200 
egyesületi tag jelentkezése esetén egye
sületbe tömörülnének a rimaszombati 
és környékbeli zenekedvelők, hogy tag
sági dijak előlegezésével évente 4—5 
színvonalas hangverseny rendezését le
hetővé tegyék. Az elgondolás az, hogy 
az évi tagsági dijak 60 Ké, 50 Ke, illet
ve 40 Kc-ban lennének megállapítva 
aszerint, hogy a jelentkezők első, máso
dik vagy harmadik helyet kívánnának 
biztosítani maguk részére, a tagsági dij 
ellenében látogatható hangversenyeken. 
Az értekezlet résztvevői rokonszenvvel 
fogadták dr. Werner szervezési munká
ját s a részletek kidolgozására előké
szítő bizottságot választottak, amelynek

tagjai dr. Werner Gyula igazgatón kí
vül Hanesz Emilné, Sichert Károly, dr. 
Kosiner Dezső, Hammerschmied József 
és Bázlik Alfonz.

A rimaszombati református gyüle
kezet szerveinek vezetői együttes ösz- 
szeövetelükön most állapították meg az 
uj egyházi munkaév programmját. A 
belmissziós szervek közül a nagy hit
életi és kulturális tevékenységet kifejtő 
Leánykör most ünnepli fennállásának 
huszadik évfordulóját.

Szüreti mulatság. Gondos előkészi- 
és stílusos propaganda után, kedvező 
kellemes őszi vasárnapon folyó hó 3-án 
folyt le a helybeli Iparoskör ezévi szü
reti mulatsága, a közönség érthető nagy 
érdeklődése mellett. A diszfelvonulás 
délután nem sokkal 3 óra után a város
kerttől történt s amerre elhaladt, a néző 
publikum óriási tömege gyönyörködött 
a tarka, kedves, szines képet nyújtó 
menetben, amelynek élén magyarruhás, 
árvalányhajaskalapu daliák lovagoltak. A 
hosszasan kígyózó felvonulók seregében 
ott láttuk a díszesen felvirágozott sze
kereken a szüretelők egész népét, a 
kedves, magyarruhás csőszöket, csősz
leányokat vig énekszóval, a Rimavizére 
a régi fészekbe visszatért Oláh Kálmánt, 
bandájával, jókedvűen muzsikálva, de 
ott hetykélkedtek a többiek is, a szüreti 
biró : Józsa Laczi, az életben is hűsé
ges párjával, a biróné Józsa Lászlóné- 
val, a kisbiró Sipula Béla, a kitünően 
maszkírozott jegyző, Vadady Zoltán, a 
hitesek : Boros Ferenc és Durda Dezső, 
a szőlősgazda Kovács Barna, a szőlős- 
gazdáné: Kovács Barnáné, a sikerült jel
mezes szüreti kártyavető cigányasszony: 
Darnyi Rózsa, a szüreti cigány jellegze
tes maszkjában Balók Barna, a me
nyecskék : Szalontay Ica, Csépe Bözsi, 
Klincsák Manya, Komlósy Margit, a 
szüreti szakácsok, párolgó kondérra!: 
Vaskó Károly, Hampel József, Tanhau- 
ser Rezső, az ökörsütők : Szabó László, 
Hencz István, Forsthoffer László, Csor
dás László, a levágásra szánt ökröt ve-

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, október 9-10-én 

szenzációs tengerész dráma :
Forró égbolt alatt

Hans Albers, Lőtte Láng, Jack Trevor.

Kedden, okt. 12-én francia milliós nagy
szabású film :
M arinella

Szerdán, október 13-án a szenzációs cir
kuszi nagyfilm :

Az utolsó atrakció
Charlotte Susa, Iván Petrovics, Hans Jun- 

kermann.

Csütörtökön, október 14-én híres film Nes- 
troy játéka nyomán :

LumpáciuS'Vagabundus

zetve, a koszoruvivők: Bódi István
és Ríz József mind-mind élénkitve a 
látványos képet, amellyel alig tudott 
betelni a nézők serege. Az iparoskör 
helyiségében pajzán jókedv és vig mu
latozás kíséretében megtartott szüreti 
mulatságról, a „szüretelés" sok mókája 
közben lefolyt tánczmulatságról csak 
másnap hajnalban széledt szét a szüre
telők magas hangulatú népe.

A szinyeczi vadászház leégett. A 
Rimamurány-Salgótarjáni-Vasmű R. T. 
tulajdonát képező szinyeczi vadászház 
múlt kedden éjjel porig leégett. — Az 
épületben, amely a turistáknak is ked
velt tartózkodási helye volt, két erdész 
szállt meg éjszakára, és alaposan befü- 
töttek. A tűz a kémény hibás szigete
lése folytán túlfűtés következtében ke
letkezett s mire a házban lakók felfi
gyeltek, az egész tetőzet már lángok
ban állott. — a fából épült vadászház 
megmentésére gondolni sem lehetett, 
sőt a berendezésből is alig sikerült va
lamit megmenteni.

* Az Eugen Pragernál Pozsonyban 
most jelent meg Karéi Capek: „Egy 
mindennapi élet" cimű regénye. Egy 
ember, közel a hatvanhoz, békés, elé
gedett, nyugdíjas, aki bölcsen futotta 
meg szürke pályáját, napjai alkonyán 
elgondolkozik az élete fölött. Számot ad 
errői a mindennapi, idillikusán boldog 
életről. De hirtelen régfeledett hangok 
verik fel lelkét s rikoltozásukban elébe 
tárul egy demonikus múlt: az ő igazi 
éiete. Rossz ember volt és jó ember 
volt, higgadt forgalmi tiszt és átkozott 
költő, szemérmes szerelmes és hányi- 
veíi szerető, hű férj és züllött élvhaj- 
’nász, óvatos polgár és lázas forradal
már. Pokoli gyónás volt, gyilkos szám
adás : a felidézett szellemek megfojtják 
a múltjával játszadozó öreg bűvész
inast, aki az utolsó állomáson mégegy- 
szer visszanézett.
I Életének bármely helyzetében és

elhatározása előtt analizáltassa úgy a 
saját, mint az érdeklő személyek kéz
írását, egypár sor Írásból meglepő 
leírást, szenzációs eredményt és min
denben helytálló magyarázatot fog 
kapni az e téreni tudást illetőleg a 
hírneves Schermannal vetekedő Mme 
GIZELL-töl, aki a legkomplikáltabb 
ielkiügyekben is értékes tanácsokkal 
szolgál. A kitűnő pszychografologusnő 
egész nap fogad Rimaszombatban, 

' Vasut-utca 21. sz. (Lcwy-féle ház.)
A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom

bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Egy lakodalom epilógusa. Szrnyák 
Károly forgácsfalusi legény 16 társával 
a múlt őszén egy ottani lakodalmas 
házba behatolva, a nászapát alaposan 
összeverték s a lakberendezési tárgya
kat összetörték. A helybeli kerületi bí
róság múlt heti tárgyalásán a vádlottak 
közül kettőt bizonyítékok hiányában fel
mentett, a többieket pedig magánosok 
elleni erőszakért 2—3 hónapi fogházra 
ítélte. Hartwich Gusztáv falubeli tanút, 
ki a vádlottak mellett hamisan vallott, 
a tárgyaláson letartóztatták s az itteni 
fogházba bekísérték.

Műkedvelői előadás. A tornaijai me
zőgazdasági kiállítás utolsó napján a 
Sajóvölggyi Gazdasági Egyesület rende
zésében a lekenyei műkedvelők rándul- 
tak el Tornaijára, hogy bemutassák 
Csizy Kálmán lekenyei tanító „Még igy 
Is szeretlek" cimü három felvonásos 
népszínművét. Az előadás, mely zsúfolt 
nézőtér előtt folyt le, nagy sikert ara
tott. A szereplők közül Kucserák Irén- 
ke, Takács Zoltán, Atlasz János, Mol- 
nárné-Mihalovics Mária és Valentné- 
Jánosdeák Ilonka aratták a legnagyobb 
sikert. A szerzőt a hálás közönség lel
kesen ünnepelte.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik felejthetetlen drága 

jó anyám elhunyta alkalmával mélységes 
fájdalmamat szives részvétük kifejezésével 
enyhíteni igyekeztek s azoknak, akik vég- 
tisztességtételén megjelentek, ezúton mon
dok hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1937. október hó.
Zawadzky Dóra.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik szeretett jó testvé

rünk elhalálozása alkalmából részvétüket 
akár szóval, akár írásban kifejezték s akik 
a végtisztességen megjelentek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1937. október hó.
Langhoffer-testvérek.

Elitéltek egy „földbirtokos" cipész
legényt. Megírtuk annak idején, hogy 
ez év tavaszán Nagy Lajos rakottyási 
czipészsegéd állítólagos baktipusztai 
gazdaságához Tiszolcz községben mun
kásokat fogadott föl, akik a nagyzoló, 
de emellett ravasz „földesurat" a szegőd- 
tetés örömére ugyancsak szívesen meg
vendégelték, nemcsak, de fejenként 
20—20 koronát is fizettek neki költség
előlegül. Mikor azután az urat játszó 
cipészlegény turpissága kiderült, a be
csapott munkások feljelentést tettek el
lene. A rimaszombati kerületi biróság 
a lefolytatott vizsgálat után nemrég tűzött

tárgyalásra határnapot ebben az ügy
ben, de ítéletre nem került sor, mert a 
vádlott más bűnügyből kifolyólag Kas
sán van letartóztatásban s emiatt a tár
gyalást egyelőre elkellett halasztani.

Az orosz és londoni 
szőrm evásáron

ez évben szőrmeáruban ismét nagy áremel
kedés volt s dacára ennek sikerült nagy 
mennyiségben, feltűnő o l c s ó  á r b a n  szőr
meárut beszerezni. — Készítünk :

Sealskin paletókat . . Ke 1500-től 
Csikó paletókat . . . „ 1600 „
Csikó bundákat . . . „ 2000 „
Perzsa lábbundák

és paletók (siras) „ 1800 „
Pézsma paletót . . .  „ 2000 „
Különböző paletók raktáron 800 „

Elsőrangú fővárosi szabászat és szücsmunka.
SCHMIDL F.

szűcs szőrmeáruháza, Hotel Tátra, Rózsa-u.

Felmentett rendőrök. Szittyay János 
rendőralparancsnok, Krupcsik Aadrás és 
Tamás Gyula rozsnyói rendőrök Vozár 
János ottani mészárossegéd följelenté
sére azzal vádoltattak, hogy 1935. szept.
7-én Vozár Jánost úgy összeverték, hogy 
az nyolc napon túl gyógyuló sérülése
ket szenvedelt. Ezért és hivatali hata
lommal való visszaélés miatt nyújtott be 
vádiratot nevezettek ellen az ügyész
ség. — A rendőrök tagadták a bűncse
lekmény elkövetését s azt állították, 
hogy Vozár János valakivel összevere
kedett s akkor szerezte a kapott sérü
léseket s a kötekedő természetű ember 
hosszúból fogta rá a rendőrökre elve- 
retését. A folyó hó 1-iki főtárgzaláson 
az itteni kerületi biróság dr. Weinber- 
ger Rezső hatásos védelme után a vád
lottakat felmentette.

Csepkőbarlangot fedeztek fel Sajó- 
szárnyán. A Tornaija közelében levő 
sajószárnyai mészkőhegységben a mi
napában az egyik kőfejtő munkás olyan 
nagyságú nyílásra talált, amelyen át 
felnőtt ember kényelmesen beléphet egy 
mélynek látszó sötét üregbe. Minthogy 
a munkások közül senki sem vállalko
zott arra, hogy belépjen az üregbe, ér
tesítették a tornaijai járási hivatalt, a 
honnan a járási főnök és a jegyző ki
szállottak a helyszínre. Az ő jelenlétük

ben Mészáros Gyula sofőr bement az 
üregbe és mintegy húsz méternyire tu
dott előre haladni, ahol tágas, folyosó- 
szerű mélyedésre talált, de tovább nem 
folytathatta útját, mert a bejárat annyi
ra elszükült, hogy nem lehetett tovább 
menni. Mészáros a barlangból néhány 
jól kifejlett cseppkövet hozott magával 
és ebből arra következtetnek, hogy a 
nyílás tulajdonképen cseppkőbarlang 
bejárata. Nem lehetetlen, hogy össze
köttetésben van a közeli hosszuszói 
cseppkőbarlanggal.

Tűzvész. A múlt vasárnap este 9 óra 
tájban, eddig ki nem derített körülmé
nyek között tűz támadt özv. Csuvaj 
Mihályné gortvakisfaludi lakos bizófalu- 
pusztai gazdaságában és egy istállóépü
let, valamint juhakol, a benne levő fel
szereléssel és takarmánnyal a lángok 
martaléka lett. A tüzet csak nehezen 
tudták lokalizálni, addig is azonban a 
lángok átharapóztak Csuvaj János és 
Paulenka Mátyás gazdasági épületeire, 
amelyek közül kettőnek tetőzete szintén 
elpusztult. A kár jelentékeny, biztosítás 
révén azonban megtérül.

Ismeretlen férfiholttestre találtak 
szeptember 29-én Tajti község közelé
ben az erdei utón. A mintegy 25—30 
éves férfi hulláján a boncoló orvosok a 
has bal részén hatalmas vágást, a gyom
ron, szivén és tüdőn több szórási he
lyet találtak s megállapították a kopo
nyatörést is, mely a halál után érte a 
hullát. Semmi Írást vagy ismertető jelt 
nem találván a bizottság, a feltevés az, 
hogy esetleg magyarországi csempész 
volt a határtól mintegy két kilométerre 
megölten talált férfi, akit nem is azon 
a helyen gyilkoltak meg, ahol hulláját 
megtalálták. — A két ország csendőr
sége erélyes nyomozást indított a bűn
ügyben,

Baleset az autóbusszal. A Rozsnyó 
és Kassa között közlekedő állami autó
busz folyó hó 1-én bevonuló újoncokat 
szállított Kassáról Rozsnyóra. Vissza
térőben az üres autóbusz Krasznahorka- 
várallya előtt az úgynevezett Kőhid 
korlátjának ütődött megcsúszás követ
keztében s ez akadályozta meg, hogy 
az autóbusz a mélységbe nem zuhant.
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Tűzoltófecskendőt avat f. hó 17-én
a szútori önkéntes tűzoltó egyesület ün
nepélyes keretek között, amikor az erre 
rászolgált tűzoltókat a tizéves szolgálati 
emlékérmekkel dekorálják. Az ünnepélyt 
táncmulatság követi.

Filmszínház. Folyó hó 9. és 10 én a 
„Forró égbolt alatt" cimű német nyel
vű filmdráma Hans Albers-szel a fősze
repben. Kellersberg hajóskapitány igen 
kalandos módon igyekszik jóbarátját 
Délafrikába vinni, de gondoskodnia kell 
barátjának menyasszonyáról is, kit ké
tes hirü lokálban lel föl. Mindketten 
egy Calfa nevű „Rouval" hálójába ke
rülnek s midőn Kellersberg vezetése 
melleit útra indulnak, még életük is ve
szélyeztetve van s drámai fordulatok 
után megenyhül a helyzet.

Folyó hó 12-én a „Marinella" cimű 
francia film kerül a fehér falra, mely a 
híres montmartrei éjjeli élet minden fá
zisát mutatja be humorban és énekben.

Folyó hó 19-én „Az utolsó attrakció" 
cimü németszövegü film kerül lepergés- 
re, mely a cirkuszi élet tarkaságát, az 
állatszelidités művészetét tárja elénk 
idillikus szerelmi regény keretében. Fő
szereplők Iván Petrovits, Charlotte Susa, 
Hans Tunkermann.

Folyó hó 14-én pompásan szórakoz
tató vígjáték kerül színre „Lumpácius 
Vagabundus" cim alatt, melyben Hor- 
biger Pál, Heinz Rühmann és Hans 
Holt, az utolérhetetlen trió humoros 
játékának minden javát adja s állandó 
derültséget kelt jóízű mókáival.

S Z Í N H Á Z .
Peregnek a napok, futnak a máskor 

unalmas őszi esték : a sziniszezon har
madik hete is letelt immár. A műsoron 
a szinmű-irodalom legújabb termékei 
szerepeltek főleg s a közönség érdeklő
dése nem csappant sőt határozottan fo
kozódott s elmondhatjuk, hogy a mosta
nihoz hasonló sikeres szezon régen volt 
Rimaszombatban. A közönség,‘Rimaszom
bat és vidékének lelkes és intelligens 
publikuma meleg, megértő szeretettel 
vette pártfogásba a magyarszó kenyér
gondos hirdetőit, a magyar színészet rö
gös útjait járó, az emberi művelődést 
terjesztő apostolokat. A sok tapsos, dia
dalmas esték meleg hangulatába a bú
csú fájdalmas érzése is belekeveredett a 
Cigány vasárnap esti előadásán, mikor 
zsúfolt házban vett búcsút Rimaszombat 
és vidékének közönsége a szlovenszkói 
magyar színészek doyenjétől, a szivek
hez férkőzött jó öreg Farkas Palitól s 
igazi forró est keretében köszönte meg 
neki ezen az ünnepi estén azt a sok 
szépséget, kacagást és könnyeket, ami
ket hosszú éveken át végzett művészi 
játékával nyújtott, az ajkakon fakasztott 
s a szemekben megcsillogtatott.

A szezon hátralévő előadásai is csak 
emelni fogják — ha ugyan emelésről e 
tekintetben szó lehet — az óriási sikert, 
ami a társulatra s a közönségre egy
aránt megnyugtató : a színészek megél
hetésüket, a közönség pedig a teljes 
igény-kielégülést maradéktalanul megta
lálták.

Ennél nagyobb, tisztább öröm egyik 
felet sem érheti, nem, még a kritikust 
sem.

Pénteken és szombaton este (okt. 1-én 
és 2-án) a kellemes zenéjü „Csárdás" 
operettben, Szilágyi László és Buday 
Dénes hatásos alkotásában zsúfolt ház 
tapsolt Lakos Klári (Rózika) énekszá
mainak, játékának, táncainak, akinek 
mindenben méltó partnere volt László 
(Gr. Vécsey). Stephanidesz Ily szubrett 
táncosi-, ének- és játékbeli képességei 
jól érvényesültek. Káldor fenomenális 
táncoskomikus és kitűnő táncoktató. 
Némethy cigányprímása, Szirmay korcs- 
márosa jó alakítás volt. Turóczy majesz- 
tétikusan játszotta meg a herceg disz
krét szerepét. Schmiedt Lyvia tánca, 
melyet bájjal-kellemmel s igazi balleri- 
nai tudással és rátermettséggel lejteft, 
nagy tetszést és újrázást váltott ki. Du- 
dinszky (Svedberg) sikerültén rajzolta 
meg szerepének szimpatikus alakját. 
Ross (Acsaj) s kisebb szerepeikben töb
biek is jók. Zene harmonikus, csak a 
pianinónak baja a halkhanguság, Fest 
Vidor mesterségét értő, kitűnő dirigens 
és zenész. Kiállítás tetszetős.

Vasárnap délután mérsékelt helyárak

kal a „Sárgapitykés közlegény" operett 
volt műsoron.

Vasárnap este, Farkas Pál búcsújául, 
Szigligethy feledhetetlenül szép népszín
műve „A cigány" ment. A forró estet 
zsúfolt ház tapsolta végig s a lehető 
legmelegebben búcsúzott kedvencétől, 
Farkas Palitól, aki a címszerepben tö
kéletesen élethű alakítást produkált és 
teméntelen tapsot aratott. Rózsi szere 
pében S. Jánossy Terka a művészet 
ecsetjével festette meg a szerelmes, sok 
megpróbáltatáson átesett, egyidőre eszét 
is vesztett szépséges cigánylány hű port
réját. Kozma Andor, ez a végtelenül in
telligens, szerepeit mindig gondosan ta
nulmányozó s művészettel megjátszó, 
ambiciózus, igazi szinészember jellegze
tes Peti-fotografiát adott. Turóczy (Föl- 
desur), Ross (Gazda), László (Gyuri), 
Szirmay (Parasztgazda), T. Némethy 
Rózsi (Rebeka), Stephanidesz Ily (Évi) 
és Káldor (Ferke), de általában vala
mennyien derekasan megállták helyüket 
és méltóképpen osztályosai a sikernek.

Hétfőn, ismét Gellért Lajos, a neves 
budapesti színművész vendégfelléptével, 
mérsékelten felemelt helyárakkal Hugó 
von Hofmannsthal Kállay Miklós fordí
totta s Szlovenszkón először itt színre 
került szenzációs színmüvét, a „játék a 
gazdag ember haláláról" meghatározást 
viselő „Akárki“-t (Jedermann) hozták 
színre, vidéki színpadon meglepően bril- 
liáns kiállításban és osztatlan sikerrel. 
A címszerepben Gellért Lajos művészi 
tökéletességgel adta vissza a lelkiekkel 
mit sem törődő, a Pénz rabjává lett s 
ahoz még a Halál jelentkezésekor is me
reven ragaszkodó gazdag ember tükör
képét, egyes jelenetekben a hatás ma
gas fokát kiváltó művészi megrajzolás
sal nyílt színen is ellenállhatatlan erő
vel ragadta tapsorkánra az ünnepi est 
felhangolt közönségét, mely nem győzte 
eléggé kifejezésre juttatni elragadtatását 
a látottak s az eléje tárult életigazságok 
fölött. A társulat valamennyi tagja sze
repelt a játékban s mindannyian tudá
suk legjavát adták, maszkjaik feltűnést 
keltettek A technikai megoldáson és a 
rendezői munkán megőrződött Gellért e 
részben is kipróbált keze, nagyszerű tu 
dása, aminek kiválósága a szűk keretek 
ellenére is az előadást gördülékennyé 
tette.

Kedden „A csárdás" operett harmad
szori előadása volt, az eredeti szerep- 
osztásban.

Szerdán Füleken játszott a társulat.
Csütörtökön „Könnyű a férfiaknak" 

itteni bemutatóján derültségre hangolt 
publikum kacagta, tapsolta végig az 
estét. A kitünően megirt vígjáték a sok
szor groteszk helyzetet teremtő mából 
kiragadott életkép, az állásnélküli férj 
és az azt eltartó nő visszás helyzetének 
sikerült beállításában. A főszereplő Se- 
reghy-pár ezúttal is kifogástalan játékot 
produkált, R. Sárossy Mici, Turóczy, 
Némethy, Ross, Szirmay nemkülönben. 
Epizódszerepeikben a többiek is siker
rel illeszkedtek be az életes játék ke
retébe. Az első virágcsokor is megjelent 
és S. Jánossy Terkához nem érdemet- 
Ienhez adresszáltatott. — A sugólyuk 
ezúttal sem vesztette el vonzó erejét 
egyes szereplőkre.

Pénteken, Kovács Kató primadonna, 
közönségünk sok ünneplésben részesült 
kedvencének felléptével „Nincs szebb, 
mint a szerelem" operett megy. ml.

Jövő heti műsor:
Szombaton este másodszor játsza az 

operett-együttes a „Nincs szebb mint a 
szerelem operettslágert, Kovács Kató 
primadonna felléptével.

Vasárnap délután mérsékelt helyárak
kal a „Csárdás" operett van műsoron.

Vasárnap este „Szibill", Jakóbi Viktor 
örökbecsű operettjének reprize kerül 
színre, Kovács Kató primadonna fellép
tével.

Hétfőn este a társulat Füleken játszik.
Kedden este a prózai együttes Stella- 

Békeffy nagysikerű vigjátékát, a „Jöjjön 
elsején" mutatja be.

Szerdán és csütörtökön „Marika had
nagya" operett-sláger megy, Kovács Kató 
primadoona felléptével.

Pénteken este nagy népelőadds.
Szombaton és vasárnap búcsúelőaddsok.
Vasárnap délután íapek  „Fehér kór" 

cimű szinműve lesz előadva mérsékelt 
helyárak mellett.

S P O R T .
A CsAF MLSz Középkerületének XXV. 

számú hivatalos közleményei.

A Páni-Daróci Ifjúsági Torna Egylet 
utólagos benevezése folytán a Direktó
rium a Közép kerület 1937/38. évi II. 
oszt. bajnokságának őszi fordulóját a 
következőképpen folytatja :
1937. okt. 17: ŐSE—Páni-Daróci 1TE

„ „ 24: P-DITE—HFC
„ „ 31: P DITE—R. Törekvés 11.
„ nov. 7: LAFC Ib—P-DITE
Előlállók a pályaválasztók !
Az Igazgató Tanács legutóbbi határo

zata értelmében következő egyesületek 
tartozását — 1937. december 31-i egyen
legek figyelembe vétele mellett — leírta, 
illetve pontosan fizető egyesületeinknek 
jutalmul alábbi összegeket hozta Ieirásba, 
amelyekért nyomtatványok, vagy igazo
lások kérhetők :

Egész: Feledi TC Ke 54, Részben : 
Hodejovoi SC Ke 74, Dubioz: Füleki 
Vasas SC K5 58 és Fülek-Püspöki TC 
Ke 85, Jutalom : Losonckisfaíusi Vasas 
SC, Apátfalusi SC és Tamásfalvai MSC 
á 20 Ké.

Átigazolási rész:
1937. október havában a következő 

átlépési bejelentések érkeztek :
Becs Sándor: Ungvári TKSC—Rim. 

Törekvés SE.
Absenger Tibor : Polgári TE (Bratis- 

lava)—Füleki TC.
Redeky József: Admira SC (Bratisla- 

va)—Losonci AFC. Azonnalra kiadva.
6 havi nyilvántartásból, 1937. okt. 1-én.
Spanyol Andor: Tornaijai SC—Loson

ci AFC átlépése járt le. — Fölhívjuk a 
TSC-t, hogy nevezett játékos igazolvá
nyát 5 napon belül szolgáltassa be Ke
rületünkhöz. Rendbírság terhe mellett!! 
A LAFC pedig a játékos szül. okmányát 
küldje be !

Pleskó Kálmán : Losonci AFC—Pol
gári TE átlépése a 15. §. alapján ér
vénytelenítve !

Újólag figyelmeztetjük egyesületeinket, 
hogy uj igazolásokat csakis az igazolási 
dij egyidejű befizetése mellett továbbí
tunk. Ellenkező esetben azokat elinté- 

. zetlenül visszaküldjük. Amennyiben va
lamely egyesület az igazolási dijat pos
tacsekken fizeti be a CsAF-MLSz részére, 
úgy — hogy az igazolás gyorsasága hát
rányt ne szenvedjen — ajánlatos a be
fizetőlapot mellékelni !

Rimaszombat, 1937. október 7.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Slovan—Tiszolcl SK 4:2. — A Slovan 

megérdemelten nyert a lelkesedésen kí
vül nem nagy képességeket eláruló 
újonc vendégcsapat ellen. A Slovanból 
kivált Varga, Kovács, Kriska.

Füleki TC 11—TMSC 6:1. -  A ta
másfalai csapat elég súlyos vereséget 
szenvedett a füleki tartalékcsapattól, 
amely azonban állítólag előzőleg nem 
tudni mi okból, lemondta a mérkőzést a 
vendégcsapat javára.

LAFC 11—TSC 1:0.
ASC— Losonckisfaíusi Vasas 3:1.
A Törekvés vasárnap Tornaiján ját

szik az ottani SC ellen. Bízunk a Tö
rekvésben, hogy mindkét bajnoki pontot 
haza hozza.

A TMSC saját pályáján játszik a 
LAFC 11 ellen. A favorit a TMSC, a 
mérkőzés d. u. fél 3-kor kezdődik.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

N YÍ LT  T É R .*)

Értesítés.
Tisztelettel hozom a t. közönség szi

ves tudomására, hogy a megboldogult 
édesanyám elhunytával tulajdonomba ju
tott Zawadzky Ede temetkezési vállalatot 
az eddigi cég alatt, az ismert szolid üz
leti elvek betartásával tovább folytatom.

Kérem ehez a t. közönség további 
nagybecsű szives támogatását.

Rimaszombat, 1937. október 5.
Teljes tisztelettel:

______  Zawadzky Dóra.
*)E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele

lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

Nyilatkozat.
Alulírott ezennel kijelenteni, hogy fér

jem, Forster Dénes által csinált adós
ságokért felelősséget nem vállalok s azo
kat kinem fizetem.

Rimaszombat, 1937. október 5
Forster Dénesná 

szül. Farkas Elvira.
— — ■ ------ —  i

Jóminőségii t is z ta  szölő-bsr
kapható 7,-1 literes zárt üvegekben 

liter en k é n t 7 koronáért 
BOZÓKY GYÖRGYNÉL

Pokorágyi-u. 1. 
(Üveg darabonként 1 korona.)

Fuszerfizleti berendezés
igen  jó  állapotban eladó. 

Megtekinthető Tamásfafi u íc z a  3. sz.  
Dr. DICKMANN GYULÁNÁL.

A kert-kedvelő közönség 
szives figyelmébe!

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

P Á N E E  k e r té sz e ib e n
Rimaszombat, Malom-ucca.

Gazdák figyelmébe ! |
p o r z o l  |
vetöm ag-pácoláshoz  

legolcsóbban  kapható

^ ^ O K O R ^ o g é r i t o  j
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 :
MÜ LLER  EMIL.

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri utca 16. sz. az emeleten.

Dolgozik a LIEÖEBNV FOND
és magánbetegsegéiyzök tagjai-

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

E L A D Ó .  
Értekezni lehet T eleszniczkynél.
— — — — M B  I ii

E L A D Ó
G o r t v á n  (Feledtől 2 
km .-re) 42 m. h. szántó  
é s  rét birtok lakóház
zal é s  g a zd a sá g i épü
letekkel.

Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

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


