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Városaink összefogása.
Ismerjék m eg egym ást vég re  a sz loven szk ó l m agyar városok. 

A szloven szk ó i vidéki sajtó szerepe.

Ezen cím alatt a Komáromi La
pok f. h ó  13-iki számában Szom- 
bathy Viktor foglalkozik városaink 
összefogásának újból felvett kérdé
sével s az erre vonatkozólag a 
Losonci Hírlapban és lapunkban 
megjelent közlemények ismertetése 
után a következőket irja:

„Úgy érezzük, hogy a cikkek nemcsak 
két várost érintenek Szlovenszkón,

hanem kivétel néikül minden ma
gyar jellegű várost és a városok 
közötti kapcsolatok megkeresésének 
s megtalálásának feladata elsősor
ban a legmagyarabb várost, Ko
máromot illeti.

Valóban igaz : egymásra utaltságunk
ban, kisebbségi sorsközösségünkben alig 
veszünk tudomást arról, hogy egymás 
szomszédságában mennyi város lélekzik, 
keresi boldogulásának útját, küzd, vagy 
sikerei vannak.

Szétszórtan, egymástól függetlenül, 
sót sokszor egymás ellenére élünk, 
kis lehetőségeket, hivatalokat s 
anyagi előnyöket igyekeznek egy
mástól elcsikarni a szomszéd váro
sok, — mintha „városi autarkiák“ 
alakulgatnának újabban Szlo
venszkón

s a komáromi ember közömbösen megy 
el a lévai panasz mellett, a párkányi 
sors nem érdekli a dunaszerdahelyit, pe
dig az együttes fellépés, egymás megis
merése bizonnyal sokat lendítene e vá
rosoknak helyzetén. Lassankint szétfosz- 
iott a társadalmi erő, mindenki önma
gáért s önmagának él, —

ott tartunk, hogy elveszítettük az 
érzékünket egymás fájdalma, örö
me, kérdései iránt.

Több Ízben foglalkoztunk már ezek
kel a kérdésekkel mi is.

Vidéki sajtó munkásai: ránk vár 
a feladat, hogy ezen a bajon va
lamennyire segítsünk!

„Egymás ütőerén" is tartsuk néha uj
jainkat, ismertessük egymás kérdéseit, 
egymás örömét-fájdalmát

s teremtsünk meg valami vdrosok- 
közötli közösséget,

ha papiroson nem is, de legalább lélek
ben. Ne csak a gyilkosságok, sikkasztá
sok, pikantériák s panamák által ismer
jük meg Szlovenszkó városainak életét, 
hanem a város kulturális, társadalmi, 
művészeti, hitéleti mindennapjáról is 
hozzunk híreket. Erre nézve három gya
korlati indítványunk volna.

1. A helyi sajtó részéről: minden 
magyarjellegü szlovenszkói város 
egy egy toliforgatója évenkint egy
szer írjon rövid, átfogó s élvezetes 
cikket városának helyzetéről, pa-

i  riaszüM állami

naszairöl s örömeiről. A cikket 
sokszorosittassa s azt közöljék a 
szlovenszkói vidéki lapok, lehetőleg 
egy napon.

így lenne „rozsnyói, nyitrai, duna- 
szerdahelyi, lévai, losonci, rimaszombati, 
komáromi, párkányi, ipolysági, galántai, 
stb. újságszám." Három hasábot erre 
fordíthat a szerkesztő.

2. Tegyünk látogatásokat egymás 
városában s az idegen újságíró 
szemével mi magunk írjuk le, mit 
tapasztaltunk, — jót, vagy rosszat,
— a szomszédban.
3. Végül: vegyük rá valamely he
lyi kulturegyesületünket, hogy a 
szomszédos városok kulturális, 
vagy társadalmi életének néhány 
reprezentánsát hívja meg az elö- 
adóasztalhoz s hangozzék el egy 
előadás a vendégváros helyzetéről, 
viszonyairól. A kassai Kazinczy 
Társaság ezt már megkezdte.

*

Egyelőre ez a három indítványunk 
van. Mind a három kivihető könnyen. 
Próbáljuk meg, bizonnyal nem fogja ká
rát látni egyik város sem. Megismerjük 
egymást s — talán meg is szeretjük 
egymást.

A szeretet ne legyen frázis, hanem 
valóságos cselekedet. Reméljük, 
hogy a megismerésből szeretet fog 
fakadni s a szerétéiből a szlovetisz- 
köi városok egymás iránti bizalma, 
a bizalomból siker.

Kezdjük meg tehát, — s várjuk a 
hozzászólásokat! “

Igaz örömmel látjuk, hogy a moz
galom megindítása érdekében el
hangzott szó nem volt pusztába 
kiáltott. Meghallották, megértették 
és visszhangra is talált az.

Szombathy Viktornak fenti indít
ványai helyesek s amint mi elfo
gadjuk, úgy többi laptestvéreink és 
illetve az ezügybeni megmozdulásra 
hivatottak is bizonyára elfogadják 
azokat s esetleg még ki is egészí
tik egy s más üdvös eszmével, az 
akciót eredményessé tevő netaláni 
újabb gondolattal, annak felvázo
lásával.

Véleményünk szerint először a 
szomszédvárossal, — igy például 
Losonc Rimaszombattal, — fogjunk 
össze. — Ezen első szomszéd
összejövetelen beszéljük meg a to
vábbi teendőket. Fontos és lénye
ges, hogy ne tegyünk pontot e szép 
és nagyjelentőségű eszmének, terv

nek felvetése után. Ne álljunk meg 
a gondolatnál. A máról-holnap sod
ródó emberi éleiben szakítsunk, ha 
csak egy kis rövid időt is arra, 
hogy ez a felvetett gondolat tetté 
érlelődjön. Laptestvéreink foglal
kozzanak ezzel a kérdéssel s amint 
mi tesszük, ők is készítsék elő 
mindenek előtt a hozzájuk legkö
zelebbi szomszédvárossal a talál
kozót. Az ebben az ügyben tett 
előbbi indítványok fölött határoz
zanak s a bizonyára elfogadott in
dítványok szellemében cselekedje
nek, halogatás és tétovázás nélkül.

Márkus László.

Viniites utazási Misiét
kíván Sz l ovenszkó  idegenforgalma 

Magyarországgal.
Azokat a tárgyalásokat, amelyek Géni

ben a kisántánt és Magyarország között 
folytak, szlovenszkói idegenforgalmi kö
rökben a legnagyobb feszültséggel és fi
gyelemmel kisértek. A tárgyalások ered
ményétől a szlovenszkói idegenforgalom
ra is kedvező eredményeket várnak. 
Tudvalevő, hogy úgy a Magas Tátra 
fürdőtelepeinek, mint a többi szlovensz
kói nyári és téli üdülő- és sporthelynek 
a legtöbb vendéget Magyarország adja. 
A magyar vendégek számától függ leg- 
nagyobbrészben még ma is a szloven
szkói idegenforgalom prosperálása és az 
idevágó intézmények gazdasági helyzete. 
Az utóbbi években mind nehezebbé vált 
a magyarországi vendégjárás biztosítása. 
Főleg devizanehézségek okozták azt, 
hogy a magyarországi vendégek száma 
mindjobban apadt. A tátrai fürdők és 
szanatóriumok szövetségének sikerült 
ugyan s z ív ó s  munkával és a prágai, va
lamint a budapesti illetékesek hathatós 
támogatásával a magyarországi vendé
gek számára a devizakiutalásokat lega
lább részben biztosítani, de az engedé
lyezett összegek sohase voltak elegen
dők arra, hogy a Magyarországból jövő 
vendégek számát a korábbi esztendők
ben elértekre visszaemeljék. Ezt a szlo
venszkói idegenforgalom nagyon meg
érezte és most a Magyarországgal folyó 
tárgyalásoktól és az ebből bizonyára kö
vetkező hangulatváltozásból azt a re
ményt meritik, hogy ezen a téren is si
kerül jelentékeny javulást elérni.

Természetes, hogy a leghelyesebb és 
gazdasági szempontból a legkívánato
sabb lenne, ha Magyarország és Cseh
szlovákia között teljes mértékben hely
reállana az utazás szabadsága. Éppen 
ezért a tátrai fürdők és szanatóriumok 
szövetsége mozgalmat akar indítani a 
két ország közötti vízumkényszer meg
szüntetése érdekében.

A Tátraszövetség ebbe a mozgalomba 
be fogja vonni Szlovenszkó egész érde
keltségét és a szlovenszkói idegenfor
galmi tanácsot, valamint az országos hi
vatalt is fel fogja kérni az akció támo-
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gatására. Amint hivatalosan is tudomá
sul fogják adni, hogy a kisántánt és 
Magyarország között folyó tárgyalások 
eredményesen végződtek, fel fogják kér
ni a kormányt, hogy az utazási szabad
ság visszaállítására irányuló tárgyaláso
kat kezdje meg a magyar kormánnyal. 
Ezt Szlovenszkó fontos gazdasági érde
kei követelik meg és igy remélik, hogy 
a csehszlovák kormány — a várható 
hangulatváltozásra való tekintettel —nem 
fog elzárkózni ennek a természetes kí
vánságnak a teljesítése elől.

Indiai levelek.
Gyáralapitás.

Tudvalevő, hogy India erősen az ipa
rosodás terére lépett. Az ipari föllendü
lés mintegy tiz évre tekinthet vissza. 
Azelőtt India nyersanyagait kivitték és 
azt a kevés késztermést, amire itt szük
ség volt, visszahozták. Háború végével 
kezdték érezni, hogy az a kevés készáru 
is elmaradt Európából, amit eddig kap
tak. Ékkor indult meg a Bombay kör
nyéki parszi kereskedők akciója, hogy 
indiai gyárakban állítsák elő a szüksé
ges kész termékeket. Később Gandhi 
nemzeti elvei adtak nagyobb lendületet 
a gyáralapitásoknak.

Egymásután alakultak cukorgyárak — 
minden marvari pénzét cukorgyárba 
fektette — azóta azonban nagyrészük 
tönkre is ment. Szövetgyárak következ
tek ezután és egypár azóta szintén 
csődbe került, kettőről pedig hallottam, 
hogy szőnyegkászitésre tért át. Ma min
den pénzes ember cementgyárat alapit. 
Tizenkét cementgyár kartelbe tömörült 
és tartják az árakat. Azonban egy év 
leforgása alatt most 6 vagy 7 uj cement
társaság alakult és ezek a kartel ár fe
léért hirdetik a cementet, ha üzemüket 
meg fogják kezdeni.

Érdekes az a naivitás, ahogy Indiá
ban a pénzes hinduk ipari vállalkozás
ba fognak. Rancsi város közelében föl
fedeztek egy mészkőhegyet, megálla
podtak a maharadzsával a kitermelés 
járandóságában és megrendelték Német
országból az egész gyárfőlszerelést. Egy 
jó svádáju angol villanyszerelő vállal
kozott a berendezésre és dicséretére 
legyen mondva, a gyárat ügyesen és 
szépen össze is hozta, minden előzetes 
szakértelem nélkül.

Megindult az üzemi próbagyártás, de 
a cement-próbák szomorú eredményt 
mutattak. Nagy kapkodás lett az egész 
vonalon, megvizsgáltatták a mészkövet 
is — amit a gyáralapitás előtt kellett 
volna tenni — és kiderült, hogy a mész
kő nem alkalmas cementgyártásra. Ezen 
nem segíthetett az időközben Hollan
diából kihozott szakvegyész sem. A vil
lanyszerelő jobbnak látta tovább állni. 
Éhez kapóra jött a cejloni cementgyár 
alapítás, melynek berendezését most 
már szakértelmére hivatkozva vállalta el.

Két pandzsábi pénzember olvasott egy 
hirdetést, hogy vasgyárat olcsón beren
dez egy német cég. Remek ötlet 1 Indiá
ban négy vasgyár van, ők megcsinálják

a Polflárta disztermélien
délután fél 5 órai M M  műsoros teadélutánt rendez.
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az ötödiket. És már meg is rendelték a 
teljes fölszerelést. Amikor egy teljes 
hajórakomány vasgyári fölszerelés a 
Vöröstengeren közelgett, jutott eszükbe, 
hogy azt valakinek össze is kell sze
relni. Újsághirdetések tömege után kap
tak is egy szájhős embert, aki vállal
kozott a szerelésre.

Nem csoda ilyen gyáralapitások után, 
ha a hindu tőkések drága tapasztala
tokra tesznek szert, viszont az ügyes, 
jóbeszédü emberek vagyont gyűjtenek. 
A csődöt az indiaiak nem veszik ko-
mo^ an' Gedeon Tihamér.

Január 1-től egy százalékkal 
emelkedik a forgalmi adó'.
Ismeretes, hogy a pénzügyminiszteri 

tárca vezetésével megbízott Kalfus dr. 
pénzügyminiszter kinevezése előtt hosz- 
szas tárgyalásokat folytatott a miniszter- 
elnökkel és a politikai miniszterekkel 
az 1938. évi költségvetési előirányzat 
fedezetlen egy milliárdjának előterem
téséről. A lapok azt is közölték, hogy 
a fogyasztási adókat akarják emelni, ez 
azonban téves beállítás. Megbízható ér
tesüléseink szerint a pénzügyminiszter 
csak azzal a feltétellel vállalta az újabb 
megbízást, hogy a parlament megsza
vazza a forgalmi adó egy százalékos 
emelését, amennyiben ezt az adót tartja 
a pénzügyminiszter a legigazságosabb
nak, mert mindenki, még a munkanél
küli is kénytelen azt fizetni. A pénzügy- 
miniszter eredetileg öt százalékra kí
vánta emelni a forgalmi adót, a politi
kai miniszterek azonban csak négy szá
zalékos forgalmi adó megszavazására 
kötelezték magukat. A forgalmi adó egy 
százalékos emelése az állampénztárnak 
mintegy félmilliárdot hozna be. Egyide
jűleg emelkedik ugyanis az összes for
galmi adóátalány is. Ezenkivül szó van 
a többi fogyasztási adó emeléséről is.

A forgalmi adó emelése politikailag 
is leginkább elviselhető, amennyiben 
komolyabb politikai következménye csak

az lehet, hogy a cseh iparospárt mai 17 
képviselői mandátumából nyolcat-tizet 
elveszít — a jövő parlamenti választá
son, amikor is könnyen pótolható lesz 
más párttal.

Mindenki más akar lenni.
Nagyobb társaság ül délután s be

szélget egymással. Van a társaságban 
orvos és városházi tisztviselő, fakeres
kedő s ügyvéd, mérnök s gazdálkodó. 
A világ sorsáról esik szó, mint manap
ság annyiszor, aztán a nyugdíjról s az 
üzletről, a fizetési osztályról s a klien
sekről.

— Hallom, hogy előlépett egy fizetési 
osztállyal, — mondja az orvos a tiszt
viselőnek.

— Igen, — mondja, — de mit ér az, 
több a kiadás is...

— Hajaj, — sóhajt fel az egyik gaz
dálkodó, — ha én fixfizetéses városházi 
tisztviselő lehetnék.

— Különösen ilyen adósságos város
ban, — bólint a városházi s folytatja 
némi reménykedéssel: — ha én fake
reskedő lennék.

Most a fakereskedő válaszol, sokat- 
jelentő gesztussal:

— Az ám, mindig is ügyvédnek sze
rettem volna tanulni, mért is nem va
gyok ügyvéd, jó klientúrával....

Az ügyvéd keserű arcot mutat s rá
néz a földbirtokosra :

— Hát, ami engem illet, én világéle
temben azt tartottam, hogy mégis leg
jobb dolga van egy jólberendezett vi
déki birtokosnak. Ur a maga portáján, 
független, ehetik-ihatik, nincsenek meg 
a betevő falat gondjai, van szolgasze
mélyzete s kocsija. Télidőben hetekig 
vakációzik.

— No, ami a vakációt illeti, — mond
ja a földbirtokos, — abban mégis leg
jobban a tanárt irigylem. Mikor nálunk 
a munka dandárja van júliusban, akkor 
a tanár a folyó partján ül és halászik. 
Én tanár szerettem volna lenni.

A mérnök is megszólal:
— Ahogy én látom, mindenki más

szeretett volna lenni, mint amit vállalt. 
Senki sincsen megelégedve a sorsával, 
a jövedelmével, beosztásával. Valami 
újat, szebbet változatosabbat vár... Ta
lán cseréljünk hivatást... Én átadom a 
mérnökséget egy jó, nyugalmas hivatali 
állásért.

Ebben a pillanatban megy el egy 
csinos fiatal nő elöltük. A társaság fel
állva üdvözli az illatfelhőbe s divatba 
burkolt mosolygó nőt. Úgy vonul el a 
lány, mint egy miniatűr diadalmenet: 
amerre halad, utánafordulnak az em
berek.

A társaság egyik idősebh tagja felsó
hajt, huncut irigységgel a hangjában :

— Hej, mégis legjobban cserélnék 
ezzel a szép fiatal lánnyal, itt ehe... 
Mégis csak övé az élet, a sok udvarló, 
az öröm s a gondtalanság.

Ebben a pillanatban ér közel a társa
sághoz a lány s odaszól csendesen :

— De jó dolguk van maguknak fér
fiaknak ! Minden szabad maguknak ! Ha 
én férfi lehetnék...

Az ügyvéd elkeseredetten ejti vissza 
a kezét s összegörnyed a fonott kosár
székben :

— No, tessék, még ez sincs megelé
gedve... Akkor mit szóljunk mi...

Egymásra néznek s búsan hörpinte- 
nek egyet a feketéből. Nem jól van ez 
a világ berendezve! Mért nem lehet 
minden ember egy-egy Fregoli, hogy 
akkor s úgy változzék át, amikor s 
ahogyan akar. De igy, bezárva egy élet
sors börtönébe... (thyvi)

H Í R E K
Az e lső  dér

halálosan hideg csókjának színes foltjai e l
mosódtak : október sápad t fonnyadtságát 
m ázolta rá  a Nagyfestő óriási vásznára.

A vénasszonyok kinyujtózkodott nyarának 
enyhe füzénél langyossá m elegszik még a 
szív s érzésvilágunk bereteszelt ajta jának  
hasadékain be-belopódzik egy-egy melen
gető fénysugár.

A futó szerelm ek nyári lángolása izzó p a 

rázsban aligha tomvad, a  dobogó szívek ko- 
pácsolásának zaja  elhalkul, őszi csenddé fi
nomul, melyet nem hallhat meg avatatlan fül. 
Nem: csak aki érzi Nem: csak akit szeretnek.

A szüreti ködös napok párás  bágyadtsága 
szárazzá szikkad az érzés tüzének eget
nyaldosó láng jánál s tündéri kezek a han
gu latba ringatás da lá t zendltik föl lelkünk 
m uzsika-szerszám án, vagy könnyesöt sajto l
nak síráshoz inkább szokott szemünkbe.

Különös is az életünk 1 Van úgy az ember, 
hogy minden m egrázkódtatások nélkül simán 
gördülő nap ja it váratlan  esem ény zavarja 
meg, van úgy az ember, hogy életének csend
ben folydogáló patak ján  hullám gyürüket ver 
a sorsdobta kavics.

Kérdés : Mikor boldogabb az em ber ? Ha 
napjai m egrázkódtatások nélkül, simán mor
zsolódnak le s élete patak jának  tisztán csil
logó tükrén nem ver hullám okat egy-egy 
beledobott kavicsával a Sors, vagy ha vá
gyak, lázasálm ok, hullám verések, csalódások, 
küzdések és szenvedések váltakozva zavar
ják az életetélés egyhangúságát?

Úgy tán  nyugodtabb, igy azonban szebb, 
em beribb az élet s — bárm i furcsán han
gozzék is — boldogabb a  vágyai vezérelte 
és végül mégis slrbadülő ember, aki egy 
é letre  születik bár, mégis sokszor két életet 
kell hogy éljen. — _ _ _ _ _ _ _

A lom bjaitól búcsúzó fagallyakba bőszen 
üvöltve belem arkol a szél s zizegve „ h u l l a 
n a k  a f á k r ó l  a  s z á r a z  l e v e l e k . . , ,  
s k i t  e r r e ,  k i t  a r r a  k e r g e t n e k  a 
s z e l e k " . . .  ^

^ T v g u s .
Reformáció emléknapját az evang. 

egyház október 31 én, vasárnap délelőtt 
alkalmi istenitisztelettel és Úrvacsora- 
osztással, délután 5 órakor pedig ugyan
csak a templomban műsoros ünnepély 
keretében ünnepli meg. Részletes prog
ramját jövő számunkban közöljük.

Esküvő. Ing. Neumann Erzsébet Rima
szombat és Mr. Ph. Brüll József Buda
pest október 28-án tartják esküvőjüket 
Budapesten. (M. k. é. h.)

Eljegyzés. Ungdr Böske Bátka és 
Fischer Jenő kereskedő Rimaszombatje
gyesek. (M. k. é. h.)

November hó 14-én iparosjuhilenm és 27-én Iparosköri disznótor.
Miért szültél engem  . . .  ?

Miért szültél engem, édes anyám lelkem? 
Örömtelen sorsra, jaj, minek születtem :
Első hajnalomtól délidőm napjáig 
Borúban bolyongtam, nap se kélt felettem.

Miért szültél engem, édes anyám lelkem I 
Ha nem érted szómat, ha idegen lettem 
Gyermeke panaszát más anya megérti 
S követi a gyermek anyja szavát menten.

Miért szültél engem, édes anyám lelkem ! 
Miért nem engedtél még mielőtt lettem, 
Elmenni békében, bimbó fakadásban . . .  
Örökké aludni titkon, ösmeretlen. . .

Örökös sóhajtás nem nyílna a számon, 
Születésem felett jajos szánom-bánom,
A világ fájdalmát nem viselné lelkem,
Hogy nincs örök tavasz e múló világon,

Takács István.

Velence -  az álmok városa.
Péterné-Komáromy Iréné.

Nehéz megtalálnom a szavakat, melyek 
hiver, kifejeznék azokat a csodálatos ér
zéseket, amelyeket Velence, ez a vizen 
úszó, álmok és valóságok, zenék és 
hallgatások, poéták, álmodók és legen
dák városa ébresztett a szivemben.

Éppen akkor kongatta a Márkus-téri 
harangtorony ércembere az éjfélt, ami
kor a vonatom a Ponté dél Litterion 
futott át, ezen a 8 kilométeres hídon, 
amely összeköti Velencét a szárazföld
del. Ha karom hosszabb lett volna, si
mogatni tudtam volna a tengert, amely 
hullámzás nélkül és sima felülettel, mint 
lecsiszolt tükör ölelte körül azt a 17 
szigetet, melyekről a felém lobbanó 
sárga fények jelentették a tenger király
nőjét : Velencét.

Éjfélkor érkezni Velencébe talán kü
lön élmény. Mintha itt nem kívánná a 
test az alvást, hullámzik a tömeg a lan
gyos éjszakában. Kis sikátorok bár asz
talkái mellett cassátát, orangadot, se- 
pressót fogyasztanak tüzesszemü ola
szok, akiknek a hajuk olyan fekete,

hogy már nem is ében, nem is holló
fekete, hanem olyan, mint a tuss, amely- 
lyei festők érzékeltetnek halálgondolatát 
vagy fekete éjszakát ívoár-szinű elefánt- 
csonton. Vaporettók és motoscafok szün
telenül érkeznek és indulnak. Élvezet 
hallgatni a ki- és beszállók bábeli 
nyelvzavarát. Angol, dán, svéd, német, 
francia, magyar, olasz szavak szálldos- 
nak és az extázis tónusából arra követ
keztetek, hogy mind ezt mondja: szép, 
gyönyörű !

A Canale Grande partján osteriák 
szines villanykörtéi, selyemernyős lám
pái égnek és tompán reszket fényük a 
sötét vizen. Kőcsipkés paloták ásítanak, 
patinás kapuk őrzik a bennük rejtőző 
kincseket, csak itt-ott integet egy régi 
erkély drapériája az esti szélben, amely 
elnyújtott éneket, zümmögő melódiát 
sodor felém. Velence a zenék városa. 
Vagy egy gondolából száll felém a dal, 
vagy serenáta van egy tengerberögzitett 
hajón, vagy valamelyik csapszékben 
peng a citera, vagy szűk sikátorok fala 
veri vissza egy vidám társaság vidá
mabb dalát, vagy magános ember ballag 
s énekel... talán a szive fáj.

Velencében, mintha mindig ünnep 
volna. Mintha szent gyónásra menne az 
ember, olyan ájtatos és hivő lesz a 
lelke, amikor nesztelenül lépked sötét 
templomok hűvös mélyén, vagy a Doge- 
palota márvány termeiben. A régi Ve
lence gazdagságát tárja elénk itt min
den márvány, bíbor és freskó és a do
gék hatalmát hirdeti a termek hosszú 
sora, melyeket Tizián, Tintoretto, Vero- 
nese csodálatos festményei diszitenek. 
Itt láttam az 50 méter hosszú nagy 
tanácsteremben a világ legnagyobb 
olajfestményét: „A paradicsom“-ot, Tin- 
torettótól, amely 22 méter hosszú és 7 
méter magas. A művész robosztus te
hetsége, temperamentumának forrósága 
és hevessége, a fények és árnyak ki
fogyhatatlan gazdagsága, arányoknak és 
tömegeknek mindent lenyűgöző hatalma 
árad a képből.

Márványtermek végeláthatatlan során 
áthaladva egészen elfáradt a szemem a

sok műkincs nézésébe és szinte jól 
esett a „Sohajok-hid“-jának homályos 
folyosója, amelyen utoljára látták a na
pot és az olasz ég kékjét azok, akiket 
arra Ítéltek, hogy a Doge-palota sötét, 
földalatti ólomkamráiban fejezzék be 
nyomorult életüket. Én is egy nagy só
hajtással léptem ki a börtönök szűk és 
fojtott levegőjéből a Márkus-térre, ahol 
teli tüdővel szívtam a tengerről jött sós 
lehelletet s csak néztem az eget, amely 
szelíd volt és kék. A mézszinű napsu
gárban fürödtek a kupolák, a tornyok 
és a galambok, amelyek olyan kedve
sek és barátságosak, hogy a vállamra 
szálltak és a tenyeremből csipegették a 
magot és csak a déli ágyú dörrenésére 
röpültek föl ijedt szárnycsattogással 
olyan nagy csoportokban, hogy árnyék 
borult a hatalmas tér márványkockáira.

Árnyékot egyébként csak a Saurovino- 
palota árkádjai alatt találtam, ahol meg
lassítottam lépteim, hogy láthassam a 
kirakatok üvegablakán át csipkének, 
drágakőnek, velencei csillárnak, üveg
nek, márványnak, emberi fantáziának 
szépségeit összesüritve a legtökélete
sebb harmóniába. Megálltam a Merceria 
kirakat kristályai előtt, amelyek mögül 
újabb és újabb csoda leskelődik a járó
kelőkre. Hol ékszerek fényekben tobzódó 
reflexe csillan elénk, vagy csipkecsoda 
virit az ember szeme közé.

A Márkus-térre többször visszatértem 
és csodáltam a templomok és paloták 
sorát, csodáltam Velencét, ezt a várost, 
amely a római kultúra leggazdagabb, 
legcsillogóbb virága volt, telítve a kelet 
minden színével és illatával. Ennek a 
ritka virágnak szimbólumaként láthatjuk 
itt a Márkus-templomot, mely eredeti
leg román stílusban épült és csak ké
sőbb lett bővitve és díszítve bizánci 
iziés szerint. Ekkor burkolták a nyers 
és csupasz falakat drága és ritka már
ványba, mozaik-köntösbe.

Nem éppen elegáns, de talán legfes- 
tőibb képe Velencének a Rialtó-hidján 
lévő Üzletrésze. Jobbról-balról sűrűn 
sorakoznak a bazárok. Tarka össze
visszaságban koralláncok, mozaik-kar-1

kötők, elefántcsont meíliűk, kávé, tea, 
Rafael-reprodukciók borax-gyertya tar
tók, márványhamutálcák, tarkán hímzett 
velencei kendők, szines bőr szandálok, 
legyezők, óriási citromok, őszibarackok 
kinálgatják magukat. Úgy lüktet itt az 
élet, mint lázas beteg pulzusa és úgy 
hömpölyög a népáradat, mint medréből 
kilépett folyó.

A Rialtó-hidjának zaja után szűk si
kátorokban rám hull a csend és a vá
ros poétikus varázsa megint álmodozásra 
késztet. A kapuk többnyire zárva, desz
ka ablaktáblák vagy vászonredőnyök 
rejtik el a házak ablakszemeit, frissen 
mosott fehérnemű libben a szélben és 
lusta macska sétál a girbe-görbe köve
zeten. Renovált épületet nem is láttam, 
egy tűnt fel, de az is olyan bántó és 
kirívó volt az ósdi házak között, hogy 
szinte szúrta a szemem. És jöttek fv- 
alakuan hajlított, omlókövü, mohos hi
dak, mely alatt gondolák karcsú, sötét 
teste úszik lassú ünnepélyességgel.

Már nem tudom, hány sikátor köve
zetét róttam, hány rozsdamarta hídon 
bandukoltam át, mig végre eljutottam a 
Piazzale Rómára, ahol autók tábora állt. 
Nemsokára megpillantottam azt a mo
dern, hatalmas ötemeletes autógaraget, 
amely 3000 automobil befogadására al
kalmas és amelynek emeleteire úgy fut
nak fel az autók, mint valami hegy 
szerpentin utján. A széles autó-strádán 
özönlik ide mulatni egész Európa. Aki 
csak teheti, legalább egyszer életében 
eljön ide a karneválok városába, a köl
tők, muzsikusok és kalandorok paradi
csomába, ahol a barokk templomok 
áhítatát nem zavarja a legmodernebb 
autógarage s ahol hiába horgonyoznak 
óceánjáró hajók, el nem pusztítják a 
gondolák romantikáját.

Évszázadok óta megmaradt Velence 
sajátságos karaktere. Szépsége, törté
nelme, poézise a város atmoszférájában 
disszonáns akkordok nélkül csodálatos 
symfoniává olvadt össze és ezek a me
lódiák, tudom, még évek múlva is csen
des muzsikával simulnak majd a szi
vemre.
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Orvosi hir. Af. U. Dr. Breuer Sándor, 
beigyógyász-szakorvos, a prágai Schmidt- 
Idinika belgyógyászati és röntgen-osztá
sának hosszú éveken át volt orvosa, 
rendelőjét november hó 1-én Losoncon 
Kollarova u. alatt megnyitja. — Röntgen. 
— Eiektrokardiograph.— Ultra rövidhul
lámú kezelés. — Orvos-kémiai labora
tórium.

Vallásos ünnepély keretében ünne
pelte meg a vallási- és kulturális téren 
nagy eredménnyel munkálkodó rima- 
szom bati ref. Leánykör fennállásának 
k étévtizedes jubileumát, a múlt vasárnap 
délután, a helybeli Polgárikör nagyter
mét zsúfolásig megtöltő közönség rész
vételével. A megnyitó gyülekezeti ének 
■ hangzása után Bodon Aladár s. lelkész 
emelte buzgó imájával Istenhez a lelke
ket, majd Szabó Margit a tőle megszo
kott kitűnő előadói készséggel Vajas 
Klára „Évfordulóra" cimü költeményét 
szavalta el. — A ref. vegyeskar, Szűcs 
György, a kiváló énekvezér dirigálása 
mellett Gáspár János „Jubileumi é n e d 
ének és Kovács Lajos „Kicsiny az erőm" 
szerzeményének pompás eiéneklésével 
emelte sz ünnepség fényét, magasztos 
hangulatát. Kiss Mária, a leánykörnek 
értékes, ügybuzgó, fáradhatatlan vezetője 
a jubiláns Jeánykör húszéves történetét 
ismertette, ami után Szabó Sári Remé- 
nyik Sándor „A legszebb szó" és „Aka
rat" cimü költeményeit szavalta el ha
tásosan, ügyesen. A mindvégig nívós, 
i jbileumi hangulatú, nagysikerű vallásos 
ünnepélyt Varga Imre lelkész mély gon
dolatokban gazdag beszéde s a gyüle
kezet éneke rekesztette be.

Rohn József rimaszombati tanfel
ügyelő ünneplése. A rimaszombati já
rás tanítósága meleg ünneplésben ré
szesítette Rohn József kerületi tanfel
ügyelőt ötvenedik születésnapja alkal
mából. A spontán ünneplésre a kerület 
120 tanítója gytilt össze Rimaszombatba, 
akik közül Wessely igazgató a rima- 
szombati polgári iskolák, Moncol igaz
gató az elemi iskolák, Frenyo Lajos ta

nár a rimaszombati gimnázium, Slosz 
igazgató a nyugdíjas tanítók, Horváth 
igazgató a magyar elemi iskolák, Szu- 
torisz bugyikfalai lelkész az egyházi 
iskolafenntartók és Hanesz Emil járás
főnök a járási hivatal nevében köszön
tötték Rohn tanfelügyelőt. Az iskolák 
ifjúságának küldöttségei gyönyörű virág
csokrot nyújtottak át az ünnepeltnek, 
alkalmi versek elszavalása után. A ta
nítói kar Hviezdoslav összes műveinek 
bőrbekötött diszkiadásával lepte meg 
Rohn tanfelügyelőt. Az ünnepi aktust a 
Tátra szálló éttermében 140 terítékes 
bankett követte.

Halálozások. Csontos József nyug. fő
gimnáziumi igazgató áldásos életének 
72-ik évében folyó hó 14-én Sárospata
kon elhalt. A kiváló magyar tanügyi 
férfiú halálát gyermekei: Dr. Csontos 
József, Csontos Géza és Dr. Csontos 
Ernő, testvérei, unokái s rokonai gyá
szolják, az utóbbiak között özv. Benyó 
Gézáné szül. Benyó Anna, aki az el
hunytban kedves sógorát vesztette el.

Kovács Mihály gazdasági adjunktus 
39 éves korában folyó hó 18-án az 
itteni állami közkórházban meghalt. A 
megboldogultban Zelina Jánosné szül. 
Kovács Júlia szeretett fivérét gyászolja.

Winter Sámuel magánzó, munkás éle
tének 74-ik évében f. hó 20-án elhunyt. 
Őszinte részvét megnyilvánulás mellett 
f. hó 21-én temették. Halálát özvegye, 
gyermekei s rokonai gyászolják.

Telefon előfizetők figyelmébe. Az
1938. évre szóló uj távbeszélő hívószá
mok és névsor-jegyzék kiadása alkal
mából a kassai postaigazgatóság fel
hívja a telefonelöfizetőket, hogy akik 
kívánják a betűrendes névsorba cim- 
szövegüket kiegészíteni, vagy pedig az 
eddigi telefonmegnevezésüket megvál
toztatni, kívánságukkal a postahivatal
hoz forduljanak 1937. október végéig. 
— Azok, akik uj telefonállomásra reflek
tálnak, 1937. november 15-éig fordulja
nak a postahivatalhoz, amennyiben csak 
ebbena terminusban lehetnek uj elő

fizetők felvéve a telefon-hívószám- és 
névsor-jegyzékébe az 1938-iki évre. — 
A pótlás, a névsor lezárása a jelzett 
terminusok után az 1938-iki évre szóló 
jegyzékbe nem vehetők figyelembe.

A járási kereskedelmi grémium köz
leménye. A járási kereskedelmi gré
mium értesíti összes tagjait, hogy az
1936. évi 226. számú adótörvény 10. §. 
értelmében az együttes (azaz az 1936. 
és 1937. évre szóló felebbezések és 
kérvények az illetékszabályzat 41/14. p. 
bekezdése értelmében a két fizetési 
meghagyás együttes összege után, és 
pedig 500 koronáig 1 Ké. és 500 koro
nát meghaladó összeg után 3 K5. ok
mánybélyeggel szerelendők fel.

Az Egyesüli Országos Keresztény- 
szocialista és Magyar Nemzeti Párt 
népgyülései Gömörben. Az Egyesült 
Magyar pártok ma három helyen is tar
tanak Gömörben nyilvános népgyülést 
és pedig Egyházasbáston délelőtt 11 óra
kor, ahol Dr. Giller János és Dr. Sal- 
kovszky Jenő tartománygyülési képvise
lők tartanak nagy politikai beszédet, 
ugyancsak délelőtt 11 órakor Várgedén, 
délután 3 órakor pedig Gesztetén Dr. 
Pajor Miklós és Dr. Turchányi Imre 
szenátorok és dr. Csák Géza járási párt
elnök tartanak politikai beszámolót és 
ismertetik a párt célkitűzéseit. Az ér
deklődés mindhárom gyűlés iránt igen 
nagy.

Jótékonycélu előadását a helybeli 
áll. elemi leányiskola tanulóifjúsága a 
szegény gyermekek karácsonyi felsegé
lyezésére nov. 7-én délután tartja mega 
„Tátra" nagytermében.

Betörtek a rimaszombati Tátra ká
véházba. Vasárnap éjszaka ismeretlen 
tettes betört a rimaszombati Tátia-ká- 
véház helyiségébe s a főpincér egyik 
szekrényének fiókjából, ahol a kártya
pénzt gyűjtötte, mintegy 1200 koronát 
emelt el. A betörést reggel a portás 
vette észre. — A tettet csakis a helyi 
viszonyokkal alaposan ismerős egyén 
követhette el. A nyomozás foiyik.

Kinő 1P0LL0 mozgó
Szombaton és vasárnap, október 23-24-én 

nagy amerikai alkotás :
Az éd es anyaföld

Luise Rainer, Paul Muni. Óriási siker az 
egész világon.

Szerdán, október 27-én angol nagysikerű 
milliós alkotás:

Az idény szenzációja

Csütörtökön, október 28-án legszebb cse
hül beszélő film :

M arysa

* Az Eugen Prager Verlagban, Po
zsonyban most jelent meg Oscar Wal- 
ter Cisek : „Kényelmetlen szerelem" c. 
műve. Ember- és miliörajz a szó igaz 
értelmében. Rajz és nem leírás. Szem- 
melláthatóan és szinte kézzelfoghatóan 
élnek előttünk ezek az emberek. — A 
román tengerparti kikötőváros és lako
sai : csodálatos világ, amelyről az ide
gen mitsem tud. De Cisek, a tehetséges 
eredeti román iró, aki hazáján túl, a 
külföldön is nagy népszerűségnek ör
vend, elvezet bennünket ebbe a világba. 
— A Fekete tenger partján már a Le- 
vante szelleme él. A Kelet közelsége és 
a Balkán sajátságos légköre formálta 
ezt a miliőt, amelyben a szerelem, ka
land, házasság, család és pénz e furcsa, 
eseménydűs, izgató regénye lezajlik. — 
Eddig ismeretlen típusokat és környe
zetet, ismeretlen hangot, soha el nem 
mondott sorsokat ismer meg a magyar 
olvasó ebben a regényben. Cisek kiváló 
elbeszélőtehetságe oly plasztikusan, ele
venen rajzolta meg a román család ka
landos életét, hogy szinte otthon érez
zük magunkat ebben a távoli tenger
parti kikötőben, amelynek létezéséről 
eddig alig tudtunk. Ismeretet gazdagító 
és élvezetes olvasmány.

Takarékos és jó, ruhát - megóvó SZflRVflS-SZfiPPFlN
A Rimaszombati Magyar Dalegyiei 

hangversenye. A Rimaszombati Magyar 
Dalegylet folyó október hó 30-án a Pol
gárikör színháztermében, a „Járási Ma
gyar Közművelődési Testület" védnök
sége aiatt reprezentációs hangversenyt 
rendez, a következő műsorral! 1. Lányi 
Ernő: „Dalszentháromság", előadja a 
dalegylet férfikara. — 2. a) L. v. Bee
thoven adagio op. 13. b) Benjámin Go- 
dard-Berceuse gordonka-zongora kettős, 
előadják Fleg! Ernő és Szokolay Dóra. 
-  3. Koudela Géza : „Babylonnak vizei 

mellett", előadja a dalegylet férfikara.—
4. Loósz József hegedűművész: a) Wie- 

iawski „Scherzo-Tarantella" 16. mű, 
b) Schubert: „Ave Maria", c) Hubay 
Jenő: „Csárdajelenet-Helyre Kati...." — 
Szünet. — 5. a) Anton Dvorák : „An
dante a Dumky-trióból", op. 90. b) El- 
gar: „Salut d’Amour", előadják : Flegl 
Ernő gordonka, Kudlák Pál hegedű, 
Szokolay Dóra zongora.— 6. Lányi-Ka- 
-sóh-Farkas : „Magyar egyveleg" a) Sű- 
rűsötét éjszakában... b) Csillog-ragyog 
szépen... c) Késő ősz van... d) Réten- 
réíen... e) Csivirgónak - csavargónak... 
előadja a dalegylet férfikara. — 7. Loósz 
József hegedűművész : a) Sarasata : „Zi- 
geunetweisen", b) Brahms: „Szerelmi 
keringő", c) Hubay Jenő : „Csárdajele
net", Hullámzó Balaton tetej.én.— Jegy- 
elővételi jegyzések és jegyváltás Csefo 
László dohánytőzsdéjében a városháza 
épületében, hol a tervbe vett társasva
csorára is jelentkezni lehet.

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

Bérbeadják a dobsinai jégbarlan
got. Dobsina város a dobsinai jégbar
langot az a mellett fekvő szállóval, nem
különben a városi szállót 20—30 éves 
időtartamra még ebben az évben bérbe
adja. A bérletnek egyik főfeltétele — 
értesülésünk szerint — az lesz, hogy a 
bérlő ezeket az ingatlanokat, különösen 
pedig a szállodákat alaposan renovál- 
tatja, a mai követelményeknek megfele
lően berendezi s a jégbarlangot hatást- 
kelíő világítással s mechanikus felszálló 
berendezéssel látja el.

Öngyilkosságot követett el a hulla- 
kamrában. Párját ritkotó módon vált 
meg az élettől szombaton éjszaka dr. 
Foltényi Gyula gácsi körorvos 20 éves 
László nevű fia. A súlyos természetű 
idegbajban szenvedő fiatalember, akit 
a rimaszombati országos kórház ideg- 
gyógyászati osztályán kezelték augusz
tus 29-éig bezárólag, szombaton Rima
szombatba érkezett s este a moziban 
végignézte a a „Mária nővér" c. magyar 
filmet, majd előadás után a kórház felé 
vette útját, a megejtett nyomozás ada
tai szerint átmászta a kórház utcai ke
rítését, bement a rendszerint nyitva tar
tott hullaházba s ott egy szögre fel
akasztotta magát. — Tettét reggel 7 
óra tájban Benkó Emília kórházi cse
léd vette észre, aki takarítani készült a 
hullaházban. Az életunt fiatalember zse
beiben semmiféle iratot nem találtak, 
nem kétséges azonban, hogy tettét sú
lyos betegsége miatt követte el, ami 
miatt már kétizben kísérelt meg ön- 
gyilkosságot. Egy alkalommal már fel
akasztotta magát, azonban még idejé
ben levágták a kötélről, másizben pedig 
ismeretlen mérget ivott, a gyomormosás 
azonban akkor is megmentette az élet
nek. A mostani sikeres harmadik ön
gyilkossági kísérlet előtt a moziban ta
lálkozott a kórház egyik alkalmazottjá
val, aki felismerte őt s akinek a szü
netben kedélyesen nyilatkozott a szép 
magyar film részleteiről, semmivel sem 
árulta el, hogy milyen halálos komoly- 
ságu elhatározások előtt áll. A kórház
ban többen ismerték az életunt fiatal
embert s igy agnoszkálása nem ütkö
zött nehézségekbe s édesapját nyomban 
értesítették fia tragédiájáról. A mélyen 
sújtott szülők iránt általános részvét 
nyilvánul meg.

Jánoáík film hatása alatt betörést 
követett el. Popper János erdőközi 
munkás a tiszolci moziban végignézte 
a JánoSik-filmet s annak hatása alatt 
betörést követett el az egyik vasgyári 
alkalmazott lakásán, a csendőrök azon
ban másnapra kinyomozták a betörés 
tettesét és lakat alá tették a tevékeny 
mozilátogatót, aki egykedvűen vallotta 
be, hogy a betörést a film hatása alatt

követte el. A tanuk vallomása szerint 
Popper az eiőadás után elragadtatva 
nyilatkozott a filmről és azt mondta, 
hogy „bár csak fele akkora merészség 
lenne benne, mint Jánoáikban." — A 
kerületi bíróság két évi fegyházra Ítélte 
el Poppert, miután már előzőleg is 
egész sereg betörésért volt elitélve, 
amiket nem film-hatás alatt követett el.

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 . . . „ 16C0 „
Csikó bundákat . . . „ 2000 „
Perzsa lábbundák

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

Elsőrangú fővárosi szabászat és szücsmunka.
SCHM1DL F.

szűcs szőrmeáruháza, Hotel Tátra, Rózsa-u

Országos vásár. Az úgynevezett Irén- 
napi országos vásár folyó hó 20 án tar
tatott meg városunkban s az élénk for
galmú volt.

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

Revízió alá veszik a szappan és 
petróleum árát. A belügyminisztérium 
ellenőrző tanácsa október 7-én tartotta 
ülését. — Az ülés programján ezúttal a 
szappan-, csokoládé- és a petroleum- 
ipar kérdései szerepeltek. Szakkörökben 
valószínűnek tartják, hogy a legutóbbi 
áremeléseket a nyersanyagárak süllye
dése következtében revízió alá veszik 
és ennek megfelelően alacsonyabb ár
színvonalon állapítják meg a szappan, a 
csokoládé és petróleum forgalmi árát.

Országúti balesetet okozott egy 
kecske. Mihalisko Béla tiszolci lakos 
vasárnap délelőtt biciklin igyekezett 
Nyustyára, amikor Hacsó község köze
lében a legelésző kecskék egyike ke
rült gépje elé. A biciklista igyekezett 
kikerülni az ugráló állatot s ezen igye
kezetében nem vette észre a szembe
robogó autót, amelyet Mahn jolsvai

őrnagy vezetett. A személyautó a for
dulóban már hiába fékezett, a karam
bolt elhárítania nem sikerült s a gép a 
biciklistát elütötte. A kerékpár összetört 
s az autó is megrongálódott, a bicik
lista azonban szerencsére csak jelen
téktelenebb zuzódásokat szenvedett s 
az autóstisztnek sem történt komolyabb 
baja.

Az illetékfizetési meghagyások és 
végzések. A pénzügyminisztérium 13852 
—37. szám alatt hozott határozatában 
megállapítja, hogy a pénzügyi hivatalok 
az illetékügyekben beadott jogorvosla
tokra hozott végzéseikben kötelesek ki
merítően feltüntetni a legfelső közigaz
gatási bíróság ama döntését, amely meg
erősíti a pénzügyi hatóság azon állás
pontját amelyre a végzést alapítja. Ha
sonlóképpen citálni kell a döntést a fi
zetési meghagyásokban és más végzé
sekben is ama esetekben, amikor való
színűnek látszik, hogy a fél az illeték
ügyi törvényes előírások és a judikatura 
nem ismerete folytán jogorvoslattal fog 
élni. A döntések citálásától akkor lehet 
eltekinteni, ha nem jogi kérdésről van 
szó, tehát amikor a jogorvoslat csupán 
az ügy komplikált tényállása miatt vár
ható. A pénzügyminisztérium meghagyta 
a pénzügyi hatóságoknak, hogy a vég
zéseket és a fizetési meghagyásokat ért
hető módon töltsék ki, hogy a fél előtt 
világos legyen, hogy miről van sző.

Cigányok háborúja Vigtelkén. La
katos Ernő 41 éves vigtelkei napszámos 
cigányt múlt szombaton este munkából 
hazajövet feltartóztatta útjában egy Vav- 
rekné nevű berzétei cigányasszony és 
izgatott szóváltás után pofonütötte. Az 
inzultált cigány bottal igyekezeti véde
kezni, mire az asszony segítségért kia
bált s rövidesen egész sereg cigány vet
te körül Lakatost, akit dorongokkal és 
ólmosvégü botokkal úgy helybenhagytak, 
hogy életveszélyes állapotban szállították, 
be a rozsnyói kórházba. A verekedésben 
legfőképpen kitűnt Polák János, Kristóf 
János és Lazok András cigányokat a 
csendőrök letartóztatták és átadták a já
rásbíróságnak. A súlyosan elvert cigány 
életbenmaradásához alig van remény.
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Filmszínház. Folyó hó 23. és 24-én 
az amerikai filmalkotás kimagasló műve 
„Az édes anyaföld" cimü világhírű film 
kerül bemutatásra. A történet etikai lé
nyege a magába zárkózott kinai paraszt
ság s az éhség őrültségének borzalmas 
képei, melyek a fejnélküli forradalom
ból kinőnek, a sáskák iszonyatos roha
ma az érő gabona ellen, mind-mind 
megkapóan domborodnak ki a filmben, 
melynek főszereplői Luise Rainer és 
Paul Muni felejthetetlen alakításokkal 
örökítik meg hírnevüket.

Folyó hó 27-én „Az idény szenzáció
ja" cimü angol film kerül színre. A 
londoni színházi élet ünnepelt művész
nője, Harrieta, hosszú évek után vissza
tér, de nem a színpadra, hanem hogy 
férjhez menjen Staines márkihoz, de 
felbukkan a múltból Treadwell, ki zsa
rolási manővernek használja fel Harrié- 
ta eljegyzését. Ez azonban nem ijed 
meg a botránytól s megtalálja a módját 
a boldogulásnak.

Folyó hó 28-án „Maryáa" cimü nagy 
díjjal kitüntetett hazai gyártású film 
kerül iepergésre. Ez a film a cseh iro
dalom legnépszerűbb alkotása, a Mrstik- 
testvérek erős drámaisággal megirt re
génye nyomán készült. A film Morva
ország és Szlovenszkó határán játszó
dik le.

Elgázolta a szekér. Verkin János fe
ledi gazdálkodó kocsija múlt csütörtö
kön éjszaka a feledi kisállomás előtti 
fordulóban elütötte Bencze Pál 71 éves 
nyugalmazott vasutast, aki a kocsi ke
rekei alá került és súlyos lábtörést szen
vedett. Az elgázolt idős férfit azonnal 
beszállították a rimaszombati közkór
házba s a balesetet okozó kocsi tulaj
donosa ellen súlyos testi sértés cimén 
megindították az eljárást.

Nem sikerült alibi. Deák András fe- 
ketelehotai vadorzó gyilkosainak kézre- 
keritése ügyében folyó nyomozás során, 
mint jelentettük, a csendőrség letartóz
tatta Deák cimboráját, Garan János fe- 
ketelebotai vadorzót, aki a halálos sze
rencsétlenség idején állítólag együttesen 
volt vadlesen vele. Garan tanukkal iga
zolta, hogy a jelzett időben Feketeleho- 
tán volt egy mulatságon és tagadta, 
hogy Deákkal vadászott volna. Az alibi 
igazolás alapján a nagyrőczei járásbíró
ság vizsgálóbirája szabadlábra helyezte 
Garant, a napokban azonban a csendő
rök újabb terhelő adatok alapján újból 
őrizetbevették és beszállították a nagy
rőczei járásbíróság fogházába.

Elítélték a szélhámos zománcgyá
rost. Az elmúlt évben Zemanek Antal 
brünni ügynök zománcárugyár tulajdo
nosi minőségben látogatta sorba a gö- 
möri edénykereskedőket, majd utazóként 
alkalmazta gyára részére Kollár József 
ügynököt, akivel kettesben egész sereg 
rendelést gyűjtöttek a gömörmegyei ke
reskedőknél. Addig minden rendben volt, 
amig csak az áru szállítására sor nem 
került, mert akkor a megrendelők meg
lepetéssel látták, hogy a gyáros és uta
zója egyszerűen becsapta őket, amennyi
ben elsőosztályu áru helyett selejtes 
portékát küldött nekik utánvét mellett, 
és pedig dupla mennyiségben. A felje
lentés megtételekor az is kiderült, hogy 
a gyáros urnák a holdban van a gyár
telepe és még a saját utazóját is be
csapta. Csalásért hat hónapi börtönre 
Ítélték. Kollár Józsefet azonban a vád 
és következményei alól felmentette, 
mert beigazolást nyert, hogy ő is áldo
zata a csaló álgyárosnak.

Kútba fulladt gyermek. Forgácsfala 
szomszédságában fekvő Drábszkó köz
séghez tartozó Szkálnik telep tizenegy 
földmives családját egyetlen egy kút 
látja el vízzel, amely oly életveszélyes 
állapotban van, hogy a rimaszombati 
járásfőnökség már két évvel ezelőtt 6000 
koronát engedélyezett a telepeseknek a 
kút rendbehozására, a közbiztonsági 
szempontból is sürgős természetű kut- 
épités azonban ennek dacára sem tör
tént meg mindezideig. A múlt napokban 
Kunstár Pál két és féléves kisfiacskája 
játszadozás közben belezuhant a kútba 
s bár azonnal kihúzták, megmenteni már 
nem tudták. Az ügyészség intézkedésére 
eljárás indult a gondatlan szülők ellen, 
egyben azonban a telep két elöljárója 
Hovanecz János és Szvincsák Márton 
ellen is.

Házilag prolongálta moziengedé
lyét. Morhács János ujantavölgyi gépla
katos évekkel ezelőtt vándor-mozi kon
cessziót kapott az országos hivataltól, 
amelynek érvényessége 1930. április el
sejével lejárt. Az engedély meghosszab
bítása iránt nem járt el kellő időben a 
falukat látogató mozis, hanem az enge
délyiratból egyszerűen ollóval lenyirt 
egy sort, amelyik a kellemetlen dátumot 
tartalmazta s igy újból összeragasztotta 
a most már lejárat nélküli okmányt és 
vígan dolgozott mozijával kerek ötéven 
keresztül, mig végül egy nyustyai mo- 
zieiőadás alkalmával az ellenőrző csen
dőröknek feltűnt a furcsa irat s a meg
indult eljárás során kiderült a turpisság. 
A moziengedélyt házilag prolongáló mo
zitulajdonos ellen közokirathamisitás ci
mén eljárás indult.

Elásta magzatát. Krokova község 
temetőjének egyik sírján szeptember 
végén friss hantolást vettek észre a fa
lusiak s a gyanús sirhantot fölásva, egy 
4—5 hónapos magzat hullájára akad
tak. — A csendőrség rövidesen kinyo
mozta, hogy a parányi hullát Gyurmán 
Margit krokovai cselédleány ásta el, azt 
állítva, hogy röviddel előtte esés követ
keztében holtan szülte meg gyermekét. 
Az eljárás megindult.

Bicskázó cigány. Karai Lajos 38 
éves nagyszlabosi cigány szeptember hó 
közepén a szlabosi Rajner-féle korcs
mában mulatozott és jókedvében egy 
életbiztosítási szerződést irt alá az ott 
kártyázó Szépy Sándor biztosítási ügy
nöknek, nyomban ki is fizette neki az 
első havi 30 korona részletet. A mula
tozás közben felemésztette Karai zseb
pénzét s italos állapotban visszaköve
telte Szépytől a 30 koronát, amiből éles 
vita és szóváltás keletkezett, úgy hogy 
a vitatkozókat a korcsmáros eltávolí
totta Üzletéből. A kártyázok egyike Sán
dor János békitőleg avatkozott a vitába 
s annak hevében arcon ütötte Karait, 
aki dühében bicskát rántott. Sándor fu
tásnak eredt, szerencsétlenségére azon
ban megbotlott és elvágódott a földön, 
mire Karai háromszor beledöfte kését a 
védekezésre képtelen emberbe. Két szú
rás a hátán és egy combján érte a sze
rencsétlen embert s az egyik késszúrás 
a tüdőt is megsebezte. Súlyos állapot
ban szállították a rozsnyói kórházba.

Férjhezmenés érdekében korrigálta 
keresztlevelét. Jambrichné- Kroncsek 
Ludmilla forgácsfalai asszony közokirat- 
hamisítással vádolva került a napokban 
a rimaszombati kerületi bíróság büntető 
tanácsa elé, mert születési anyakönyvi 
kivonatában sajátkezüleg fiatalította meg 
magát egy esztendővel. A vádlott azzal 
védekezett, hogy a kegyes csalást férj- 
hezmenése érdekében követte el, mert 
egy évvel idősebb az uránál és félt, 
hogy emiatt a korkülönbség miatt a 
házasság nem fog létrejönni. A bíróság 
két havi elzárásra Ítélte a fiatal me
nyecskét, az enyhítő körülményekre
való tekintettel azonban kétévi próba
időre az Ítélet végrehajtását felfüggesz
tette.

Sorozatos betörések Gömörben. Az
napokban éjjel ismeretlen tettesek be
törtek Sibalo Emília répási vendéglős
üzlethelyiségébe, a házbeliek azonban 
észrevették a betörők motoszkálását, 
mire azok eredmény nélkül elszeleltek, 
rövid idő múlva azonban valószínűleg 
ugyanazon betörőtársaság tagjai látoga
tást tettek a szomszéd Szásza község
ben Schwarz Józsefnél, akinek kamráját 
törték fel és onnan egy motorbiciklit 
loptak el. A tettesek egészen a falu
végéig hurcolták magukkal a gépet s 
ott igyekeztek működésbe hozni, ami 
azonban nem sikerült nekik s a motort 
behajitották az árokba és otthagyták. 
Még ugyanazon éjszaka Weinberger Li- 
pót kövii vendéglősnél is jártak a be- 
töiők, ahol két félreeső szobában mint
egy 1000 korona értékű ruhaneműt 
szedtek össze s azzal nyomtalanul tá
voztak. — A betörőknek nyomában van 
a csendőrség.

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

Törekvés—Tamásfalvai MSC 4:1 
(1:0). — Biró : Diamant.

Törekvés : Gajarsky — Gyürék, Lőkös 
— Katz, Szabó, Ríz — Cintula, Fuchs, 
Árvay, Kocsis, Sápy.

TMSC : Oláh — Molnár, Radóc II. — 
Misove, Solymossy, Radóc I. — Janko- 
vics, Humay, Ofcsárik, Kresnye, Stanga.

A Törekvés megérdemelten nyerte a 
„helyi rangadót", habár el kell ismerni, 
hogy a TMSC kénytelen volt nélkülözni 
legjobb csatárát: Molnárt, aki az elmúlt 
héten megsérült, továbbá hogy Radóc I. 
kiállítása folytán csapata a mérkőzés 
nagyobb részében tiz emberrel játszott. 
A játék elég alacsony nívón mozgott s 
a Törekvés javára mutatkozott tudásbeli 
fölény a gólarányban is kifejezésre ju
tott. A Törekvés védelme Gajarskyval 
az élén megbízható volt, ámbár Gyürék 
csak a II. félidőben elégített ki. A fe
dezetsorban feltűnt Ríz jó teljesítménye. 
A csatársor legjobbja Sápy volt, de Ko
csis és Cintula is megfeleltek. A tamás
falai csapatban a veterán Solymossy 
lelkes és jó játéka emelendő ki. Jók 
voltak a hátvédek is, de a csatársor igen 
mérsékelt teljesítménnyel rukkolt ki. 
Góllövők : Kocsis, Sápy, Árvay, Cintula, 
illetve Humay (11-esből).

Játékvezető feltűnően bizonytalan volt.
Slovan—Korponai SK 2:1. — A Slo- 

van Korponán sikerrel szerepelt és mind
két bajnoki pontot hazahozta.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Keveset használt Wessely féle bécsi

hangverseny-zongora
rendkívül jutányos áron e l a d ó .

Cím e lap kiadóhivatalában.

Értesítés!
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hegy vállalok függönyök, 
ágytakarók, dívány és díszágypárnák, 
asztal- és kocsitakarók készítését! 

Szives pártfogást kérve tisztelettel:
özv. Mackó Jánosné

Rimaszombat, Menhely-u. 15.

Jőminőségü tiszta szőlő-bor
kapható V2"1 literes zárt üvegekben

literen k én t 7 koronáért
BOZÓKY GYÖRGYNÉL

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

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

Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

Eladd modern ház
5 szob ás, m elléképület 
2 szobával és  garagé-  
val é s  m ellékhelyisé- 
A A gekkel. A A 

Értekezni lehet

Dr. Bernáth ügyvédnél.

Eladó ház.
Rimaszombatban a Szijjártó u. 76. b. c. 
házszám és 379. ö. i. szám alatti föld
szintes lakóház jutányos feltételek mel

lett eladó.
Értekezni lehet:
Rimaszombat, Széchy-u. 35. sz. alatt.

E L A D Ó  H Á Z !

I 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 

ELADÓ.
Értekezni lehet T eleszn iczkynél.

R im aszom bat határában  
b o l g á r h á z z a l  e g y ü t t  
bérbe kiadó. “ 3 Ü 5

Értekezni lehet: özv. Szvejkovszky Ist- 
vánnéval Rimaszombat Jánosi-u. 46.

Fényképészeti és
kozmetikai cikkek

a legolcsóbban

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

Pályázati hirdetmény,
A rimaszombati Polgárikör elnöksége
a választmány megbízásából pályázatot 

hirdet

házfelügyelői állásra.
Javadalom : 400 Ke havi fizetés, lakás, 
fűtés és világítás. Pályázhat minden 
csehszlovák állampolgár, aki legalább 
5000 Ke készpénz biztosítékkal rendel
kezik.

Bővebb felvilágosítást ad Remenyik 
Kálmán órás és ékszerész Rimaszombat, 
ahová a pályázatok zárt borítékban 
adandók be. Pályázati határidő 1937. 
október 31.

Rimaszombat, 1937. október hó.
A P olgárikor E lnöksége.

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

legolcsóbban  kapható

a BOKOR-drogőriőban
Elköltözés miatt

Losonci-ucca 31. sz. alatt 
3 szobás, kertes, magányos 
ház eladó.

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.

Dolgozik a L IE Ö E B N Y  F O N D
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

Meghívó
A P olgári é s  G azdasági Hitel- 
in tézet mint szö vetk ezet korlá
tolt felelősséggel, Rimavská Seé, 
felszámolás alatt

1937. november hó 7-én délután 
3 órakor az Iparoskor nagytermé
ben tartja, melyre a t. üzletrésze
seket ezennel meghívja.

Rimaszécs, 1937. október 19.
A F elszám oló  B izottság.

T á rg y so ro za t:
1. Az 1935. és 1936. évi zárszá

madások előterjesztése, a Mérleg- 
és Veszteség- és Nyereség-számlák 
bemutatása, ezek jóváhagyása és a 
felmentvények megadása.

2. Esetleges indítványok.
Megjegyzés. A Mérleg-, Veszteség- és

Nyereség-számlák az Iparoskör helyisé
gében a közgyűlést megelőzőleg 8 nap
pal közszemlére kitétetnek és azokat 
bárki megtekintheti. Amennyiben a köz
gyűlés határozatképtelen volna, úgy 8 
nap múlva uj közgyűlés tartatik, mely 
a megjelent üzletrészesek számára való 
tekintet nélkül határozatképes lesz.

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


