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Peregnek az évek.
Irta:  MÁRKUS LÁSZLÓ.

Kisebbségi életünk huszadik évé
nek küszöbén állunk. Ha az Idő 
homokóráján annyi megpróbáltatá
sok között lefutott kétévtizedes 
múltra visszatekintünk, minde
nekelőtt annak küzdelmes voltát 
kell megállapítanunk. Súlyos idők, 
nehéz évek tűntek el fölöttünk s 
csak örökön élő hitünk ereje volt 
megsegitőnk minden bajunk átélé
sében, csak soha elnemhervadó re
ményeink életkedvet pezsditő biz
tatása acéiozta meg akaratunkat a 
létünkért, fennmaradásunkért vívott 
élethalálharcban, szakadatlan küz
delemben, az egy cseppet sem 
nyugodt vagy éppen gondtalan 
évek folyamán. Csodával határos 
magunkbabizással állottuk meg he
lyünket a kisebbségiélet irigylésre 
nem igen alkalmas, de annál in
kább terhesebb, végelátatlan testi- 
és lelki csaták küzdőteréül szol
gáló porondján és teljes lojalitás
sal, a magyart mindig jellemző 
törvénytisztelettel teljesítve állam- 
polgári kötelességeinket, ragasz
kodtunk jogainkhoz s a rendelke
zésre álló minden eszközzel igye
keztünk azok csorbithatatlanságát 
megvédeni, azok érvényesülését 
törvényes fegyverekkel kivivni.

Hogy ezen jóratörekvő igyeke
zetünket mennyiben kisérte siker, 
a múlt p é ld á z z a  és tanúsítja. 
Egy bizonyos: soha sem kerültek 
volna a kisebbségi jogok az állam
politika előterébe, ha elkótyavetél- 
tük volna azokat a megalkuvások, 
jogfeladások annyi alkusszal telt 
vásárán.

Az eltévelygők szánalmas cso
portjának álbölcselkedése, megté
vesztési kísérletei fiaskót vallottak 
s azok dacára is a magyarság egy
ségfrontja sziklaszilárdan állott és 
rendületlenül kitartott.

Húszéves kisebbségi életünknek 
ez a legnagyobb eredménye, a ki
tartó, kéz-kezetfogó magyarmunka 
legfőbb sikere.

Milyen jóleső, milyen lelkiimeret- 
megnyugtató mindennek konstatá- 
lása az újév ránkfordulásával, ame
lyet már a hatalom urai, sőt maga 
a helyzetet jólismerő s a népek 
megbékélésének művét megterem
teni hajlandó államfő is a meg
egyezés esztendejének jósol és ne
vez, népeihez intézett karácsonyi 
szózatában.

Viselős az Idő, méhében olyan 
eszme- és cselekmény-magzatok 
vájudnak, amelyek megszületésével

mig egyrészt sok seb beheged, 
másrészt jobb élet, szebb világ 
virrad reánk s az egész emberi
ségre.

Ennek a jobb életnek, szebb vi
lágnak kapuja táruljon ki a ránk- 
köszöntő űjesztendővel, amelynek 
küszöbén állva, jótkivánó szóval 
boldog újesztendőt köszöntünk, jót
kivánó szóval a remélt szebb időt, 
jobb jövendőt teregetjük elétek a 
nagy Titokzatosság kincses ládá
jából. Ujesztendő fordulásával bol
dogsággal festett, mosolygós arco
kat szeretnénk látni a szenvedés
sel várakozók viharszaggatta, szél
vészhasogatta nagy sátorában. Az 
ádventek hűséges hívőit, a kará
csonyok megfélelmithetetlen igaz 
pásztorait igéretteljesedést hozó 
Messiás vigasztalásával szeretnénk 
megörömösiteni s a tiszta örömök 
orgonáján himnuszt szeretnénk ját
szani a farsang elé siető kibőjtölt 
embertestvéreknek. Szeretnők, ha 
az annyi évek fekete felhőinek sö
tétségéből fehérhajnal pitymallana, 
szeretnők, ha a csaknem kétévtize- 
den át ránk szabadított Szenve
désre bilincset béklyózna az Idő 
megszületett, ma még bölcsős, új 
csecsemője.

*
Vezető cikkünkkel kapcsolatosan sze

mélyes kérdésben is hallatjuk szavunkat. 
Az évforduló alkalmából lapunk XVIII-ik 
évfolyamot jegyez a fejlécre. Alapítá
sunktól kezdve, az Idő megnehezült já
rása ellenére, hiven teljesítettük köteles
ségünket: a magyar sajtó magyar köte
lességét. Törvényes alapon, a haladás 
zászlója alatt védtük az ittélő magyarság 
faji-, nyelvi- és kulturális jogait s igye
keztünk az államszerződésekkel biztosí
tott nemzeti kisebbségi jogaink minden 
irányban való teljes érvényesülésére s a 
velünk együttélő más népek jogait tisz
teletben tartva, az egymásiránti türel- 
mességet, a kölcsönös, békés megértést 
és a minden szakadékot áthidalni képes 
emberi szeretetet vallottuk és hirdettük 
s toliunkat a haladásra, fejlődésre és 
igazságra-törekvés vezette mindenkoron. 
Mi nyugodt magyar lelkiismerettel te
kinthetünk vissza végzett magyarmun 
kánkra : jó és becsületes munka volt az. 
Kötelességmulasztással etekintetben nem 
vádolhat meg senkisem.

De vájjon telj esitette-e mindazon ma
gyar testvérünk lapunkkal szemben ma
gyar kötelességét, akinek ez módjában 
áll? Járatja-e, előfizeti-e, támogatja-e la 
púnkat az erre a célra magyar köteles 
ségből félretenni kellett csekély filléreivel?

A válasz nemcsakhogy nemkielégitő, 
hanem egyenesen szomorú, amit e kér
désre mi adhatunk.

Már pedig minden egyéb anyagi tá
mogatás nélkül, hogy feladatunkat a jö-

nélkül végezhessük, hogy a magyarság 
érdekében eredményesen dolgozhassunk, 
kiterjedt olvasótábor, lelkes előfizető kö
zönség hathatós és maradéktalan támo
gatására van szükségünk.

A „Gömör" köré csoportosult, vagy 
lapunk létezését ismerő magyar testvé
reinknek megkell érteniök lapunk hiva
tását, fontosságát, meg kell érteniök, 
hogy a magyarság érdekvédelmében e 
magyar sajtóorgánum is lelkiismeretes 
munkát végez s e lapra eltagadhatatla- 
nul szükség van és, hogy az itteni ma
gyarságnak nemzeti kötelessége, hogy az 
érdekeit szolgáló magyar sajtót támo
gassa, helyi lapjának megélhetését lehe
tővé tegye.

Aki még ennek a kötelességnek ele
get nem tett, vagy hátrálékos előfizetési 
dijait még be nem küldötte, attól joggal 
elvárjuk,hogy a mulasztást haladéktalanul 
pótolni fogja s e tekintetben Is nyugodt 
magyar - lelkiismerettel néz a beköszön
tött újév elé.

Esztendő újnlása.
Kitelt az idő mértéke, amelyet a föld 

fordulása mér a nap körül. Pontosan 
körüljárta kiszabott pályáját és ezzel el
végezte a földi halandók esztendejét. 
Mintha azt mondaná: Itt van egy esz
tendős mértéke ismét a mérhetetlen idők 
folyamának, nézzetek vissza rá még egy
szer. Vizsgáljátok végig mégegyszer, mert 
legördült az időfolyamnak ez a része is 
az örökkévalóságba és nem találkoztok 
vele többé.

Csak talán kedves emlékeitek szines 
virágbokrétája villan föl egy-egy pilla
natra, lelketek előtt mézes madzag gya
nánt huzva el egy csöpp édességet az 
el.andalgó emlékezet tábláján. Vagy ke
serves szenvedés emlékei váltják ki szi
vetek húrján azt a zengést: csakhogy 
már túl vagyunk rajta! Csakhogy nem 
látjuk soha többé, csakhogy a feledés 
óceánjába merülhet előlünk.

De aztán megrendül tán a lelkiisme
ret húrján is a csöndes, tépelődő kétség 
szózata: Mit tettél ember ekkor és ek
kor? Ezen és ezen a napon? Ebben és 
ebben az órában és az órának ebben a 
percében? Magadnak ártottál-e talán? 
Vagy pedig embertársadnak ? Magad el
len voltál igaztalan romboló, elpusztítva 
haszontalanul, amit az Isten adott? Vagy 
talán embertársad iránt voltál-e igazság
talan ? Megbántottad őt, kárt tettél neki 
puszta szeszélyből, vagy rossz indulat
ból? Ugye, belátod most, hogy vétkez
tél? Lásd is be és szánjad-bánjad: a 
bünhődés úgyis el fog reád következni. 
Mert ez a természet rendje, amit isteni 
törvény szabott reánk : Minden igaztalan 
és helytelen cselekedet magában hordja 
a maga büntetését. Ha akarod, ha nem, 
kifejlődik belőle a bünhődés, mint az 
elvetett magból a csirázó szár és virágja. 
Ezen változtatni nem lehet többé. De 
igaz, belátó megbánással és sok törekvő 
jóakarattal talán elfordíthatod a bünhő
dés zordonságát a fejed fölül.

Nagy érték az idő, igen nagy érték. 
Igen sokat nyerhet vagy veszíthet az 
alatt az emberi lélek jó vagy rossz haj
lamainak fejlődésében. Mert nem csak 
aszerint kell megítélni az emberi életet, 
hogy van-e sok pénzem, vagyonom ? 
Ehetek-e, ihatok-e többet, jobbat, mint 
más szegényebb emberek? Járhatok-e

vőben Is k i f o g á s t a I a ^ ^ r^ ^ | l J J j ^ e b b  ruhában : selyembe, bársonyba,

mig másoknak gubaszőr és szegényes 
rongyok is alig jutnak ? Élvezhetem-e a 
világ mulatságait? Beutazhatom-e a vi
lág legszebb helyeit? Élvezhetem-e azt, 
amit az emberi szellem nyújt irodalom
ban és művészetekben?

Ez mind lehet szép, lehet nemes do
log, ha nincs tulhalmozva, ha nincs ren
detlen habzsolással élvezve. De mégis 
az egyes ember lelkének egyéni értéke 
nem ezeken múlik.

Az ember lelki értéke attól függ, hogy 
betöltötte-e a maga hivatását az emberi 
társadalomban ? Elvégezte-e azt rende
sen, amit tőle a fennálló társadalom 
várhat? Elvégezte-e a hivatalos köteles
ségeit becsületesen, mások zaklatása nél
kül? Nem élt-e vissza hivatalos hatal
mával mások zaklatására, nyomorgatá- 
sára? Meggondolta-e, hogy nem az em
berek vannak a hivatalért, hanem a hi
vatal arra való, hogy az embereket se
gítse, hasznukra legyen a társas életben. 
Nem nehezíteni, de könnyíteni kell a 
társas életet. Hiszen az egész ember lel
ki értéke jóformán ezen fordul meg. 
Tudok-e szeretettel gondolni más em
berekre? Akarom-e segíteni őket tehet
ségem szerint bajaikban? Akarok-e jó 
szóval, tanáccsal sietni a gyámoltalanok 
segítségére? Akarok-e egy kis jóindu
lattal, egy kis szeretettel segitő kezet 
nyújtani, ahol lehet, talán anyagi dol
gokban is az ügyefogyottabb, élhetetle- 
nebb, elhagyatottabb, szerencsétlenebb 
embereknek ?

Ez a jóakarat, ez az emberszeretet 
éppen olyan fontos az emberi lélek ér
tékének megszabásánál, mint a hivatalos 
kötelességek jó teljesítése; sőt talán 
még fontosabb érték a szeretet, mint hi
vatásunk teljesítése.

A vallásos szent iratok nemcsak az 
Isten tiszteletét sorolják fel az ember 
vallási kötelességei között, hanem azt is 
Írják, hogy az igaz vallás cselekedetei 
közt a legfőbb: meglátogatni és segíteni 
az árvákat és elhagyatottakat az ő el- 
hagyatottságukban. Szóval az ember- 
szeretet elsőrendű emberi értéknek szá
mit az Isteni szeretet mellett.

Arra kell tehát törekednünk, hogy 
okosan éljünk és ilyen értékes cseleke
detekkel lehetőleg legtöbbet töltsünk ki 
a rendelkezésünkre álló időből.

Az esztendő napjait, óráit perceit 
aszerint Ítéljük meg, hogy mennyi időt 
fordítottunk valóban értékes cselekede
tekre.

A nemes időtöltések sorában ezek a 
valóban értékes tettek ; az Isten és em
berbaráti szeretet tettei lesznek a pom
pás virágok, ezek töltik el illattal és 
tiszta fénysugárral életünket. így elmond
hatjuk, ha nem is a világ előtt, de a 
saját lelkiismeretünk előtt, hogy nem él
tünk hiába, hogy értéke volt a mi éle
tünknek.

Érdekes küldemény érkezett szá
munkra Ing. Gedeon Tihamér vegyész- 
mérnök, kedves földinktől, a lapunkban 
megjelenő, nagy érdeklődést keltett, ér
tékes Indiai levelek kitűnő Írójától, aki 
egy angol társaság tulajdonát képező 
bauxit műveknél Indiában, Jealgorában 
fejt ki kiváló szakmunkásságot. Hat da
darab, gyönyörű keleti színezésű képek
kel illusztrált angol folyóirat a külde
mény, amit szélesebbkörü megtekintés 
után a Gömör-Kishonti Múzeumban he
lyezünk el.
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Makovits Jenő uj képei 
1937. é¥i kiállításán.

Hosszabb szünet után, december hó 
hó 19-én megnyílt kiállításával lépett a 
nyilvánosság elé Makovits Jenő. Most 
az elmúlt három év termésének legja
vaként kiállított negyven képpel ad 
számot pályája legutóbbi szakaszáról.

Ha a bőséges képalkotás mellett te
kintetbe vesszük, hogy Makovits Jenő 
ezidőtájt a hősök emlékművének és Kiss 
József anyja sirtáblájának elkészítésén 
is dolgozott, kétségen kivül áll előttünk 
az a tény, hogy Makovits munkássága 
horizontálisan erősen eredményes volt.

Ezzel azonban nem elégedhetünk meg. 
Hátramarad a nehezebb feladat: kiku
tatni a vertikális komponenseket, meg
keresni, hogy milyen mélységi változá
sok jelölik e bő termés formai és tar
talmi oldalát.

Makovits Jenő szlovenszkói festő. Ez 
azt jelenti, hogy mondanivalója — az 
örök piktori tematika: föld és ember — 
a szlovenszkói tájélmény és a szlovensz
kói kollektíva hatásának szinszűrőjén 
át jelentkezik. A Felsőgaram dombjai
nak friss zöldje, lágyhajlásu vonalai, a 
buzátérlelő Rimavölgy sá;gája, magyar 
és szlovák parasztasszonyok hétköznapi 
öltözetének szürkéje és vasárnaposan 
pompázó színfoltjai, a falusi templom 
pirostetejü tornya fölé domboruló kék 
égbolt (Vasánap délután) jelentkeznek a 
festő ecsetjén.

Azonban a szlovenszkóiság maga után 
vonja a motivok kibővítését más irány
ban is, a jellegzetesen szlovenszkói kis 
városok életformájának reprodukálásá
ban. Sőt a falusi-népi témakör rovására 
erősebb eltolódást észlelhetünk ez 
irányban.

A kisváros jellegzetes alakjai: az 
utcán kóborló, félbolondos álomvilág
ban élő cigánylegény (Éneklő cigány), 
a sarki koldusasszony (A maradékos 
asszony) kerülnek most vászonra.

„Szeretem az embereket, a szenvedő 
embereket" — mondta egyszer nekem 
Makovits Jenő. És ez az életérzés tük
röződik vissza képein a nyers motiv 
visszaadásakor. A valóság emberi fáj
dalommá szublimálódik az alkotó mun
ka során. A keresztre feszitett Krisztus 
szenvedése, megtagadottsága sokszoro- 
zódva kerül elénk, fájdalmának sors
részeseit — és igy enyhítőit — a latrokat, 
mellőzi a festő. (Golgotha.) Az Isten
anya arcának annyiszor megfestett cso
dálatos kiegyensúlyozottsága nála a 
fiát féltő anya fájdalmas nyugtalansá
gának szemléltetésébe megy át. (Ma
donna). És e mély életérzés eléri 
csúcspontját „Az élet megy tovább" c. 
képben, ahol a sírásban kimerült szem 
szürkétláttató fátyolén át látjuk még a 
háttérül szolgáló természetet is.

Makovits Jenő nem tartozik azon fes
tők közé, kik uj formaművészetet te
remtenek, de nem is konformis, vagyis 
már meglévő irányokat, látásmódokat 
csak belső harcok, egyéni meggondolá
sok után tesz magáévá. Ezáltal a kife
jezésmód nem kerüli el az egyéni jel
legek hordozását, munkássága nem ska
tulyázható el az izmusok bármelyikébe.

Portréi a városi ember szemléletét, a 
látásmód megkötöttségét viselik magu
kon. A megrendelő az arckép sikeres 
kivitelének előfeltételeként megkívánja, 
hogy a kép a valóság fotografikus re
produkálásában, vagyis a modell „élet
hű" mását nyújtsa (Leányarckép).

Táj- és népi témájú képeit ezzel 
szemben már a látásmód és forma 
egyre erősödő felszabadultsága jellemzi 
(Vásár). És itt jelentős fejlődésről szá
molnak be képei. A vituális látás men
tességét mutatja két falusi zsánerképe 
(A dolgozó falu. Terefere); a tartalom 
és forma összhangja, a vonalak és szí
nek lágy összehajlása teszi kellemessé 
látásukat. A „Dolgozó falu" emellett az 
élet kritikus szemléletéről is beszél. 
Két uj tájképe (Erdő, Erdei részlet) a 
színhasználat uj módozatainak keresését 
mutatják.

A látásmód felszabadultságának in
duló útját jósolják legutolsó képei; e 
téren sokat várunk a közeljövőben Ma- 
kovlts Jénaiéi. Szántó Andor-

A barátságos lakás,
meleg otthon.

Azt mondják : a ruha teszi az embert, 
ami alatt sokan — tévesen — azt tart
ják, hogy mennél jobb, illetve drágább 
ruhákat hord valaki, annál imponálóbb, 
több, tekintélyesebb. A gondolkodók már 
régen tudják, hogy nem igy van! S mi
kor az öltözködésről irtunk, ki is fejtet
tük már idevonatkozó nézeteinket. Ma 
csak azért érintjük ezt a kérdést, mert 
szorosan összefügg velünk. A ruhánk 
csak úgy, mint minden más, ami a mi
enk, ami a környezetünkhöz, életünk
höz tartozik: egy kicsit leleplez, elárul 
bennünket.

Az üres ember rengeteget ad külső
ségekre ! ezzel igyekszik kitölteni azokat 
a hézagokat, amelyek már neki is fel
tűnnek. A „procc" ember ruháiban csak 
úgy, mint lakásának bútoraiban legmu- 
tatósabb és agyondiszitettebbet keresi 
és vásárolja, mert másként úgy sem 
tudja a figyelmet magára vonni. A sze
rény, szolid, de gazdag ember otthonát, 
öltözékét mindig valami alaposság jel
lemzi. Jó, márkás dolgokat szerez be, 
melyeknél sohasem a tetszetőség, de a 
tartósság a fontos. És igy tovább ! Te
hát az embert nemcsak barátairól, de 
ruháiról és lakásáról is megítélheted és 
megismerheted.

Ha érdekel valaki és megfigyeled, kik 
a barátai, hogyan öltözködik és milyen 
az otthona, már hű képet alkottál ma
gadnak otthonáról, egyéniségéről, jelle
méről. Ha belépsz valakinek az ottho
nába, már az előszobában megfog vala
mi, ami a háziakhoz tartozik, lényüket 
adja, szokásaikat elárulja. Pedáns, tiszta 
embereknél minduntalan lábtörlőkbe 
ütközöl és akadnak, akik esős időben 
szóban, sőt Írásban figyelmeztetnek — 
egy megfelelő helyen kiállított táblán — 
hogy lábad méltóztassál törülni és er
nyődet, sár- és hócipődet hagyd az elő
szobában. Rendetlen és — Uram bo 
csáss ! — piszkos embereknél szellőzet- 
len lakás fogad és már az előszobában 
tudod : mit főznek, vagy ettek ebédre. 
A fogason függő kabátok légióiból és a 
szekrények tetejére, elé és mellé tömött 
cók-mókból tudod, hogy itt nyugodtan 
bemehetsz akár sáros lábbal is, nem 
fogja észrevenni senki. Takarékos, sze
gény, de tiszta embereknél agyonmosott 
és foltozott asztalterítők, függönyök, 
párnák fogadnak és a gondosan ietörült 
székek, asztalok minden hibája javít
gatva, takargatva kér a háziaknak elné
ző megértést, hiszen van talán Ízlésük 
is, de honnan, miből éljenek vele 1 A 
jómódú fösvény lakása tele van értékes 
és értéktelen bútorral, képpel, szőnyeg
gel, válogatásnélkül állít be szobáiba 
modern és antik dolgokat, szekrényei 
tele vannak lim-lommal, mert nem vá
lik meg semmitől, amit valaha kapott, 
örökölt vagy vásárolt. Megőriz, gyűjt és 
elrak mindent, mert mit lehessen tudni ? 
A könnyelmű bohém művészi össze
visszaságban dob ide egy ép, oda egy 
rozzant darabot és ha még volna is rá 
pénze, nem javíttat semmit, nem gondol 
rá, elfelejti vagy észre sem veszi, any- 
nyira lényéhez tartozik úgy, ahogy van: 
minden ! A szenvedélyes műgyűjtő mú
zeummá varázsolja otthonát. Nem néz
hetsz egy szekrényre, falra, hogy fest
ményről porcellángyüjteményre, szőnyeg
ről szoborra, ezüstről nippekre mene
külő szemmel valami olyant is felfedez
hetne, ami értéktelen és kedves! Ott 
minden darabnak története, sőt múltja 
van ! Ott minden azért lett megvéve, 
beszerezve, hogy rögtön tudd, milyen 
jóizlésü, hozzáértő, előrelátó, sokpénzü 
ember az, aki otthonába invitált.

Mire ide jutsz, drága olvasóm, gon
dolkodóba esel és kiváncsi vagy, hogy 
ezek után milyen is hát a barátságos 
lakás, meleg otthon? Megmondom ne
ked ! az, ahol az első perctől otthon 
érzed magad. Ahol már a csengetésnél 
barátságosarcu alkalmazott fogad, aki 
szives hangon kéri el künnhagyandó 
holmiaidat, betessékel a jólevegőjü szo
bákba és a kedvesen elédsiető háziak 
minden szava és mozdulata harmóniá
ban van a rajtuk és körülöttük lévő 
dolgokkal. Ahol nem szédítenek a mu
zeális értékek tömkelegével, de Ízléses, 
finom és választékos minden. Ahol min
den darab a helyén van és mindenen 
látszik, hogy része a háziak életének. 
Ahol az egyszerű öreg bútorok éppen

olyan kedvesen sorakoznak egymás 
mellett, mint egy másik, hasonlóan ba
rátságos lakásban az antik vagy mo
dern. Ahol a vázákban egy-két szál vi
rággal, az asztalon néhány szeretettel 
összeválogatott aprósággal, a vitrinben 
pár darab értékes ezüsttel, szép porcel
ánnal, a falakon jól elrendezett fest
ményekkel és a parkettán Ízléses sző
nyegekkel találkozik tekinteted. Az ilyen 
otthonokban télen kellemes meleg, nyá
ron hüs enyheség fogad, az ilyen ott
honokban szobától-konyháig rendes, 
tiszta mindig minden, anélkül, hogy kí
nosan ügyelnének mozdulataidra: nem 
gyürsz-e össze egy párnát, nem hamu- 
zol-e le a hófehér abroszra és nem 
türöd-e fel a szőnyeget mikor leülsz. 
Igaz, hogy az ilyen lakásokban magad 
is vigyázol, hogy egy véletlen csetlés- 
botlással meg ne zavard azt a meleg 
hangulatot, mely már a belépésnél ha
talmába kerített. Az ilyen lakásokban 
nem kell félned „csak egyszer használt" 
szalvétáktól, stb. stb.-től 1 az ilyen ott
honokban jól érzed magad, mert min
den barátságos, ízléses és arról beszél, 
hogy a háziak szeretik a lakásukat, a 
vendégeiket, kellemes emberek és van 
szivük is. FÁMA.

Mit hozott a Jézus ?
— kérdik
utón és útfélen, 
a szalonban, vagy talán épp 
künn a sétatéren.
Hűséggel beszámol ki-ki, 
arról, amit kapott, 
én pedig im’ arról, amit 
ez-az elhallgatott.

Férjuramék" fenyőfáján,
— a kivétel ritka, 
figyelmesség elvégre a 
házasélet titka; —
ottan lógott egy-egy papucs, 
jelképezve szépen, 
hogy az, kit a végszó illet, 
őnagysága lészen.

Egy helyen meg, óh, fatális, 
ám ki hitte vóna, 
lányasszonyt pont karácsonyest 
tisztelt meg a gólya 
s mig a család vőlegényt várt,
— adta-teremtette — 
siró-rivó kisunoka 
jelent meg helyette.

Vőlegényt vártak máshol is 
szent karácsony estén, 
hogy hol? — hát egy kisuccában 
ott a vasút mentén.
Várnak szépen, türelemmel 
s tán máig is várnak : 
a vőlegény búcsút mondott 
Csehszlovákiának.

Itt a felvégen pediglen, 
nem kisebb baleset, 
ami éppen kriszkindlire 
egy vővel megesett.
Hogy amig a Jézust várta, 
türelemmel, csendbe’, 
mint derült égből a villám, 
anyósa köszönt be.

Volt sok, egyéb meglepetés 
a városban száz is 
és hogy nem mindegyik kedves, 
higyjék el nem frázis.
Hozott a Jézuska sok jót, 
hozott, kérem, bőven, 
de többet és jobbat hoz tán 
az ujesztendőben.

Szilveszterest és újév —-
Nizsnij Nowgorodban.

Ha hadifogoly-naplómba be sem tekin
tenék, huszév távlatból bár, de tisztán él 
emlékezetemben 1917 év Nizsnij-Nowgo
rodban töltött Szilveszter estje és 1918 uj- 
évnapja.

Karácsony ünnepének legfontosabb ese
ménye volt számunkra, hogy a város te
rületén a szabadonjárást engedélyezték s 
a bolseviki parancsnokság jóvoltából igy 
reggel 9 — esti 10 óráig minden felügye
let nélkül a Volgaparti hadifogolytiszti 
táboron kivül tölthettük időnket.

Éltünk is a meglepetésként jött kará
csonyi ajándékkal s Nagy Miksa száza
dos, Gérecz Gyula és Haynik Géza had
nagyok s jómagam - -  éppen úgy, mint

más és más csoportokban a többiek, köz
tük Kuzmanek Hermán tábornok, prze- 
mysl hős védője, herceg Sulkovszky Ed
gár huszárezredes és mások — délután 
kimentünk a városba.

A mi négyes társaságunk nagy büsz 
kén, szabadon és fesztelenül végigsétált a 
Bolsája Pokrovkán, Nizsnij-Nowgorod 
Andrdssyutján, megnéztük a szebbnél- 
szebb kirakatokat, amelyeknek többjében 
feldiszitett karácsonyfákat is láttunk, majd 
nagy hetykén bevonultunk a „Chyrisan- 
themumu kávéházba, a C 23 fokos hideg 
elől. Az oroszországi alkoholtilalom miatt 
kávé és rumtalan tea volt az italunk és 
nemcsak ezek, de még a nőizenekar ke- 
vésbbé bájos tagjainak hidegnek éppen 
nem mondható pillantásai sem tudtak 
bennünket felmelegiteni. Felszedelőzköd- 
tünk és szabadságunk kiélvezésére a 
„London" vendéglőbe vonultunk hát át, 
ahol már 1 és fél fokos „kvasz"-hoz is 
jutottunk, amiből bár 29 rubelárát fo 
gyasztottunk el, hangulatunk csak nem 
igen támadt.

Nagyot néztünk azonban, mikor aszta
lunkhoz lép egy feketeképü civil s meg
szólal magyarul:

— Budai György 10-es honvéd hadi
fogoly vagyok, parancsolnak a tiszturak 
egy kis zenét.

— Magyar cigány vagy! — kiáltunk 
csaknem egyszerre. — Milyen szerszámod 
van?

— Cimbalom.
— Cimbalom?! Hozd ide!
Elmegy s pár perc múlva egy vászon

táskával visszatér. Kiüríti a táska tartal
mát. Fonott szalma terítő, egy csomó fa 
pálcikát helyez rá és az amolyan Xilo
fon féle instrumentumon elkezd gyönyö
rűen „cimbalmozni." Egyik szép magyar 
nótát a másik után. Lelkünk húrjai is be- 
lerezdülnek a ritka élménybe: mosoly- 
gunk és sírunk egyszerre—örömünkben.

Szilveszterestjére meghívjuk a táborba. 
Eljött Budai Gyuri és a tisztiétkezdében 
vacsoránk alatt nótafájáról felzendülő da
lok szárnyán hazaröpiteite lelkünket. 
Pénzzel, élelemmel megajándékoztuk, meg
vendégeltük szomorúságunkban jóttevő 
megvigasztalónkat s az újév reggelének 
pírja derenget már föl a muszka ég al
ján, mikor elbocsátottuk, szeretettel, kö
szöntéssel, az egyszerű magyar cigányt, 
egyébként sorsostársunkat.

C. 19 fokos hideggel köszöntött reánk 
1918 újévnapjának reggele. Kuzmanek tá
bornok, legmagasabbrangu fogolytársunk, 
újévi parancsát olvasták fel. Elismerését 
fejezi ki magatartásunk fölött s jobb új
évet és mielőbbi hazatérést kívánva, egy- 
egy nizsnij-nowgorodi tdjképes lapot adott 
emlékbe, e felirattal: „Zűr Erinnerung 
an unsere Leidenzeit in Nischnij Now
gorod"

„Parádés" ünnepi ebéd, amelyen Szom 
bathy őrnagy-bajtárs teás-poharat ürit- 
tetett velünk, ékes dikciója nyomán a 
„szabad élet gyönyörűségére és a mi
előbbi sikeres-megszökésre," — ami hat 
hónap múlva be is következett.

Szomorú, nehéz idők! A múlt ködébe 
vesztek bár, két évtized múltán is nem 
alkalomszerütlen visszaemlékezni rájuk, 
igy Szilveszterest és Újesztendő fordulá
sával. sír
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Társadalmi naptár.
December 31. Műsoros Szilveszter-estély 

a Polgárikörben.
December 31-én programos Szilveszter 

est az Iparoskörben.
December 31. Szilveszter-est a Katolikus 

Olvasóegyletben.
1938. január 4. A magyar közművelő

dési bizottság rendezésében Szántó 
György előadása, este 8 órai kez
dettel.

1938. január 8. Az Iparoskör kulturális 
bizottságának rendezésében G y ó n i  
G é za-emlékest.

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

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

Műkedvelő Társaság" előadásai a 
Polgárikörben.

1938. Február 5. Az Iparoskör repre
zentációs bálja.

1938. február 6. Az evang. biblia kör 
teaestélye az iparoskörben.

1938. Február 12-én. A „Mirjam" izr. 
leányegylet bálja.

1938. április 9. és 10. Reformátusok ren
dezése.
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Remények teljesedését hozó 
boldog újévet az Olvasónak!

Egyházmegyei hírek. Mester István 
nyug. liczei plébános 79 éves korában 
Liczén elhunyt. Tihanyi Lajos plébánost, 
ki mint káplán Rimaszombatban is mű
ködött, saját kérelmére nyugdíjazták.

Bírósági áthelyezés. Az igazságügyi 
miniszter Vágási Béla dr. helybeli ke
rületi bírósági tanácsost a kassai kerü
leti bírósághoz helyezte át.

Eljegyzés. Szabó Margitkát eljegyezte 
Tóth Ernő Rimaszombat. (M. k. é. h.)

Dr. Wallentinyi Dezsőné hangjáté
ka a pozsonyi rádióban. A Tompa
kultusz egyik hivatott művelőjének, Dr. 
Wallentinyi Dezsönének Tompa Mihály, 
városunk nagy szülöttje, a virágok hal
hatatlan költője és Böszörményi Kata 
szerelmét tárgyaló, „A laskodi szép na
pok*' címen megirt, uj, egészen isme
retlen, becses és irodalomtörténeti szem
pontból fölötte értékes adatok feldol
gozásával pompásan összeállított hang
játékát december 18-án adták elő a 
pozsonyi rádióban, Unghváry Ferencz 
kitűnő rendezésében, aki egyúttal Tom
pa Mihályt is sikerültén jelenítette meg. 
Böszörményi Kata szerepét Vass Rózsi 
töltötte be ügyesen, Kolos Lili ugyan
csak jól játszott. A hangjáték Írója, özv. 
dr. Wallentinyi Dezsőné férjével, néhai 
dr. Wallentinyi Dezső, volt rimaszom
bati főgimnáziumi tanárral a Kisfaludy 
Társaság megbízása folytán az 1917. 
évi Tompa-centennáriumkor sajtó alá 
rendezte Tompa Mihály leveleit, a mos
tani hangjátékba beillesztett eredeti 
Tompa-leveleket, eddig még egyáltalán 
nem ismert Tompa-verseket és dalokat és 
más becses dokumentumokat pedig még 
1918 bán, az akkor Laskodon élt, 83 
éves Jármy Lajos, Tompa egykori tanít
ványa, Dr. Böszörményi Emil szatmári 
ügyvéd és özv. Helmeczy Józsefné hoz
záirt leveleiből szerezte meg és hasz
nálta föl. A nagysikerű s a ritka iro
dalmi csemegéket szívesen élvezők ál
tal nagy figyelemmel hallgatott kitűnő 
hangjáték előadását Győry Dezső, az 
illusztris előadó irófiának stílusos be
vezetője nyitotta meg.

A Református Asszony- és Leány
kor december 12-én megrendezett ka
rácsonyi vására meglepő jó eredmény
nyel zárult. A karácsonyi szeretetcsoma- 
gokat december 22 én osztották ki, 
amikor a vasárnapi iskolások szavalatai 
és énekszámai növelték a meleg kará
csonyi hangulatot. 170 csomag került 
kiosztásra. A vezetőség ezúton is hálás 
szivvel köszöni a jóakaratu adakozók
nak szives adományaikat, amivel hozzá
járultak szegénysorsu felebarátaik ré
szére is a karácsonyi örömszerzéshez.

Gyóni-est. A rimaszombati iparoskör 
kulturális bizottsága a Járási Magyar 
Közművelődési Testület védnöksége 
alatt az ipartársulati székház nagyter
mében 1938. január hó 8 án (szomba
ton) este 8 órai kezdettel rendezi meg 
Gyóni Géza, a Szibériában elhunyt nagy 
magyar költő emlékére X. kultúrestjét, 
a következő programmal : 1. Bevezetőt 
mond Bodon Aladár, ref. s. lelkész, a 
kulturális bizottság elnöke. — 2. Virág 
László: „Levél Szibériából'c. Gyóni Gáza 
emlékére Írott költeményét szavalja : Ma
rosi Mihály. — 3. Magyar nótákat dalol: 
Pecsők Lajos, cimbalmon kiséri Kovács 
Gyula ny. tanító. — 4. „Gyóni Géza 
költészete" címen előadást tart Sipos 
István gimn. tanár. — 5. Az előadás 
keretében Gyóni-verseket szavalnak: 
Feldmann Évi, Gláser Vali, Szabó Sári 
és Hullay József. — Beléptidij nincs, 
önkéntes adományokat a kész kiadások 
fedezésére és kulturális célra köszönet
tel fogadnak.

Halálozások. Gulyás Gusztáv hely
beli törekvő, közbecsülésben állott ke
reskedő tüdőgyulladás következtében 
december hó 26-án 42 éves korában 
városunkban meghalt. Halálának hire 
város- és vidékszerte őszinte részvétet 
váltott ki a fejétől megfosztott gyászoló
család iránt és ez a részvét impozáns 
módon nyilvánult meg dec. 28-án dél
után végbement temetésén. A megbol
dogult halálát özvegyén, szül. Ocsovay 
Irmán kivül két kis gyermeke és rokonai 
gyászolják.

Osváth Dániel, a feledi járás nyug. 
főszolgabírója 83 ik életévében decem
ber 24-én -a helybeli kórházban, hol 
gyógykezelés alatt állott, meghalt. A ré

gi Gőmör- és Kishont vármegye hűséges 
közigazgatási tisztviselője volt a meg
boldogult, akinek halála igaz részvétet 
váltott ki. Elhunytát gyermekei: Dr. Os
váth Gyula pozsonyi ügyvéd, unokái és 
rokonai gyászolják.

Nespor Bohumil, a nagyszlabosi pa
pírgyár 40 éves igazgatója az autóbal
eset következtében elszenvedett sérülé
sek folytán december 26-án az itteni 
kórházban kiszenvedett. Hulláját elége
tés végett a brünni krematóriumba szál
lították.

Bán Sándor ácsiparos 35-ik évében 
december 27-én városunkban meghalt. 
Az elhunyt hosszabb ideig volt a RPOS 
kitűnő kapusa. Nagy részvét mellett dec.
29-én helyezték holttestét öröknyuga
lomra. Halála özvegyét szül. Éliás Mal
vint, gyermekét és szeretteit döntötte 
gyászba.

Kifürkészhetetlenek a Sors végzései, a 
Halál gyakran váratlanul szomoritja meg 
a szerettek sziveit. Mispál István nyug. 
gyári tisztviselő, ki a karácsonyi ünne
peket gyermekei körében Budapesten 
töltötte, életének 71 -ik évében dec. hó
28-án a magyar fővárosban szivszélhü- 
dés következtében hirtelen elhalálozott. 
A helybeli ág. ev. egyház buzgó presbite
rét s a Rimaszombati Polgárikör agilis 
ellenőrét vesztette el az elhunytban. — 
Halálát gyermekei: Mispál Paula, Hre- 
huss Pálné szül. Mispál Mária, Mispál 
István, unokái és rokonai gyászolják.— 
Gyermekei apjuk holttestét Budapestről 
hazaszállittatják s anyjuk mellé az itteni 
temetőben vasárnap délután 3 órakor 
helyeztetik örökpihenőre.

Az izr. leányegylet jólsikerült mű
sorral egybekötött táncmulatságot ren
dezett december 25-én. A műsort Hol- 
lánder Edith és Áron Miklós keringő 
kettőse vezette be, utána Feldmann Éva 
szavalata aratott nagy sikert, majd Wirt- 
schafter Béla stepp tánca-következett. 
A vendégszereplő Bárdos Lillinek meg- 
kellett ismételni gyönyörű énekszámait, 
nagy sikert aratva. — A konferanszék 
Rogner Ella és Bokor Vera voltak.

A Polgárikör nagysikerűnek Ígér
kező Szilveszter-estélyére ajánlatos a 
házfelügyelőnél családias asztalt elője
gyeztetni. — A műsoros-estély kezdete 
fél 9 órakor.

Műkedvelői előadás Balogfalán.
Kedves karácsonyi ünnepe volt a balog
falai közönségnek. A SzKIE ifjúság szín
padra vitte Paal Gyula „Veszedelem a 
házban vagy fiatal szívnek fiatal sziv 
kell" című népszínművét. — A zsúfolá
sig megtelt teremben jelen volt nem
csak a balogfalai lakosság nagyobb ré
sze, hanem a környék fiatalsága is. Az 
előadást Sebő János tanító nivős meg
nyitó beszéde vezette be. Minden sze
replő nagyszerűen beleélte magát sze
repébe és tőle telhetőleg a legjobbat 
nyújtotta. Fokozták a hatást a szép öl
tözékek és a jól begyakorolt kardalok. 
A sikeres előadás kitűnő megrendezése 
dicséretet érdemel.
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Esküvőnk alkalmából nyilvánított jókíván
ságokért ezúton mondunk köszönetét és 

egyben

Boldog újévet kívánunk
kedves rokonainknak, vevőinknek és 

ismerőseinknek

Fischer Jenő és neje
fűszerkereskedő.

I
I
I
I
I
»
I
I

Halálos autóbaleset. Az Osgyán-Ri
maszombat között állami utón, az úgy
nevezett feketeréti fordulóban december
24-én súlyos autóbaleset érte Nespor 
Bohumilt, a nagyszlabosi papírgyár igaz
gatóját és családját. A hólánccal fel nem 
szerelt személyautó Losonc felé vezető 
útjában a kanyarodóban a sikos talajon 
elcsúszott és teljes sebességgel egy ut- 
széli fának rohant, majd pozdorjává tör
ve az árokba esett. Nespornét kivéve 
valamennyi utas — Nespor és két le
ánya, valamint a sofőr— rendkívül sú
lyos sérüléseket szenvedett. A sebesül
teket egy szembejövő autó szállította a 
rimaszombati kórházba. Nespor igazgató 
a kórházban rövidesen meghalt.

§
1
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Az Újév alkalmából a legszivélyesebb szerencse- 
kivánatait tolmácsolja t. üzletfeleinek a

TATRA BANKA RIMAVSKA SOBOTAI FIÚKJA.

A rimaszombati korcsolyázó egye
sület közli a nagyérdemű jégsportot 
kedvelő közönséggel, hogy úgy a kor
csolyázó pályát, mint a jégkorong-pályát 
üzembe helyezte s az mindenkinek, aki 
az egyletbe tagként belép, rendelkezé
sére áll. Belépések a jégmesternél levő 
tagkönyvbe való beiratkozással történ
nek. Uj tagok 10 korona, egyszeri be
iratkozási dij mellett 30 korona idény
dijat fizetnek, egyetemi hallgatók és 
diákok 20 korona idénydijat fizetnek. 
Egy 3 tagú család idénydija 65 korona, 
rendes állandó tag idénydija 30 korona, 
pártoló (néző) tagok 10 koronát fizet
nek. — Á szokásos ingyen diákjegyeket 
ez évben is rendelkezésre bocsájtja az 
egyesület a szegénysorsu középiskolai 
növendékek részére. — Az egyesület 
kéri az összes tagokat, hogy saját kedv
telésük érdekében is, a házirendet be
tartani sziveskedjenek. Esetleges pana
szok az egyesület elnökségével közlen
dők, minden panasz a lehetőség szerint 
azonnal orvoslást fog nyerni.— Amikor 
csak a jég állapota megengedi este, 19 
óráig világítás lesz. Tartós jég esetén 
zenedélutánok is fognak tartatni. — A 
tagdijak azonnal a beiratáskor fizeten
dők, ezt az alapszabály szigorúan elő
írja. Az elnökség.

Okirathamisitásért elitéit kommu
nistavezér. Csizi Vincze gortvakisfaludi 
közismert kommunistaagitátor ellen az 
utóbbi időben sűrűn foganatosítottak 
végrehajtásokat a járásbíróság és az adó
hivatal emberei, mire nevezett Kusza 
Lídia falubeli asszonyra Íratta tehenét, 
hogy a foglalás alól megmentse. A vég
rehajtók rájöttek a turpisságra és felje
lentették Csizit, aki fölött most Ítélke
zett a rimaszombati kerületi bíróság és 
a kommunistavezért három heti fogházra 
Ítélte közokiratbamisitásért, mig segítő
társát, Kusza Lídiát 150 korona pénz
büntetéssel sújtották.

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

A Kárpátegyesület sítanfolyamai.
A téli sportok hívei részére rendkivüi 
olcsó sítanfolyamokat rendez ezévben 
is a Kárpátegyesülei és pedig január és 
február hónapokaan. Egy-egy sítanfo
lyam, az egyesület legkiválóbb oktatói
nak vezetése mellett 8 napig tart és 
fejenkint lakással, élelmezéssel és tan
díjjal együtt a Zöld-tónál 280 koronába, 
a Tarajkán pedig 266 koronába kerül. 
Közös lakóhelyiség igénybe vétele ese
tén ez a költség 245 kor. illetőleg 231 
koronára csökken. Az első sítanfolyam 
január 15-én kezdődik, a Zöld-tavi 
Karbunkulus menháznál és tart január 
22-éig, amikor viszont a tarajkai Dr. 
G u h r-menháznál kezdődik 8 napos 
újabb sítanfolyam.— Február 12-én még 
egy 8 napos tanfolyam indul a Zöld
tavi menháznál, február 19-én pedig a 
Dr. Guhr-menháznál lesz 8 napos záró
tanfolyam. Jelentkezéseket a januári 
tanfolyamokra január 10-éig, a februá
riakra pedig február 1-éig bezárólag 
elfogadnak az említett menházak gond
nokságai, vagy a késmárki központi 
iroda, illetőleg az osztálytitkárságok, 
(Levélcím: Karbunkulusmenház, Zelené- 
Pleso, utolsó posta Tatranské-Matliáry, 
— Dr. Guhr-menház Hrebienok, utolsó 
posta Stary'-Smokovec, Kárpátegyesület 
központi titkársága Késmárk, postafiók 
28. Rimavölgyi osztálytitkárság, Rima
szombat).

Németországi mérnök autószeren
csétlensége Hacsónál. Beicht János né
metországi mérnök most érkezett haza 
rokonai látogatására Gömörbe és meg
érkezése után rövidesen autókirándu
lásra indult öccse S 40-009. rendszámú 
kocsijával. A bacsói magnezitgyár kö
zelében levő fordulóban az autó eddig

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, január 1-2-án el
sőrendű németül beszélő film. Szenzációs 

bűnügyi esemény :
Sherlock Holmes

Hans Albers, H. Rühmann, M. Claudius, 
Jana Knotek.

Kedden, január 4-én, szenzációs kettős 
műsor. Egy ötletes vígjáték és egy izgal

mas bűnügyi dráma :
Buldog Drummond

Johnny rendet csinál

Szerdán és csütörtökön, január 5-6-án a 
német filmek fénypontja, a legszebb téma 

a legjobb szereplőkkel
Premiér

Zarah Leander, A. Hörbiger, Theo Lingen.

ki nem derített körülmények között 
nekirohant egy utszéli fának, a kocsi 
karosszériája a szó szoros értelmében 
függve maradt a fán s az alváz a mo
tornál ülő mérnökkel együtt lezuhant 
az öt—hat méteres töltésről. A szeren
csétlenül járt kocsivezetőt eszméletlen 
állapotban húzták ki a volán mellől a 
közelben dolgozó munkások és nagy 
nehézségek árán az úttestre vonszolták 
az autó alvázát is. A motornak semmi 
baja nem történt s a mérnök is csupán 
jelentéktelen sérüléseket szenvedett. A 
karambol ügyében megindult az eljárás.

Meghosszabbított adókedvezmé
nyek. Neóas népjóléti miniszter kijelen
tette, hogy meghosszabbításra kerül a 
törvény, amely kedvezményeket enge
délyez adózás tekintetében régi házak 
tatarozásánál, valamint az a törvény, 
amely eddig is már nagyobb adóelőnyö
ket biztosított az építkezési tevékeny
ség érdekében. A miniszter szavai után 
a parlament már megkapta az idevo
natkozó két törvényjavaslatot, amely az 
összes fennálló kedvezményeket két 
esztendővel hosszabbította meg; a lé
nyeg az, hogy adókedvezményezett ház 
építkezését 1939. december hó 31-éig 
kell megkezdeni.

Rendőrrel tettlegeskedett — két 
hónapi fogházra ítélték. Fodor János 
rimaszombati kereskedősegéd katonáék- 
hoz berukkolás előtt nagyszabású mu- 
latást rendezett a Farkas-féle korcsmá
ban s amikor záróra cimén a vendéglős 
már etakarta távolítani az elázott ven
déget, az törni-zuzui kezdett és a meg- 
rendszabályozására előhívott rendőrt 
gallérjánál fogva akarta kihajítani a 
helyiségből. A rendőrrel tettlegeskedö 
regrutát jogerősen most Ítélte el két 
hónapi fogházra a rimaszombati kerü
leti bíróság.

Szervezkednek a dohányfüst ellen
ségei. Az utóbbi időben a Vágvölgyé- 
ben komoly mozgalom indult meg a 
nemdohányzók között abból a célból, 
hogy megalakítsák a nemdohányzók 
egyesületét. Ennek célja az lenne, hogy 
statisztikai adatokkal bizonyítsa be a 
dohányzás káros hatását az emberi 
szervezetre, jelmondatuk: „Dohányos
embernek füstös a gondolata." Végül 
bizonyítani akarják azt is, hogyha a 
dohányültetvények helyett mást ültetné
nek a gazdák és a dohányosok a pénzt 
élelemre fordítanák, akkor az ember 
élettartama 30 százalékkal meghosszab
bodnék és 10 százalékkal jobban élhet
ne az emberiség.

A „Gőmör" panaszkönyve.
Rimaszombatban felépítették a mo

dern vasúti várótermeket a többi szük
séges helyiségekkel — 3 jegykiadó pénz
tárral. Erről akarok Írni. — Jó volna a 
vasúti felsőbb hatóság figyelmét felhívni 
arra, hogy három jegypénztár van, de 
bármennyi az utas, (vásárkor, ünnepek 
alatt) csak egy pénztárnál adnak ki je
gyet, persze egy ember nem győzi, s igy 
nagy az elégedetlenség, tolakodás, ki
vált, hogyha még rendőr sincs jelen, 
aki némi rendet tartatna, hogy a pénz
tárhoz jutásnál az előre tolakodókat 
visszatartsa stb. így történt ez december 
hó 22-én is, az 1 óra 40 perckor Feled 
felé és Tiszolc felé induló vonatoknál. 
V*2-től—2 óráig nem volt képes az egy 
pénztárnok a jegyeket kiadni. 2 órakor 
aztán jegy nélkül szálltunk fel az állo
másfőnök felhívására, s én legalább 
ráfizettem 50 fillért a jegyre ok nélkül. 
Minek a 3 pénztár? Parádénak ! K.G,
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Filmszínház. Január 1—2. bemuta
tásra kerül a „Sherlock Holmes* című 
német nyelvű bűnügyi film. A párisi 
expresst nyilt vonalon megállítják Hol
mes és társai. Két utas hirtelen meg
szökik, mert fél az útlevélvizsgálattól. 
Az egyik szakaszban megismerkedik a 
két detektiv két leánnyal, kikkel az 
események során újból találkoznak s ez 
döntő hatással lesz számukra. A párisi 
kiállításon négy drága Mauritius bé
lyeg eltűnése nagy feladatot de ve
szélyt is jelent a két detektivre, kik
nek leleplezése váratlan s meglepő for
dulatot ad a film meséjének. Fősze
replők : Hans Albers, Heinz Rühmann, 
M. Claudine, Hanzi Knotek.

Január 4-én kettős műsor kerül le- 
pergésre. I. „Boldog Drumond szökése* 
című amerikai kriminál-film, mely egy 
„úri* tolvaj kalandjainak sorozatát tárja 
elénk. — 11. „Johny rendet csinál* c. 
német nyelvű film. Granitz divatnagy
kereskedő pénzügyi helyzete rosszab
bodik és Bakertől kér segítséget, ki 
valamikor alkalmazottja volt. Baker 
megbízza Johny fiát, hogy rendet te
remtsen, de ez beleszeret Granitz leá
nyába, s innen az események a közbe
eső félreértések által is bonyolódva 
rendkívül érdekes kifejlődés elé indul
nak. A főszereplők a legjobb színészek 
gárdájából kerültek élre.

Január 5—6-án Bolváry rendezésében 
„Premier* cimű német verziós film ke- 
kerül színre, melyben a legújabb film
csillag Zarah Leander mutatkozik be, 
kiben sok van Marlene Ditrichből. A 
képek ötletesek és eredetiek, amellett 
gazdag tartalmúak. Buday Dénes és Fé
nyes Szabolcs slágere dominál e film
ben, melyet Holbiger Attila és Theo 
Lingen visznek diadalra.

A szerkesztő üzenetei.
„Luna.“ Ismeretlentől kéziratot nem 

közlünk.
R. F-né. Nem üti meg lapunk mér

tékét.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Az Ipartársulat vezetősége |
a tagoknak | |

■
Boldog újesztendőt kíván. |

Boldog újévet kíván
kedves ösmerőseinek és pártolóinak

Dobránszky János,
tánctanitó.

« Boldog újévet kíván j
nagyrabecsült vevőinek, jóbarátainak 

... és ismerőseinek

Nyitral József, jj
vasáru, szerszám és festékkereskedő 

y  Rimaszombat, Jánosi-ucca 7.

Boldog újévet kíván
kedves vevőinek, ismerőseinek és 

jóbarátainak

Derekas János és fia
fűszer és csemegekereskedő. ^
1 w w w w w w v *

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak 
és Ismerőseimnek ezúton kívánok

Boldog újévet.
Lakatos István,
mészáros és hentes. £
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D D~ Boldog újévet kíván fj
kedves vendégeinek, ismerőseinek és 0 

H jóbarátalnak jj
0 Józsa Ignácz, Q
"  borbély és fodrász. Q
□ n a n n r i n n r - i i - i i - i i - i r - ir - i i - in

Az Újév alkalmából
a legszivélyesebb szerencsekivánatait 

tolmácsolja t. üzletfeleinek

MURA & REICHER,
Rimaszombat, Stefanik-u. 18.

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak 
és ismerőseimnek ezúton kivánok

Boldog újévet!
Kálmán Károly,
mészáros és hentes.

I

Boldog újévet kíván
nagyrabecsült vevőinek és jóismerőseinek

JÓZSA és BREUER
úri és női szabó, Rimaszombat.

Boldog újévet kíván
kedves^vevőinek, ismerőseinek és 

jóakaróinak

Özv. Vaskó Józsefné,
ruhakereskedő.

:
:

■
I  Boldog újévet kíván •
|  mélyen tisztelt vásárlóinak, ismerőseinek •
» és jóbarátainak gj

I  f ü z y , i
j |  Módny Dóm—Divatáruház Rimaszombat. J

■ g
n  Nagyrabecsült vevőinek és kedves isme- ■ 
* rőseinek n
Ü ■
g Boldog újévet kíván 0
g Keresik László. D

^  Kedves vevőimnek, ismerőseimnek és ^  
% jóbarátaimnak ezúton kivánok p

 ̂ Örömteljes boldog újévet! £
^ Gyulai István, ^
^  ruhakereskedő. p

•
Kedves vevőinek, ismerőseinek és Q 

jóbarátainak ezúton kíván •

Boldog újévet •
Kolacsny •  

„Prágai* cukrászda, [j 
c n . a . a . c j . c n . c ^ .

i  Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbaráfaimnak j  
X és ismerőseimnek ezúton kivánok Z

Boldog újévet. f
Remenyik Kálmán, *

órás és ékszerész. ♦

Boldog újévet kíván
nagyrabecsült vevőinek

S L OV E N KA
kötött és szövött áruk lerakata 

Rimaszombat.

I  »
4 Boldog újévet kivánok )

nagyrabecsült vevőimnek és jóbarátaimnak ^

T EMJ ÁK,  |
divatkereskedő. |

3

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak t  
és ismerőseimnek ezúton kivánok Z

Boldog újévet. |
özv. Runyay György né, ♦

hentes. T

Kedves vevőinek, ismerőseinek és §
jóbarátainak ezúton kiván •

Boldog újévet •
Remenyik István, #

órás és ékszerész. J

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak 
és ismerőseimnek ezúton kivánok

boldog újévet.

D

■

D
■
D
Ruprich János, g 
■

pékmester,

■C3BC3I
0Q Mélyen tisztelt megrendelőimnek, jóbará- ;j 

taimnak és kedves ismerőseimnek ezúton n  
kivánok Ll

Boldog újévet! 0
Szőllősy Gyula, n
kárpitos és díszítő. r

□ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ cd

r3
►

Boldog újévet kiván ^
nagyrabecsült vevőinek és jóismerőseinek lGabonás István,

női szabó

Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak 
és ismerőseimnek ezúton kivánok

Boldog újévet
Kovács Lajos,

hentes.

^  Mélyen tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak ^  
és ismerőseimnek ezúton kivánok

Boldog újévet.
Telek Sándor, X

hentes. J

5 Boldog újévet kiván D
kedves vevőinek, jóbarátainak 

és ismerőseinek
■ Kalocsay Gyula,
n órás és ékszerész,
jj Rimaszombat, Koháry-u. 5.
□  ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ a

^M élyen  tisztelt vevőimnek, jóbarátaimnak 
“  és ismerőseimnek ezúton kivánok

L
Boldog újévet.

D

Szabó László
hentes. I t  

\i
|  Boldog újévet kiván
í  nagyrabecsült rendelőinek és jóbarátainak |

4 Friedmann Márton, )
4  kárpitos és diszitő. ^

Boldog újévet kiván
nagyrabecsült vevőinek

Heksch Bertalan-cég,
Rimaszombat.

I
Boldog újévet kiván |

nagyrabecsült vevőinek |

„Llteratura* §
könyv és papirkereskedés. ^

■ I
|  Boldog újévet kiván
I  nagyrabecsült vevőinek

özv. Rábely Béláné, £
füszerkereskedő. u:

Szerencsés új esztendőt kiván j
nagyrabecsült pártfogóinak és rendelőinek I

|  Sípos József ■
■ oki. gépész, épület- és diszműbádogos, 8 
£  vízvezeték-szerelő és ércz-siremlék készi- “  
|  tési vállalkozó. |
5  Rimaszombat, Rózsa-utca 20. sz. ®

Nagy választék világmárkás rádiókban. 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. -  A JENA-i DURAX tűz
álló üvegedények kizárólágos lerakata.
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek.
— Sokszorosító gépek. — Kedvező al

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

Világmárkás

E L IS A B E T H  ARDEN
készítmények

egyedelárusitó  h elye:

B O K O R -D R O G É R IA .
171 A l l  fi egykifogásta- 
i u h A U U  lan-karban le

vő tölgyfa könyv-szekrény, — mely 
müíöszekránynek, vitrinnek is al
kalmas — ugyanott egy hét-fiókos 
kisebb fajta Íróasztal és egy igen 
jó vadászlátcső, 4 drb. vadászkép 
faragott rámában (acél metszet).

Cím megtudható a kiadóhivatalban.

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.
Dolgozik a LIECEBNy FOND
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

É R T ESÍTÉ S.
Tudomására hozom a n. é. közön
ségnek, hogy Rimaszombatban, 
a Stefanik-u. 5. sz. alatti házban

f o g á s z a t i  m űködésem et
megkezdtem, — hol a legmoder
nebb fogászati munkát végzek. 

Szives pártfogást kér: p aál Zoltán
fogtechnikus, 

rammmirgiiiim

Rádióvétel előtt, tekintse meg ezen készüléket, melyet

felismer hangjáról.
Ne vesződjék régi rádiójával! I 
Használja ki most nagyszabású

csere- akciónkat.
Részt vesz a Rádió-tombolában: 
Több mint 10.000 KÖ. jutalom.

R Á D I Ó - E L E K T R O :
M U R A  & R E IC H E R  Rimaszombat Stefanik-utca 18. sz.

Modern javitó Rádió-műhely.

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


