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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
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M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hírlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

Kétféle diktatúra.
A nagy világpolitika kétféle dik

tatúrát ismer. Az egyik a szociális 
forradalmak terméke: a bolseviz- 
m us; a másik annak ellensúlya: a 
fasizmus vagy a nemzeti szocializ
mus.

Az első diktatúra a kevésbbé mű
velt, alsóbb néposztályok hatalmi ál
lásba jutása, tehát a fejjel lefelé, láb
bal fölfelé álló társadalmi és állami 
berendezkedés. — A második arra 
alakult, hogy ne engedje ki a ve
zetést az intelligens osztályok ke
zéből és azt hatalmi parancsszóval 
is megtartsa.

A kettő között vannak a de
mokratikus államformák, ahol a nép 
nagy része tevékenyen részt vehet 
a kormányzásban. Legalább is jo
ga van beleszólni a választások 
idején, amikor megkérdezik aka
ratát.

Ez a középforma: a demokrácia 
legmegfelelőbb és legigazságosabb 
volna az emberek között, de éppen 
azért, mert emberi munka, igen sok 
hiánya van és sok hiba tapadhat 
hozzá. Az a baja, hogy könnyen 
ki lehet játszani, ha nem kezelik 
nagy lelkiismerettel.

Hiszen éppen ez okozta, hogy a 
világháború zavarai után előtérbe 
kerülhetett a fejtetőre fordult álla
pot : a bolsevizmus diktatúrája. Mi 
is ismerjük, kaptunk belőle néhány 
hónapi Ízelítőt és láttuk, hogy a 
műveltebb osztályok vagyoni és 
személyi biztonsága milyen fölfor
dult állapotba jutott azalatt. Orosz
országban pedig az élet és vagyon 
egyaránt az állami hatalom rendel
kezésétől függ. Kevés ok elég arra, 
hogy az ember életét és mindenét 
elveszítse.

A demokrácia a nyugati nagyobb 
műveltségű nemzeteknél virágzik 
és ott lehetséges, mert a nagyobb 
általános műveltség sikerrel ellen
súlyozhatja a műveletlenebbeknek 
rombolási vágyát és törekvéseit.

Ahol nincs meg az általános, 
magasabb műveltség, ott a mai 
korban nem igen maradhat meg a 
demokratikus kormányforma. Vagy 
legalább is veszedelem fenyeget
heti a diktatúra előnyomulásával.

Ezért látjuk újabban, hogy a vi
lág nagy része mindinkább kezd 
két nagy táborba csoportosulni. Az 
egyik tábor Oroszországgal tart és 
a proletárdiktatúrától várja a népek 
felforditott jövőjét.

Ezzel szemben Olaszorság siker
rel dolgozik a fasizmus erejével, 
Németország a nemzeti szocializ
mus összeforrasztó erejével és

ezekhez csatlakozott újabban Japán 
is, az orosz bolsevizmusnak termé
szetes politikai ellenfele. Japánban 
a császárok hatalmát évezredes is
teni eredetű hatalomnak tartják. 
Természetes hát, hogy az orosz 
bolsevizmusban világnézeti ellenfe
let is látnak, nemcsak a régi har
cias szomszédot.

Hogy legújabban megalakult a 
német-olasz-japán szövetség a bol
sevizmus ellen : az természetes tö
mörülése az egy világnézetű nem
zeteknek. Délamerikában is kezd 
hasonló alakulás létrejönni, mert a 
bolsevizmus ott is igen erős agitá- 
ciót fejt ki évtizedek óta. A nem
zeti államok az ellen a fasizmussal 
kezdenek védekezni.

Spanyolországban két éve pró
bálkozik a két világnézet külső se
gítségekkel megbirkózni. Eddig si
került a veszélyt lokalizálni, most 
talán már végéhez közeledik a pol
gárháború. Erősebbnek látszik a 
nemzeti fél, amely nem akarja ma
gát a bolsevista és anarchista fel
forgatók játéklabdájává tenni.

Hogy mi lesz? Azt a jövő mu
tatja meg. De a két diktatúra szem
ben áll már a világnézetek harcai
ban és farkasszemet néz egymás
sal. — X—

Árvíz pusztított
ismét Gömörben. A Rima és Sajó s ezek 
nieilékpatakjai ezévben a múlt héten 
immár hatodszor kiöntötték s csaknem 
nyolcezer kafasztrális hold területen ten
gerré változtatták a földet, lett légyen 
az szántóföld, rét, ut, árok vagy éppen 
lakott terület.

Az elmúlt hét csütörtökén jelentke
zett árvizveszedelemmel — lapzárta 
miatt — múlt számunkban részlete
sen nem foglalkoztunk s éppen csak 
a Rimának városunk partmenti uc- 
cáiba történt beáradásáról adtunk rö
viden hirt, jelezvén, hogy a folyó s il
letve a pusztító ár vízállása rohamosan 
emelkedik.

Ez az emelkedés olyan mérvet öltött, 
hogy a mostanihoz hasonló árvizre vá
rosunk legidősebb emberei sem emlé
keznek.

Sajnos, ezt az elemi csapást, a Rimá
nak évenkinti, nem ritkán többszöri ki
öntését mi rimaszombatiak megszokni 
voltunk kénytelenek az idők folyamán s 
a veszélyeztetett árterületen lakók — 
ürge-módjára — hol kiöntettek fész
kükből, hol meg visszaköltöztek oda a 
pusztító árviz elvonulásával, leapadásá
val. Teméntelen emberi szenvedés, anya
gi kár okozhatott mindenegyes Rima
kiöntéssel, még végre hosszas sürgetés, 
ennek az ügynek állandó nyilvántartása, 
sajtó utjáni mozgatása és az elintézést 
úgyszólván kierőszakoló agresszivitása, 
a város vezetőségének a felsőbb ható
ságoknál történt közbenjárása után kez
detét vette a Rimaszabályozás munká
lata. Hogy milyen tempóban, milyen bot

rányosan lassú iramban,— tudjuk mind
annyian.

Az ezévben újból felvett munka meg
kezdése is részben a munkások bér
sztrájkja, részben a kedvezőtlen időjárás 
miatt késett s a közönség Luca-széke- 
ként kezelte már — nem minden irónia 
nélkül — a Rimaszabályozás ügyét. Mi 
magunk sem ismervén a munkálatokat, 
annak a helyszínen való megtekintése 
végett egy még vénasszonynyarasan lan
gyos ősznapi délután kimentünk a sza
bályozási munkálatba vett Rimaszakasz
hoz, hol Juhász Gáspár munkavezető 
készségesen kalauzolt s adta meg a 
szükséges felvilágosításokat.

A Rimaszabályozási munkálatok 4 és 
fél kilométer hosszúságra terjednek. Eb
ből egyelőre egy a bolgárkertészektől a 
rimatamásfalvai hidig terjedő 2 km 600 
m. hosszúságú szakaszt adták ki az erre 
vállalkozott cégnek munkára s ebből 
kezdésül a bolgárkerttől 500 méteres 
szakaszon vették fel a munkát, amiből 
háromszáz méteren a munka már be is 
fejeztetett. A munkálatoknál 2’50 Ki 
órabérrel 72 munkás dolgozott s hogy a 
munkálatok lassúbb tempóban folytak, 
annak oka volt az is, hogy a meghirde
tett munkálatoknál megjelölt s köb
méterenként 42 koronába kerülő poko- 
rágyi kő nem bizonyult megfelelőnek s 
a később ahelyett beszerzett drágább 
kőnél mintegy háromszázezerkoronás ár- 
különbözet mutatkozik. Ha ez a kérdés 
sima elintézést nyer és egyéb tekintet
ben sem történne fennakadás, a 2 km 
600 méternyi szakaszon a munkálat a 
jövő évben befejezést nyerne.

A készen álló 300 méter hosszúságú 
uj meder partfelületi szélessége 22 mé
ter, mélysége pedig 3 méter és aluisó 
része kővel, felsőbb része pedig gyep
téglával kirakott. Laikus embernek is 
tetsző, jómunka.

Baj azonban, hogy a lassú munka kö
vetkeztében az el-elkészült szakaszokat 
állandóan veszélyeztetik az időnként 
gyors egymásutánban jelentkező árvizek, 
amelyek az uj medrek még eléggé be 
nem állott partjait ugyancsak alaposan 
megrongálják, sziszifuszi munkát ad
ván ezzel a vállalkozónak s végtelenül 
eltolván a munkálatok elkészültének, 
végleges befejezésének idejét.

Minden erre illetékes tényezőnek oda 
kell hát hatnia, hogy a Rimaszabáiyozás 
munkálatai ne szakaszonként, de egy
szerre az egész vonalon megkezdődje
nek. A szükséges pénzt elő kell terem
tenie az államnak és a városnak egy
aránt s nem szabad tovább közönyös 
nyugalommal nézni az árvizveszedel- 
mek pusztításait, a temérdek, föl sem 
becsülhető óriási károkat és szivfájásos 
emberi szenvedéseket, lelki gyötrődé
seket, az örökös és állandó rettegésben 
élést.

Nem 72, hanem tízszer, húszszor eny- 
nyi munkaerő igénybevételével az em
berileg lehető legrövidebb idő alatt, 
gyors iramban ha megindul a munka, a 
Rimaszabályozás kérdése egycsapásra 
elintézhető lesz, ellenkező esetben sok 
bajnak, kárnak, szenvedésnek lesz még 
okozója.

A legutóbbi árviz legyen az utolsó 
mementó erre s az árvízzel állandóan 
fenyegető más folyók szabályozására is.

Indiai levelek.
Kalkutta.

Másfél millió lakosú város. Az angol 
birodalom második legnagyobb városa. 
Kereskedelmi gócpont úgy nyugat, mint 
kelet felé. Rengeteg érték cserél Itt 
gazdát naponta. Üzleti negyede és fő 
útvonalai, valamint az európaiak kert
városa szép, rendezett, tágas-szellős, 
ellentétben a benszülöttek városrészével, 
mely zsúfolt, szűk, bűzös, hihetetlenül 
piszkos. Forgalma kettős villamosokkal, 
emeletes autóbuszokkal, lovas határok
kal, sok kulihúzta riksával és rengeteg 
autóval bonyolódik le.

Az üzletek nagyobb része rendes, 
szellős, több ventillátorral és sok áru
val. De a kereskedői tisztességtelenség 
sokkal nagyobb, mint otthon. Kevés 
indiai, sok európai és rengeteg japán 
áru kapható. Ez utóbbi igen hitvány, 
minden vonatkozásban.

Az élet reggel 9 óra után élénkül 
meg. Irodák 10 órakor nyitnak. Az 
utcákon a forgalom nagy, erről azonban 
bővebben kell Írni.

Aki először jön Kalkuttába, azt meg
lepik a nagy forgalomban lassan ténfer
gő tehenek és bikák. Ezek a hinduk 
szent állatai, senkisem bántja őket, a 
villamos és autóvezetők gondosan meg
állnak, ha egy tehénnek eszébe jut a 
jármű előtt átsétálni. Csöngetni, tülkölni 
hiábavaló lenne, a tehén úgysem siet. 
De a tehén a járdán is szeret sétálni és 
illik kikerülni, mert lekergetni senkinek 
sem jut eszébe. És láttam egy elbámész
kodó hindut, aki nem vette észre a szem
bejövő tehenet és akit a tehén orrával jól 
oldalba lökött, igy tanítván ineg felsőbb
rendű szent voltára. A hindu átszelle
mült bocsánatkérő arccal ugrott le a 
járdáról, utat engedve a felsőbbrendű 
állatnak. Ha esik az eső, a szent álla
tok a járdára, a kapuk előtt húzott eső
védők alá vonulnak és a gyalogosok 
bizony kényszerülnek az útra letérni, 
megázni miattuk.

Velence a galambok városa. Kalkutta 
a varjak és sasok tanyahelye. E mada
rak nem szentek, azonban az angol ha
tóság védi életüket. És ezt ők valószi- 
nüleg tudják, mert roppant szemtelenek. 
Ha valaki lelő vagy befog egy varjut, 
azért 50 rúpia (kb. 200 KS.), egy sasért 
150 rúpia büntetést fizet. Ezek a mada
rak segítik tisztán tartani a várost és 
ezért védik őket. A házi, konyhai sze
metet, hulladékot a járda szélére dob
ják és a legnagyobb forgalomban elle
pik azt a varjak. Varjú károgás, sas 
vijjogás sokszor tulharsogja a villamos 
és autóforgalom zaját.

A gyalogforgalomban igen sok a bé- 
telárus, nyakába akasztott tálcán kínál
va áruját. A cigarettaárusok száma sem 
kevesebb. A háziiparilag készült indiai 
cigaretta (hindosztánul biri) tulajdon
képen szivar. Dohánylevélbe csavart 
falevéltörmelék, szivófelén elvékonyodva 
és piros spárgával körülkötve. Egész
ben rövidebb és vékonyabb, mint a mi 
otthoni cigarettánk és főjellemzöje, hogy 
egy biri elszívásához 5—6 szál gyufa 
kell. T. i. ennyiszer kell újból meggyuj- 
tani, hogy égjen. Egy cseh fillérért 12-őt 
kapni belőle.

De a forgalomban ott található a 
szappanárus, cukorka-édesség, szerszám, 
papir stb. árusok, A járda szélére lete
lepedve ott van a borbély, körömnyiró,
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a jós, a fíiltisztitó, a szemész, a sebész 
(ez furunkulusokat nyom ki), a levelező 
— avagy nevezhetjük Írástudónak is, — 
ki az analfabéták ügyes-bajos dolgait 
veti papírra, de találunk homlokán há
rom széles sárga vonallal ékesített pa
pot és kis ágyékkendőt viselő, egész 
testét hamuval bekent élő hindu szen
teket is. Elvétve látunk kis embercso
portot, kik apró fehér hasított tűzifa- 
félét árulnak. Ez illatos szantálfa és 
szobaillatositásra szolgál. Rengeteg val
lási kinövés megnyilvánulásával is ta
lálkozunk az utcán. Talán csak egyet 
említek meg, ami bizony nekünk na
gyon különös. A hinduk harmadik nagy 
kasztjából elkülönült a dzsain-kaszt; 
tagjainak főelve, hogy semmiféle állatot 
meg nem ölnek, sőt igyekeznek az ál
latok kedvében járni. A hindu-városrész 
piszkos utcáin látni olykor egy-egy 
ágyat, melyen egy barna ember hever, 
testét százszámra ellepték a poloskák 
és egy másik hindu őrködik fölöttük. 
Az őr a dzsain-kaszt tagja és vallási 
felfogását abban éli ki, hogy poloskát 
tenyészt és táplál. És naponta fizet hit- 
sorsosainak, kik vérüket engedik szívat
ni dédelgetett állatkáinak.

Ez Kalkutta 1
Egy őskori és egy modern világ ke- 

Gedeon Tihamér.

K érelem .
Lekötelező hálával lennék azok iránt, 

akik nekem a volt lparosifjusági önkép
zőkörre vonatkozó alapszabályokat, jegy
zőkönyveket és egyéb iratokat megmu
tatnák, vagy pedig bármilyen adatot ve
lem közölnének. Mivel ezen intézmény 
ismételt megalakításáról van szó, arra 
kérném, különösen iparosbarátaimat, 
hogy az adatszolgáltatásban nekem se
gítségemre lenni szíveskedjenek.

Rimaszombat, 1937. november 16.
Szőllősy István 
iparosköri titkár.

Városi közgyűlés.
Véglegesen a Sztredoé a rimaszom

bati villanytelep.
Novemberi rendes közgyűlését csütör

tökön tartotta a rimaszombati képvise
lőtestület, dr. Eszenyi Gyula városbiró 
elnöklésével. A közgyűlés napirendjén 
ismét szerepelt a városi villanytelep 
ügye, amely hosszú évek óta nemcsak 
a rimaszombati, hanem az egész szlo- 
venszkói közvéleményt sűrűn foglalkoz
tatta. A városbiró bejelentette, hogy az 
adás vételi szerződés ellen dr. Törköly 
József és társai részéről annak idején 
benyújtott fellebbezést a Stredo-val lé
tesített kedvező megállapodás következ
tében a felebbezők visszavonták, minél
fogva a város és a Sztredo között tör
tént adásvétel elnyerte a szükséges fel
sőbbhatósági jóváhagyást. A városbiró 
bejelentését szó nélkül egyhangúlag vet
te tudomásul a közgyűlés és Singer Re
zső főrabbi indítványára jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott dr. Törköly József
nek a város érdekeinek megvédéséért. 
A kommunista-városatyák ellene szavaz
tak Singer főrabbi indítványának, a szoc. 
demek pedig tartózkodtak a szavazástól.

Második nagy eseménye volt a köz
gyűlésnek, a múlt évi zárszámadásokkal 
kapcsolatos hitelátruházások tárgyalása, 
amelyet_ egyhangúlag megszavazott a 
közgyűlés, Vladár cseh-szlovák néppárti 
városatya szavazatával szemben, aki 
pártjának utasítására nem vett részt a 
szavazásban. A Micsura-pártot ezen na
pirendi pont tárgyalásakor még csak 
Vladár képviselőtestületi tag képviselte, 
dr. Bartos városbiróhelyettes és Szkle- 
nár képviselőtestületi tag,— a Micsura- 
párt többi két tagja — csak a múlt évi 
zárszámadás tárgyalásakor lépett a köz
gyűlési terembe. A feltűnő késés és még 
feltűnőbb bevonulásnak dr. Bartos rövi
desen magyarázatát adta, pártjának szi
gorú utasítására hivatkozva mindkét 
társával együtt a zárszámadás elfogadá
sa ellen szavazott. A kommunista és 
szoc. dem. városatyák nem vettek részt 
a szavazásban.

A községi ebadó és a katonai beszál- 
lásolási adó szabályrendeletének egy
hangúlag történt megszavazása után 
hozzájárult a közgyűlés az építendő 
körzeti polgári iskola telkének megszer
zése érdekében megindítandó kisajátí
tási eljáráshoz és a tamásfalai ut mel

letti káposztaföldek parcellázásához, 
majd Tóth Vilmos városi mérnök refe
rátumának meghallgatása után kimon
dották a vízvezetéki szabályrendelet 
módosításának szükségességét, amely
nek letárgyalásával külön bizottságot 
biztak meg.

Esti levél.
Szavakból fent koszorú Jókai Mór 

ércszobának talapzatára.
Gyertek, hintsünk virágot útjára, kös

sünk koszorút homlokára s hadd szól
jon a dal, mely zengi az ö neve dicső
ségét. Életének egyik érdekes epizódját 
küldjük Komáromba. Ötvennégy éve 
múlt szeptember havában, hogy Jókai 
Mór a krasznahorkai várban járt, ada
tokat gyűjteni a „Lőcsei fehér asszony* 
cimű regényéhez, amely még ma is a 
legnépszerűbb és legkedveltebb regények 
egyike. Jókait a krasznahorkai várban 
1883. szeptember 12-én maga Andrássy 
Manó, a vasgróf, fogadta és kalauzolta 
az ősrégi várban. Andrássy Dénes, 
Krasznahorka tulajdonképeni ura, abban 
az időben München melletti villájában 
tartózkodott nejével: Franciska grófnő
vel. Andrássy Manó gróf, Jókai tisztele
tére húsz teritékü ebédet adott a vár 
lovagtermében, ahol a pecsenye után a 
vasgrófra Jókai a következő pohárkö
szöntőt mondotta,

„Egy regényem számára gyűjtök ada
tokat, amelynek egyik főalakja egy And
rássy, kinek élettörténete csupa fény; 
még ami árnyék lenne, az is ragyog; 
aki még mikor elesett is, mindig fölfelé 
esett; aki egyesíteni tudta magában az 
önfeláldozó korszellemet a hódoló hű
séggel, miket sokan két egymás ellen 
küzdő erények tartanak. Mert mikor a 
nemzetnek volt igaza a trónnal szemben, 
akkor védte a nemzetet, amikor a trón
nak volt igaza, akkor védte a trónt. Ez 
az őse a Andrássyaknak volt István tá
bornok, akinek megdicsőült neje, Serédy 
Zsófia grófnő, a világ csodájára a késő 
korig ép testben megmaradt itt az And
rássyaknak t ősi sziklafészkében, Krasz- 
nahorkán. Ők hívogattak ide, a holtak 
és az élők. Nappal az élőkkel beszélek, 
éjjel a halhatatlanokkal. Nemcsak az 
ősi ereklyékre találok itt, hanem az ősi 
erényekre is. Az Andrássyak most is 
azok, kik hősöm idejében voltak. Élet- 
történetükben még ami árnyék, az is 
ragyog; mikor lelépnek, még akkor is 
magasabbá lesznek, egyesitik magukban 
a honszerelmet és a trónhűséget; védik 
lefelé és fölfelé is mindig azt, akinek 
igaza van, és hölgyeik most is azok az 
elmulhatatlan szentjei a népnek, aki ős
anyjuk volt, akit a nép áldása tart be
balzsamozva.*

Az érdekes felköszöntő után mulatsá
gos dolog történt. A lakomán kocintani 
akart a vasgróf a költőkirállyal egy pom
pás vignettáju monoki aszus palackból, 
de alig emelik az ajkukhoz, csakhamar 
leteszik a poharat mindketten, a többi 
vendég pedig utánuk. Kiderült, hogy a 
vasgróf félméter magas törpe inasa, 
Spanga, aki kis létrán ment a grófoknak 
tüzet adni (ez volt a hivatala) véletle
nül elcserélte az 1885-iki országos ki- 
állitásrakészült festett vizes bort a mo
noki aszúval. De nem történt nagyobb 
baj és szerencsére még akadt néhány 
igazi monoki aszú, amely Jókait Berki 
Flóris rozsnyói cigányzenekara muzsiká
ja mellett ugyancsak fölvillanyozta. 
______  Schlosz Lajos.

A magyar elemi fiú iskola műsoros 
estje. Szép sikerrel zajlott le a fiú ele
mi iskola műsoros estje f. hó 14 én d. 
u. a Polgárikörben, telt ház előtt, nagy 
anyagi és erkölcsi sikert aratván, a kö
zeli karácsony estre. Év, év után meg
hozza a maga ajándékát, a tanítók, a 
tanítónők fáradozása, jósága, amit ez
úttal is köszönünk úgy a tanítóknak, 
mint az est sikeréért fáradozó szülők
nek, hozzátartozóknak, és a jóságos szivü 
adakozóknak. Aki még e nemes célra, a 
szegény gyermekek karácsonyára szánt 
valami némü pénz és ruha féle segítséget, 
az kéretik, hogy adományát juttassa el 
Korányi Zoltánnéhoz (Koháry-ucca). — 
Prológot mondott nagyon ügyesen Bik- 
ky János 4. o. tanuló.
1. Conferált Gabonás Pisti 4. oszt. t.
2. Egy tréfás rajzóra : Előadták : tanító 

Huszti Levente, gyerekek a 4. o. tanulói.
3. Páros jelenet. Előadták : Lévai János 

és Murányi Béla 3. oszt. tanulók.

4. Vasárnap este, Bottó Jánostól: Elő
adták az 5. o. tanulók.

5. Suszterinas: Előadta Csizik László 
4. o. tanuló.

6. Fogfájás: Előadták Gulyás Samu 3. 
o. t., Schreiber Imre 4., Benedek László, 
Faska László, Mester Mihály, Vaskó 
János 5. o. tanulók.

7. A rádió : Előadta Magyar Bandi, Si- 
roki Laci 3. o. tanulók.

8. Népdalok. Előadták a 3., 4. és 5. o. t.
Előadás után teát szolgáltak fel s a tár
saság kedélyes hangulatban töltötte el
az estét.

A Rimaszombati Református Egy
ház Kálvin-köre folyó november 21-én 
(vasárnap) délután 5 órai kezdettel az 
ipartársulati székház nagytermében mű 
soros szeretet-vendégséget rendez, melyre 
szeretettel meghív minden érdeklődőt. 
M ű s o r :  1. Gyülekezeti ének. CV. zsol
tár 1. verse. Adjatok hálát az Istennek.
— 2. Imádkozik Bodon Aladár s. lelkész.
— 3. Megnyitót mond Báthory Andor, a 
Kálvinkör elnöke. — 4. Cavatina (Nor
mából) Bellimtől. Énekli a Ref. Nőikar.
— 5. „A reformáció és magyar iroda
lom* címen előadást tart Sípos István 
gimn. tanár. — 6. V. Sipos Ida : „A pi
ros üvegen...* és Sedivy Zoltán: „Ami 
lelkünk egy szebb jövőt akar* c. költe
ményeit szavalja Szőllősy Bözsike. — 
Sz üne t .  — 7. „Buzgó hálaének* Oláh 
Károlytól. Énekli: a Ref. Nőikar. — 8. 
Dömötör Ilona: „Fehér szertartás* és 
V. Sipos Ida : „Fehér templomok* cimü 
költeményeket szavalja: Dobránszky Ily.
— 9. Bezárőt mond Varga Imre lelkész.
— 10. Gyülekezeti ének. 100. dicséret. 
1. verse : „Hű öledbe nyugtatom fejem.*
— A szünetben teát szolgálnak fel. — 
Beléptidij nincs. — A készkiadások meg
térítésére, valamint a felépítendő „Ref. 
szeretetotthon* alapja javára önkéntes 
adományokat hálás köszönettel fogadnak.

H Í R E K
Olvastam ,

hogy az erkölcstelenség ellen állást fog
lalt a belügyminisztérium is, rendeletileg 
megtiltván a lapoknak, hogy a nap nap 
mellett előforduló erkölcstelen merényle
tekről kiszínezett híreket hozzanak, mert 
— úgymond a rendelet — a sajtó színes 
cikkei nagyban hozzájárulnak az erkölcs
telenség mindinkább nagyobbmérvu elter
jedéséhez.

Helyes a tilalom, mert egy-két kiszi 
néző lapocska már-már tulságba ments 
olyan pikantériákkal szolgált olvasóinak, 
amelyek nemcsak hogy a jóizlést sértet
ték, de határozottan megbotránkozást kel
tettek.

Abban azonban, hogy ezzel az erkölcs
telenség széleskörű terjesztéséhez nagy
ban hozzájárultak volna, nem egészen ér
tünk egyet, mert az erkölcstelenség ierje 
désének okát másban kell keresni. Tessék 
csak egy kissé gondolkozni s nyomban 
rájönnek. Nos? Igen, igen, ezek azok: a 
vallásos nevelés hiánya a családban és 
az iskolában, az erkölcsi érzés intenzív 
művelésének elhanyagolása és az ezzel 
összefüggő társadalmi kérdések alapos 
megoldásának elódózása. Ha mindezen 
segítve lesz, ha ezek az okok megszűn
nek. akkor majd nem írhatnak erkölcs
telenségről annyit a lapok, még a „kiszí
nez ésu-bői élő, éldegélő, szenzációt hajhá- 
szó ujságocskák sem, amelyek végered
ményben azért imák úgy s keletjük is 
azért van, mert a mai újságolvasók há
romnegyedrészének, ifjának és felnőttjé
nek — sajna — ez az Ízlése, hisz a bak- 
fisch és mamája, diáklegény és papája 
ezekre a kövérbetüs, kéthasábos- cimü ma- 
lacságokra bukik és nyálcsorgatva olvas
sa a 76 éves öregember sexuális eltéve
lyedését, be t eges  - életmegnyilvánulását, 
egyik is másik is s széles mosolyra hú
zódik ábrázata mindegyiknek, ha az új
ságban ilyen, vagy hasonló hircsemegérelnl

Társadalm i naptár.
November 20. Este 8 órakor. Disznó

toros vacsora a Polgárikörben.
November 21. Rimaszombati ref. Kálvin

kör műsoros teaestje. D. u. 5 órai 
kezdettel az Ipartársulati székház 
nagytermében. — A Kát. Oltáregye
sület jótékony tea-estélye 8 órai kez
dettel a Kát. Olvasóegyletben.

November 24. Előadás Tolsztojról, a vá
rosházán. Kezdete este fél 9-kor. 

November 27. Este 8 órakor. Disznótor 
az Iparoskörben.

December 4. Este 8 órakor. Gyóni-est 
az Iparoskörben.

December 8. Délután. A rimaszombat- 
tamásfali evang. Leánykör jótékony- 
célú előadása a Polgárikörben. 

December 12. Ref. egyház asszony- és 
leánykörének karácsonyi vására. 

December 18. Zsidó nőegylet rendezése. 
December 19. Gimnáziumi ének- és ze

nekör karácsonyi hangversenye a 
megyeházán. Kezdete este 8 órakor. 

1938. január 16. Reformátusok rendezése. 
1938. január 22. Izraelita Nőegylet mulat

sága a Tátra szállóban.
1938. január 29 30. A „Blaha Lujza 

Műkedvelő Társaság* e’őadásai a 
Polgárikörben.

1938. április 9. és 10. Reformátusok ren
dezése.
A rendezőségeket kérjük, hogy min

den társadalmi eseményt, (mulatságok, 
előadások stb.) a pontos dátum és hely 
megjelölésével társadalmi naptárunkba 
való fölvétel végett, az esetleges dátum
összetalálkozás és érdekösszeütközések 
elkerülése végett is jóelőre — sőt már 
a terminus kitűzése után azonnal — 
szerkesztőségünknek bejelenteni szíves
kedjenek.

Templomi ünnepély. Folyó hó 28 án 
(vasárnap) délután 5 órakor a helybeli 
evang. templomban ünnepély lesz, mely
nek műsorát a jövő számunkban fogjuk 
közölni.

Előadás Tolsztojról. A helybeli ma
gyar közművelődési bizottság szerdán, 
november 24-én este fél 9 órai kezdet
tel előadást tart a városháza nagyter
mében, amely alkalommal Morvay Gyu
la „Tolsztoj és az orosz irodalom* cí
men fog felolvasni. — Belépődíj nincs.

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

Kassák Lajos szerzői estje. Kassák 
Lajos, a jónevü, közkedvelt magyar iró, 
az elmúlt vasárnapon nagy érdeklődés 
mellett lezajlott szerzői estet tartott a 
Tátra szálló nagytermében. A saját irói 
pályájáról színes előadást tartó irót lelkes 
tapsokkal jutalmazta a közönség, éppen 
úgy az iró verseiből szavaló Kassákné- 
Simon Jolánt, valamint az estet megnyitó 
Morvay Gyula szaktanító, Írót is.

Halálozások. A bánat vijjogó sötét ma
dara kíméletlenül száll, száll az Élet 
kertje fölött s megszomoritja a szerető 
sziveket a hozzájuk simult Szeretett 
Édes elvesztésével, hogy gyászbaborul- 
janak és Reá gondolva, a soha elnem- 
muló emlékezésben tegyék örökkéélővé 
Ot. Egy finomlelkü, gondos és hűséges 
hitves, övéiért élt szerető családanya 
múlt ki az élők világából, egy nemes- 
szivü magyar nagyasszony tért hosszú 
szenvedés után örök pihenőre : Dr. Ki
rály Kálmámé szül. Takács Mária áldá
sos életének 62 ik évében f. hó 11-én 
Budapesten, hol bajára gyógyirt keresett, 
csendesen elhunyt. A megboldogult por
hüvelyét szerettei haza, Tornaijára szál
líttatták s az őszinte részvét impozáns 
megnyilvánulása mellett f. hó 14 én te
mették. Elmúlását férje, Dr. Király Kál
mán tornaijai ügyvéd, gyermekei: Vitéz 
Kossuth Sándorné szül. Király Erzsébet, 
özv. Koritsánszky Mártonné szül. Király 
Sarolta, Tornallyay Zoltánná szül. Király 
Mária családjaikkal, édes anyja, özv. 
Takács Mihályné szül. Márkus Mária, 
testvére Takács Dénes családjával gyá
szolják s a köztiszteletben és szeretetben 
álló család gyászába mindenki mélysé
ges részvéttel osztozik.

Matúska Péter Selmecbányái közjegy
ző életének 71-ik évében Zólyomban, 
az ottani kórházban, hol súlyos beteg
ségére gyógykezelés alatt állott, folyó 
hó 16 án elhalt. Az elhunyt, mint köz
jegyző-helyettes városunkban is éveken 
át tartózkodott s társadalmunk közbe
csűit tagja volt, kinek halálhíre őszinte 
részvétet keltett. A haláleset a Matúska, 
Medveczky, Borszék és ezekkel rokon 
családokat szomorította meg.

Horváth Gyula szabóiparos, a híres 
gömöri bundák készítője Rozsnyón 74 
éves korában elhunyt. Temetése a múlt 
vasárnap délután nagy részvét mellett 
ment végbe.
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Bohdcs Mihály, a lőcsei kerületi bí
róság prokurátora, ki évekkel ezelőtt a 
rimaszombati törvényszéknél is műkö
dött, Sóváron elhalálozott. Az 58 éves 
korában elhunyt prokurátort nagy rész
vét mellett helyezték örök nyugalomra

Keviczky Gyula gyógyszerész 46 éves 
korában folyó hó 13 án Bakabányán 
szivszélhüdés következtében hirtelen el
hunyt. A megboldogult közbecsülésben 
állott, rokonszenves férfiú holttestét 
nagy részvét mellett folyó hó 15 én te
mették. Halála özvegyét, a Rimaszom
batból származó Turek Mariskát és 
nagyszámú rokonságát döntötte gyászba.

Özv. Antal Györgyné szül. Vaskó 
Ilona, városunk egyik régi polgárasz 
szonya, munkás életének 78-ik évében 
folyó hó 15-én örök álomra szenderült. 
Az elhunyt polgárnő holttestét szerettei
nek őszinte részvéte melleit f. hó 17 én 
helyezték siri ágyára örök pihenésre.

Özv. Molnár Pálné szül. Sztankó Zsu
zsanna 82 éves korában folyó hó 15 én 
Rimatamásfalván elhalálozott. Az életét 
munkában töltött idős nő temetése f. 
hó 17-én volt. Halálát gyermekei, uno
kái s rokonai gyászolják.

Tragikus halál. Vaskő József hely
beli közbecsülésben állott, törekvő sza
bóiparos polgártársunk tragikus módon 
távozott el az élők világából. A 44 éves 
iparosember nevelőanyjának, özv. Antal 
Györgynének temetésén vett részt folyó 
hó 17-én délután, mikor hirtelen rosszul 
lett s a gyorsan igénybe vett orvosi 
segítség dacára szivszélhüdés következ
tében hirtelen meghalt, mély gyászba 
borítván özvegyi sorsra jutott hűséges 
hitvesét szül. Gyulai Erzsébetet, gyer
mekeit : Vaskó Bözsikét, Sárikát, Józsi
kát és Jancsikát, testvéreit, apósát, va
lamint ezek családját és rokonságát. 
Nagy részvéttel folyó hó 19 én helyez
ték holttestét az anyaföldbe.

November 28-án leplezik le a Jókai 
szobrot. A komáromi Jókai Egyesület 
Kulturházának udvarán felállítandó Jó
kai szobor ünnepélyes leleplezése no
vember 28-án, vasárnap délelőtt fél 11 
órakor fog végbemenni. Az impozásnak 
ígérkező ünnepségen az ünnepi beszédet 
Jankovics Marcell dr., a SzMKE elnöke, 
a Jókai Egyesület tiszteleti tagja mondja.

Az OLTÁREGYESÜLET folyó  
hó 21-én vasárnap este  8 órai 
kezdettel tartja jótékony te a 
estélyét a Katolikus O lvasóegy
let ö ssz e s  h e ly iségeib en .

Jelentkezés az eucharisztikus világ- 
kongresszusra. Az 1938. május 25-29- 
ig Budapesten megrendezendő 34-ik eu
charisztikus világkongresszus tájékozta
tója a csehszlovákiai magyar érdeklődök 
számára most készült el. Eszerint a 
kongresszusi részvétel összes költsége, 
kedvezményes vasúti menetjeggyel és 
Budapesten 5 napos lakással és teljes 
ellátás minősége szerint 550 és 1000 
Ké között váltakozik. Jelentkezési határ
idő 1937. december 31. Jelentkezők és 
érdeklődők forduljanak Dr. Pfeiffer Mik
lós kanonokhoz, a csehszlovákiai ma
gyar előkészítő bizottság elnökéhez, Ko- 
Sice (Kassa), Srobár u. 6.

Félszázados jubileum. Urbán András 
Rozsnyó város vezető jegyzőjét ötvene
dik születésnapja alkalmából f. hó 18 án 
a város tisztviselőkara, az összes ottani 
társadalmi egyesületekkel karöltve me
leg ünneplésben részesítették. Az ünne
pelt tiszteletére a városháza nagytermé
ben rendezett banketten számos pohár
köszöntő hangzott el, amelyek minde
gyikében a megbecsülő szeretet hangján 
emlékeztek meg az ünnepelt emberi ki
válóságáról és érdemeiről.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a L1TERA- 
TL'RA könyv- és papirkereskedésben.

Betörtek a feledi adóhivatalba. Is
meretlen tettesek betörtek a feledi adó
hivatalba, ahonnan egy adóbeirási köny
vet és több fontos aktát vittek el. A 
betörők a nyitva felejtett kapun aka
dálytalanul jutottak be az épületbe, 
majd az emeleti folyosó ablakán át be
másztak az irattárba, kikeresték az őket 
érdeklő iratokat és magukkal vitték. A 
pénztárhelyiségbe meg sem kísérelték a 
behatolást, ami arra mutat, hogy kizá
rólag a kérdéses iratok megszerzése volt 
a céljuk. A betörést a hivalalszolga fe
dezte fel- A csendőrség már nyomában 
van a tetteseknek.

A járási ipartársulat és az iparos
kör jubileumi díszközgyűlései. A ri
maszombati járási ipartársulat és ipa
roskör az elmúlt vasárnapon óriási ér
deklődés mellett, impozáns keretek kö
zött megtartott díszközgyűlésen ünne
pelte meg 25 éve önálló, köztiszteletben 
álló iparos tagjainak: Benyó Ferencz 
kalapos, Hlozek János mfilakatos, Rajner 
Andor szobafestő, Sarinay István bádo- 
dos, Vondra János kályhás és Valaszkay 
Rezső órás és ékszerászmester jubileumát, 
az utóbbit külön megérdemelt ünnep
lésben is részesítve abból az alkalom
ból, hogy tiz éve áll elnöki minőségben 
a járási ipartásulat élén. Az iparostár
sadalom ketlős ünnepélyén, mely Vondra 
János ipartársulati alelnök, illetve Krá- 
lik János iparosköri elnök vezetése alatt 
folyt le, a helybeli egyházak, társadalmi 
és kulturális intézmények is képvisel
tették magukat, sőt a rozsnyói járási 
ipartársulat és a rozsnyói protestáns 
iparosok egyesülete is elküldötte kép
viselőit. A kiküldöttek szebbnél-szebb 
felszólalások keretében adtak kifejezést 
testületük szerencsekivánatalnak az ün
nepeltek előtt. A rimaszombati járási 
ipartársulat a székházának ezüstből ké
szült, a rozsnyói Kelemen-cég kitűnő 
munkáját dicsérő miniatűrjével kedves
kedett Valaszkay Rezső jubiláns elnök
nek, melyet szép beszéd kíséretében 
Szabó Margit nyújtott át az ünnepek
nek az önálló működésük negyedszá
zados jubileumát ünneplő mestereknek 
pedig egy-egy kis verset elmondó bá
jos leánykák nyújtották át az iparoskör 
diszes kivitelű elismerő okleveleit. A 
jól sikerült díszközgyűlések után kedé
lyes társasvacsora következett.

Erdélyi magyar írók Rimaszombat
ban. Öt erdélyi magyar iró szlovensz- 
kói kőrútján városunkba is ellátogat s 
itt egy irodalmi est keretében mutatko
zik be, mikor is Szentimrei Jenő és Li
geti Ernő verseket fog előadni. Tamási 
Áron és Molter Károly novelláikból 
olvasnak fel. — Kacsó Sándor az er
délyi eszményiségről fog előadni, Sz. 
Ferenczy Zsizsi énekesnő pedig szé
kely balladákat és Bartók, Kodály da
laiból énekel. Amint az Országos Hi
vatal a beutazási-illetve fellépési enge
délyt megadja, módunkban lesz az iro
dalmi est idejét és műsorát közölni.

A Blaha Lujza műkedvelő társaság 
vacsorája. A pompás „Érettségi" elő 
adásokon sikeresen bemutatkozott Bla
ha Lujza műkedvelő társaság szerdán 
este ülést tartott az estélyek bevételé
nek elszámolása és a legújabb munka- 
program megbeszélése céljából. — Az 
ülést hatvan terítékes vacsora követte, 
amelyen a Polgárikör részéről ifj. Rábely 
Miklós elnök, a Blaha-Társaság nevében 
pedig Varga Imre elnök köszönték meg 
a kitűnő rendezőség és műkedvelő gár
da általános elismerést kiváltó munkáját. 
A toasztokra dr. Ganczfried Ernő vála
szolt a műkedvelő színészek nevében. 
— A Blaha-Társaság január 29. és 30 án 
fogja legközelebbi előadásait tartani, 
Makovits Jenő főrendező rendezésében, 
illetve betanításában.

Tolvaj cigány. Bozska János kövii 
cigányt, aki 1740 korona értékű ruha
neműt lopott s azt társainál potom 
pénzért értékesítette, a pc-lsőci rendőr
ség letartóztatta.

|  Egy, a legkényesebb igényeket ♦ 
|  is kielégítő, m odern komplett x

!  3 szobás lakosztály j
♦ a Ferenczy-utca 6. szám alatti |
|  uj épületben |
| azonnal kiadó. X
♦ Érdeklődni lehet Gömöri-u. 8, sz, ♦

Próbabál. Dobránszky János tánc- 
tanitó diáknövendékei szombaton, nov.
13-án este az ipartársulati székház nagy
termében tartották meg hagyományos 
próbabáljukat, nagyszámú közönség rész
vétele mellett, a legteljesebb siker je
gyében. A próbabál ünnepélyes felvonu
lással, majd a tánciskolái kurzuson el
sajátított táncok bemutatásával kezdő
dött s az iskolai formalitások elintézése 
után jóhangulatu s a kora reggeli órákig 
tartó táncmulatsággal folytatódott, amely
ben a kitűnő Dobránszky mester leg
ifjabb növendékei mellett bizony az 
„öregebb" évjáratok növendékei is jó
kedvűen vettek részt.

Az Iparosok és Kereskedők Hitelintézeté-
Rim. Sobota, amerikai rendszerű hetibetét akció
jával a kisembernek is alkalmat nyújt arra, hogy 
heti csekély befizetéssel tőkét gyűjtsön magának. 
A betétesek 25-ös csoportokban lesznek beosztva 
és minden csoport 80 drb. külömböző számú ál
lami építkezési sorsjeggyel játszik. — Bővebb

felvilágosítással az intézet szívesen szolgál.

A választók névjegyzékét most ál
lítják össze. Saját érdekében cselekszik 
mindenki, aki ügyel arra, hogy neve a 
választói névjegyzékbe felvétessék s a 
választók közül valamiképen ki ne ma
radjon.

A rimaszombati gimnazisták kará
csonyi hangversenye. Az elmúlt tan
évben megszervezett gimnáziumi ének
és zenekör, amely Lackner László zene
iskolai tanár, az ismert zenepedagógus 
betanításában és vezénylete mellett már 
egy nagysikerű bemutatkozó hangver
senyt adott, most karácsonyi-témájú da
rabokból összeállított hatalmas műsor
ral újabb hangversenyre készül. A gim
nazisták ének- és zenekörének ez a 
második hangversenye december 19-én 
lesz megtartva a volt vármegyeháza 
nagytermében, tetszésszerinti belépődíj 
melíett. A hangverseny részletes műso
rát legközelebb közöljük.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik felejthetetlen édes jó 

anyánk, illetve szeretett nagyanyánk elha
lálozása alkalmából részvétüket akár szó
val, akár írásban fejezték ki s azoknak, 
akik a végtisztességtételen megjelentek, 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1937. november hó.
Szelecsényi család.

Vasutas sors. Reiner F. dobsinai va
sutas tolatás közben két vasúti kocsi 
ütközője közé került, minek következté
ben súlyos sérüléseket szenvedett. A 
csaknem minden bordáján erősen sérült 
vasutas állapota nem zárja ki a föl
épülést.

14 napos
Mikulás-reklámvásárt

m ely idő alatt a

FÜZY R.-cégnél
a napi áraknál

15—30V  kai olcsóbban vásárolhat
mindennemű úri- és női divatárukat.

F ig y e l j e  k ir a k a ta im a t! ! ! !
Használja ki ezen rendkívüli alkalmat!!!
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Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, november 20-án 
és 21-én kolosszális amerikai nagyfilm, 

amely milliós költséget igényelt:
T exasi lovasok

Fred M. Muray, Jean Parker, Jack Oakie.

Szerdán, november 24-én zenés bécsi 
nagyszerű film :

M aharadzsa fehér asszonya
Vása Príhoda, O. Diesel, A. Hörbiger, 

Hilda v. Stolz.

Csütörtökön, november 25-én amerikai 
bűnügyi dráma :

G aztett az öltözőben

Nem hosszabbítható meg az állam
polgársági bizonyítvány hatálya. A
belügyminisztérium úgy határozott, hogy 
az állampolgársági bizonyítványt, amely
nek érvényességét tiz évben állapították 
meg, ennek az időnek elmúltával nem 
lehet meghosszabbítani, hanem uj kér
vény alapján kell kiállítani az uj állam
polgársági bizonyítványt.

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

Bevezetik a gazdaságtant a közép
iskolákban. Az iskolaügyi minisztérium 
az utóbb időben behatóan foglalkozik a 
gazdaságtannak a középiskolákba való 
bevezetése kérdésével. A középiskolai 
ügyosztály közép- és főiskolai tanárok
ból álló bizottság felállítását javasolta s 
ez a bizottság lenne hivatva a gyakor
lati szakértőkkel karöltve meghatározni 
a tananyagot. A középiskolai tanárok 
képzésére átmeneti tanfolyamok szerve
zését mérlegelik.

Villanyvilágításunk javulását várjuk
a Sztredó-ügy jogerőssé váltától s az 
összes mizériák megszűnését a villany
világításban.

Nem mindennapi karier. Lach Lajos 
dobsina-masai lakost az itteni kerületi 
bíróság bűncselekményért egy évi fog
házra Ítélte. A büntetés végrehajtása elől 
az elitéit ember Spanyolországba szökött, 
ott a kormánycsapatokba helyezkedett el, 
a talaj azonban valami okból ott is me
leggé vált számára, mire kiutasították s 
hosszas és szenvedésteli vándorlás után 
hazaérkezett és itteni büntetésének ki
töltésére önként jelentkezett.

Kontárok üldözése. Az iparosok kö
rében mostanában újból hangosan pa
naszkodnak a kontárok ellen. A hivata
lok elhatározták, hogy erélyesen fognak 
hozzálátni a kontárkodás megszünteté
séhez. A kereskedelmi kamarák körkér
dést intéztek az összes iparos és keres
kedelmi grémiumhoz, hogy mily tapasz
talataik vannak e téren és mikép vél
nek leghatásosabban a kontárkodás el
len védekezni. Ez a védekezés nagy kö
rültekintést igényel. Mert van iparosse
géd, aki szeretne dolgozni, de nem kap 
alkalmazást, önállósításához meg nincs 
meg a kellő gyakorlata. Kolduljon vagy 
lopni menjen ? Ha valamely kisebb mun
kával keres valamit, akkor már kontár
kodást követ el. De olyan is van, kinek 
meg van a kellő ipari- és anyagi ké
pessége, hogy szabályszerűen bejelentse 
az iparát, de az ezzel járó kiadásokat 
akarja megtakarítani, hogy ezáltal ol
csóbban vállalhasson munkát. Ez az iga
zi kontár, ki a rendszerető iparosokra 
káros. Az általános gazdasági helyzetet 
kellene javítani, hogy a munkás- és 
középosztály keresőlehetősége emelked
ne ezáltal s a fogyasztó és vásárlóképes
sége nagyobbodna. Ha ez meg lesz, min
den kisiparos és kereskedő forgalma 
fellendülne, mindenki a törvényes kere
teken belül foglalkozáshoz jutna s a 
kontárkodás magától megszűnne.

Életunt pincérleány. Kusnyir Anna 
22 éves velesznyei születésű pincérlány 
az egyik rimaszombati szállodában ön
mérgezést követett el, tettét azonban 
idejében észrevették s a gyorsan alkal
mazott orvosi beavatkozás megmentette 
az életnek. Az életunt leány 15 aspirin- 
pastillából készített oldatot ivott meg, mi
előtt azonban rosszul lett volna, késsel 
ereit felvágta balkarján. A szálloda al
kalmazottjai hörgésére lettek figyelme
sek, rendőrt hivattak, aki behatolt a 
szobába s az eszméletlen leányt beszál- 
littatta a kórházba.
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Könyvbarátok közleményei. Felhív
juk tagjaink figyelmét, hogy e hét folya
mán a kővetkező uj könyveket szereztük 
be számukra:
Kertész Erzsébet: Családi pensió.
Márai Sándor: Féltékenyek.
Nagyiványi Zoltán: Sárga kaszinó.
Illyés Gyula : Rend a romokban. 
Thomas Mann : Jákob.
Thomas Mann: József.
Pearl S. Buck: Az édes anyaföld.

Filmszínház. F. hó 20-21-én a „Texasi 
lovasok" c. amerikai monumentális film 
kerül szinre. Texas állam közbiztonsága 
felett válogatott lovasokból álló rend
őrség őrködik. Ezek közzé felvették Jim, 
Wahn és Sam nevű volt banditákat, kik 
igyekeztek rendes életet kezdeni, Sam 
kivételével, kiben még mindig a régi vi
lág emlékei élnek. Élete sorsában for
dulatot jelent a parancsnok leánya, ki 
nagy befolyást gyakorol reá. Főszerep
lők : Fred Mac Murray és Jean Parker.

Folyó hó 24-én a „Maharadzsa fehér 
asszonya" c. bécsi zenés film kerül be
mutatásra, melyben Vasa Prihoda híres 
hegedűművész is szerepel. A bathaipori 
maharadzsának San Remoban való meg
jelenése élénk mozgalmat kelt. A szép 
Daisy álmainak megvalósítását várja, de 
a maharadzsa Mira zongoraművésznő 
iránt mutat nagy érdeklődést. A zenekar 
főhegedűse ezt rossz szemmel nézi s 
már-már kenyértörésre a dolog, amikor 
a maharadzsa vonzódásának igaz titka 
kiderül. Szerepelnek még Hörbiger Atti
la, lsa Miranda, Hilde Stolz, Gustav 
Diesl.

F. hó 25-én a „Gaztett az öltözőben" 
c. amerikai bűnügyi filmdráma kerül le- 
pergésre. A Gaby és Tony táncospár 
esténként gyönyörködtetik művészetük
kel a színház közönségét, mig egyszer 
az öltözőben lövés dördül el, mely De- 
lauger színésznő életét oltja ki. Mi volt 
a gyilkosság oka? Féltékenység talán? 
Ki lehet a tettes? A film tisztázza a 
bonyodalmas helyzeteket. Főszereplők: 
Dolores dél Rio, Douglas Fairbanks.

Betörők jártak Klein gócsi korcsmá- 
ros raktárában s onnét a betörő tolva
jok nagyobb mennyiségű ital- és fűszer
árut emeltek el. A csendőrség erélyes 
nyomozást vezetett be.

A  gug-sajtó
a politikai, társadalmi és gazdasági élet 
publicitásának ez a rákfenéje állandó 
gondot és bajt jelent. Aknamunkájával 
és homályos manővereivel mérgezi a 
közvéleményt, nyugtalanítja a hatóságo
kat és a szellemi károkon kívül anyagi 
károkat okoz. A liberális szellemű jog
rendszer annyi elnézéssel, „humanitás
sal" kezeli az üzleti és magánélet szeny- 
nyesének ezeket a parazitáit, hogy az 
ártalmatlanná tételüket szolgáló büntető 
szankciók kevésnek bizonyultak végleges 
kiirtásukra. Pedig, hogy mennyire szük
ség volna a „szenzációs botrányokból" 
élők, gyakran nagyon jól élők megrend- 
szabályozására, azt élénken mutatja az 
ilyen lapoknak és üzelmeiknek az utol
só három évben történt rohamos elsza
porodása. Ezek az „orgánumok" és 
„szakavatott szerkesztőik" betörnek a 
családi életbe, megtámadják a legfedd
hetetlenebb személyeket, intézményeket 
és vállalatokat, vádaskodnak és hecce
lődnek, sőt végetéihetetien hajszákat 
indítanak patinás cégek ellen. Különö
sen a gazdasági élet az a vadászterü
let, amelyre a legszívesebben rándulnak 
k i : felkavarják a szenvedélyeket, gya
núsításokat és pletykákat szórnak szét, 
— legtöbbször minden alap nélkül. Ha 
aztán sajtóperre kerül a sor, a tanuk 
légiójának bejelentgetésével huzzák-ha- 
lasztják a peres eljárást és végül is 
flegtöbbször) egészen enyhe Ítéletekkel 
szabadulnak.

Ezek a tapasztalatok már a bírósá
gokat is arra az elhatározásra juttatták, 
hogy a lehetőségig kiküszöböljék az 
eljárásokból azokat a momentumokat, 
amelyeknek nyilvánvaló célja a perek 
rétestésztaként való nyujtogatása. Ugyan
csak bevezették a bírói eljárásnál a 
legutóbbi időben a példásan súlyos 
büntetéseket, amelyeknek általános to
vábbi gyakorlása talán alkalmas lesz 
arra, hogy a zugsajtó hiénáit és élős- 
dijeit legalább is megfékezze.

Homályosak éz zavarosak ezeknek a 
„sajtómanővereknek" nemcsak okai és

céljai, hanem összes mellékkörülményei 
is — és szükség van az ilyen kétes 
sajtómanipulációk gyökeres kiirtására.

A  fiatalság útja.
A válságok korszakát éljük. Nemze

tek, államok, gazdasági rendszerek, tu
domány és művészet egyaránt furcsa 
változáson esnek keresztül. Apokalipti
kus jelek hirdetik a régi világ bomlását 
és mögötte kiséríő fény dereng, a ro
mokon felépülő uj világ hajnala, sőt már 
az uj ember sziluettjét is megsejtjük a 
távolban, aki csupán az időre vár, hogy 
megkezdje épitő munkáját.

Akik vigyázó szemmel kisérik ennek 
az átalakulásnak a jelenségeit, mihamar 
rádöbbennek a változás okára, valami 
történt az ember szellemi világában, 
valami történt a világban, hogy az ed
digi legfőbb rendtartó erő, az erkölcs
nek az uralma megrendült és vele egye
temben minden társadalmi épitmény, 
melyet erre a fundamentumra emeltek. 
A materializmus kilépett a teóriák ke
retéből és valóságba, félelmetes világ
nézet-háromsággá erősödve, harcot hir
det minden ellen, ami műit, ami tradí
ció, ami eddigelé az élet teljességét je
lentette. Az egyéniség és jellem helyére 
a tömegember lépett, a szellemi kiváló
ságot leváltotta a középszerűség, ennek 
szerencsés típusai a világ kormánykere
kéhez lendültek fel egy beteg korszak 
bénító pillanatában és a világot azzá 
akarják változtatni és olyannak akarják 
látni, amilyennek önmagukat érzik.

Fajok harcává alakult át a világnéze
tek harca. Most nemcsak a gazdasági 
élet, nemcsak az intellektuális javak 
irányításáról és megszerzéséről van szó 
csupán, hanem a fajok életrevalóságá
nak megbizonyitásáról a végső célig: a 
világhegemónia megvalósításáig. Ez adja 
magyarázatát a napjainkban uralomra 
törő három faj, a germán, szláv és ro
mán faj világnézeti harcának. Mindhá
rom egyazon forrásból táplálkozik, az 
anyagi erő forrásából merítve indul ro
hamra az életért, a bolsevizmus, fasizmus 
és a nemzeti szocializmus nevében. Az 
elsőt a fanatizmus, az utolsót a filisz- 
terség jellemzi, a középső a szellemi és 
erkölcsi akarnokság jegyeit viseli magán. 
Technikai erők, fajbiológiai elméletek és 
expanziós militarista törekvésekben mu
tatják meg arcukat. Uj társadalmi osz
tályokat állítottak glédába, a proletárt, 
a nyárspolgárt és a lazzarónit, akik ko
rántsem az intellektus, a műveltség hor
dozói. Érthető tehát, hogy az észt és az 
igazságot nem önmagában tekintik, ha
nem eszköznek, a tevékenység dinamó
jának, amelynek eredményeképpen anya
gi javak sorakoznak fel.

Ézen uj eszmék és világnézetek meg- 
vivója a fiatalság, ö csinálja a történel
met az eszmék fegyverével. Az a fiatal
ság, amely ma a negyven év határán 
áll és a háborús pszichózis révületében 
nevelés nélkül maradt, az a fiatalság, 
amely egy a lelkek mélyéig ható bor
zalmas katasztrófának, a háborúnak volt 
nyitoítszemü szemlélője. Iskolai nevelés 
nélkül, félbemaradt tudással és élettel, 
nem érthetik meg a régi eszméket, mert 
megcsúfolását látták mindannak, amiben 
apáik hittek. Ez a korán-jött kólintás uj 
eszmevilágba sodorta őket, fanatikusai 
lettek az antiintellektuális eszméknek és 
szinte tömegérzéssé vált bennük.

Érthető volna-e másképpen az a szel
lemi deszpotizmus, amelynek készséggel 
engedelmeskednek, kommandóra, pa
rancsra irányítják szellemi aktivitásukat. 
Mi más magyarázatot adhatunk a három 
világnézet hivőtáborának bizonyos fokú 
antikulturális magatartására, lelki szol
gaságára, a párturalomnak a gondolat- 
szabadságot eltipró erejére? Mivel ma
gyarázhatjuk a szellemi törpeség és kö
zépszerűség érvényesülését, a szellemileg 
kiválóval szembeni nagyfokú életirigy
séget, amely megbélyegzéssel és durva 
Iealacsonyitással igyekszik letörni őt?

Ez a fiatalság áldozata lett apái hité
nek és talán önmaga tragédiája révén 
csinálja meg az uj történelmet. Bizonyos 
azonban, hogy a diktátori pálca miha
mar a lomtárba kerül, ha a szellemi fel- 
szabadulás erjesztő ideje beköszönt. Egy 
beteg kultúra felbomlási folyamata ez a 
mostani, átitatva a régi pogány mitosz- 
szal, egyrészt a latin és az ősgermán 
valláskultusz ferdeségeivel és megcso
dált heroizmusának újszerű patinájával, 
másrészt a pravosláv vallást guzsbakötő

ateizmusnak vörös színével. A helyén 
bizonyára uj kultúra születik, uj világ
nézet diadalmaskodik, az amelyet Krisz
tus avatott örökéletüvé és teljessé. Ez 
a szellemmel telitett világnézet jelzi a 
jövő fiatalságának útját. Az anyag erő
forrásából merített szellemi javak el
vesznek a forrongó és átalakuló világ kö
dös légkörében, mint a keselyük a vir
radat fényében. A mítoszok pogány va
rázsa megtisztul a történelem vizében, 
amelynek sodra aztán minden szennyet 
és iszapot a fenekén görget az idők és 
messzeségek felé.

A mai fiatalság feladata, hogy uj és 
tiszta medret ásson a történelem folyá
sának... Kovács József.

S P O R T .
A CsAF-MLSz Középkerületénc-k

XXVII. számú hivatalos közleményei.
A Direktórium folyó hó 15 én meg

tartott ülésének határozatai:
Felhívjuk mindazon egyesületeket, 

amelyek az őszi fordulóra kisorsolt I. 
vagy II. oszt. bajnoki mérkőzésüket bár
mely okból kifolyólag nem tudták leját
szani, hogy azokat a tavaszi forduló 
megkezdése előtt feltétlenül játszák le, 
mert ellenkező esetben a játszani nem 
akaró egyesület eddigi mérkőzéseit íö 
rülni fogjuk és a működésűk felfüggesz
tését fogjuk javasolni a Központnak.

Közöljük tagegyesületeinkkel, hogy f. 
hó 25-től a Direktórium csakis azon 
egyesületek ügyeit (levelezések, igazolá
sok stb. továbbítása és elintézése) fogja 
elintézni, amelyek a Kerülettel szemben 
fennálló tartozásaikat fenti dátumig pon
tosan kiegyenlítik.

A Panidaróci ITE óvását az Osgyáni 
SE—Panidaróci ITE II. oszt. bajnoki 
mérkőzés eredménye ellen, a Direktó
rium óvási dij hiányában nem tárgyalta. 
(A PITE-t — mivel uj egyesület — a 
Direktórium az óvási dij befizetésére 
idejében figyelmeztette!)

A Panidaróci ITE pályáját a beter
jesztett jegyzőkönyv alapján, a Direktó
rium hitelesnek mondja ki.

A Központ értesítése alapján a Direk
tórium a Losonckisfalusi Vasas SC ed
dig lejátszott mérkőzéseit a Bajnoki 
Szabályzat 29. §-ának 2. bekezdése alap
ján törüli.

Az október hó 17 én Tamásfalván le
játszott Rim. Törekvés SE—Tamásfalvai 
MSC I. oszt. bajnoki mérkőzésen történt 
kisebbszerü rendzavarással kapcsolat
ban a Direktórium kötelezi a TMSC-t, 
hogy a tavaszi bajnoki mérkőzések al
kalmával 20 nagykorú rendezőt köteles 
kiállítani s azok pontos névsorát a já
tékvezető birónak és a kerületi kikül
döttnek átadni. A fenti mérkőzéssel kap
csolatban a Direktórium Ofcsárik Pál 
és Molnár Pál TMSC játékosokat meg
dorgálja, Szlovencsák János Rim. Törek
vés SÉ intézőt pedig arravonatkozóan 
meginti, hogy mérkőzések alatt a pályára 
bármilyen célzattal beszaladjon. A játé
kosoknak a pályán belül való figyel
meztetése, elsősorban a játékvezetőnek, 
másodsorban pedig a csapatkapitánynak 
a kötelessége.

Fegyelmi ügyek:
Radóc András I. Tamásfalvai MSC 

játékos 3 havi jáíékjogfelfüggesztéssel 
lett sújtva. Büntetése tart: 1937. XI. 15- 
től, 1938. II. 15 ig.

Ádám Béla Tornaijai SC játékos 5 
havi játékjogfelfüggesztéssel lett sújtva. 
Büntetése tart: 1937. XI. 15 tői, 1938.
IV. 15 ig.

Ádám Ferenc Tornaijai SC játékos 4 
heti feltétlen játékjogfelfüggesztéssel lett 
sújtva. Büntetése tart: 1937. XI. 15-től,
1937. XII. 13 ig.

Átigazolási rész:
1937. november havában az alábbi át

lépések futottak be :
Áron László : Losonci AFC—Rim. Tö

rekvés SE: szül. okmányt!
Kohn Antal: L. Vasas SC—Losonci 

AFC: kiadva azonnal, szül. okmányt!
Elek János II.: L. Vasas SC—Losonci 

AFC: kiadva azonnal.
Pohoczky László : Farkasdi NSC—R. 

Törekvés SE: lakbizonylat ül
Rimaszombat, 1937. november 14.

Bokor Dezső s. k. Brüntier Sándor s. k. 
társelnök. előadó.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

N Y Í LT  TÉR .*)

Nyilatkozat.
Alulírott az Ipartársulati és Iparosköri jubileum 

alkalmával történt viselkedésemet mélyen meg
bántam, — sajnálom, hogy úgy történt és ezért 
mindazoktól, akik ott jelen voltak, ezúttal kérek 
bocsánatot.

Rimaszombat, 1937. november 15.
Újpál István

cserepező iparos.
*)E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele

lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

Házaknál sertésölést
elvállalok, ugyancsak füstölést is.

KÁLM ÁN LÁSZLÓ.
Losonci ucca.

BOrdiszmtíárúk,
Foto- és kozmetikai cikkek

legnagyobb választékban

a  BOKOR- dr o g é r i á ba n

HáromszoMs modern lakás
parkett és fürdőszobával a város 
központjában kiadó. — Érdekiődni 
lehet: Tamásfali utca 8. sz. a.

Nagy választék világm árkás rádiókban. 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és házta rtási készülékek nagy 
választékban. — A JENA-i DURAX tűz
álló üvegedények kizárólágos lerakata.
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek
— Sokszorosító gépek. — Kedvező a l

kalm i vételek, olcsó árak ,
V ám ossy  G. és T ársánál
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

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 
építőmesternél (Menhely-u.) lehet tudni.

I A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Göinöri utca 16. sz. az emeleten.
Dolgozik a L IE C E B N Y  F O N D
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

Kiadó üzlethelyiség.
Gömöri utca 19. számú házban egy 

m odern ü z le th e ly iség
nagy kirakattal, mely minden szak
mára alkalmas, több évre bérbe ki
adó. — Érdeklődők forduljanak Horo- 
vitz és Társa cég Rimaszombat.

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

szolgál e lap kiadóhivatala.

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 eleszniczkynél.

E m e le t i  la k á s
január 1-tö l k iadó: 
Gömöri-u. 24. sz. alatt. 

Bővebbet a tulajdonosnál ugyanott.

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


