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Az államfő mondotta
az idei államünnepen, hogy a 
csehszlovák állam politikai életé
nek egyik alapvető problémája a 
többségi nemzet és kisebbségi 
nemzetek együttmunkálkodása s 
hogy az állam politikai, szociális 
és gazdasági életét, mint eddig, 
úgy a jövőben is Masaryk első el
nök elvei és módszerei alapján 
fogják tovább szervezni.

A legmagasabb helyről jött kije
lentés reményekkel kell hogy el- 
töltse a nemzeti kisebbségeket js 
ezek között a csehszlovákiai ma
gyarságot és bizakodást kelt ab
ban az irányban, hogy az állam 
fennállásának huszadik évében vég
re megoldatnak mindazon függő 
kérdések, amelyeknek megoldását 
a magyarság immár húsz év óta 
mindhiába várta.

Egy államfő ajkáról elhangzott 
kijelentés mindenkor a köz na
gyobb figyelmét, fokozottabb ér
deklődését váltja ki, már csak 
azért is, mert a hely, honnét jött, 
biztosítékot kell hogy nyújtson ar
ra, hogy a nagy nyilvánosság — 
sőt a jelen esetben a diplomáciai 
kar — előtt elhangzott szavak ko
moly megfontolás eredményei, me
lyeknek nem szabadna soha pusz
tába kiáltott igékké, avagy egy
szerű de tendenciózus politikai szó
lamokká válniok.

Ezért keltett általános nagy ér
deklődést és szokatlanul élénk fel
figyelést — főleg a kisebbségek s 
igy a magyarság körében is — a 
köztársaság elnökének államfői gon
dolkodását kifejezésre juttató nyi
latkozata.

De különösen jóleső, igaz meg
értéssel vettük azt mi magyarok, 
kikben — annak dacára, hogy ál
lampolgári kötelességeinket a ma
gyart mindig jellemző kötelesség
tudással teljesíteni igyekszünk, az 
uj államalakulatban megfelelő el
helyezkedésre törekszünk,— sokan 
még ma is ellenséget látnak, min
ket apró heccmesterek, kákán is 
csomót kereső ultrasovén, elfogult 
akarnokok államfelforgatóknak, ir- 
redentistáknak nevezgetnek.

Azok, akik igy vélekednek ró
lunk s ahelyett, hogy a kölcsönös 
békés megértés utjának lennének 
egyengetői, az ellentétek szitására, 
kiélesitésére törekszenek, — nem

cselekszenek helyesen, sőt egyene
sen a konszolidáció nehéz és nagy 
munkáját hátráltatják, annak útjába 
akadályokat gördítenek s végered
ményben az állam érdekei ellen 
vétenek.

Ne íkarjon senki se az állam 
különböző népei, nemzetiségei közé 
válaszfalakat emelni; ma, amikor 
sok embertestvérnek kenyérre sem 
telik, ne törekedjék senki se a 
lojalitás mérvadójául a kizászlózást 
és kivilágítást venni csak, mert az 
igazi lojalitás s o h a s e m  külsősé
gekben jelentkezik; ne igyekezzen 
senki se keresni és felszínre hozni 
széttagoló ellentéteket, hanem igen
is, kerestessenek a megértéshez 
vezető ösvények, használtassék fel 
minden alkalom, találtassék meg a 
kellő mód, mely közelébb, együvé 
hozza az állam különböző fajú és 
nyelvű népeit. Ha a magyarság 
politikai és kulturális jogaihoz ra
gaszkodik, azt minden törvényes 
eszközzel védeni igyekszik s csak 
a többiekkel egyenlő elbánásban 
akar részesülni, ne lásson ebben 
senki ellenségeskedést vagy éppen 
irredentizmust, sőt becsüljenek ezért 
minket, amiként mi is tiszteletben 
tartjuk a más népek és nemzetisé
gek becsülésre méltó hasonló tö
rekvéseit.

Ha igy történik, ha a nagy bi
zonytalanságban élő emberiség nyu
galmának és óhajtott békéjének 
megteremtésére törekszenek s ezt 
a nyugalmat biztosítják és a békét 
meg is teremtik, akkor mig egy
részt az állam határain belül az 
elégedetlenség megszüntetésével, a 
nemzetiállamiságra-törekvés helyte
lenségének belátásával a rendet és 
zavartalan békességet megvalósít
ják, addig másrészt a szabad nem
zetek szabad államának megterem
tésével leszerelve minden támadást 
és likvidálva még a kívülről jöhető 
ellenséges törekvéseket is, biztosít
hatják az állam békéjét külső vi
szonylatban is. Ezt parancsolja 
Masaryk volt elnök azon elgondo
lása is, amit szószerint a követ
kezőképpen juttatott kifejezésre: 
„Nem szabad, hogy ellenségeink 
legyenek és ezért kötelességünk 
hozzájárulni ahoz, hogy ne legye
nek ellenségeink!“

A köztársaság ezidőszerinti el

nöke — saját kijelentése szerint is 
— elődje szellemében kíván mun
kálkodni és ebben az elhatározá
sában — hisszük — bizonyára mi
előbb sikerülnie fog, a kormánnyal 
egyetértőleg, az állami életben meg
teremteni a beígért atmoszférát s 
fennakadás nélkül kibogoznia a 
megoldásra váró probléma-csomó
k é  Márkus László.

Hubay-emlékest
a megyeházán.

A rimaszombati magyar közművelő
dési bizottság szombatesti Hubay-em- 
lékünnepélyét nagy érdeklődés előzi 
meg, az előjelekből Ítélve, a telt ház 
biztosítottnak látszik.

Az érdeklődés központjában a Hubay- 
estély főszereplője, a világhírű mester 
európai-hírnevű tanítványa, Farkas Már
ta hegedűművésznő áll, aki tiz Hubay- 
szerzeménnyel fog szerepelni a műsoron, 
Lackner László zenetanár zongorakisérete 
mellett. (Handel-Hubay : Larghetío, Hu- 
bay : Nocturno, Serenade, II. Csárdajele
net, Arioso, Zefir, Változatok egy ma
gyar témára, Arab panaszdal, Bölcsődal, 
Poem hongrois I. és VI.) Farkas Mártát, 
aki tiz éve a Polgárikör egyik nagy
sikerű estélyén szerepelt először nálunk, 
nem kell bemutatnunk a rimaszombati 
közönségnek, hiszen itteni emlékezetes 
első fellépte óta állandóan figyelemmel 
kisértük fölfelé Ívelő pályafutását, a 
melynek egyes állomásait Budapest, 
Prága, Wien és Milano jelzik, ezenkívül 
azonban a budapesti és pozsonyi rádió
ban gyakran volt alkalmunk ennek a 
tüneményes tehetségű Hubay-tanitvány- 
nak mesteri hegedüjátékában gyönyör
ködni. A szombatesti második itteni 
hangversenye bizonnyal újabb szépsé
gek és lelkigyönyörüségek forrása lesz.

Az estélyíünnepi szónoka, a szlovensz- 
kói születésű Hubay-mester művészetének 
méltatója Lackner László zenetanár lesz, 
aki Hubay Jenőről szóló tanulmányát 
fogja az estély bevezető műsorszáma
ként felolvasni. Ismerve Lackner tanár 
zenepedagógiai képességeit, biztosra 
vesszük, hogy előadása az estély min
den résztvevőjének nemcsak élvezetet, 
hanem értékes és hasznos tájékoztatást 
is fog nyújtani.

Az előző szombaton kitűnő formában 
hangversenyezett Rimaszombati Magyar 
Dalegylet férfikara is közreműködik a 
Hubay-emlékestélyen, iá. Halász József 
karnagy dirigálása mellett és pedig 
Hubay Jenőnek férfikarra irt örökbecsű 
két kurucdalával, amelyeknek minden 
szépségét tökéletes előadásban juttatja 
kifejezésre kitűnő dalárdánk,

A zenekultúra minden igaz hívének 
figyelmét ezúton is felhívjuk a szombat
esti Hubay-emlékestélyre, mellyel Rima
szombat magyar társadalma kegyeletét 
kivánja leróni az örökkévalóságba köl

tözött halhatatlan magyar zeneművész, 
Szlovenszkó szülöttének emléke előtt.

Jegyek elővételben 10. 8 és 6 korona 
árban a Schiller-üzlelben kaphatók.

A rimaszombati
Magyar Dalegylet haegverseeye.

A rimaszombati Magyar Dalegylet 
reprezentációs hangversenye szépszá
mú, díszes közönség előtt a legtelje
sebb siker jegyében zajlott le a Polgári 
Kör dísztermében s a már elöljáróban 
leszögezhetjük, hogy a hangverseny 
megrendezése jelentős eseményévé vált 
városunk zeneéletének és zenekultúránk 
emeléséhez nagymértékben hozzájárult.

A hangverseny színvonalát több kitű
nő művész vendégszereplése fémjelezte 
A kassai Loösz József, Hubay Jenő ta
nítványa, aki Simkó Gusztáv országos 
karigazgató kíséretében érkezett hoz
zánk, fiatalsága ellenére is kiforrott 
művész s tehetsége előfeltételezi, hogy 
még sikerekkel teljes művészi pálya
futás előtt áll. Wieniawski „Scherzo 
Tarantelláját", Schubert „Ave Máriáját", 
Beethoven „Románcát", majd szünet 
után Sarasate „Zigeunerweisen", Brahms 
„Szerelmi keringő" és Hubay „Csárda
jelenet—Hejre Kati" műveit adta elő 
elmélyülő átérzéssel, nagy dinamikus 
temperamentummal.

Flegl Ernő és Kudlák Pál, a híres 
gömöri trió tagjai régi ismerőseink, ké
pességeik tárházából többizben részesí
tettek bennünket. Flegl Ernő Szokolay 
Dórával Beethoven „Adagio op. 13." 
művét és Godard „Berceuse" gordonka
zongora kettesét interpretálta, a meg
szokott komoly felkészültséggel. Szünet 
után Kudlák Pál hegedűművésszel ki
egészítve Dvorák „Andante a Dumky 
trióból op. 90." és Elgar „Salut d’amour", 
majd ráadásul Vaékar „Serenata" mű
veit adták elő.

Szokolay Dóra zongoratanárjelölt, aki 
Loósz Ernő kíséretét is ellátta, roha
mosan halad a művészi fejlődés utján, 
s minden egyes szereplése megerősíti 
azt a kedvező véleményt, melyet ké
pességei felől táplálunk. Játéka, kísérete 
finoman diszkrét volt.

A Dalegylet férjikara minden egyes 
számával művészi teljesítményt nyújtott 
s méltóképpen hozzájárult a hangver
seny színvonalának kialakulásához. Lá
nyi „Dalszentháromság", Koudela „Ba- 
bylonnak vizei mellett", Lányi-Kacsóh- 
Farkas „Magyar dalok" dalművei s a 
ráadásul előadott „Kék Duna mellett" 
egytől-egyig bravúros teljesitmények 
voltak sí dicsérik iá. Halász József kar
nagy kitűnő munkáját.

A Magyar Dalegylet a hangverseny 
megrendezésével bizonyságát szolgál
tatta annak, hogy fontos kulturhivatást 
tölt be, ami a Dalegyleí elnökségének, 
elsősorban Sichert Károly elnöknek az 
érdeme, aki fáradtságot nem ismerő 
buzgalommal és lelkesedéssel teljesítette 
a hangverseny megszervezésének és elő
készítésének munkálatait.

» ______ ________  f
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ősz.
Itt vau újra.
Itt van, bánatos szelid mosolyával, 

halk sóhajtásával, melynek nyomán bú
san horgasztják le fejüket a mezőkön, 
a réteken, a kertekben a virágok... Itt 
van, levelet küldött, hulló sárga levelet, 
arra az van irva mélabús üzenet gyanánt: 
Vége a szép nyárnak !...

Hányszor hasonlították már az évsza
kokat az emberi élet egyes szakához. 
A tavasz : a fiatalság! „Szép május hó
ban a bimbó bomlik az ágakon. — Ak
kor ébredt szerelmünk hófehér szárnya
kon..." igy dalol a nagy lírikus. Május: 
a tavasz, az ifjúság 1 Az „álmok boldog 
kora!" A nyár: az életnek beteljesedé
se. A termékeny, boldog erő 1 Az ősz : 
búcsú a világtól, csóktól, fiatalságtól, 
az ősz sugara : az emlékek derűje ; az 
ősz felhője : az emlék borúja. A méla
bús tudat, hogy lassan, biztosan, kérlel
hetetlenül ránk köszönt a tél...

Az ősz sugara: az emlékek derűje ! 
Az őszi felhő: az emlékek borúja! Mily 
boldog, aki át tudja menteni szivét, hi
tét, optimizmusát, életszeretetét a forró 
nyárból — a hűvös őszbe. Nem azzal a 
kiáltással, ahogyan az ifjú poéta zengi, 
mondván hogy: közeli rokona az ősz, 
azért szereti úgy ... hanem bölcs, derűs 
megadással 1 Igaz, hogy a költő lelke 
szeizmográf, finomművű idegszerszám, 
érzékeny műszer, jobban, gyorsabban, 
intenzivebben megérez mindent, mint 
más földi halandó. Ady Endre azt Írja: 
„Párisba tegnap beszökött az ősz" kez
detű gyönyörű versében: „Itt járt s 
hogy itt járt, én láttam csupán nyögő 
lombok alatt!“ Szimbólum ez, mely 
képletesen találkozik forró nyáron az 
elmúlás megbékélt mosolyával. Csakúgy 
mint a másik, a legnagyobb, az örök 
poéta, aki igy dalol huszonnégyéves 
korában : „De mire sötét hajam őszbe 
vegyül már — s a tél dere már meg
ütő fejemet!" A költők szeretik az őszt! 
Szeretik ezüstös csillogásu borúját, tar
ka színeit, ezüstös szálait, amelyeket 
szintén megénekelt egy finoman csen
dülő lant: „Hogy szállnak a szálak, hó
fehér szálak a néma, méla légen át. — 
Az ősz utója búsan lerója késő, enyé
sző mosolyát 1“

Volt egyszer egy nagy politikus, az 
mondta ki ezt az igazságot:

— A politikusnak soha sincs igaza! 
Viszont a költőnek : mindig igaza van 1

Hát igazuk is van a költőknek : sze
retni kell az őszt! Méla borúját, amely

sokszor megtévesztésig hasonlít a tava
szi fényhez, verőfényhez. Azonban jaj 
annak, aki összetéveszti a tavasszal! 
Azok fájdalmasan fölkiáltanak: Ossip 
Shubinnal elzokogva az ősz szenvedés
teljes vágyakozásából a megnyugvás 
iránti sóvárgást.

— Bárcsak tél lenne már 1
Az nemcsak az élőké, a halottaké is. 

Ködös, hideg november elején kiragyog
nak a sirok és mindenkire jut virág. 
Mindenik fölött lebeg az imádság és 
mindenik fölött ott sir egy emlékezés. 
Ősszel, minden halottak napján még a 
Duna habjaira is jut az emlékezés ko
szorújából...

De ha az emlékezés lángja, kegye
lete, fájdalma, szeretete fellobog az ősz 
során, azért — és talán éppen azért. — 
ne feledjük, hogy az ősz a nyár foly
tatása. Az élet tovább folyik, a hervadó 
virágok mosolyogva hajtják meg a fe
jüket, a hatalmas fa megadással teríti 
le sárga levélszőnyegét, mind tudja, 
érzi, hogy eljő újra a tavasz 1

Szeressük az őszt, embertársaim! 
Higyjünk az örök igazságban, rózsák, 
szivek, lelkek örök igazságában, ami 
alól senki sem mentes a föld kerekén. 
Tanuljunk a fától, a virágtól. Gondol
junk a hervadó őszben az ujjáébredésre, 
a bimbófakadásra. Az örök tavaszra !

A  mellékbüntetés.
Tárgyalóterem a bíróságon, úgyneve

zett szürke hétköznap. Zizegnek az ak
ták, pörgenek az Ítéletek, keringenek a 
felek, vallanak a tanuk.

Az egyik tárgyalóteremben öt bűnös 
álldogál, a megszokott fajtákból: soro
zatos tyúklopások valának. Baromfitol
vajok fölött tart Ítéletet a bíróság. E 
baromfitolvajok nevével sűrűn találko
zik az olvasóközönség, közismert férfiak 
a tyúkólak körül.

Öten vannak s fölöttük ötven ellopott 
csirke, liba, kacsa vidám emléke kering.

— Mit csináltatok a baromfiakkal? — 
kérdi a biró.

— Megsütöttük, kérem, megettük, — 
vallja alázatosan az egyik vádlott.

— így van ? — kérdez tovább a biró.
— Igen, — hajtja le a fejét a másik 

bűnös is, — megsütöttük s megettük.
— Nem adtatok el semmit?
— Nem, azazhogy...
— Nos? Rajta!
— Azazhogy, kérem, a Pisti kettőt el

adott s tíz koronát kapott érte kész

pénzben. A tíz koronáért pedig ajándé
kot vett a kedvesének.

Ebben a pillanatban vészes hang sü
vít elő a hallgatóság padja irányából:

— Megállj, te gazember!
A bűnös ijedten hátranéz. A feleség 

van ott, a törvényes, hites feleség: ek
kora szerencsétlensége is csak egy tyuk- 
tolvajnak lehet 1 — a feleség fülehalla- 
tára történt a vallomás.

Vége van a tárgyalásnak, a közönség 
kivonul.

Pisti lehajtott fővel ballag ki. Elitélték. 
E pillanatban hozzáugrik az asszony, a 
hites feleség s ugyancsak markolja a 
Pisti gallérját:

— Tebüdösdisznó! Kell neked szere
tő? Szeretőre költöd azt a drágán ke
resett pénzedet? Nekem nincs egy ren
des blúzom, nincsen egy cipőm s te tiz 
koronát adsz a kedvesednek ? Hol van 
az a rongy? Hadd taposom ki a belét!

Megszólal most egy ügyvéd, nagy tisz
telettel hangjában:

— Vigyázat, most következik a „mel
lékbüntetés".

H Í R E K
Felfordult világ.

Az: fejetetejére álló visszásság. Fur
csaság. Különösség. Színié tréfának tet
sző bohóságnak vélnök. Pedig nem az. 
Nem tréfa. Valóság, Egyik napilap apró
hirdetései között olvastuk ezt a hiráetést 
e héten:

Feleségül mennék olyan in
telligens fiatalemberhez, aki a 
háztartás mináen ágában — 
különösen főzésben — teljes 
jártassággal bir. A kézimunkát 
értők előnyben részesülnek. A- 
jánlatokat kérek „Boldog csa
ládi élet 4714“ jeligére a ki- 
adóhivatalba.

Kolosszális! Drága kisnö ez a csoda
bogár-kisasszony, az bizonyos. Semmi
esetre sem mindennapi. Etéren lehet, hogy 
az első. Nemsokára követi a többi is. 
Mind. És felfordul ez az amúgy is feje
tetejére állított világ még jobban. Egészen, 
hogy nelegyen semmise normális ezen a 
földön. Ne legyen semmi sem olyan és 
úgy, mint ahogyan mi, halandó lények 
egykor-valamikor azt megszoktuk. Hát jó. 
Legyen igy. Lehet, hogy ez az uj szokás 
a természetes és helyes, nem pedig a régi. 
De semmi csodálkozás és hasztalan filo 
zofálás! A ténnyel számolni kell!

Főzni- és kézimunkázni jól tudó urak, 
urfiak! Rajta! Pályázzatok, fiúk! Mit, 
hogy nem birtok a háztartás minden 
ágában jártassággal? Hát tanuljatok meg: 
sütni, főzni, varrni, hímezni, súrolni, mosni, 
takarítani, lekvárt főzni, gyümölcsöt be- 
fözni, gyereket füröszteni, parkettet vik- 
szolni, ablakot pucolni, porszívót kezelni 
és a jóistentudja, hogy még mit. Mert, 
bizony mondom Nektek, nem vesz férjül 
benneteket egy valamirevaló nő sem. És 
ha nagy keservesen talán-talán mégis el
találtok sülni a házastárskeresés forgata
gában valamikor: nem lesz boldog csa
ládi  é l e t e t ek  soha.

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

Huszonötéves lelkészt jubileum. Ün
nepi hangulat sugározta be október hő 
31-én a dobsinai evangélikus templom 
délelőtti istentiszteletét, melynek kereté
ben meleg ovációban részesítették hívei 
Pósch Gusztáv evangélikus lelkészt, 
dobsinai működésének 25 ík évfordulója 
alkalmából. Az általános tiszteletnek és 
megbecsülésnek fényes bizonysága nyil
vánult meg a közönséggel zsúfolt tem
plomban, a szeretett lelkész irányában.

Egyházmegyei hir. Diczky Pál rappi 
segédlelkészt a nagyszuhai plébánia ad
minisztrálásával bízták meg.

Negyedszázados tisztviselői jubi
leum. Kemény Géza, a Tátrabank rima- 
szombati fiókjának ügybuzgó, derék fő
tisztviselője f. hó elsejével érte el pénz
intézeti tisztviselői szolgálatának huszon
ötödik évfordulóját. Ez alkalomból a fiók 
vezetősége és tisztviselőkara meglepe- 
tésszerü meleg ünneplésben részesítette 
a városunk társadalmában is köztiszte
letnek és szeretetnek örvendő, kedves 
jubiláns kollégát, akinek szép emlék
tárgy átadásával tették feledhetetlenné 
a negyedszázados évfordulót.

Halálozások. Özv. Kolbenheyer Lajos- 
né szül. Bukovszky Ilona 77 éves korá
ban Losoncon meghalt, Rimabányán he
lyezték örök nyugalomra. Az elhunyt
ban Kolbenheyer Zoltán dr. losonci vá
rosi titkár édesanyját gyászolja.

Csépe József nyug. városi alkalmazott 
55 éves korában október 31-én hosszas 
szenvedés után elhalálozott. A hűséges 
városi altiszt holttestét nagy részvét 
mellett folyó hó 1-én temették el a vi
rágdíszben, gyertyafényben ünneplő te-

November.
Mint a meglőtt madár szárnya 
Szállingóz a fa tevele 
A dérütött őszi tájra.
A Szinyecen pipál a köd...
Nézem, nézem s nem tudom, hogy 
Mi az, ami szivén ütött...
Valahonnét fáradt harang 
Foszlányait űzi a szél:
Fájdalom ül fent és alant...
A tarlóról seregélyek
Kapnak fel s a ködbe tűnnek...
S én utánuk hosszan nézek.
Elviharzott nyaram után 
így tűntek el reményeim 
S ma itt állok fakón, sután.
S mint ködben a seregélyek,
Nem tudom a bolyongásban 
E bús utón hova érek...
S mig hull a lomb lábam elé 
S felsír a szél: elindulok 
A temető útja felé...

Telek A. Sándor.

A  pesti korzó
tegnap és ma.

i.
A múlt század kilencvenes éveiben azt 

mondotta a kék-fehér pettyes ruhás, flo- 
rentin rózsás-kalapos Gyurkovics Mici, 
Herczeg Ferenc híres Gyurkovics-csa- 
ládjának legfiatalabb tagja:

— Menjünk végig a Koronaherceg
utcán, ott tisztességes emberek sétál
nak !...

Az iró megjegyezte, hogy a „tisztes
séges emberek" gyűjtőnév alatt a szép 
Mici elsősorban a kadétokat, másodsor
ban pedig a jogászokat értette.

A Koronaherceg-utcán, a Kossuth La
jos-utcán, továbbá a Váci-utcán zajlott 
le a régi korzó. Itt sétált a régi, gond
talan, vidám Budapest és akik vidékről 
jöttek, ha „hires embereket" akartak 
látni, végigsétáltak a korzón.

*

Hogyan is szólt a régi nóta? „Váci
utcán, Váci-utcán —- Szemem ámul höl
gyek puccán !“ Ezek a régi hölgyek bi
zony nagyon különböztek megjelenés
ben a maiaktól. Helyesen jegyezte meg 
egy amerikai divattervező:

— A görög és a római nők viselete 
valahogyan közelebb áll a mai idők di
vatjához, mint az 1900-ik év viselete.

Nézzük csak, hogyan festett a divat
hölgy, aki a század első évében végig
libegett a Váci-utcán, Váci-utcán?

Óriási „ma!omkerék“-kalap magas 
nyak (amelyből néha arany szivecske 
csüngött ki), nyáron „ingblúz", mérsékelt 
kivágással, füzőpáncél, amely ájulásig 
fűzte be a derekat, puffos ujj, harang- 
alakú szoknya, amelynek alján, belül 
„porzsinór" védte a kopástól. Magas- 
szárú cipő, félcipő csak tavasztól őszig.

így festett a divathölgy a század ele
jén. Ma már szinte groteszkül hat ez a 
különös, fodros, bodros, kényelmetlen, 
kellemetlen divat. El sem tudjuk hinni, 
hogy akkor tetszett.

Pedig — tetszett.
Miért? Azon egyszerű oknál fogva, 

mert divat volt. Es helyesen jegyezte 
meg az az öreg gavallér, a Váci utca 
örök szerelmese, aki még az „ingblúz* 
dicső korából maradt itt reánk :

— Hiába, mindig az a szép, ami 
divat!

*
Említsünk meg pár kedves nevet, 

szép asszonyok, szép leányok nevét, 
akik akkoriban végigsugároztak a pesti 
korzón. (Csak hölgyeket említünk, min

dig azok az érdekesebbek.) Széchenyi 
Hanna grófnő, az érdekes Andrássy le
ányok tűntek föl olykor a mágnáscsa
ládok leányai közül. A művésznők virág
csokrából Márkus Emília mosolygott 
végig a Koronaherceg-utcán, azzal a ti
tokzatos mosollyal, amelyet Rippl-Rónai 
oly nagyszerűen talált el hires halvány
kék profilképén. Küry Klára, az ifjúság 
kedvence, Náday Ilonka, a szép Tatámé, 
a szép Szluháné díszítették a déli kor
zót. Ragyogó fiatal hölgyek: Rötzerné, 
Pucher Istvánná, Fumady Elemérné. Az
tán egy titokzatos szemű szép asszony 
suhant el itt néha, kinek az akkori mo
dern Ura ezüstös ködébe tűnő sejtel
mes versei nagy feltűnést keltettek. 
Tarnay Alajos, az akkori divatos ze
neszerző mégis zen  é s i t e t t e  egyik 
versét: „Hogy szállnak a szálak, a hó
fehér szálak, a néma, a méla légen át. 
— Az ősz utója búsan lerója késő, enyé
sző mosolyát."

A szép hölgy költői neve az volt, 
hogy: Lip Noir.

II.
Azután jött a nagy forgószél és elsö

pörte ezeket a kedves, fodros-bodros, 
szalagos, régies marionetteket a pesti 
korzóról.

Ma már megszűnt Budapest az „egyé
niségek" városa" lenni. Ma már metro
polis, világváros, olykor a megfelelő bá
beli nyelvzavarral. Ma már nincs meg
határozva a korzó utcája, korzó az egész 
Belváros, a Margitsziget, a Városliget. 
És az igazi korzó a Dunapart.

Az idegen, aki Pestre jön, a dunaparti 
korzót keresi fel legelőbb. Ma már csu
pa terrasz, csupa virágoskert a pesti 
Dunapart és este, amikor szembe vele 
kiragyog a Citadella, a Vár meg a tün
dérszép Halászbástya, olyan az egész, 
mintha a mesék tündér-éjszakája borul
na a szélesen hömpölygő folyam két

partjára. Virágoskert a pesti Dunapart, 
mert telistele elegáns szép hölgyekkel....

Egy külföldi ur három napon át sé
tálgatott szállodája előtt a Dunaparton, 
de amikor kérdezték tőle, hogyan tet
szett neki a festői budai oldal — nem 
tudta megmondani. Ezt felelte :

— Annyi gyönyörű hölgyet láttam a 
pesti korzón, hogy három nap alatt — 
nem volt időm átnézni a túlsó oldalra.

*
A pesti korzó állandóan tele van ide

genekkel. Újfajta áramvonalas autóször
nyetegek, autó cárok színesednek az 
utcákon, ahol még nem régen vígan 
suhant — hipp-hopp — a „gimi- 
gumirádlis fiáker". Uj színek, újfajta 
dolgok lepik meg a járókelő régi pesti 
embert, kirakatok, ahol a legújabb, 
legdivatosabb dolgok ragyognak, a 
mai női divat százféle furcsasága, 
furfangossága. Már nem lep meg sem
mi. Télen szalmakalap, nyáron prém, 
hegyes kis fövegek, furcsa vadászkala
pok, hegyes toliakkal. Egy öreg búsan 
nézi ezeket az újfajta női kalapokat, 
amelyek egyre-másra feltűnnek a kor
zón, aztán magyarázza :

— Pont ilyen vadászkalapot hordott 
Vilmos német császár 1894-ben, amikor 
Frigyes főhercegnél volt vadászaton.

Hozzátette mélabúsan :
— Nekem akkor se tetszett.

*
A mai pesti korzó : világváros korzó

ja, azért mégis egyéni. Kedves, vidám 
séta ez, elegáns, derűs, tele van mo
solygással. Az idegen, aki itt jár-kél, 
szívesen látja ezt a derűt, ezt a mo
solygást. Pedig mintha a nagy költő 
verssora teljesedne be itt is, az hogy: 
„Arcom vig a bánat idejében, mert nem 
akarom, hogy sajnáljatok."

Farkas Imre.
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metőben. Halálát özvegye és gyermekei 
gyászolják. Temetésén a város tiszti és 
altiszti kara testületileg jelent meg s a 
ravatalra koszorút is helyeztek.

A rimaszombati református egyház
gyülekezeti szerveinek közremüködésé- 
,él bensőségteljesen ünnepelte meg az 
idén is október 31-ét. A délelőtti ünne
pi istentisztelet és urvacsoraosztás után, 
délután 6 órakor került sor a szép és 
gazdag műsoru reformációi emlékünne
pély megtartására. A gyülekezet tagjai 
bizonyságot tettek egyházukhoz való ra
gaszkodásukról és hitükhöz való hűsé
gűkről, mert megtelt a templom múltba 
emlékező és a jövő útjára uj erőt nyerni 
akaró hívekkel. — A gyülekezet a 88. 
dicséret eléneklésével és Bodon Aladár 
s, lelkész imádságával emelkedett az 
áhítat szárnyain Istenhez és adott hálát 
e nagy nap áldásaiért. Bibliaolvasás és 
a Ref. Nőikar Szűcs György kántor or- 
gonakiséretével előadott hatásos ének
száma után, Varga Imre lelkész tartotta 
meg mély gondolatokat tartalmazó, ma- 
gasszárnyalásu ünnepi beszédét, mely
ben hangsúlyozta a reformáció jelentő
ségét a mai ember életében és jövőbeni 
beállítottságában. Beszéde végeztével 
erőteljesen hangzott fel Szűcs György 
vezényletével a Református Férfikar szé
pen betanult és előadott bizodalmas re
formációi éneke : „Erős várunk nékünk 
az Isten...“ Ezután Muraközy Gyula: 
Október 31-én cimü alkalmi költeményét 
szavalta Paál Muci leányköri-tag, mély 
átérzéssel, szép kiejtésű, az egész temp
lomot betöltő csengő hangján. A nagy- 
figyelemmel hallgatott szavalat után 
Smál Baba tanítónő orgonajátékában 
gyönyörködött a hivők serege, aki Stra- 
della : „Piéta Signore..." művét adta 
elő nagy hozzáértéssel és technikai kész
séggel. A gyülekezet Szeleczky Sándor 
VIII. o. t. szavalata és Sipula Béla szó
lóéneke után az örökszép dailamu és 
szövegű XC. zsoltár: Tebenned bíztunk 
eleitől fogva... eléneklésével fejezte be 
az ünnepélyt és hitben, testvén szeretet- 
ben erősbödve távozott az Úr házából.

Részvétköszönet.
Mindazoknak — s ezek között Rima

szombat város tisztviselőikarának —, akik 
felejthetetlen férjem s illetve édesatyánk 
elhunyta alkalmából mélységes fájdalmun
kat szives részvétük kifejezésével enyhí
tették s temetésén részt vettek, ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1937. november hó.
özv. Csépe Józsefné 

és gyermekei.

Reformációi ünnepély Balogon. Meg
ható és szivet emelő módon áldozott a 
reformáció emlékének a balogi refor
mátus és pádári evangélikus egyház, 
október 31-én. A magyarságnak és a 
protestáns hitnek e két végvára közö
sen ünnepelte a reformáció 420 éves 
évfordulóját. Délelőtt 10 órakor a pádári 
evangélikus templomban volt ünnepi 
istentisztelet, ahol Samu István balogi 
ref. lelkész hirdette az Igét a mindene
ket megújító isteni kegyelem erejéről, 
délután 6 órakor pedig a balogi ref. 
templomban sereglett össze a hívek so
kasága ünnepi hódolatra. Itt Bándy 
György pádári ev. lelkész tartott ünnepi 
beszédet a hit győzedelmes erejéről. A 
két testvéregyház hivei boldog örömmel 
keresték fel egymást hitük templomá
ban, hogy a múltak példáiból erőt vi
gyenek magukkal a jelen élet nehéz 
küzdelmei közé s jövendő sorsunk reánk
váró utaira. Úgy éreztük, mintha dicső 
eleink lelke közöttünk járt volna, mint
ha arcuk reánk mosolygott volna, hogy 
ime akkor, amidőn a megnemértésnek, 
visszavonásnak és széjjelhuzásnak szel
leme átokként nehezül amugyis meg
gyötört életünkre, — akkor két testvér
gyülekezet, akiket a múltban oly sok 
válaszfal különített el egymástól, most 
egymásra találva, összedobbant szívvel 
kitárja egymásfelé karjait s együtt hó
dol Isten előtt, együtt mutatja be lelki
áldozatát a múltért, együtt örül, együtt 
ünnepel, egy szívvel és egy lélekkel 
tesz bizonyságot protestáns hitéről és 
egyakarattal tesz vallást arról, hogy lel

kében él őseinek hite, eszméje, célja és 
álma : a boldog magyar-protestáns jö
vendő gondolata. Ennek a hitnek, en
nek a célnak és ennek a gondolatnak 
megvalósításáért ült boldog közös ün
nepet a balogi református és pádári 
evangélikus testvér-egyház 1937. okt. 
31-én, a íeformáció 420 éves évforduló
ján. Adjon Isten nekünk sok ilyen bol
dog, szép közös ünnepet s adjon a 
gondolat megvalósításához sok és szent 
erőt nékünk !... ui.

Szobrot kap Magyarországon Tom
pa Mihály. Miskolcról Írják: Tompa 
Mihálynak nincs szobra Magyarorszá
gon 1 Minden magyar ember, aki Tompa 
hazafiasságát szívta magába, érzi, hogy 
jóvá kell tenni ezt a mulasztást. Még a 
háború előtt Gömör vármegye vezetői, 
mint a gömöri születésű Tompa Mihály 
emlékének hűséges istápolói, mozgalmat 
indítottak, hogy Tompa Mihálynak Bu
dapesten szobrot emeljenek. A nagy köl
tő születésének 100 éves évfordulóján, 
1917-ben akarták a szobrot felépíteni. 
Közben kitört a háború és a tekintélyes 
összeget, amit a szoborra összegyűjtöt
tek, Tompa hazafias szellemének meg
felelően hadikölcsönbe fektették... Egy 
lelkes gömöri uriasszony, özv. Palecs- 
kóné Kálniczky Vilma gyújtotta lángra 
újra a lelkesedést. A gömöri magyarok 
újra megmozdultak a budapesti Tompa
emlékmű előteremtésére. Körlevelekkel 
fordulnak az ország társadalmához, hogy 
igy országos gyűjtés utján teremtsék elő 
a Tompa-emlékműhöz szükséges össze
get. — Régi tartozást ró le a nemzet a 
Tompa-szobor felállításával. — Adja Is
ten, hogy Lukács Endre, a putnoki já
rás főszolgabirájának áldozatos, nemes 
és hazafias munkája, amelyet a gyűjtési 
akció lebonyolitásával vállalt magára, 
minél előbb, minél szebb eredménnyel 
járjon. — A gyűjtési akcióval kapcso
latban különben Lukács Endre főszol
gabíró a szükséges lépéseket már meg 
is tette és lelkes agilitással kezdte meg 
a munkát az ügy érdekében.

A rimaszombati ref. egyház Kálvin- 
köre az idén is megrendezi műsoros 
tea-estélyét. Az összejövetel megrende
zésére november 21-én kerül sor az 
iparlársulati székház nagytermében. Az 
estély műsoráról későbbi időpontban 
adunk értesítést.

Az elemisták jótékonycéiu előadá
sa. A helybeli állami magyar leány
iskola növendékei folyó hó 7-én (va
sárnap) délután fél 5 órai kezdettel a 
Tátra-szálló színpadán a szegény isko
lás gyermekek karácsonyi felsegélyezé
sére jótékonycéiu gyermekelőadást ren
deznek. — A minden évben esemény
számba menő, díszes kiállítású, kitünően 
megrendezett és nagy sikerrel bemuta
tott gyermekelőadás iránt ez idén is 
óriási érdeklődés nyilvánul meg s igy 
remélhető, hogy városunk magyar la
kossága méltóképpen fogja honorálni a 
kis szereplők és a betanítást végző agi
lis tantestületek fáradhatatlan munkás
ságát. — Épp azért legyünk ott az elő
adáson mindannyian, hogy filléreinkkel 
hozzájáruljunk a sok szenvedő és di
dergő szegény magyar iskolás gyermek 
fájdalmának enyhítéséhez és kelleme
sebbé, szebbé és boldogabbá tegyük 
részükre a szent karácsony estjét. — 
Jegyek Klein Géza könyvkereskedésében 
még kaphatók.

Tűzvész pusztitott Feleden a múlt 
pénteken éjjel, amikor Szegedi Gyula 
kisgazda és szomszédainak szalmakaz
lai mihamar a tűzvésznek estek áldoza
tul, mert a kivonult tűzoltóság, megfe
lelő tüzoltőeszközök hiányában, nem volt 
képes a tüzet azonnal lokalizálni.

Megszüntetik a körutazási jegyeket.
November elsejével a vasutigazgatóság 
beszüntette a körutazási jegyeket, ame
lyek olcsóságuknál fogva nagy kelen
dőségnek örvendtek. Az október 31-ig 
kiadott jegyekkel december 31-ig lehet 
utazni. A körutazási jegyeket, mint arra 
a vasutigazgatóság rájött, más célokra 
is felhasználták s ezért a jövőben a 
körutazási jegyek tökéletesebb kiadás
ban és kissé megváltoztatva kerülnek 
forgalomba. Szó van távjegyek, csillag

jegyek és tetszésszerinti kombinált táv
jegyek kiadásáról. Végleges döntés rnég 
nem történt ez ügyben.

A „Blaha Lujza" Műkedvelő Társa
ság bemutatkozó előadásai. A folyó 
évben megalakult s városunk összes 
műkedvelőit magába tömörítő „Blaha 
Lujza" Műkedvelő Társaság, a Járási 
Magyar Közművelődési Testület védnök
sége alatt folyó évi november 6-án, 7-én 
és 10-én (szombaton, vasárnap és szer
dán), mindig pontosan 8 órai kezdettel, 
a Polgárikör színháztermében rendezi 
meg első előadásait. Bemutatkozásul mű
kedvelőink Fodor László „Érettségi" ci
mü 3 felvonásos szinjátékát adják elő. 
Az előadásokat Jelűnek Miklós rendezi 
s a szerepek a múlt számunkban meg
nevezett műkedvelők kezében vannak. 
Az előadások iránt óriási érdeklődés 
mutatkozik, ami egészen természetes do
log, mert derék műkedvelőink minden 
dicséretet megérdemelnek lelkes mun
kájukért s bizonyosra vehető, hogy 
mindhárom előadást lelkes közönséggel 
telt termek tapsolják végig. — Jegyek 
9, 6 és 3 koronás árban mindhárom 
előadásra a Jellinek-Bazárban kaphatók. 
Tekintettel a megnyilvánuló nagy érdek
lődésre, ajánlatos a jegyeknek idejében 
való beszerzése.

A rimaszombati ref. egyház asz- 
szony- és leányköre december 12-én 
tartja meg a szegények felsegélyezésére 
idei karácsonyi vásárját, melyre az elő
készületek már serényen folynak.

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

* Az EUGEN PRAGER - Verlagnál,
Pozsonyban most jelent meg Alexander 
Svdejenko: „Szeretek" című műve. Mi
lyen hosszú a kis didergő, éhező, tolvaj, 
verekedő Andrej útja a szerelemig. — 
Kis gonosztevő, iskolakerülő, züllött, 
iszákos, minden bűnre hajlamos „be- 
szprizorni". — Mikor már egészen mély
re sülyedt és már leszámol kurta kis 
gyermeki rettenetes életével, akkor jön 
váratlannl a megváltás — a vasúti töl
tés árkában. — A polgárháború harcai
ban örökké ide-oda száguldó mozdony 
kis fűtője életében először dolgozik. És 
micsoda munkát végez 1 Büszkeség, tett
vágy, boldogság tölti el. — Itt lel első 
szerelmére: a mozdonyra, a gépre. És 
a későbbi békés években sem ereszti 
el a mozdony fogantyúit és fékeit, há
lával és szeretettel kezeli őket. Hisz ő 
Magnitogorszk legfiatalabb mozdonyve
zetője és a halál torkából a mozdony 
hozta vissza az életbe. Az életbe, amely 
minden nappal nagyszerűbb és csodá
latosabb lesz. Körülötte újjászületik egy 
világ, amelynek ő is részese, újjászüle
tik a természet és ő maga is és önfe
ledten kiáltja a tavaszi reggelen a zöl- 
delő rét csendjében : „Szeretlek 1“

Műkedvelői előadás. A múlt szom
baton este a feledi katolikus kör mű
kedvelő gárdája nagy sikerrel szórakoz
tatta a kör közönségét három egyfelvo- 
násos színdarab bemutatásával.

Megjelent a „Szlovenszkói Magyar 
írók Antológiája" negyedik kötete. 
Gondos előkészítő munka után megje
lent a nyitrai „Hid" kiadásában a nagy 
érdeklődéssel várt „Szlovenszkói Ma
gyar írók Antológiája" sorozat negyedik 
kötete, melyben harminchat szlovensz
kói iró vonul fel válogatott Írásaival. A 
négy kötetes antológia a hid-eszme je
gyében vonultatta fel a szlovenszkói és 
innen elszármazott írókat és egységes 
arcvonalba állította a kisebbségi ma
gyar írókat, és az irók e nagy találko
zása remélni engedi, hogy a további 
együttműködés számára alkalmas talajt 
készített elő a nyitrai „Hid". Az anto
lógia négy kötete, mint négy hatalmas 
pillér áll a szlovenszkói magyar iroda
lom folyama fölött. Testvéri egymásra- 
találással vonul fel a négy kötetes so
rozatban több mint másfél száz magyar 
iró és műfordító s igy megállapítható, 
hogy a négy kötetes antológia a kisebb
ségi irodalom frontján való tenniakarás 
komoly bizonyítéka és bizonyítéka egy
ben a kisebbségi magyar élniakarásának.

A mulatság vége. Junger János és 
Placskó András alsósajői bányászok po
harazás után ittas állapotban összeszó
lalkoztak, aminek hevében egymást any- 
nyira összeszurkálták késsel, hogy mind
kettőt a rozsnyói kórházba kellett szál
lítani.

|  Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, november 6-7-én 
elsőrendű amerikai nagyfilm ifj. Dumas 

S. regénye nyomán. Világsiker!:

Violette (Kam éliás hölgy)
Qreta Garbó, Róbert Taylor, L. Barrymore.

Szerdán, november 10-én szenzációs ame
rikai nagyfilm :

Ördög bábuja

Csütörtökön, november 11-én szenzációs 
amerikai érdekfeszitő f i lm:

Az áruló

A vasúton utazók figyelmébe. A
vasutigazgatóság közli, hogy a nagyobb 
igényű utazóközönség kényelmét szem 
előtt tartva és tekintettel arra, hogy 
ezen közönség a vonat toalett-helyisé
geiben elhelyezett papírtörülközők hasz
nálatától idegenkedik, újdonságot veze
tett be, még pedig minden állomás 
vasúti könyvesboltjában, vagy ujságáru- 
sitóinál kapható kis csomag, melyben 
1 darab jóminőségü szappan és 1 len
vászon törülköző van, az ára mindösz- 
sze csak 1 Ke. Ezt az újítást bizonyára 
sokan örömmel fogadják.

Elgázolta a teherautó. Revaj Miksa 
velkeuyei földmivest egy pozsonyi te
herautó Bottófala közelében az ország
úton elütötte. A sebesültet, aki szemta
nuk szerint saját vigyázatlanságának ál
dozata, a helybeli orsz. kórházba szállí
tották.

Tiltott műtétet hajtott végre Jurán 
Mária rozsnyói szülésznő egy pacsai 
asszonyon. Ezért a helybeli kerületi bí
róság kéthónapi fogházra Ítélte az an
gyalcsináló bábaasszonyt. A „páciens" 
háromhónapi feltételes fogházbüntetéssel 
úszta meg az ügyet.

Megverte az apját. Annak idején kö
zöltük, hogy Girtl János rimabrézói mun
kás házépítés miatt összeveszett apjával. 
A brutális fiú veszekedés közben egy 
vasmozsarat vágott apjához, eltörve az
zal csuklóban apja kezét. A magáról 
megfeledkezett fiú most állott bűnéért a 
rimaszombati kerületi bíróság előtt, amely 
héthónapi fogházra Ítélte, de a büntetés 
végrehajtását ötévi próbaidőre felfüg
gesztették.

Nem tartotta érvényesnek házassá
gát — háromhavi fogház. Malincsák 
János rédovai földmivelő kettős-házasság 
miatt bűnvádi eljárás alá került. A 
rimaszombati kerületi bíróság előtt 
most lefolyt tárgyaláson azzal igyeke
zett védekezni, hogy első házasságát 
nem tartotta érvényesnek, mert úgy vél
te, hogy az nem törvényes formák kö
zött köttetett. Mindhiába, mert a bíróság 
feltételesen 3 havi fogházra Ítélte.

Bicskázó cigány. Hirt adtunk arról, 
hogy Karallo Lajos nagyszlabosi cigány 
az ottani korcsmában összeverekedett 
Sándor Jánossal, aki békítőként került 
az ittas cigány elé, majd bicskájával 
alaposan összeszurkálta a békítő embert. 
Most állott bűnéért az itteni kerületi 
bíróság előtt a bicskázó cigány, akit 
súlyos testi sértés bűntettéért hét hóna
pi börtönre Ítélt a bíróság.

Iparosköri közlemények.
1. Az Iparoskör folyó hó 14-én d. u. 

3 órai kezdettel rendezi meg a 25 évi 
ipari működésűket betöltő iparosok ju
bileumát, karöltve Valaszkay Rezső ipar
társulati elnök 10 évi ipartársulati elnöki 
működésének jubileumával.

Felkérjük az Iparososztályt és pártfo
góikat, hogy erre a lélekemelő jubileum
ra teljes számban szíveskedjenek eljönni. 
Jubileumot társasvacsora követi és ezért 
kérjük, hogy a gyiijtőivet előre aláírni 
szíveskedjenek.

2. Az Iparoskör szokásos „Disznótora" 
november 27-én, szombaton lesz meg
tartva. A gyüjtőivet ajánlatos aláírni. 
Ha valakihez tévedésből azt ki nem 
vitték tessék a titkárnál, vagy az udvar- 
noknál azt aláírni.

3. Az Iparoskör f. évi december 4-ére 
Gyóni Géza, a kiváló magyar költő, aki 
mint hadifogoly Oroszországban halt el, 
halála 20-ik évfordulójának emlékére 
kulturestélyt rendez. A magyar kultú
ráért rajongókat kérjük, hogy ezen esté
lyen minél számosabban jelenjenek meg.
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Filmszínház. Folyó hó 6 és 7-én 
„Violette" (Kaméliás hölgy) c. amerikai 
film kerül bemutatásra, mely ifj. Dumas 
Sándor regénye s hasonló című dráma, 
valamint Verdi „La Traviata" c. operája 
nyomán készült. A női főszerepet Greta 
Garbó alakítja, partnere Róbert Taylor. 
Marguerite barátnőjének tanácsára Du- 
val báróhoz kellene férjhez menni, de a 
vagyontalan Armandot tartja bárónak s 
szerelme feléje húz. Duval megszereti 
Margueritet, akinek hol boldogság, hol 
pedig szenvedés jut osztályrészül. — A 
drámai fordulatokban gazdag esemé
nyek fénypontját Grete Garbó fulmi- 
náns játéka képezi.

Folyó hó 10 én az „Ördög bábuja" c. 
ugyancsak amerikai film kerül színre, 
melyben az u. n. hormonok hatását hasz
nálja ki a rendező utópikus történet le
játszására. Lavoud szörnyű módon igyek
szik volt üzlettársain bosszút áilani, kik 
ártatlanul az Ördögszigetre juttatták s a 
hormonok ellenkező képességeire építi 
terveit. Főszereplők : Lionel Barrymore 
és Mauren 0 ’ Sullivan.

Folyó hó 11-én az „Az áruló" c.szin
tén amerikai film kerül lepergésre. No- 
lant a dublini forradalmi bizottság ki
közösíti, ki szerelmeséhez Katihoz me
nekül. Hogy pénzszomját kielégítse, nem 
átal ártatlanokat beárulni, de lelkiisme
rete végül mégis felébred, hogy véget 
vessen szörnyű tettének. Főszereplő Vic- 
tor Alc Lauglen.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR 1 Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Libatolvajlás miatt került az itteni 
bíróság elé Hammel Antal rimakokovai 
lakos, aki a Révész Ernő ottani keres
kedő óljából elemeit libát Lássák Má
riának adta el potom pénzért. A tolvaj 
egy hónapi fogházat s az orgazda pedig 
nyolc napi elzárást kapott büntetésül.

A vita hevében... Plaucha Antal és 
Badinka János guszonai szlovák telepes 
szomszédok állítólagos határmesgye-el- 
szántás miatt vitába bocsájtkoztak s an
nak hevében Plaucha úgy helybenhagy
ta Badinkát, hogy emiatt büntető bíró
ság elé került, amely a dühös telepest 
hathónapi börtönbüntetéssel sújtotta.

Elfogott szökött fegyenc. Bozsek 
János morvaországi illetőségű betörő 
nemrégiben megszökött az illavai fegy- 
házból és azóta Gömörben kóborolt, ahol 
a falvakban mintegy tiz betöréses lopást 
követett el. Múlt héten sikerült Berzéte 
község határában letartóztatni. Megva
salva szállították vissza az illavai fegy- 
házba.

Meggyilkolta keresztapját. Amint 
már jelentettük, Murányhuta községtől 
mintegy két kilométernyire, a Kutnyik 
patakban idősebb férfi holttestére akad
tak. A holttestben Gyurgyák Ágoston fa
lubeli süketnéma koldusra ismertek rá. 
A megejtett boncolás megállapította, 
hogy a szerencsétlen koldus bűntény ál
dozata lett. A gyanú az agyonvert sü
ketnéma koldus keresztfiára terelődött, 
aki a bűntény után nyomtalanul eltűnt. 
Az elrendelt körözés után egy hét múlva 
Vőröskő közelében a csendőrség letar
tóztatta a 18 éves, gyengeelméjű kereszt- 
fiút. A fiú kihallgatása alkalmával egy
kedvűen beismerte, hogy ő tette el láb 
alól keresztapját. Állítólag az öreg Gyur
gyák sokat veszekedett feleségével s a 
keresztfiu nem tudta elviselni a családi 
perpatvarokat. A gyilkos bevallotta, hogy 
keresztapját a patakba akarta befullasz- 
tani, de mivel a viz alig pár centimé
ternyi volt, kénytelen volt egy félmázsás 
követ kiemelni a mederből s az igy tá
madt gödörbe tuszkolta be az öreg fejét. 
A gyilkos fiú előzőleg kifosztotta koldus
keresztapját, akinél 53 korona 40 fillér 
volt. A gyilkos fiút átadták a rimaszom
bati államügyészségnek.

Százados adósság.
A szlovenszkói magyarság jövő

jének építése évek óta folyik. Min
den esztendő meghozza a maga 
értékes kísérletét. Ha eredményben 
lassan is, időben és jószándékban 
fokozatosan haladunk előre. Külö
nösen kulturális téren emelkedünk

szemlátomást. Matinék, kulturdél- 
utánok, szavalóesték, szinielőadá- 
sok és egyéb szellemi fegyverté
nyek bizonyítják, hogy belekap
csolódtunk a mai élet lüktető áram
vonalába. A sajtó és rádió népünk 
előtt is megnyitotta a fejlődés per
spektíváit. Azt mondhatjuk mégis, 
hogy a szlovenszkói magyarság 
életforrása még nem buzdult meg 
olyan erősen, hogy méreteinek meg
felelő és méltó folyóvá erősödve 
futhasson a jövő felé. Holt erek, 
félénk patakok, eltünedező tavak a 
magyarság mostani élete. Kavics, 
iszap, homok állja útját és az erők 
kénytelenek cél és eredmény nél
kül vesztegelni a mélyben.

Oka az, hogy rendezetlenül s 
részletmunkával foltozzuk önma
gunk sorsát, ahelyett, hogy egy
szerre és mélyen nyúlnánk le az 
életünk gyökeréig. Az uj életkere
tek közötti társadalmi elosztásunk 
annyira jelentéktelen, hogy a vá
laszfalak lebontása sem társadalmi, 
sem anyagi megrázkódtatással nem 
fenyegetne. Népi rétegeink, a föld
műves, az iparos, kereskedő és 
hivatalnok oly közelálló és egy- 
másrautalt, életnívójuk, életigényük 
ma már annyira egy síkon mozog, 
hogy magyarságuk vezérfonalán 
együttesen is megállhatják a közös 
jövő irányát. Az utóbbi kettő, ha 
anyagi erőben nem is, de szellemi 
téren határozottan előbbre van és 
talán éppen ez a plusz jelenti az 
egyetlen akadályt a közös munka 
vállalásában. Ne felejtsük el azon
ban, hogy mindkét osztály jórészt 
a városban él, a város tökélete
sebb iskoláztatási rendszere mind
kettőnek megadta azokat a fegy
vereket, amelyek életének, állásá
nak és foglalkozásának megtartás 
bán és emelésében szükségesek. 
A földművesosztály azonban nem 
dicsekedhetik ezzel. Mit ad neki 
ma is az elemi iskola.

Csöppeket a tudományból, töre
dékeket az ismeretekből. Együttesen 
kevés ahhoz, hogy előbbre vigye 
a gazdálkodás terén, tehát az élete 
mai akadályain. Azt a keveset is, 
amiben részesedhetik, olyan korban 
kapja, amikor még nem vesz cse
lekvőiig részt az élet irányításá
ban. Ifjú korában elveszti e szel
lemi javakat és az általános és 
rendszeres gazdasági iskola hiá
nyában — egyedenként és össze
ségben visszaesik oda, ahol isko
láztatásának közepén, tehát 10— 11 
éves korban volt, — ezzel a szel
lemi hátránnyal lép a népi közös
ség sorába, abban tehát sem teljes 
felelősséget nem vállalhat, sem a 
ráeső kötelezettségnek nem tehet 
egészében eleget.

Ez a pont a szlovenszkói ma
gyarság Achilles-sarka. Százados 
adósságot kell törleszteni ezzel a 
néposztállyal szemben, hogy életük 
erőforrása felfrissülhessen. Adjuk, 
adassuk meg neki azt a műveltsé
get, mellyel sorsát előbbre viheti, 
legalább is relatíve olyan mérték
ben, mint az iparos és a hivatal
nok. Az elemi iskolát szükségsze
rűen gazdasági iskolává kell kifej
leszteni, ez lenne az egyetlen meg
oldás. Ne heverjen olyan korban 
a pamlagon az ész, amikor már 
alkotni képes, amikor államnak, faj
nak, egyesnek hasznára válhatik.

Addig is, amig az idő meghozza 
és megérleli az óhajtott megoldást, 
üdvözölnünk és felkarolnunk kell

minden oly megmentési akciót, 
amely a kísérletnél többet, tehát 
pozitív eredményt hozhat.

Százados adósságot nem is le
het egyszerre visszafizetni. Lassú, 
de lelkiismeretes munka vezethet 
csak el a célhoz. Nem az eddigelé 
a tanfolyamokon bevezetett előadási 
módszer. Értékét megdöbbentő ese
tek csúfolják.

Ideiktatom záróul egy főiskolás 
egészségügyi előadásának a tanfo
lyamon résztvevő parasztagyában 
leszürődött eredményét:

A bacillusokról volt szó. Három
órás előadása végén figyelmeztette 
a hallgatóságot a buzgó egyete
mista, hogy az ivóvizet ezentúl 
csak desztillált állapotban igyák, 
mert ebben már nincs élő bacillus. 
Ezt kapta feleletül az egyik hall
gatótól :
— Mán én csak megmaradok a 
kútviznél, uram. Inkább lenyelek 
egy-két eleven állatot benne, mint
sem hogy egyszerre bevegyem az 
egész temetőt.

Százados adósságot nem is le
het egy nap, legfeljebb évtizedek 
alatt törleszteni. Kovács József

Ceruzaforgácsok.
Gázálarcok.

Megnyugtató bejelentéseket olvasunk 
a lapokban. Nem kell aggódnia a kö
zönségnek, az egész világon minden 
állam kellő buzgalommal és körültekin
téssel, gondoskodik megfeielőszámu gáz
álarcról. — Igazán nem kell félniök az 
asszonyoknak, sem magukat, sem gyer
mekeiket nem érheti veszedelem, meg
kapják idejekorán a gázálarcot.

Amikor a szomszéd megindítja gyil
kos találmányát a békés városok és 
falvak felé, az otthonmaradottak ellen, 
azoknak már kevésbé kell rettegniök a 
haláltól. Élhetik tovább ezen paradicso
mi földön életüket, dolgozhatnak és 
örülhetnek, reménykedhetnek és nevet
hetnek. Idejében gondoskodtak róluk.

Csak a férjek és apák, a kenyérkere
sők lesznek távol, csak ők bújnak meg 
nyirkos lövészárkokban és várják a go
lyót, a bombát, ami ellen nincs véde
lem. Asszonyok és anyák sietnek lázas 
rohanással, piciny és nagy álarcok a 
piaci kosarukban. Osztogatják az álar
cokat, félreverték a vészharangokat. 
Csatolják sietve arcukra, gyermekeik 
arcára, reszkető kézzel, gyorsan, ki tudja, 
melyik pillanatban pukkan az első gáz
bomba. Sietni, időt nem veszteni, meg
menteni az életet, megóvni az ezernyi 
szépség számára, amit adhat ez a világ. 
Nem tudják, holnap mi lesz, a holna
pokról eddig az gondoskodott, aki most 
hiába rak gázálarcot magára a golyók 
záporában.

A boldog nevetések már napok óta 
késnek, az élet szépségei napok óta 
váratnak magukra. Aki megteremtette 
őket, elment és kitudja, visszatér-e még 
valaha.

Akarnak-e majd sietni, tolakodnak-e 
a gázálarcokat osztogató hivatalnokok 
körül ? Bizonyára, mert az életösztön 
erősebb, mint a józan meggondolás, 
mert az ember tudat alatt mindig cso
dát vár a holnaptól, még akkor is, ha 
elképzelhetetlen, hogy honnan jöhet. — 
Elkapkodják majd a gázálarcokat, de 
vájjon nem vetődik e föl bennük a két
kedő kérdés: minek? Nem kérdezik-e 
majd önmaguktól, hogy nem volna-e 
jobb, ha váratlanul rajtuk ütne a gáz?

Mert aki megteremtette az élet lehe
tőségét, elment. Aki meghozta a betevő 
falatot, elment. Az otthonmaradottak 
védtelenek és kiszolgáltatottak, ezer 
vész környezi őket, az éhség, a jövőt- 
lenség, a családi nyugalom és boldog
ság felbontásának gyilkos veszedelme. 
De a gáz, a gáz az jöhet, az ellen ál
arcot csatolhatunk a fejünkre.

Gondos és körültekintő államférfiak, 
a gázálarcok mellé megbékélést kérünk, 
testvéri szeretetet a küzködő népek kö
zött, arról tessék gondoskodni, azt akar

juk idejekorán a lelkünkre csatolni! 
Mert úgy halljuk, olyan gáz is van, ami 
ellen semmi álarc nem használ! Mi 
lesz hát? !

S P O R T .
F O O T B Á L L .

Fülek! TC XI.-Törekvés 2:0 (0:0). —
Biró: Klein. (Ragyolc).

A Törekvés veretlenségét megtörte az 
FTC tartalékcsapata, amely a II. félidő
ben lelkesebben és szivósabban küzdött. 
A Törekvés az I. félidőben jelentős fö
lényt tudott kiharcolni, azonban a fö
lény eredménytelennek bizonyult. A II. 
félidőben fáradtság jelei mutatkoztak a 
csapaton, amit a füleki csatárok ügyesen 
kihasználtak és két góllal bebiztosították 
győzelmüket. A Törekvés csapatában 
Gyürék, Szabó, Ríz váltak ki.

Klein játékvezető rosszindulattal ke
zelte a Törekvést.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

parkett és fürdőszobával a város 
központjában kiadó. — Érdeklődni 
lehet: Tamásfali utca 8. sz. a.

Kiadó lakás.
Egy háromszobás lakás, konyha, cseléd
szoba, verenda és a hozzátartozó mellék- 
helyiségekkel (Jánosi-utca végén, a vá
rosi garózszsal szemben) egy egészen 
újonnan épült házban december hó 
1-től kiadó. — Bővebb felvilágosítással 

szolgál e lap kiadóhivatala.

Fényképészeti és
kozmetikai cikkek

a legolcsóbban

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

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 meílékhelyi
ségei vei együtt szabadkézből 

ELADÓ.
Értekezni lehet T eleszn iczkynél.

M A N D E L  £.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-uíca 16. sz, az emeleten.
Dolgozik a L IE É E B N Y  F O N D
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

Kiadó üzlethelyiség.
Gömöri utca 19. számú házban egy 

m o d e r n  ü z l a t h e l y i s é g  
nagy kirakattal, mely minden szak
mára alkalmas, több évre bérbe ki
adó. — Érdeklődök forduljanak Horo- 
vitz és Társa cég Rimaszombat.

Rimaszombatban, a Forgách-utcából nyí
ló Telep-utca 2/a szám alatt, egy újon

nan épült 3 szobás teljes komfortos

ház eladó.
Bővebbet a helyszínen, esetleg Majoros 
épitőmesternél (Menhely-u.) lehet tudni.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R áb oly  K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


