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divatos

kézimunkák
nagy választékban

Kercsiknél.
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

A rim aszom bati járási m agyar közm űvelődési választm ány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK-TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : 

M Á R K U S  L Á S Z L Ó

E L Ő F I Z E T É S I  DI J AK:  Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

„N o m ore w a r !“
I r t a :  M Á R KU S  LÁSZLÓ.

Nehogy valami cigánymondásnak 
gondolja valaki e címet. Nem az. 
Angolnyelven Írott mondat ez s 
magyarul ezt jelenti: „Soha többé
háborút! “

Mintegy tizenöt évvel indult meg 
az angol „no more war“ mozga
lom, a pacifizmus jegyében.

Lélekzetünket visszafojtva, bá
mészkodó arccal, kidülledt szemek
kel olvastuk akkoron a hirt, mely 
nekünk, a borzalmas világégés 
üszkös romjai között tengődőknek 
az örökbéke eszméjének újbóli 
megpenditését jelentette. A szörnyű 
világkatasztrófa aktiv szereplőinek, 
az emberi szenvedések kálváriájá
nak legnehezebb stációit megjárt 
Ma emberének a szívverése is meg
állt tizenöt évvel ezelőtt egy pilla 
natra, a hir hallatára az örömtől, 
hogy azután annál gyorsabban, 
erősebben tiktakkolhasson a nagy 
kételkedésben, mely lelkünket, any- 
nyi sok csalódást átélt egész va
lónkat eltöltötte.

Sajnos, ma sem tudunk hinni a 
jóban, az azóta lefolyt esztendők 
nyújtotta tapasztalatok után a ten
gernyi megpróbáltatások, szenve
dések és fájdalmak özönvizén nem 
iáíjuk ott ringani a noébárkát, 
melyből a v i g a s z t ,  - megnyug
vást,-békét hozó galamb kiröp- 
penését várhatnék. Nem pedig kü
lönösen most, mikor a világháború 
szörnyűségei és a „no more war“ 
mozgalom vezetőinek jóakarata 
szándéka és cselekedetei ellenére 
valójában mivel sem távolodtunk 
el a háború lehetőségétől, sőt nyu
gaton épp úgy, mint keleten, de 
amott délen is újabb háborúk 
folynak.

Huszonhárom éve, hogy kipat
tant az évtizedeken át hamu alatt 
lappangó parázsból a szikra s 
lángba bontotta a világot, csak
nem negyedszázada, hogy az euró
pai koncert harsonáin megszólalt 
a harci riadó.

Négy évig folyt a harc, a népek 
csatájában négy évig vérzett a 
szenvedések árjában amúgy is 
agyoncsigázott emberiség.

Azóta, csaknem húsz év óta 
dobhártyát repesztő hangon ordít
ják fülünkbe a b é k é t .  Kötetekre,

sőt könyvtárra menő szerződése
ket, tudományos munkákat írtak 
róla s ime: b é k e  mé g  s i n c s .

A „no more war“ mozgalom 
nem járt eredménnyel, amint hogy 
eddig semmi pacifista mozgalom
nak nem volt meg a várt eredmé
nye. A hágai meg a jóistentudja 
milyen békekonferenciákon elhang
zott igék üres szólamoknak bizo
nyultak és minden jóraigyekvő tö
rekvés megtörött az imperializmus, 
a militárizmus önös érdekeket vér
tező páncélján s az emberek sze- 
retetlenségén.

S z e r e t e t :  a b é ke .  A béke, 
az igaz béke pedig mindaddig utó
pikus álom csak, mig az emberi
ség nem találja meg a kölcsönös 
megértés Tedeumtól zengő szent 
kápolnájához vezető mesgyét s az 
emberek szivét a gyűlölködés, le- 
igázási vágyak és tébolyos hatal
mi törekvéseket szító önzés helyett 
nem a megelégedettség boldogsá
gát teremtő, az általános emberi 
jólét áldását fakasztó ö r ö k  s z e 
r e t e t  tölti be.

Minden pacifista mozgalomnak 
egyedül csak az igazi béke jegyé
ben folytatott, kitartó, hosszas, 
purgatóriumi munka után lehet 
eredménye, az emberi léleknek az 
örök szeretetre fogékonnyá tételé
vel, kifinomodásával, az általános 
lelki jóság szelíd békességével le
het csak megteremteni a világ za
vartalan, annyira kívánatos, tiszta 
békességét.

A „no mo r e  w a r “ mozgalom 
minden kétséget kizárólag, tények
kel bizonyítottan is, csődöt mon
dott és a s o h a  t ö b b é  h á b o r ú t  
jelentő angol szavakat — a csak
nem két évtizedes békevárásban, 
annyi csalatkozás után, nagyon ta
lálóan s nem minden irónia nélkül 
— inkább olvashatjuk és értelmez
hetjük igy : No, more ,  v á r j !

Nobel díjas magyar orvos. Büszke
séggel telt kebellel, örömös magyar 
szivvel közöljük, hogy az ezévi orvosi 
Nobel dijat, a tudományos munkásságért 
járó legnagyobb világdijat, — amint er
ről lapzárta után értesülünk — Szent- 
Syörgyi Albert dr., a szegedi egyetem 
tudós professzora kapta, a vitamin-kuta
tás terén kifejtett érdemeiért.

A tőkejövedelem
adózásának reformja.

Az 1938. évi állami költségvetés ösz- 
szeáilitásánál kitűnt, hogy a nagysza
bású inveszticiós program végrehajtá
sához az államjövedelmek fokozására 
van szükség. A vagyondézsma tervét 
elejtették és a pénzügyi körök tiltakoz
nak újabb adóemelés vagy újabb adó 
bevezetése ellen.

Minthogy a költségvetés kiadásainak 
fedezetére mégis szükség van, az ille
tékes körök a jövedelemadó reformjá
val foglalkoznak. Ez a reform tulajdon
képen csak a tökékből eredő jövedel
met érinti.

Az eddigi helyzet az volt, hogy a tő
kéből és értékpapírokból származó jö
vedelmet az évi adóvallomásoknál az 
úgynevezett E. lapon kellett bejelenteni. 
Itt kellett feltüntetni a kamatjövedelmet, 
az értékpapírok osztalékait, spekulációs 
üzletekből származó rendkívüli jövedel
met. A statisztika azt igazolja, hogy az 
adófizetők ezen jövedelmi formánál 1930- 
ban péld. 1.8 milliardot, 1933 bán 908 
milliót jelentettek be. Ezzel szemben 
megállapítható, hogy a tőkékből szár
mazó tényleges jövedelem 1936-ban 
meghaladta a 4 milliárd koronát.

A pénzügyi körök reformtervezete 
ezen úgy kiván segíteni, hogy a tőke
jövedelmek közvetlenül a forrásnál, te
hát pl. a betét kamat után a jövedelmi 
adót közvetlenül a bankoknál és pénz
intézeteknél azok utján vonná le, hason
lóképpen az értékpapírok szelvénybe
váltásánál a kifizetésre kerülő összegnél.

Ezen reformtervnek megvannak a 
maga előnyei. Elsősorban az állam biz
tosítja az összes ilyen természetű jöve
delmek megadóztatását, az adóbeszedés 
végtelenül egyszerű, mert azt a bankok 
fizetnék be közvetlenül az adófizető he
lyett. A bevételi többlet elérné az 500 
milliót, hogyha a kamatjövedelem 10°/«~ 
át vonnák le. Az értékpapíroknál pedig 
15%-ot. Természetesen ezen uj rend
szernek hátrányai vannak, főként az, 
hogy az adó nem lenne progresszív, 
hanem mindenkit, a kisbetéteseket épp 
úgy érintené mint a nagytőkéseket 
és igen nehéz volna az ellenőrzés az 
értékpapíroknál.

A gazdasági élet szakértői sokat re
mélnek az uj rendszer bevezetésétől, 
mert felszabadulna a legtöbb tőkés azon 
nyomás alól, amelyet érezni vél az eset
ben a pénzügyi hatóság részéről, ha 
minden tőkejövedelmét bevallja. A gaz
dasági életben a vállalkozás lehetősége 
a jelenlegi vallomásos rendszert káro
san befolyásolja, az uj rendszer azonban 
biztosítja az anonymitást, miután a ban
kok nem személy szerint, hanem a be
tétek összege után fizetnék be az állam
nak az adót, név feltüntetése nélkül. Az 
eddigi részletes adóamnesztiák a ta
pasztalat szerint a komplikált feltételek 
következtében nem vezettek eredményre 
és a pénzügyi hatóságok minden na
gyobb vállalkozásnál esetről-esetre vizs

gálat tárgyává tették, honnét vette az 
adófizető a vállalkozáshoz szükséges 
tőkét.

Az adóreformot tehát az adófizetők 
nagyrésze is szívesen venné, az állami 
jövedelmeket lényegesen fokozná az uj 
fizetési módszer, azonkívül a gazdasági 
élet fellendülése szempontjából is sok 
előnyt biztosítana.

A magyar irodalmi dijak 
odaítélése.

Az ezévi magyar irodalmi dijak oda
ítélése megtörtént s a zsűrik döntésé
vel a csehszlovákiai magyar irodalmi 
dijakat arra érdemes magyar irók kapták.

Pozsony város úgynevezett Madách- 
diját (2500 Ke.) a magyar zsűri egy
hangúlag Vozdri Dezső Írónak Ítélte 
oda. A múlt évben ezt a dijat Györy 
Dezső kapta meg először.

A pozsonyi Magyar Demokrata Irókör 
kezdeményezésére és küldöttség utján 
e hónap folyamán a miniszterelnökhöz 
juttatott kérelmére elsőizben kitűzött 
ötezer koronás csehszlovákiai magyar 
irodalmi államdij ügyében az erre ki
küldött bizottság most hozta meg dön
tését s az is egyhangú volt.

Mint a lapok közléseiből ismeretes, 
az államdij elnyerésére a legtöbb kilá
tása Győry Dezsőnek volt s irodalmi 
körökben általában őt emlegették első
helyen nyertesként.

Amint ez Győrynek tudomására jutott, 
mint a Magyar Demokrata Irókör vá
lasztmányi tagja is, nyomban levelet 
intézett Vozári Dezsőhöz, a zsűri tag
jához, amelyben a többek között ezt irta :

„Bármily megtisztelőnek is érzem 
az ebben kifejezésre jutó elismerést, 
nem óhajtok a jelöltek közt ezidén 
szerepelni. Erre egyszerű okom van : 
magam is ott voltam a kezdeménye
zésnél és résztvettem abban az Írói 
küldöttségben, amely a dijat kérte s 
amelynek Hodzsa Milán dr. miniszter- 
elnök a kérés teljesítését megígérte.

A dij kérelmezésénél mindnyájun
kat, engem is, csupán a magyar kul
túra szeretete és megbecsülésének 
szolgálata vezetett, éppen ezért az 
idei dij odaítélésekor esetleges jelö
lésemet öszszeférhetetlennek érzem.

Felhatalmazlak és felkérlek, hogy 
ezt hozd az ülés elején a bizottság 
tagjainak tudomására, amiért is kö
szönetét mondva kivánom, hogy dön
tésiekkel a magyar kultúra ügyét 
szolgáljátok."
A zsűri megértőleg vette tudomásul 

Győry mindenben korrekt álláspontját, 
az Írói dicsőségtől sem befolyásolható 
erős és imponáló önfegyelmezettségre 
valló kérelmét és ennek folytán ezévi 
jelölésétől eltekintve, a csehszlovákiai 
legnagyobb magyar irodalmi államdijat 
Darkö István Írónak, a Szlovenszkói 
Magyar Kultúregylet lévai titkárának 
juttatta, aki eddigi irói munkásságával 
a dijra méltán rászolgált. A csehszlo-

ti állami elemi finiskola szülei epselete 1! 
(íRlután fél 5 órai Ü lté l műsoros

no 14-en a Foiearior Mermeben 
rendez.
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\  mert fölöslegessé lett az időt rabló, fáradságos
] \ előzetes mosás. Rádión teljesen föloldja a piszkot
! ; és azt sem tudom már, mi a dőrzsőlő-deszka, 

meg a kefe. A családom alig veszi észre, hogy 
nagymosás van -  annyira nem zökkenti ki 
a háztartást rendes, mindennapos menetéből. 
Rádión u. i. magától mos. Alig 15 perc alatt va
kítóan fehérré lesz a ruha, amellett kímélődik is.

vákiai magyarság is megnyugvással ve
heti tudomásul az államdijnak arra ér
demes magyar iróember részére való 
egyhangú odaítélését. ______

A „Gömör panaszkönyve.
Mindannyiszor, midőn Rimatamásfalá- 

ba vezet az utunk, fejcsóválva keli át
haladnunk a Rima-malomárkának hid- 
ján. Tudomásunk szerint az uj vasbeton 
hid épitését még ebben az évben meg 
kellett volna kezdeni, hiszen tudomá
sunk szerint elő is volt irányozva költ- 
ségvetésszerüleg az összeg, ennek da
cára a hid munkálatai nem indultak 
meg, holott nagyon is kívánatos volna, 
hogy a Tamásfalva felé vezető útsza
kasz rendeződjék már csak azért is, 
mert Rimaszombat város lakosságának 
egy nagy kívánsága teljesülne akkor, ha 
a Rimaszombat-Várgede közötti vicinális 
útszakasz a főtérhez hasonló kiskocka 
burkolattal láttatnék el a közel jövőben.

A Masaryk-tér burkolási munkálatai 
befejeződtek s időjárásunk meglehető
sen kedvezett a munkálatok folytatásá
nak. Kívánatos volna, hogy a jövő évi 
útépítési programba a járási hivatal 
technikai ügyosztálya a Stefanik-utcá
nak további burkolását tervbe venné, 
hogy ezáltal városunk egyik legforgal
masabb utca-szakasza portalanitva len
ne, igy az ott élő lakosság kevesebbet 
szenvedne a portól. — Szintén nagyon 
kívánatos volna a Tompatértől a járás
hivatal előtti térnek s a Vasut-utcának 
kiburkolása is, hogy legalább főutcáink 
burkolási ügye megoldatnék.

A lapok tudósításai szerint városunk
ban és környékén virágzik a tífusz, sőt 
a rimaszombati állami kórházban több 
mint félszáz a hasihagymázos betegek 
száma, akik — orvosi vélemény szerint 
— gyümölcs és illetve fertőzött vidék
ről származó forralatlan tej élvezete 
utján szerezték a bajt. Kérdés: miért 
nem történik szigorú egészségügyi ellen
őrzés a gyümölcs- és tejpiacon ?

Vasárnap a prágai lapokat a közön
ség csak este s/*6—V*7-ig 1 erjedő idő
ben kaphatja meg a rimaszombati pos
tán azért, mert a 12 óra 07 perces déli 
vonattal ide érkezhető postaanyag állí
tólag Füleken marad vasárnaponként és 
csak a délutáni postaanyaggal együtte
sen hozzák be a helybeli postahivatalba,

minek következtében éppen vasárnap dél
után, mikor legjobban érne rá, nem olvas
hatja a prágai lapokat a közönség azon 
része, amely posta utján kapja hírlapjait, 
legfeljebb csak a/l& órakor, ha ugyan elfá
rad érte a postára. Valamikor a hirlap- 
anyagot nemhogy késve adták ki az 
érte jelentkezőnek, de külön vasárnapi 
kézbesítők utján azonnal ki is kézbesí
tették. Ha már ennyit nem is, de annyit 
elvárhatunk, hogy vasárnap is a déli órák
ban kapjuk ki prágai újságjainkat a postán 
mint hétköznapon történik ez. Még eset
leges személyzetszaporitás utján is. A 
kenyéradásban és a közönség igényei
nek kielégítésében nem szabad takaré
koskodni, — még a postának sem.

Oroszország, mint kancsukás rendőr
állam nem valami nagy idegenforgalom
nak örvendett régente sem s az ottani 
útlevél és vámvizsgálatokról rémes tör
téneteket regéltek.

Nálunk az utóbbi időben nagymérvű 
propaganda kifejtésére hívták fel hiva
talosan is a figyelmet az idegenforga
lom emelése érdekében, sőt a városok 
és községek eziránt felettes hatóságaik
tól határozott utasítást is nyertek. He
lyes 1 De — kérdjük, szeretettel — tör
tént-e intézkedés, hogy a határok men
tén levő útlevél- és vámvizsgáló állo
másoknál alkalmazott tisztviselők és

altisztek a legmesszebbmenő udvarias
sággal és előzékenységgel bánjanak az 
utazó közönséggel, ne pedig azzal a 
durvasággal, figyelmetlenséggel és mo- 
lesztálással, amely elriasztja az utazó 
közönséget s ami miatt annyi panaszt 
hallani?! _

A mozikban a fénysugárnak a gép
házból történő kilövelése s ezzel egy
idejűleg a képnek a krétalapon való 
megjelenése után, a vészkijáratot jelző 
vöröslámpákon kívül nincs semmi fény
nek helye többé. A lesötétités után, te
hát késve érkezőket az ajtónállónak tes
sék kézi villanylámpával helyére vezet
ni, de semmiesetre sem szabad az er
kélyalatti lámpák felgyujtásával a néző- 
publikumot zavarni, látását és a képha
tást rontani. — Ez a rend mindenütt, 
legyen ez nálunk is há t!

A piactéren átvonuló műutnak a „Tát
ra" szállótól a Tamásfalvai útig terjedő 
szakaszát kikövezték. Azt véltük, ezzel 
ez az útszakasz portalanitva lett. Té
vedtünk, mert egy-egy rohanó autó ha
talmas porfelhőt ver föl most is, éppen 
úgy, mint azelőtt, mert a parádés koc
kaköves utat sem itt, sem többi részén 
rendszeresen és állandóan nem tartják 
tisztán, nem söprik s a felgyülemlett 
por és piszok autórohanáskor mit te 
hetne mást: felhőbe verődik.

A főtéren, a Brünner-üzlet előtt volt 
benzinkutnak a sétaút melletti részre 
való helyezését a város oly feltétellel 
engedte meg, hogy a benzinkút meg
felelő, díszesebb keretet nyer. Tessék 
csak megnézni, hogyan disztelenkedik 
uj helyén az az ócskavasszámba menő 
rozsdás alkotmány !!!

A Ferenczy-uccai lakosok igénybe 
vesszük a „Gömör" panaszkönyvét, mert 
az ezen utcában rosszul elkészitett ko
csiút szétmállása folytán a legkisebb és 
leglassubb jármű közlekedése esetén is 
tűrhetetlen a por, annál is inkább, mert 
ezt az uccát ritkán öntözik és söprik.

Halottak estéjén
az örökpihenésre tértek néma, ridegen csen
des sir! birodalmába a tülekedő élet eleven
sége hatol be s ha nem is zajossá, de moz
galmassá válik a holtak keskeny, tekervé- 
nyes utakkal hálózott, szomorú országa: a 
temető ünnepel.

És a temető ünnepén virágdíszben pom
pázó sírokhoz visz a kegyelet. A szivekben 
az emlékezés fáklyája lángol. Szomorúság 
üli meg a lelkeket. Halk sóhajtások, fuldok
ló zokogások törnek föl a keblekből.

A gyertyafényes, virágpaplanos apró sír
dombok csendes ünnepén megelevenedik a 
temetők világa az egész földön. A halottak 
országában, az enyészet birodalmában za
rándok csapatok tömege hullámzik: az élők 
serege mélységes kegyelettel rója le adóját.

Lelkünk az emlékezet szárnyán visszajár 
a múltba s az elmúlás siri ágyában pihenő 
kedveseink örök szendergése fölött könnyez
ve vlrraszt. A robotos élet gondterhe alatt 
könnyebben tör föl keblünkből a zokszó, 
erősebben kulcsolódnak imára a kezek s áj- 
tatosabb a fohász, mely az elköltözöttek lel
ki üdvéért száll a mindenség Alkotójához.

A temető igazsága fénylik a korhadó fej
fákról, csillogó obeliszkekről, a sirók köny- 
nyében, a sóhajok lágy zenéjében, a virág
díszben, gyertyafényben a temető költészete 
beszél, az örök enyészet féreg-zsoldosainak 
pusztításában a temető egyenlősége hoz 
megnyugvást a földi életben szenvedőknek s 
a tövlskoszorus Keresztrefeszltettben bízók 
térdenvezeklő seregének szivébe a diadal
mas feltámadás Ígéretét önti, annak viga
szát, reményét növeli a isteni Szeretet. . .

December 4-én, szombaton G Y Ó N I  GÉZA-est, halálának 20-ik évfordulója 
____________________ alkalmából, az Iparoskor rendezésében.___________________

A temetőben.
Nincs senkid eltemetve?
Szived nem hányatott?...

E kert ösvényit akkor 
Nyugodtan járhatod.

Bevallom, én eleddig 
Csak néha jártam ott 

S ha láttam, elkerültem 
Sírást, búbánatot.

Most, hogy mindig emelt főm 
Porig leroskadott 

S epeszt, öl, űz a szív, gond 
S magához int egy sírdomb,— 

Naponta járok ott. —yp—

Már meglehetősen nagy út van mö
göttünk. Megtekintettük Berlint, Pots- 
dammal együtt és Hamburgot. Most 
még német földön száguld velünk a vo
nat. A sinek jajgatnak alattunk a nagy 
sebességtől. Nemsokára nagy csattogás 
jelzi, hogy pályaudvarra érkeztünk. Ki
nézünk az ablakon és a feliratokból 
állapítjuk meg, hogy Achenben vagyunk.

Achen. Már maga a név is felidézi 
bennünk a régi, most már kedves, tör
ténelmi órák emlékét. Mert Achen so
kat szerepelt a történelemben. Achen
ben békét is kötöttek. — Azt hiszem a 
hétéves háborút zárták le vele (de ezt 
már nem állítom határozottan). Itt átkeli 
szállnunk. Sajnos, nincs annyi időnk, 
hogy a várost megtekinthessük, csak az 
állomásépülettől tekintünk végig egy 
utcáján. — Vonatunk nemsokára indul 
Liegé felé. Addig azonban megreggeliz
hetünk. Már meg is rendeltük, sőt már

hozzák is a tipikus német kávét, amibe 
az ember gyüszünyi tejet önt és egy 
kockacukor harmadának megfelelő, de 
azért mégis 3 kis kockából álló, cukor
mennyiséget tehetünk. A kávé nem lesz 
ugyan tőle édes, de keserűbb sem. 
Most, hogy elhagyjuk Németország te
rületét, visszagondolunk arra, hogy miért 
is nem tesznek a németek a kávéba 
megfelelő mennyiségű tejet és cukrot. 
A tejük pedig olcsó és cukorjuk is van 
bizonyára. Talán tradícióból ragaszkod
nak a keserűséghez. Már Berlinben az 
Unter dér Linden, egy kávéházban be
lekóstoltunk a németek eme keserűsé
gébe és azóta nem tudunk tőle szaba
dulni. De most egyelőre búcsút mon
dunk neki, mert amint értesülök, az 
utitársam Franciaországban szép fehér 
kávéval és bőséges cukoradaggal ke
csegtet.

A vonat indulása előtt vámvizsgála
ton esünk át. Most távozunk innen, 
azért a vámvizsgálat csak formalitás. A 
határon túljutva, a belgák sem nagyon 
erőltetik magukat a vizsgálattal, az út
levelünkbe pecsétet is csak nagy kö
nyörgésünkre adnak, mert, — állítólag, 
— sok a dolguk.

Liégeben kiszállunk, mert sekkeket 
kell beváltanunk. Autón rohanunk a 
bankba, mert nincs sok időnk. Hatal
mas ez a bank. Nagy kupolacsarnoká
ban tompán kattognak az iró- és szá
mológépek billentyűi. A falon több he
lyen látható a feszület. Ez nagyon meg
lepő. Bank és feszület. Nálunk ez para
doxon. De itt figyelmeztet arra, ha nem 
tudnánk, hogy a belga vallásos keresz
tény nép.

Még idejében elérjük a párisi exprest, 
az is késik. Fáradtan dőlünk végig a 
kényelmes bőrülésen. Az expres elindul

és vágtat a sürűnlakott belga ipartele
peken keresztül. — A francia határon 
újabb vámvizsgálat következik és már 
rohanunk is megállás nélkül Párisig.

Vonatunk csattogva robog keresztül 
a legnagyobb pályaudvarokon is, mely 
szinte kihaltnak látszik. Sehol egy em
ber, aki vonatunkat üdvözölné; amint 
ez nálunk szokás, sehol egy váltóőr; a 
vonatunkon sincs kalauz, a jegyeinket 
még idáig nem kérte senki. Az az ér
zésünk, hogy a mozdonyt csak úgy el
indították Yenmontban és azóta vágtat 
veiünk őrületes sebességgel, önkéntele
nül is eszünkbe jutnak a franciaországi 
gyakori vonatszerencsétlenségek.

Végre fékez a vonatunk és az ablak
ban megjelenik a Sacré Coeur impozáns 
látképe, amely fehérségével a füstös 
Páris fölött gyönyörűen hat. A Garre 
du Nordon füst, zaj és tolongás fogad. 
A földalatti, vagy ahogy itt mondják : 
„metró", helyiségeiben nyirkos levegő 
és jellegzetes kellemetlen szag fogad. 
Az első benyomások Párisban nem a 
legkellemesebbek. Berlin után Páris... 
kissé nagy az ellentét rend és tisztaság 
szempontjából.

Másnap, ahogy a városban szétnéz
tünk, ebbeli meggyőződésünk még erő
sebb lett. Vannak azonban Párisnak 
bőven szép épületei, amelyek maguk
ban elegendők ahoz, hogy az idegene
ket ide vonzák. Az Eifeltorony, Arch de 
Triomf, az Étoilon, a Madelein, Louvre, 
Nőtre Dame -stb. stb.

Jelenleg a kiállítást jöttünk megte
kinteni, az most Párisnak a fő vonzó
ereje.

A kiállítás az Eifeltorony körül fek
szik, jókora területen. Az Eifeltoronnyal 
szemben levő Trocaderot most lebontot
ták és helyére szép modern épületet

építettek, ameii az Eifeltoronnyal és a 
Szajna hidjával együtt képezi a kiállítás 
szimmetria tengelyét. A hid és a Troca- 
dero közötti részt vízmedence tölti ki, 
amelybe száz szökőkút ontja vizét, gyö
nyörű látványt képezve. Mindjárt a Szaj- 
nahid jobb- és baloldalán egymással 
farkasszemetnézve áll a két hatalmas el
lenfél pavillonja. Az egyiken a német 
sas büszkélkedik, a másikat pedig a 
munkás férfi és nő szobra ékesíti, akik
nek kalapács és sarló van a kezükben. 
Ezt a két pavillont nézik meg legtöbben.

A német pavillon őszintén és fenhéjá- 
zásnélkül nyújt képet a mai Németor
szág gazdasági, ipari és kulturális vi
szonyairól, valamint az aprólékosságáról 
ismert német művészetről és bemutatja 
a hatalmas német technikát, amely min
denkit bámulatba kell, hogy ejtsen. — Az 
orosz pavillon egyetlenegy nagy fotomon- 
tázs, amely hatalmas gyárakról, kultúráról 
és jóllétről regél. Általában az az ember 
benyomása, összehasonlítva ezt a német 
pavillonnal, mintha az orosz technika 
és gazdaság, minden szempontból fejlet
tebb lenne még a németnél is. Szóval, 
mintha Oroszország lenne a földi para
dicsom. A műveletlen proletárt és a fa
natikus lelkesedőket, akik már Orosz
ország puszta nevétől is tűzbe jönnek, 
ellehet szédíteni ilyesmivel.

A két nagy pavillontól kiindulva a 
szökőkutak medencéjének mindkét ol
dalán, kisebb nemzetek pavilonjainak 
hosszú sora húzódik. Ezek közül minket 
a magyar pavillon érdekel. Kivülről néz
ve is szerény, de nagyon Ízléses kis 
építmény benyomását kelti. A franciák
nak nagyon tetszik. Az egyik francia ké
pes hetilap több oldalra terjedő cikkel 
illusztrálja „az Ízléses vonalaival feltűnő, 
hagyományos magyar stílusban felépült



G ö m f i r1937. október hó 31.

R im avská S o b o ta ,

MASARYK TÉR 8
M em en to .

Látogatást tettem az édesapámnál.
Halkan lépegettem 
Lombhullató kertben,
S megállottám csendben a kicsiny lakásnál. 
Egyedül van ott benn, nincsen vele senki.
Nem is vár ő társat.
Nyugszik, mert elfáradt,
És nem kíván már mást, csak egye t: pihenni.

A'oiakán benéznék. Bekopognék nála,
De sötét van belül
S nagy csendesség terül
Arra a szomorú a b l a k t a l a n  házra.
Ajtaján benyitnék. Kezem a kilincsen 
De hol is találom ?
Hisz ezen a házon,
Hasztalan vigyázom, nincs, k i l i n c s e  sincsen. 
Nekem is lesz ilyen ablaktalan házam,
Majd ha befejeztem.
Pihenek a csendben,
A főiem boruló, hosszú éjszakában.

Uj nemzedék jár el néma hantom mellett.
Mint itél majd rólam ?
Hogy hiába voltam ?
Vagy Így szól: Megtette mindig, amit kellett?

Ne mond nekem Közöny,hogy mindegy már akkor! 
Távozz tőlem Sátán,
Ne kisérts a vártán,
isten színe előtt hogy állnék meg akkor ?!

Add Uram, hogy népem, ha utam bevégzem,
S a harcból kidőltem,
Így szóljon felőlem :
Isten embere volt, nyugodjék békében.

Konkoly-Th. István.

Október 28 át városunkban ezévben 
is a szokott módon ünnepelték meg az 
állami, járási hivatalok, hatóságok, a ka
tonaság, egyesületek és egyéb intézmé
nyek, nemkülönben az iskolák. A templo
mokban ünnepélyes istentiszteleteket tar- 
totak s a „2ívena“ szlovák nöegylet a 
többi kultur- s illetve társadalmi egye
sület bevonásával ünnepélyt rendezett a 
járási székház nagytermében.

Orvosi hir. Aí. U. Dr. Breuer Sándor, 
belgyógyász-szakorvos, a prágai Schmidt- 
klinika belgyógyászati és röntgen-osztá
lyának hosszú éveken át volt orvosa, 
rendelőjét november hó 1-én Losoncon 
Kollarova u. alatt megnyitja. — Röntgen. 
— Elektrokardiograph.— Ultra rövidhul
lámú kezelés. — Orvos-kémiai labora
tórium.

Házasság. Dr. Fóris Ferencz, kassai 
felsőbirósági főtanácsos és neje szül. 
Martinelli Ilona jelentik, hogy leányuk : 
Klárika és Ph. Mr. Nozdroviczi Pál, 
gyógyszerész (Rimaszombat) f. évi okt. 
27-én házasságot kötöttek. (M. k.é.h.)

Orvosi hir. Dr. Klein Imre, a rima- 
szombati és losonci kórházak több éven 
át alorvosa, orvosi rendelőjét Losoncon 
Kollár-utca 18. sz. alatt megnyitotta.

Kitüntetés. Az országos tűzoltó-szö
vetség Mándy Antal rimaszombati tűz
oltó főparancsnokot, h. járási parancs
nokot a tűzoltói ezüst érdemkereszttel 
tüntette ki, a tűzoltás terén kifejtett si
keres munkásságáért.

A volt bolgár király Rozsnyón. 
Ferdinánd bolgár excár, aki hosszabb 
ideje Szlovenszkón tartózkodik, a múlt 
pénteken Rozsnyóra érkezett. Megláto
gatta Bubnics Mihály r. kath. püspököt. 
Azután megtekintette a püspöki székes- 
egyházat s a dr. Kősa-Schopper kór
házat, Ferdinánd excár még aznap este 
autón visszatért murányhutai kastélyába.

Egyházmegyei hir. Dráveczky Kál
mán egyházasbásti plébánost, aki, mint 
segédlelkész annak idején Rimaszom
batban is működött, nyugalomba helyez
ték. A plébánia adminisztrálásával L5- 
rincz István káplánt bízták meg.

Ünnepi szolgálat a postán. Novem
ber 1-én a pósta, távirda és telefon szol
gálat mint ünnepnap, Pénzfelvételi osz
tálynál a szolgálat 8—11-ig, levél és 
csomag feladásnál pedig 8—12-ig, távir
da és telefonnál 8—19 óráig tart.

Kegyeletünnep. Az evang. templom
ban nov. 1-én, hétfőn este 6 órakor ke
gyeletünnep lesz, amelyen elhunyt sze
retteinkről emlékezünk meg.

A reformáció 420 éves évfordulóját 
az evang. egyház okt. 31-én vasárnap 
kettős ünneppel üli meg. Délelőtt 10 
órakor alkalmi istentisztelet lesz az Úr
vacsora kiszolgáltatásával, délután 5 óra
kor pedig emlékünnep, melynek műsora: 
1. Közének: 271. sz. 1-2. verse. — 2. 
Imádkozik Matheidesz István s. lelkész.
— 3. Felolvasást tart Rőczey Jenő „Em
lékezés" cimen. — 4. Vegyeskar: Jézus
hoz jöjj... — 5. Szavalat: tartja Klincz- 
kó Vali. — 6. Nőikar: Luther Erős vá
runk... — 7. Imádkozik: Baráth Károly 
lelkész. — 8. Közének : 270. sz. 5. vers.
— Ünnepély után egyházi célra offertó- 
rium lesz.

pavillont". Az ajtónál szent István áll 
őrt, Belépve az előcsarnokba, a falat mű
vészi freskókkal tele festve találjuk, 
amelyek Aba Novák ecsetjét dicsérik. A 
freskók történelmi személyeket és ese
ményeket ábrázolnak, ügyesen közbe 
szőt francia nyelvű felírásokkal, amelyek 
mintha pergamenre lenének Írva, kígyóz
va hajladoznak és a hajlatok a felírások 
egyes részeit takarják, de azért a hiány
zó részeket könnyen lehet pótolni. Innen 
tudja meg a művelt nyugat, hogy milyen 
hálával kellene gondolnia a kis magyar 
népre, amely hősiesen védte őt a no
mádok utolsó hullámai és a mindent 
elsöpörni akaró törökök ellen. Innen 
szerez tudomást a magyar történelem 
fontosabb mozzanatairól, a francia hatás 
alatt létre jött szabadságharcokról és 
innen szerez tudomást a francia nép, 
hogy hányszor volt már érintkezésben 
a magyar néppel.

Az előcsarnok után egy Ízléses kis 
magyar kápolna belsejében találjuk ma
gunkat. Az ablak is festve van és már 
a megvilágítás is szende félhomályt te
remt, amelyben elnémulnak a látogatók 
ajkai. Az az egyszerűség, ami itt színek
ben mutatkozik és az a freskó, amely
nek a színei annyira hozzá simulnak a 
környezethez és azok, a modern, Ízléses 
szobrok és középen a muzeális keresz
telő kút olyan gyönyörű, hogy azt csak 
látni lehet, de leírni nem. — Azután 
külkereskedelmi csarnokban találjuk 
magunkat, ahol transparensekből készült 
térképek illusztrálják a magyar külke
reskedelmet és forgalmat. Itt látható a 
nevezetes Árpád-vonat meglehetős nagy 
modelje, melynek a belső berendezése 
is tökéletes. A falmentében könyvpolc 
húzódik, amelyen csupa világnyelven 
Írott magyarmunkákat találhat a látogató.

A következő csarnok Budapest propa
gandájának van szentelve. A terem kö
zepét a pigéző magyar gyerek szobra 
disziti. A szemközti falon Budapest is
mert látképe ékeskedik, alatta a falból 
több kis szökőkút buzog és a kép alá 
ez van írva: „Budapest urbs therma- 
rum.“

Majd áthaladunk a magyar képzőmű
vészet csarnokán és a színpadi technika 
kis modelleiben gyönyörködhetünk. In
nen utunk a női divatcsarnokba visz, 
ahol szebbnél szebb és mégis magyaros 
és divatos divat alkotások ragadják meg 
a hölgyek figyelmét. Innen távozva elha
ladunk az alatt a híres festmény alatt, 
amelyet a P. M. H. képeshete is leközölt 
alkotójával együtt. Majd a magyar nép- 
művészeti cikkek elárusító helyére érke
zünk, ahol nagy a tolongás a drága árak 
ellenére is. Innen elhaladva bekukkan
tunk a magyar parasztszoba ablakán és 
elérkezünk a mezőgazdaság és állatte
nyésztés 3 nagy termébe, ahol a magyar 
búza és fontos exportcikkek vannak 
kiállítva. Azután a terraszra lépünk, ahol 
cigányzene mellett mulathatunk, ha sok 
pénz van a zsebünkben, mert az árak 
borsosak.

A kiállítás többi pavillonjai is szép 
látványt nyújtanak. Minden nép elhozza 
ide a maga jellegzetességét: Anglia a 
sporteszközeit, Hollandia a virágait, 
Svájc az óráit stb. A kiállítás területén 
az építkezés még nincs befejezve. Ez a 
franciák nagy bűne. A látogatók azért, 
ezt a pontatlanságot leszámítva, ismere
tekben gyarapodva s általában megelé
gedve távoznak.

Gömöri pedagógus.

Ref. emlékünnepély. A rimaszombati 
református egyház gyülekezeti szervei
nek közreműködésével és a múlt iránti 
hálás szeretettel rendezi meg a refor
máció emlékünnepélyt 1937. október 
31-én. — Délelőtt 10 órakor ünnepi 
istentisztelet és ujbori urvacsoraosztás. 
— Délután 6 órakor reformációi emlék- 
ünnepély a templomban a következő 
műsorral: 1. Gyülekezeti ének. 88. di
cséret 1. 2. verse. Mennyben lakó én 
Istenem. — 2. Imádkozik és Bibliát olvas: 
Bodon Aladár s. lelkész. — 3. Templo
mi ének : Révfy Gézától. Énekli a Női
kar Szűcs György orgonakiséretével. — 
4. Ünnepi beszédet mond : Varga Imre 
lelkész. — 5. A 185. dicséret 1. verse. 
Énekli a ref. férfikar Szűcs György ve
zényletével. — 6. Muraközy Gyula: Ok
tóber 31-én. Szavalja : Paál Muci. —
7. Stradella: Piéta Signore... Orgona
szóló. Előadja : Smál Baba. — 8 Bódás 
János: Útjelző tábra. Szavalja: Sze- 
leczky Sándor VIII. o. tanuló. — 9. Há
laadás a sebekért." Losonczy Lajostól. 
Énekli: Sipula Béla Szűcs György or
gonakiséretével. — 10. Gyülekezeti ének 
XC. zsoltár 1. verse: Tebenned bíztunk 
eleitől fogva. — Önkéntes adományokat 
a felépítendő „Református Szeretetott
hon" alapja javára fordítják.

A gömöri ref. egyházmegyébe tar
tozó Jánosiban október 17-én avatott 
át rendeltetésének a betonból és vasból 
készült templomkerités. Az ünnepélyt, 
mely a templom előtt, a szabad ég 
alatt kezdődött, emelte az esperes jelen
léte. Zengett, szállott a zsoltár az ösz- 
szesereglett hívek ajkáról, majd a ra
gyogó, őszi napsütésben Ablonczy Pál 
gömöri esperes, hanvai lelkész áhitatos, 
szép imádsága emelte föl a lelkeket 
Istenhez, áldást kérve kicsinyekre és 
nagyokra, s magasztalva az Urnák egye
düli dicsőségét, aki megdicsőitette ere
jét a gyülekezetben. Utána a 90 éves 
múltra tekintő, 60 tagú egyházi ének
kar énekelte el Farkas Márton helybeli 
kántortanitó vezetésével a „Dicsőit Té
ged" cimű éneket, aztán orgonazúgás 
mellett, szép rendben bevonult a gyü
lekezet a késő ősz virágaival ékesített 
templomba. A jánosi ref. gyülekezet nem 
mindenütt tapasztalható buzgósággal, 
egész szivvel-lélekkel szokott énekelni. 
Újra felzendült az ének: Prédikáltasd 
szent igédet, Felséges Isten... Samu 
István balogi lelkész felvette a szent- 
irást és hirdette Pál apostol tanítását 
az élet ama céljáról, hogy közülünk 
senki se éljen önmagának. A nagy 
figyelemmel hallgatott, építő hatású ige
hirdetés után Konkoly-Th. István hely
beli lelkész ismertette azt a mai nehéz 
időkben szép példát mutató áldozat- 
készséget, mellyel e szintén nem csak 
önmagának élő, pedig sok bajjal-gond- 
dal terhelt, ötszáz főnyi, kis gyülekezet 
igyekszik ősi örökségét védeni és gya
rapítani. Két év előtt 4000 koronát ál
dozott önkéntes adományokból a temp
lom és torony kitatarozására, most pe
dig ugyancsak önkéntes adományokból 
közel 10000 korona költséggel a temp
lomkertet kerittette körül. Az áldozat- 
készségnek e betonba és vasba öntött 
emléke hirdetni fogja a késő utódok 
előtt is a mai nemzedék egyházszere- 
tetét.

A „Rimaszombati Társaskör" meg
alakulása. A társadalmi életünkben 
mintegy két évtizede jelentős szerepet 
betöltő Kereskedelmi Testület utódja
ként, alapszabálymódositás révén, „Ri
maszombati Társaskör" néven uj társa
dalmi egylet alakult városunkban, mely 
a Járási Kereskedelmi Grémium főtéri 
helységeiben rövidesen megkezdi mű
ködését. Az uj társaskör helységeit a 
mai kor igényeinek mefelelően fogják 
átalakítani, a taggyüjtés serényen és 
szép eredménnyel folyik s Így minden 
remény meg van arra, hogy az uj ala
kulat értékes tényezője lesz városunk 
társadalmi életének. — A társaskör 
az elmúlt héten tartotta meg tiszt
újító közgyűlését, a tagok élénk ér
deklődése melleit. — Dickmann Dezső, 
az előkészítő bizottság elnöke ismertette 
az aktuális kérdéseket, majd megválasz
tották egyhangúlag a következő vezető
séget : Veres Andor dr. elnök, Löcherer 
Géza dr. és Heksch György alelnökök, 
Haas István dr. titkár, Weinberger Ti
bor dr. ügyész, Temják Pál pénztáros, 
Roth László ellenőr, Jelűnek Miklós 
háznagy. A választmány tagjai lettek: 
id. Derekas János, Dickmann Dezső,
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Kinő iPOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, október 30-31-én 
németül beszélő film Jókai Mór híres re

génye nyomán. Zene : J. Strauss:
Cigánybáró

Adolf Wohlbrück, H. Knotek, Falkenberg.

Hétfőn, november 1-én óriási kémkedési 
dráma. Bombasiker!:

Titkos szo lgá la t
Fritz Korlner, W. Gibson. Eredeti feljegy

zések nyomán.

Szerdán, november 3-án nagy amerikai 
film, mely a marokkói idegen légió életét 

tárja elénk:
M arokkó

Marlenne Dietrich, Gary Copper, Menjou.

Csütörtökön, november 4-én német társa
dalmi film :

A leány-internátus
Erika v. Thellmann, Hörbiger Attila.

Enyedi Artúr, Flamm Emánuel, Fé
nyes Elemér, Fodor József, Ganczfried 
Ernő dr., Hegedűs Ernő, Heimlich Zsig- 
mond, Klein Sámuel dr., Komlós Gyula 
dr., Kosiner Dezső dr., Keresik László, 
Nagy Jenő, Ing. Neményi Aladár, Ko
vács Sándor, Pauker Imre, Reinitz De
zső, Reinitz Vilmos dr., Schreiber József, 
Székely Imre, Veres István és Winter 
P á l ; a számvizsgáló bizottság tagjaiul 
pedig megválasztattak: Füzy Rezső,
Kozma Ármin és Szántó Emil; a kultur- 
bizottság elnökéül Havas Vilmos gimn. 
tanárt, a vigalmi bizottság elnökéül pe
dig Ganczfried Ernő dr. ügyvédet kér
ték fel. — A társaskör vezetősége ez
úton is közli, hogy uj tagok jelentkezése 
Haas István dr. titkárnál vagy Jelűnek 
Miklós háznagynál eszközölhető. Tagdíj 
havonként 3 Ke.

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

Árverési hirdetmény.
A Rimaszombati Banknál elzálogosí
tott értéktárgyak, melyek 1937. junius 
hó 30 ika előtt jártak le és folyó évi 
november hó 15-éig ki nem váltatnak 
vagy meg nem hosszabbittatnak, a Ri
maszombati Bank pénztárhelyiségében 

folyó évi december hó 2-án 
d. u. 3 órakor tartandó nyilvános ár
verésen a legtöbbet Ígérőnek eladafnak.

A Rimaszombati Magyar Dalegylet 
reprezentációs hangversenye október 
30-án, szombaton este lesz a Polgárikör 
nagytermében. A hangversenyen, mely
nek műsorát már kétizben is leközöltük, 
a muzikális lelkek teljes kielégülésre, 
igazi nemes szórakozásra lelhetnek s 
iránta nagy is az érdeklődés.

Hubay emlékünnepély. A nagy ma
gyar hegedűművész emlékére f. évi no
vember 6-án a járási székház díszter
mében megtartandó s lapunkban már 
ismertetett ünnepély iránt város- és vi- 
dékszerte óriási érdeklődés nyilvánul 
meg, ami az emlékünnepély ritka nagy 
sikerét sejteti.

Halálozás. Zsilinszky Sándor m. kir. 
őrnagy, zászlóaljparancsnok, több kato
nai kitüntetés és érdemérem tulajdonosa 
47 éves korában, szivszélhüdés követ
keztében f. hó 24-én Egerben váratlan 
hirtelenséggel elhunyt. A kiváló katona, 
szerető férj, gondos családapa hirtelen 
elhunyta városunkban is — hová rokoni 
kötelékek fűzték a megboldogultat — 
őszinte részvétet keltett. Temetése fé
nyes katonai pompával f. hó 26-án im
pozáns részvétmegnyilvánulás mellett 
ment végbe. Halálát özvegye: szül. 
Gyürky Sári, gyermekei: Sándor és 
László, testvérei s kiterjedt rokonsága 
gyászolják.

Mme Gizell az ismert psychogra- 
fologusnő, közkívánatra az itteni tar
tózkodását 1 hétel meghosszabbította, 
és fogad naponta vasut-u. 21. sz. alatt.

Gyóni-est. A rimaszombati Iparoskör 
kulturális bizottsága a Szibériában nyug
vó nagynevű magyar költő, Gyóni Géza 
emlékére december hónap 4-ikén estet 
rendez, melyről annak idején bővebb ér
tesítést adunk.
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A Polgárikör disznótoros vacsorát
rendez — tagjaink kívánságára — no
vember 20-án este 8 órakor. Az aláírási 
ívet a házfelügyelő minden taghoz kü- 
lön-külön elviszi s azonkizül egy ív 
Remenyik Kálmán háznagy városház
épületi üzletében lesz letéve. Vendége
ket is szívesen látnak a vacsorára, amely 
nemcsak pompásnak és élvezetesnek 
ígérkezik, de hangulatosnak is. A kedély
re és hangulatra pedig módfelett szük
sége van az élet kétségei és gyötrődé
sei között hánykódó mai kor emberének. 
Egy jóizü vacsora, átmuzsikált éjszaka, 
spicces mámor s a tánc gyönyöre sok 
mindent feledtet velünk: vigasztalást 
nyújt, örömet áraszt — s egy éjjelre le
győzzük kódorgó fekete bánatunkat.

A Műkedvelő Társaság, mint ezt már 
jeleztük, november hó 6, 7 és 10-én este 
hozza színre Fodor László .Érettségi" c. 
3 felvonásos szinjátékát, a szerepkönyv
szerinti sorrendben a következő szerep
lőkkel : Dr. Kulcsár István igazgató: 
Marosi Mihály. Tanárok : Dr. Máté An
na-Szabó Nyunci, Bárány Domokos - 
Remenyik Kálmán, Szalay KIotild-K. Er
dős Olga, Dr. Richtig-Ganczfried Ernő 
dr., Varjas-Füleki Sándor, Walter Emma- 
Szabó Sári, Hegedüs-Kalocsay Gyula, 
Rácz-Dropka Géza. Pedellus-Durda Já
nos, VIII. o. tanulók : Paál Muci, Gross 
Babsi, Thurzó Ildikó, Vaskó Bözsi, Pla- 
vec Rózsi. Rudnay T.-Tóth Ernő. Jegyek 
elővételben a Jellinek-bazárban kaphatók, 
9, 6, 3 Ke árban.

* Hollóné asszonyom tervez — a 
szerencse végez I Nemrég Hollóné a 
nagymosás befejezte után egy kosár fe
hérnemű előtt állva arra gondolt, milyen 
kár, hogy lánykája, Fáni, már nem hord
hatja kis köténykéit! Hiába, a tízévesek 
gyorsan nőnek... E pillanatban csenget
tek és barátnője, Máli, jött kislányával. 
Mondja Hollóné : „Kár a szép, frissen 
mosott köténykékért — talán jók len
nének a te kis Marikádnak" — és már 
próbálta is fel rá. Hirtelen csodálkozás 
ült ki a szemébe: „Mi az? Eddig min
dig abban a hiszemben voltam, hogy az 
én fehérneműm olyan, mint a patyolat s 
most — nézd csak Máli — Marikád 
köténykéje mellett az enyém egyenesen 
szürkének látszik ! Talán uj a kötény
ke?" — „Dehogy, hanem ez egy csep
pet se bántson" — vigasztalta Máli — 
„én is igy jártam, mig most három hét 
óta állandóan Radiont használok s min
den előzetes mosás, dörgölés és kefélés 
nélkül a fele idő alatt tényleg hófehérré 
lesz a ruha. Éppen azért jöttem most 
hozzád, hogy megmutatva a mi Radion- 
ban mosott holminkat, neked is ajánljam, 
használd te is. Csak természetes, hogy 
legjobb barátnőmnek kívánom első sor
ban, hogy megkönnyitse munkáját. Moss 
tehát te is Radionnal !“

Tudnivaló az ingatlan-tulajdonos 
külföldi állampolgárok részére. Az 
újságok arról adtak hirt, hogy a Cseh
szlovákiában ingatlan-tulajdonnal ren
delkező külföldi állampolgárok tartoz
nak ingatlanaikat az év végéig eladni. 
A hir érthető izgalmat keltett az érde
keltek körében és mindazok, akiknek 
állampolgársága nincsen rendben, retteg
ve gondolnak arra, hogy ingatlanaikat 
el kell adniok. Az újságok közlése nyo
mán rendezetlen állampolgárságuak és 
a külföldiek valamennyien arra gondol
nak, hogy tulajdonaikat el kell adniok. 
Tájékoztatásul közöljük, hogy nem min
denki, aki külföldi, vagy akinek az ál
lampolgársága vitás, köteles ingatlan 
vagyonát eladni, hanem csak azok, 
akiknek ingatlana a határövben van és 
akiket az országos hivatal erre külön 
felszólít. Aki felszólítást nem kapott, az 
ha kiilfölái is, nem köteles ingatlanát 
eladni.

A községi választásokat elhalasz
tották s igy a november 14-re kitüzöt- 
választások nem tartatnak meg. Egy
idejűleg elrendelték a politikai gyűlé
sek tilalmát is.

A magyar színészek Rozsnyón f. hó
19-én megkezdett szezonja sikerrel ke
csegtet. Az eddig lefolyt előadások iránt 
meglehetős érdeklődés nyilvánult meg 
semmiesetre sem olyan azonban, mint 
Rimaszombatban.

A rozsnyói főtér aszfaltozása már
munkába vétetett s a munkálatok még 
az ősszel befejeződnek. Az aszfaltjárdá
hoz négyzetméterenkint 30 koronával 
járulnak a háztulajdonosok. Nálunk ke
sébbel.

Párnázott harmadosztályú vasúti 
kocsik. Az államvasutak a közeli na
pokban üzembe helyezik azokat az uj 
másod- és harmadosztályú gyorsvonati 
személykocsikat, amelyeknek építését 
tavaly kezdték meg. Mindkét kocsiosz
tály párnázott üléseit vörös bőrrel von
ták be. Ez lesz az első eset Csehszlo
vákiában, hogy a harmadosztályon is 
párnázott ülés áll az utasok kényel
mére.

Elfogott notórius betörő. Ambrus 
Béla szalóki kereskedő üzletében múlt 
héten betörők jártak és nagyobb érték
ben ruházati cikket emeltek el. A csend
őrök a berzétei cigányok tanyáján meg
találták a lopott tárgyakat s elfogták 
Bozsek János 33 éves osztracsicei be
törőt, aki a rozsnyói és tornaijai járások
ban az utóbbi időben különféle álnevek 
alatt fordult meg, A többszörösen bün
tetett és körözés alatt álló Bozseket át
adták a rozsnyói járásbíróságnak.

Filmszínház. Folyó hó 30. és 31-én 
Jókai Mór és Sírauss János örökszép 
regénye illetve operettje nyomán készült 
német verziós film, a „Cigány-báró" 
kerül bemutatásra, korhű kiállításban. 
Főszereplők: Adolf Wohlbrück, Hanzi 
Knotek, Fritz Fritz Kampers. E film 
tartalma mindenki előtt ismeretes s igy 
nagy vonzóerőt fog gyakorolni, mert 
keretében a regény illetve operett min
den fázisa pompásan domborodik ki s 
maradéknélküli tetszést vált ki.

November 1-én a „Titkos szolgálat" 
című angol nyelvű kémkedési film kerül 
szinre, melyben Fritz Kartner alakítja a 
főszerepet. Partnernője Wynne Gibson. 
E film eseményei 1915-ben Törökor
szágban játszódnak le. Gail angol ripor
ternő igen fontos terveket szerzett meg, 
mi Ahmed bejnek nagy gondokat okoz 
és nem nyugszik, mig a titkot fel nem 
tárja. A végtelenül izgalmas film valódi 
feljegyzések alapján készült.

November 3-án „Maroko" c. amerikai 
film kerül előadásra, mely a marokói 
idegen légió igen mozgalmas életét tárja 
elénk lenyűgöző jelenetekben. A film 
fő vonzóerejét Marlene Dietrich alakí
tása képezi, ki ezúttal még hódítóbban 
jelenik meg. Ékességei e filmnek még 
Gary Cooper és Adolf Menjou.

November 4 én „A leány-internátus" 
cimü német nyelvű film kerül leper- 
gésre. Dagmar hercegnő szerencsétlen
nek érzi magát s ezért mindent elkö
vetnek, hogy lelki egyensúlyát helyre
állítsák, Dagmar leányinternátusba ke
rül s rövidesen bájos szerelmi regény 
központjába jut. Főszereplők : Erika v. 
Thellmann, Hörbiger Attila stb. A rend
kívül sikeres filmet Bolváry Géza ren
dezte.

Az országúton lelte halálát. Szeke
res János gortvai gazdálkodó kerékpáron 
Feled felé haladt, mikor Várgede község 
közelében hirtelen rosszul lett, mire bi
ciklijéről Ieszállva az úttestre ült le s 
ezen helyzetében a mezőn dolgozók felé 
segítségért kiáltozott. A mezei munkások 
sietve hozzámentek, sajnos, már elkés
tek, mert közben a szerencsétlen ember 
kiszenvedett. A megejtett orvosi vizsgá
lat szerint erős szívroham ölte meg a 
különben egészséges gazdát.

Rejtélyes eset. A Murány-patakból 
az elmúlt hét folyamán egy idősebb férfi 
holttestét fogták ki. A holttestet most 
agnoszkálták és megállapították, hogy 
Gyurgyák Augusztin murányi lakossal 
azonos. Gyurgyák unokaöccsével a nyár 
folyamán eltűnt. A környéken azt beszé
lik, hogy a fiatalember tette volna el 
lába alól nagybátyját. Tény az, hogy a 
Szlovenszkó-szerte elrendelt körözés 
sem tudta megállapítani az eltűnt uno- 
kaöccs hollétét.

Kaptafával orron ütötték s meghalt.
A kaptafát nem igen ismertük eddig 
emberiélet kioltására alkalmasnak, csak 
amolyan szelid eszköznek. Hogy azon
ban veszedelmes is lehet a kaptafa, bi
zonyítja az alábbi szomorú eset. Korén 
Antal dereski cipész birkája tilosba járt, 
amire nevezettet Bráz Ferenc ottani ke
rülő figyelmeztetvén, közöttük veszeke
dés támadt, melynek hevében Korén An
tal a kezeügyében levő kaptafával orron- 
vágta Bráz Ferencet, aki hanyatvágódva, 
a fejét a betonlépcsőbe vágta, úgyhogy 
azonnal szörnyethalt. A hevesvérű, de 
tettének következményét előre nem lát
ható cipész ellen a büntető eljárást fo
lyamatba tették.

Könyvbarátok közleményei. E hét
folyamán a köv. könyveket szerezték be : 
Körmendi Ferenc: Találkozás és búcsú. 
Márai Sándor: A féltékenyek.
Moher Károly: Tibold Márton.
Benőit Pierre : A Szent Bertalan-éji asz- 
Borden Mary : Rágalom. [szony.
Bromfield Louis: Huszonnégy óra. 
Elkjer Sigurd : Aki nem tudott várni. 
Salten Félix: Bambi.
Strachey Lytton : Viktória királynő.
Uj tagok jelentkezését szívesen látják. 
Beiratkozás Paál Lajos könyvtárnoknál 
a könyvtári órák alatt. Járulék havon
ként 5 Ké.

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

SK Utekáő—Slovan 5:0. — A Slovan 
érzékeny vereséget szenvedett Utekáöon, 
ennek dacára az őszi zsupabajnokságban 
a 4. helyet biztosította be, a losonci 
Slavia, Utekáé és Brezno mögött.

A Törekvés utolsó bajnoki mérkőzé
sét játsza vasárnap Füleken az FTC XI. 
csapata ellen. A Törekvés már a Kö
zépkerület őszi bajnokának tekinthető, 
azonban presztízs szempontból igen fon
tos volna, hogy ezen mérkőzést siker
rel abszolválja. Utána a LAFC—FTC 
diviziós bajnoki mérkőzésre kerül sor, 
s igy a Törekvésnek bizonyára szépszá
mú közönség előtt kell bebizonyítania, 
hogy a csapat képességei javuló irány
zatot mutatnak.

A TMSC is utolsó mérkőzését játsza 
Apátfalán. Szükség lesz a tamásfalai já
tékosok lelkes küzdőkészségére, hogy a 
s z ív ó s  hazai csapat ellen sikerrel állja 
meg a helyét.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Értesítés!

Jövőt és á llá st
akar magának biztosítani ?. . .  Te
gyen magánúton tanítói érettségit! 
Rövid idő alatt sikerrel előkészít
jük. — Jelentkezzen sürgősen, mert 
már áprilisban vizsgák vannak. — 
Leveleket: „A T . B raíislava, Hlav- 
ná poáta 226. postafiók" címére 
kérünk.

M A N D EL E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16 sz, az emeleten.
Dolgozik a LIECEBNY FOND 
és magánbeteg3egéiyzők tagjai
nak is.

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

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

legolcsóbban kapható

a  BOKOR-drogériában
Pályázati hirdetmény.

A Bátkai Fogyasztási Szövetkezet 
Igazgatósága pályázatot hirdet

üzletvezetői állásra.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy vállalok függönyök, 
ágytakarók, dívány és díszágypárnák, 
asztal- és kocsitakarók készítését!

Szives pártfogást kérve tisztelettel:
özv. Mackó Jánosné

Rimaszombat, Menhely-u. 15.

Eladú 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 !
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.

Javadalmazás: Havi fizetés Ké 165'—, 
lakás, 10 m3 tűzifa, világítás, 2°/o for
galmi jutalék.

A pályázatok folyó évi november hó 
15-élg a fogyasztási szövetkezet Igaz
gatóságához Bátka adandók be.

Fényképészeti és
kozmetikai cikkek

a legolcsóbban

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

Eladó modern ház
5 szob ás, m elléképület 
2 szobával és  g aragé-  
val és  m ellékhely isé- 
A A gekkel. A A 

Értekezni lehet

Dr. Bernáth ügyvédnél.
Meghívó*

A R im aszécsi Bank fe lszám olás alatt rim avská-seéi b e
jeg y ze tt cég  1937. novem ber hó 16-án délután 3 órakor 
R im avská-Seéen a „Tornaijai H itelintézet" rim avská-seéi 

fiókja h ely iségéb en

rendkívüli közgyűlést
tart, m elyre a t. részvén yesek et tiszte lette l m eghívja a

F elszám oló  B izottság .

T Á G Y S O R O Z A T :
1. A felszámoló bizottság lemondása.
2. 7 felszámoló bizottsági tag választása.
3. Esetleges indítványok.

Megjegyzés. Azon esetben, ha ez a közgyűlés határozatképes nem volna, 
úgy az alapszabályok értelmében 8 nap múlva, november 24 én 
d. u. 3 órakor a fent megjelölt helyiségben tartjuk meg a közgyűlést, 
mely a megjelentek számára való tekintet nélkül fog határozni.

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


