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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. K éziratokat v issza  nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : ELŐFIZETÉSI DIJAK: 
Negyedévre 12 korona.

Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
— Egyes szám ára 1 korona.

M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,431—111—21. szám alatt engedélyezte.

Jelentős esemény
Évszázadokon keresztül vezető 

szerepet játszott Ausztria, illetőleg 
a vele kapcsolatos birodalom Euró
pában. Nyugat és Kelet egyaránt 
figyelembe vette Ausztria döntő 
szavát, nagy súllyal esett az a po
litikai mérleg egyensúlyozó serpe
nyőjébe. Amióta a Habsburg csa
lád sorsát a morvamezei harcban 
jól megalapozta Kun László ma
gyar király segítsége, azóta a 
Habsburgok mindinkább emelked
tek a hatalom magaslatáig; addig 
pedig csak a svájci kis városokkal 
vívtak elkeseredett harcokat és 
sokszor nem is győzelmesen.

Azután megfordult a sors kere
ke és fölfelé törtető Íveléssel vitte 
a Habsburgok dinasztiáját a közép
kor végén és az újkor elején, 
övék lett Spanyolország, Belgium, 
Hollandia, a török betörés után az 
elárvult Magyarország s a spanyol 
trónnal Amerika és Kelet-India szi
geteinek kincse, gazdagsága kincs
táraikba ömlött, míg az angol ten
geri erő emelkedése határt nem 
szabott a spanyol uralomnak.

Akkoriban közmondásossá vált 
Ausztria szerencsés házasságaival. 
Szép latin pattogó Ütemű versek igy 
mondták el a közmondást:

„Bella gerant alii :
Tu felix Austria nube !
Nam quod Mars aliis —
Dat tibi regna Venus."

Magyarul igy hangzik :
Háborúskodjanak mások,
Te boldog Ausztria csak házasodjál: 
Mert amit másoknak hadisten ad, 
Országokat a szerelem istennője

[teríti eléd.
Évszázadokon át boldogul éltek 

Ausztria fejedelmei és a magyar 
nemzet többször lovagiasan sikra 
szállott értük s megvédelmezte őket 
életével és vérével.

De a császárok késő ivadékai 
nem igen voltak hálásak a ma
gyar nemzetnek azért, hogy értük 
sok véráldozatot hozott. Meg akar
ták fosztani a nemzetet alkotmá
nyától és szabadságától. Kétszer 
nagy és kemény harcokban csa
pott vissza a magyar nemzet el 
nyomóira: Rákóczi és Kossuth ve
zetése alatt. Az első esetben azt 
mondta az ország rendéinek gyű
lése, hogy „eb ura fakó" és tizen
két esztendeig harcolt az ausztriai 
katonák ellen. A második esetben 
igy énekelt a szabadságharczok 
költője : a lánglelkü Petőfi:

„Miként elpusztult Jeruzsálem, 
Elpusztulsz te is Ausztria 
S földönfutók lesznek császáraid."

a világpolitikában.
Petőfi jóslata a világháború vér 

zivatarának végén teljesedett b e : 
földönfutókká lettek a császárok.

Ausztria kicsiny lett nagyon és 
a kicsiségbe magával rántotta a 
megbékiilt Magyarországot is.

De a kicsinység dacára él mégis 
Ausztria német népe és sok vi
szontagság ulán az életerő jelenté
kenyjeleit mutatta.

Most már szerzett szövetsége
seket és a kis Magyarország is 
testvérként áll mellette. Elfelejtette 
az évszázados torzsalkodásokat, a 
melyekbe meg nem értő fejedel
mei vitték bele. Most baráti jobbot 
nyújt felé és baráti jobbot nyújta
nak a belőle alakult utódállamok.

Ausztria megélne már és sok a 
pártfogója Európa nagyhatalmai 
közt is. Nyugat és dél: Angol-, 
Francia és Olaszország mind Ausz
triát pártolja, mert attól félnek, 
hogy a nagy német nemzet el ta
lálja nyelni a kis osztrák nemzetet 
s avval is erősebb lesz Európának 
ez a kemény birodalma.

A múlt napokban aztán Hitler 
vezér békességesen hivta az osz
trák kancellárt tárgyalásra és meg
egyeztek barátságosan, hogy a kis 
Ausztria békében él a nagy német 
ál-ammal s nem lesz belőle euró
pai háború. Persze Ausztriának so
kat kell engednie.

így elméletben elitélik sokan 
Hitler munkáját, de ha vasárnapi 
beszédét megfigyeljük : találunk ab
ban sok gyakorlati igazságot is. 
Németország végre is nem akar 
másodrendű, szolgai szerepet vinni 
Európában, s ami másoknak van, 
azt ő is követeli. És ennek hetven 
millió németnek erős, kitartó mun
kájával ad súlyt. Ausztriának — 
mint mondja — függetlenséget hagy, 
de elvárja, hogy őt segítse, ha kell. 
Abban is nagy igazsága van Hit
lernek, hogy az orosz bolsevizmus 
ellen teljes erővel sikra száll, mert 
azt a felfordult, fejetetejére állított 
rendet csak a szegény, elnyomott 
orosz nép birja ki és az értheti 
meg. A művelt nemzeteknél ez 
abszurdum. — Olaszországot Mus
solini föllépése mentette meg a 
bolsevizmustól, nélküle belerohant 
volna már Európa nagy veszedel
mére. Ez is igaz s ez Mussolini 
nagy érdeme, amint Hitlernek ér
deme, hogy a nagy német nemze
tet öntudatos munkára bírta szer
vezni.

Ausztria most válságos utón áll. 
Nem veszett el és nem is fog el
veszni, ha vezetői okos és belátó,

kitartó munkával megőrzik szabad
ságukat és okos szövetségeket köt
nek baráti jobbot nyújtó szomszé
daikkal.

így lehet a császárok örökségé 
bői a szabadság és megértés jóra 
hivatott, müveit országa és nem
zete. Kicsiny, de értékes. X.

Erős Yöröstosztre
van szükségünk!

A Vöröskereszt neve és intézménye 
minden polgártársunk előtt ismerős. 
Ezen intézménynek több mint 50 éves 
működése az egész világon, s majdnem 
20 éves áldásos munkássága nálunk 
elegendő volt arra, hogy annak jelentő 
ségét és működését minél szélesebb 
körökben megismerjék.

A polgárságnak a figyelmét azonban 
újból fel kell hivni az erős, hatalmas 
Vöröskereszt szükségére. Mindenkinek 
jusson eszébe, hogy a Vöröskereszt, 
mely béke idején segit a legnyomorui- 
tabbakon, mindenekelőtt az állam jelen
tős felkészültségét jelenti, mely a nagy 
katasztrófák idején, különösen pedig 
háborúban segítségről és a bajok mér
sékléséről gondoskodik. Ezért hangosan 
kell odakiáltanunk : az erős, jól felsze
relt és megszervezett Vörökereszt a 
harcban álló hadsereg legjobb segítő
társa, s úgy a harctéren, mint a harctér 
mögött mint katonai kisegítő egészség- 
ügyi szolgálat szerepel, s nem csekély 
mértékben oltalmazza a háború szenve
déseinek kitett lakosságot, akár közvet
len repülő- vagy egyéb támadásról, 
akár a háború által okozott nyomorról 
van szó, mely gyökerestől felforgatja a 
békés polgári életet, s mindenütt nyo
mort és betegséget okoz. Mert a Vörös- 
kereszt gondoskodik békében arról, 
hogy a szenvedőknek nyújtandó segít
ségre megtegyék az előkészületet, tör
ténjen a sogités akár elemi csapások, 
akár pedig háborús csapások alkal
mával.

Minden polgár kötelességének tarthat
ná, hogy saját munkájával is hozzájá
ruljon ahhoz a fejlődéshez, amely nálunk 
a Vörökereszt megerősödését elősegí
tené. Kötelességének tarthatná nemcsak 
nemzete és állama, hanem önmaga 
szempontjából is. Mindenkinek áldoza
tot kellene hozni a Csehszlovák Vörös- 
kereszt Egyesület érdekében, s úgy 
anyagi eszközeiből, mint munkájából 
csak egy kis részt juttatni, hogy a 
Csehszlovák Vöröskereszt Egyesület a 
szükség idején jól felszerelt és felké
szült legyen, s mindenütt s mindenki
nek segélyt nyújthasson, aki arra van 
ráutalva. A Vöröskereszt képviseli az 
emberiség legmagasabb formáját, de 
egyúttal az értelmes és hathatós önse
gélyzés formája is. Mert aki a Vörös- 
keresztnek ad, az közvetlenül önmagá
nak ad, biztosítja a hathatós segítséget 
szükségben és szerencsétlenségben, ami 
úgy nagy elemi csapások alkalmával, 
mint a történelem viharaiban, mint 
amilyenek a háborúk, bárkit közülünk 
utolérhet.

A Csehszlovák Vöröskereszt Egyesü
let elhatározta, hogy az állam önállósá
gának huszadik évében azzal a felhívás
sal fordul a polgársághoz, hogy jelent

kezzék a Vöröskereszt munkájához, áll
jon zászlója alá, lépjen be a Csehszlo
vák Vöröskereszt Egyesületbe tagul, s 
igy állandóan kapcsolódjék bele abba 
a munkába, amelyet a Vöröskereszt 
nemcsak nálunk, hanem az egész vilá
gon épit. Szlovenszkón azzal a felhí
vással fordul a közönséghez: A Cseh
szlovák Vöröskereszt Egyesület felké
szültségének Szlovenszkón 30,000 uj 
tagra van szüksége. Legkevesebb 30.000 
uj tag szükséges ahhoz, hogy a Vörös- 
kereszt munkája nálunk sikeresen fej
lődjék, s hogy a Vöröskeresztnek nyúj
tott segitség olyan hathatós legyen, mint 
azt a kor és a kor szükségletei meg
kívánják.

A Csehszlovák Vöröskereszt Egyesü
let szlovenszkói divíziójának vezetése 
mellett ez az akció az egyes Vörös- 
kereszt Egyletek közvetítésével történik, 
ahol tagul jelentkezhetik. A Csehszlovák 
Vöröskereszt Egyesület felhívása mind
nyájunkhoz szól, és társadalmi, vallási, 
nemzeti és politikai különbség nélkül 
minden polgárhoz egyformán fordul. 
Hallgassák meg ezt a kérést és gondol
janak arra, hogy mit jelent a Csehszlo
vák Vöröskereszt Egyesület felkészült
sége a lakosság szempontjából, de sa
ját biztonságának érdekében is, hiszen 
segítséget nyújthat szükség idején, mely 
szerencsétlenségek alkalmával minden
kit elérhet. A Vöröskereszt hosszú év
tizedes működése eléggé bebizonyítja, 
hogy mit jelent a Vöröskereszt és mit 
tud tenni, ha a jövőben a nyilvánosság 
megfelelő módon segitségére lesz.

Kérjük, hogy csatlakozzék a Vörös- 
kereszt munkájához, jelentkezzék sorai
ba, s az egyesület felkészültségére irá
nyuló akció kapcsán lépjenek be tag
jául. Köszönjük azt a segítséget, amit 
ezáltal nemcsak a Csehszlovák Vörös- 
kereszt Egyesületnek, hanem magának 
is nyújtott.

A Csehszlovák Vöröskereszt 
Egyesület országos tanács

adó testületé.
A Csehszlovák Vöröskereszt 
Egyesület szlovenszkói diví

ziójának igazgatósága.

Tiz állam adott utazási kedvezményt 
a mezőgazdasági kiállítás alkalmából

Utazási és vizumkedvezmények a
budapesti mezőgazd. kiállításra.
Tekintettel arra a nagy érdeklődésre, 

mely az országos magyar gazdasági 
egyesület által március 23—28. napjain 
Budapesten rendezendő negyvenhetedik 
országos mezőgazdasági kiállítás és te
nyészállatvásár iránt a külföld részéről 
megnyilvánul, a rendezőbizottság min
den lehetőt megtett az irányban, hogy 
a kiállítás külföldi látogatói minél ké
nyelmesebben, valamint minél kisebb 
költséggel utazhassanak a kiállítás meg
tekintésére.

A kiállítás alkalmából március 13-tól 
28 áig a kiállítási igazolvány és az út
levél felmutatása mellett vizűm nélkül 
lehet Budapestre utazni. A vizumot utó
lag 2.50 P. kezelési költség lefizetése 
mellett kell megszerezni, a kiállítást 
megelőzően a külföldieket ellenőrző or
szágos központi hatóságnál (Budapest 
IX. Fővámpalota) a kiállítási napokon 
pedig a kiállítás területén működő ut- 
íevélkirendeltségnél.
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lenésével annak nyilvánosság elé lépé
seit, de nem szabad, hogy éppen ennek 
ellenében mellőzöttnek érezze magát.

A zene nem ismer nemzetiséget, a 
zene mindenkié, a zene közkincs. Egy 
zenekedvelő ember épp oly szívesen 
hallgatja Smetana örökbecsű dallamait, 
mint Hubay zsenijének alkotásait, de 
épp ezen van a hangsúly, hogy ez 
utóbbit is hallani akarja.

Így városunkban is elvárja a magyar
ság egy kizárólag zenét ápoló egyesület
től, melyben a magyarság nagyszámban 
foglal helyet, hogy annak hangverse
nyein a magyar zene is helyet kapjon 
s — szűkebbre vonva a kört — a pro
pagáló falragaszok magyarul is megje
lenjenek s a műsort magyarul is ki
nyomassák.

Városunk magyarságának további tá
mogatására s népszerűségre csak igy 
tehet itt szert a „Gömöri zenebarátok 
egyesülete", melynek legközelebbi nyilvá
nosság elé lépésekor, reméljük, ezen 
jogos kívánságaink kielégítést nyernek.

Egy rimaszombati magyar 
zenebarát.

A  bál után...
Ilyenkor, farsang idején, amikor az 

apák homlokát mélyebbre szántják a 
gondolatbarázdák, hogy bálozó leányaik
nak megteremtsék a toilettekre s egyéb 
szükségletekre való pénzt, — visszapil
lantunk az elmúlt évtizedek, a háború- 
előtti idők farsangjára, amikor gondta
lanul, boldogan készült a család a mu
latságokra, nem halványította el a far
sangnak apró örömeit megélhetési 
gond, amikor nem számított a pénz, s 
a leányok abban a biztos tudatban rö
pültek hintón a bálterem kapuja elé, 
hogy jól fognak mulatni.

Most, amikor alig telik a legszüksé
gesebbre is, nagyon nehezen fogja nél
külözni a családfő az ilyen kiadásokat, 
de teszi azt abban a reményben, hogy 
lánya a bálteremben ismeri meg a jö
vendőbelijét.

Sajnos azonban, ezen reményük nem 
igen szokott teljesülni.

A bálozó lányok rendszerint a bál 
után egy keserves csalódással hagyják 
ott a tánctermet, mert nemcsak hogy 
vőlegény, de még táncos sem igen mu
tatkozik.

Hogy a lányok nem mulatnak úgy 
mint régen, annak is anyagiakban lehet

magyarázatát lelni. Valaha egy lányra 
5—6 férfi jutott, nem csoda, ha egy sem 
árult petrezselymet. Ma tudvalevő, hogy 
jóval több a lány mint a férfi.

Régen még volt gondtalan fiatalság, 
aki mikor mulatott, nem gondolt a hol
nappal, de ma jobban meg is keli ol
vasni a férfinek a zsebében a pénzt, 
hogy mennyit költhet s igy nem igen 
van kedve mulatni. No, meg valljuk 
meg, ma a férfiak nem is mernek 
egy rendes lánnyal tovább foglalkozni, 
mert akkor már a szülők partit látnak 
benne és ők, avagy a férjkeritést 
passzióval űző valamelyik tante ipar
kodnak mindenféle eszközzel megfog
ni s a szegény flótásnak talán eszébe 
sem volt komolyan foglalkozni vala
kivel, mert a legtöbb fiatal ember nincs 
abban az anyagi helyzetben, hogy nő
sülhessen, de olyan táncos sorsa, — ki 
a kelleténél többet foglalkozik egy lány
nyal a mulatságon — már meg van 
pecsételve, mert a szülők ilyenkor mér
legre teszik elfogadhatós voltát s ha a 
mérleg az illető javára billen, jaj neki. 
Meghívják egy teára, amit ha nem fo
gad el : neveletlen, ha elfogad : udvar
lásnak minősitik, s ha az egy tea után 
több is következik, akkor nincs ami 
megmentené őt a leánykéréstől, mert 
ha észreveszi a hálót s kiiparkodik sza
badulni, legjellemtelenebbnek kiáltják 
ki, pedig szegény sokszor csak udva
riasságból fogadta el a szives invitálást.

A szülők a hibásak kilencvenkilenc 
százalékban. Először is számolni kellene 
nekik azzal, hogy a kiszemelt fiatalember 
van-e olyan anyagi körülmények közt, 
hogy nősülhessen, ha igen, van-e haj
landósága a nősülésre, komolyan fog- 
lalkozlk-e lányukkal, vagy csak időtöl
tésből, mert ha mindez nincs meg, az 
erőszakolt házasság mindig megbosz- 
szulja magát, különösen akkor, amikor 
a szülők a fiataloknak anyagi támoga
tást sem nyújthatnak.

Bizony-bizony másként volt ez vala
ha s a szülők nem tudnak beleillesz
kedni a mai korba, nem tudják fölfogni, 
hogy a mai megváltozott viszonyok 
miatt sokszor helyes és házias lányok
nak sok-sok átbálozott farsang után 
ajkukon keserűre torzult mosollyal kell 
bevonulni a vénleányok táborába.

Hiába, ma valóban igaz a régi ke
ringő kedves szövege : szétfoszlik sokak 
reménye a bál után....

Csak halkan
Csak halkan 
Szoktam sírni,
Hogy ne akarjon senki 
Magához hívni.
Csak halkan 
Panaszkodom.
Hogy vigasztaló szóra 
Ne lehessen jogom.
Ezer sóhajom is 
Csak csendesen rebeg,
Ne tudja mindenki,
Hogy mennyit szenvedek.

Bállá Sándor.

Diákbál.
Muzsika szól, táncra, jótcselekvő mulato

zásra ir.égysz, Testvér, kit szives szóval hí
vogat a Szeretet s a jövő kertje művelésé
nek, a diákság megsegítésének figyelmet 
szentelő Gondosság. Ünneplőt öltesz s öröm
piros arccal sietsz a tükrös, cifraruhás öreg 
bálterembe, melyet a Jótékonyság meleg ká
polnájává, az Áldozatkészség oltáros temp
lomává varázsolt egy rövid farsangi éccaká- 
ra a Gondoskodás aranyszárnyu angyala.
_Adakozó kezed minden garasa a magyar 

jövendő erős, nagy házának építő munkásai
vá szegődött, ma még istápolásra szoruló 
diákfiaink jobbsorsát biztosítja, Testvér s 
ettől a nemes adakozástól, magyar megse
gítéstől Te nem maradhatsz el.

Menj háti A magyar diákság örömében, 
vígságában, mulatozásában szívvel, lélekkel 
végy részt és a muzsikaszó mellett mutass 
Te is. Eleget sírtál, eleget szomorkodol is 
még, Testvér. Erre a ragyogóvá cicomáso- 
dott, szép farsangvégi éccakára akaszd a 
Feledés szögére minden gondodat, gyújtsd 
lángra régóta parázsban izzó kedved, szuny- 
nyadó vigságod tüzét s ősi virtussal járjad 
a lassút, cifrázd a frisset a szombatesti diák
bálon. Örömös lelkiismeret-megnyugvással, 
mert jótcselekedően áldoztál, dáridós kedv
vel, mert magyarosan mulatni lélekgyönyö- 
rüség. . .

. . .  Muzsika szól, apraja-nagyja ropja a tán
cot, áll a diákbál, minden farsangok leg
szebb, legkedvesebb mulatsága, amikre még 
mi, deresfejüek is lélekkacagással tekintünk 
vissza és a kandallók melegénél felszitódott 
emlékezéssel festegetjük a reminescencia 
vásznára a sok-sok kedves diákélményt és 
rózsaszínű ecsettel annak a már nagymamá
vá galambőszesedett kislánynak bájos pofi- 
káját, aki szép volt, aki csak egy volt az 
egész világon és az is csak a miénk volt, 
valaha... 'rjf

s ^ V g U S .

A külföldiek részére kiadott kiállítási 
igazolvánnyal az összes magyar vasuta
kon és hajókon március 13 tói—28-áig 
Budapestre a határtól féláru menetjegy
gyei lehet utazni és ugyancsak féláru 
menetjeggyel lehet Budapestről vissza, 
vagy bármely más irányban és határ
állomáson át elutazni március 23-tól— 
április 7-ig. E kedvezmény bármely vo
natnem és kocsiosztály használatánál 
élvezhető. Az utazást a külföldi igazol
vány alapján idejövet, valamint vissza- 
menet egy-egy Ízben meg lehet sza
kítani,

E kedvezmények igénybevételére jo
gosító igazolványokat a magyar külkép
viseleteknél, követségeknél és konzulá
tusoknál, a külföldi menetjegy- és uta
zási irodákban, a Wagon Lits képvise
leteinél és a kiállítás egyéb képvisele
teinél, (Csehszlovákiában : Pozsonyban 
a Nagybirtokosok, Birtokosok és Bérlők 
Országos Gazdasági Egyesületénél: Sien- 
kiewiczova 2.) lehet beszerezni, az iga
zolvány egyben a kiállítás kétszeri díj
talan megtekintésére jogosít. A kiállí
tással kapcsolatban bármely kérdésre 
készséggel nyújt felvilágosítást a rende
zőség (Budapest, IX. Köztelek-utca 8.)

A  zene mindenkié!
A városunkban nemrég megalakult 

„Gömöri zenebarátok egyesülete“ meg
tartotta itteni első hangversenyét, mely
nek műsorán egyetlenegy magyar zene
szerző műve nem szerepelt, a hangver
senyt propagáló falragaszok és a műsor 
nem volt magyarul kinyomatva, sőt azo
kat egy turócszentmártoni nyomdában 
állították elő. Miért ? Kérdezi — joggal — 
a magyar többségű Rimaszombat ma
gyar zenekedvelő közönsége.

A zenét ápolni kívánó fenti kultur- 
egyesület megalakulásakor városunk 
mináen zenekedvelőjének közreműködé
sével, illetve támogatásával számolt — 
tekintet nélkül annak nemzetiségére — 
hivatalos nyelve is az alapszabály sze
rint szlovák és magyar, de már első 
nyilvánosság elé lépésével nem ezt tart
va szem előtt mutatkozott be.

Rimaszombat magyar zenekedvelő kö
zönsége örömmel üdvözölte annak ide
jén a fenti egyesület megalakulását, 
mint olyanét, mit városunk amugyis 
gyerekcipőben járó zenei élete már rég 
nélkülözött, s örömmel is vesz részt 
annak munkájában, s támogatja megje-

Pincekulcsok.
Irta: Nagytoronyay György.

Hiába no, ahány ház, annyi szokás. 
A nagytoronyai hét szilvafásoknál — 
szegről-végről atyámfia valamennyi — 
az volt például a szokás, hogy bor csak 
akkor került az asztalra, ha vendég volt 
a háznál. A szögön ellenben ott lógott 
a pincekulcs, ebéd után pedig zsebre- 
vágódván ezek a kulcsok, minden ka
bátos ember nagykomolyan elindult 
pincézni, ha ráért. Ott a pincék kör
nyékén azután találkozott a társaság és 
kezdték az első pincében, folytatták a 
másodikban, harmadikban, megesett né
ha, hogy a tizedikben. De nem kell 
mindjárt rosszat gondolni. Egy az, hogy 
ez a pincézés pótolta a kaszinót, s ott 
estek mindeneknek a megtárgyalásai. A 
másik az, hogy szépen bírták a bort 
valamennyien. Az is igaz viszont, hogy 
úgy maguk között sohasem ivódott ne
héz bor (az ment mind Lengyelbej, ha
nem fogyott a ráspia, meg a polyhos.

A mi két pincekulcsunk is ott lógott 
az ebédlőben, csakhogy Terebesen. 
Tréfásan roppant terjedelmük miatt 
már gyermekkoromban bizonyos áhítat
tal néztem arra a két kulcsra. Nagysá
guk felől Budavára kulcsának is beil
lett volna mind a kettő. Az egyik a 
pince külső, vastag tölgyfaajtaját nyi
totta és csak neki kellett egy kicsit ve
télkedni. Hiszen olykor hónapok is be
leteltek, amig pincenyitásra került a 
sor, onnan messziről, Terebesről. A má
sik kulcs, a belső, vasrácsos ajtóhoz 
szolgált, s ennek az ajtónak a kinyitá
sához a kulcson kivül Jakab András 
vincellérre, sőt annak az egészen saját
ságos módon keresztbeálló jobb lábára 
is szükség volt. Mert miközben ez a 
belső kulcs fordult volna, nem előbb és 
nem később, a benyirkosodott ajtót az
zal a görbe lábbal kellett (rendes láb 
nem fért oda) nem innen, hanem amon-1

nan megrugni, azután nem erre, hanem 
amarra lökni egyet rajta s két-három 
próbálgatás után akárhányszor már nyí
lott is az ármányos szerkezet. No csak 
jól, egész jól be van zárva az a pince 1

— Szombaton jön Czakó Kálmán bá
tyánk Pestről s itt lesz vagy két hétig. 
Holnap hát megyünk Toronyára és ho
zunk néhány fonott korsóval szomorod- 
nit, mert ő azt szereti.

Készülődés. A kis lengyelfutó szekér
kének az ő gondos megkenettetése, az 
ülések alá köíöfék, kerékkulcs, abrak. A 
két ülés közé gondosan kimosott és igen 
gondosan kicsurgatott fonott korsók, 
meg a pincetok. A pincetok most üre
sen ásitó rekeszeiben hideg csirke, mi
egymás. Visszafelé itt már jóféle más- 
lással töltött üvegek fognak csücsülni. 
Este korán mondtuk jámbornak a gaz
dát (ma sem tudom, mi ennek az édes
anyám révén Nógráaból átszármazott 
jóéjszakát kívánásnak a genezise), s 
februárt Írván, jó bepakkolódzva a mi 
bokáig érő bundáinkba, reggel még sö
téttel elindultunk, merthogy délre megint 
idehaza kell lenni.

— Csörgőnek megyünk, édes apám?
— Persze, hiszen a velejtei erdőn 

keresztü elakadunk ebben a nagy sár
ban. Inkább kerüljünk egy kicsit, csak 
maradjunk jó utón.

— Persze, persze.
A britanikák vigan füstölögtek, a lo

vacskák még vigabban kocogtak. Nem 
volt semmi baj.

A Mária-tanyánál odaszói édes apám 
Andrisnak :

— Itt fordulj be az erdőbe.
Ezt vártam. Mindig is az volt tudni

illik a szándék, hogy Csörgőnek me
gyünk, de mert igen nagy lett volna a 
kerülő, a Mária-tanyánál, ahol elágazott 
az ut, majd mindig megváltozott a prog
ram. Hanem azért megkérdeztem nagy 
kajánul:

— Nem akadunk el ebben a nagy

sárban az erdőn keresztül, édes apám?
— Ezzel a két lóval? Ugyan már. El

húznák a cerkót is.
No jó. Hiszen a kátyúkat ismertük 

személyesen ; ott egy kicsit nekihajtunk 
a meredek partnak s ennyi az egész. 
Kicsit felborulhatunk ilyenkor, de az 
megesett máskor is. Bátor igaz, hogy 
más a lugas és más a lugzó, mint Ede- 
lényben mondják. Más tudniillik hintó
bán menni könnyű ruhában és más len
gyelfutóban haladni, amelyik hasának 
oldalt nincs kivágása. Sajátságos kis jár
mű az ilyen. Jóravaló fehérnép például 
idegen férfi szemeláttára a világért sem 
kecmeregne be az ilyen alkalmatosságba, 
mert nagyon útjában volna a viganó. 
Ha egy hintó borul kifelé és bunda 
sincs rajtam, olyan nyájasan és oly mél- 
jósággal lépek ki belőle, mint egy apát
plébános. De ebből a szekérkéből, bo
káig érő bundában, a demizsonok meg 
a pincetokok közül? Ejhaj !

De megszólal csendes humorával az 
öreg ur:

— Ne busulj Gyurka, hiszen nagy 
bunda van rajtad, puhára esel hát. Ha 
meg ránk borul ez a kis szekérke, hát 
hiszen a kocsissal hárman vagyunk hoz
zá, a szekérke meg másfél mázsa ha 
van.

Hát nem búsultam, nem is borultunk 
ki még a kőbányánál sem. Egy kicsit 
sáros a szekérke is, a két bunda is, meg 
a lovacskák is, de hiszen nem veszi azt 
zokon Jakab András.

Valahol a Péter bácsiék kőkerítése 
mellett megint hallom :

— Bezzeg megjárjuk, ha András be
ment Ujhelybe. Az ő görbe lába nélkül 
hogy nyitjuk ki a .pinceajtót?

— Az bizony nem volna jó, mert ak
kor dinamit kell ahhoz a két ajtóhoz.

Úgy Koncék táján megint megszólal 
édes apám :

— Te, Gyurka, ugye nálad vannak a
pincekulcsok ?

— Nálam nincs, édesapám, én azt hit
tem, hogy nálad vannak.

— No, a kis késit, mi ugyan megjár
tuk. Végigkutatjuk valamennyi zsebün
ket, meg még a sarkig érő bundák bé
lését is, hiába. Hiszen amúgy sem vala
mi kis penecilus az a két nagy kulcs, 
hogy az ember ne találná meg a zsebe 
sok cókmókja között — ha ott volna. 
Semmi. Akár fordulhatunk is vissza. De 
legalább fújjanak a lovak egyet Pista 
bácsiéknál.

Az utolsó percben elősántikál Jakab 
András. A lába rossz volt tudniillik 
őkelmének, de a szeme elég lett volna 
három sasnak. 0  már akkor meglátott 
bennünket, amikor a templomnál ka
paszkodtunk felfelé. Köszön.

— No, András, baj van Köpecen. Ott
hon felejtettük a pincekulcsokat.

— Semmi az kéremalássan, majd ide- 
hívom a cigányt.

— Ne tessenek félni, tekintetes u r !
És előkerül a cigány. A kezében egy

jó hosszú darab vas, de olyan vastag, 
mint a hüvelykujjam, a vége kampós, 
mint a Selig kocsmáros orra és hegyes. 
Egyébként teljesen reménytelen jószág. 
És krikk-krakk, kinyílt a külső ajtó. 
Megint krikk-krakk és kinyílt a belső 
ajtó is. Itt van ni, én meg dinamitról 
ábrándoztam. Ördögöt, még csak a Ja
kab András görbe lába sem kellett hoz
zá. És hogy bízott abban a kulcsban 
valami öt generáció !

Egészen mellékes most már, hogy 
amikor előbogarásztuk a pincetokból a 
hideg csirkét, akkor ráakadtunk a má
sik rekeszben a gondosan becsomagolt 
pincekulcsokra. Becsuktuk hát a pincét 
cigány nélkül is, hanem az illúzió, a 
pincekulcsok nimbusza az meghalt. Le 
is kerültek szegények az ebédlő kivált
ságos szögéről, s attól kezdve csak a 
kulcsos kosár sok mindenféle profán 
kulcsai között kellett meghuzódniok.
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Eljegyzés. Wirtschafter Gizit Rima- 
sn  nbat eljegyezte Péter Ferenc éksze
res Putnok. (M. k. é. h.)

Bírósági áthelyezés. Boksák Károly 
:rasbirósági tisztviselőt Rozsnyóról 

Nagyrőcére helyezték át.
Kinevezés. A kereskedelmi miniszté- 

Schiffer Zoltán rozsnyói kereske- 
: a besztercebányai kereskedelmi és 

oarkamarához tanácsossá nevezte ki.
Tízéves elnöki jubileum. A rozsnyói 

P, gári kaszinó, a város magyar társa- 
ahnának részvételével folyó hó 27-én 

tartandó közgyűlést követőleg társasva
csorát és annak keretében bensőség

es ünnepséget készít elő abból az 
alkalomból, hogy elnöke Schmid István 
tii év óta odaadó kitartással vezeti az 
egyesületet.

Halálozások. Özv. Tamás Frigyesné 
82 éves korában folyó hó 17-én Oláh
patakon életerőinek elapadásával örök- 
álomra szenderült. A családjáért élt, sze
retteiért munkálkodó, közbecsülésben 
álló matróna elmúlását kiterjedt rokon
ság gyászolja, akik között foglalnak he
lyet Tamás Gyula királyhegyaljai fő
jegyző és Márkus Károly rimamurányi 
tisztviselő is családjaikkal. A megboldo
gult holttestét folyó hó 20 án impozáns 
részvét mellett helyezték a gócsi csalá
di sirkertben örökpihenőre.

Pillár Jánosné szül. Piovarcs Anna, 
Pillár János helybeli szobafestőiparos ne
je, munkás életének 55 ik évében f. hó 
23 án meghalt. Temetése nagy részvét 
mellett folyó hó 24 én ment végbe. Ha
lálát férjén kivül édesanyja, testvére és 
rokonai gyászolják.

A magyar közművelődési testület
közgyűlése. A rimaszombati járási ma
gyar közművelődési testület évi teljes 
ülését február hó 27-dikén — vasár
nap — d. e. 11 órakor a városháza ta
nácstermében tartja meg s arra az ér
dekelteket ezúton is meghívja.

A temetkező egyesület közgyűlése. 
A Rimaszombati Air. Temetkező Egye
sület 48 ik évi rendes közgyűlését márc. 
20 án délelőtt fél 11 órakor tartja meg 
a rom. kát. olvasóegylet nagytermében.

A rimaszombati áll. magyar reál- 
gimnázium szülei szövetsége vasárnap 
délután nagy érdeklődés mellett tartotta 
meg kéthavonkint esedékes rendes köz
gyűlését az intézet rajztermében, Jetiinek 
Henrik elnöklésével. — A folyó iskolai 
ügyek letárgyalása után dr. Kosir.er 
Dezső orvos tartott igen nagy hatást 
kiváltó előadást „A szülő, tanár és 
gyermek egymáshoz való viszonya a 
nevelésben" cimmel.

Cserkészmulatság. A helybeli Feren- 
czy István iparos cserkészegyesület f. hó 
20 án tartotta meg nagy érdeklődés mel
lett farsangi mulatságát a Rimaszombati 
Polgárikörben. A cserkészifjuság mulat
ságának sikere a lelkes fiatalság és gon
dos vezetőségének érdeme.

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, 
i .< nemes adományaikkal és személyes 
megjelenésükkel szívesek voltak előadá
sunk erkölcsi és anyagi sikerét elősegi- 
i^ni, hálás köszönetünket ezúton fejez
i k  ki. A Ferenczy István iparos

cserkészraj vezetősége. 
jelmezestély. A rimaszombati Zsiver.a 

szlovák nőegylet folyó hó 19 iki jelmez- 
í ' télye nagy látogatottság mellett és ma- 

.déktalan sikerrel folyt le a „Tátra" 
nagytermében.

A Polgárikor batyubálja Rimaszom
batban f. hó 19 én a legjobb hangulat
ban és a legteljesebb sikerrel ment
ágbe.

Országos vásár volt folyó hó 24 én 
' maszombatban. A pótvásár jellegével 
ró vásár a lehető leggyengébb for

galmú volt s azt igazolta, hogy a kisebb 
■ árosok vásárjai jelentőségükből mind
inkább vesztenek és fölöslegesekké 
válnak.

A SzMKE feledi mulatsága. Folyó 
hó 19-én tartotta a feledi SzMKE fiók 
t-lső kulturestjét, gazdag és értékes mű
sorral, a melynek számait ének, tánc, 
szavalókórus és egyfelvonásosak adták 
s a konferenszié tisztét Bellágh Barna 
pompásan töltötte be. A szereplők kö
zül ki kell emelnünk Dr. Dessewffy Ár- 
pádnét, Bartha Ferencnét, Dr. Boross 
Zoltánt, Bartha Ferencet, Kárpáti Lajost, 
Szabó Károlyt, Wieszt Kálmánt, akiknek 
a sikerben vezetőhelyük van. A nagy
szerű előadást kitűnő hangulatú tánc 
mulatság követte.

Társadalmi naptár.
Február 26. A Kát. Olvasóegylet szini- 

előadássa! egybekötött táncmulatsága.
1938. február 26. A magyar gimnazisták 

zártkörű előadása a „Tátrádban. 
Kezdete este 8 kor.

Március 5 6 a Polgárikörben a Luther
kor helyi szerzőjének Pókayné cimü 
előadása.

1938. április 9. és 10. Reformátusok ren
dezése.

Járási kereskedelmi grémium vá
lasztmányi gyűlése. A rimaszombati 
járási kereskedelmi grémium folyó hó 
28-án, hétfőn választmányi ülést tart, 
melynek tárgysorozata között szerepel 
a titkári állás betöltése. A kiirt pályázat 
eredményeképpen a titkári állásra 17 
pályázó kérvénye futott be, akik közül 
a választmány titkos szavazás utján 
fogja megválasztani az uj titkárt.

Műkedvelői előadás a kát. Olvasó- 
egyletben. A kát. Olvasóegylet szom
baton, február 26-án este pontosan 8 
órai kezdettel műkedvelői előadást ren
dez, mikor is Stella Adorján „Méltósá- 
gos asszony" cimű három felvonásos 
vigjátéka kerül bemutatásra. Az előadás 
után táncmulatság lesz. — Tekintettel 
a nagy érdeklődésre, mi a jegyelőjegy- 
zésnél nyilvánul, az előadást vasárnap 
február hó 27-én este 8 órai kezdettel 
— tetszés szerinti belépti díjjal — 
megismétlik.

Március 1-ig lehet jelentkezni az 
Eucharisztikus kongresszusra. A szlo- 
venszkói katolikus magyarok jelentke
zési határidejét az Eucharisztikus kon
gresszusra március 1-éig meghosszab
bították. A kongresszus költségei csök
kentek. Az uj utazási és elszállásolási 
árak kimutatása megtekinthető minden 
plébánia hivatalnál, Pozsonyban a Kát. 
Akció irodájában, Primástér 1. 11., Érsek
újváron Néder Jánosnál. — Akik saját 
útlevelükkel utaznak és elszállásolásaik
ról maguk gondoskodnak, azok számára 
a jelentkezési határidő nincs korlátozva, 
a kongresszus igazolványát május 20-ig 
megrendelhetik a kongresszus szervező
jétől, — A kongresszuszra jelentkezni 
lehet minden plébániai hivatalnál, to
vábbá közvetlenül Meggy esy Sándor 
Rozsnyó cimen, aki minden a kongresz- 
szussal kapcsolatos kérdésekre felvilá
gosítást ad.

Farsangbúcsuztató a Polgárikörben.
A Polgárikor is az idei farsangtól bú
csút akar venni. Ezért folyó évi március 
hó 1 én (Húshagyó kedden) este 8 órakor 
családias társasvacsorát rendez, tánc
cal egybekötve. — A vacsora részvéte
léhez aláírási ivet bocsájtottunk ki. Fel
kéri a polgárikőr ezúttal minden egyes 
tisztelt tagját és jóbarátját, de legfőkép
pen azokat, kik a kör iránt kezdenek 
érdeklődéssel viseltetni, hogy a kibo- 
csájtott aláírási ivén a vacsorához ma
gukat előjegyezni szíveskedjenek. — 
Akik a vacsorán nem akarnak résztvenni 
és csupán csak a táncra óhajtanak el
jönni, — úgy mindazokat vacsora után 
nagyon szivesen látjuk. — Ki jól akarja 
magát érezni s a farsangtól kedélyes 
hangulatban akar búcsút venni, — ez 
alkalmat senki se mulassza el. — Be
lépődíj nincsen, csupán a zenét fizeti 
mindenki tányérozáskor. A kör elnöksége.

* Három kérdés — egy felelet. Há
rom kérdést tesz föl magának majdnem 
minden háziasszony: „Hogyan főzök
táplálóan ?“ „Hogyan főzök jól emészt- 
hetően?" „Hogyan főzök olcsón?" — 
Mindhárom kérdésre egy szóval lehet 
felelni: „Főzz C e r e s  ételzsirral !“ Ce- 
res a legfinomabb pálmaolajokból való 
természetes, hamisitatlan zsiradék — táp
láló, erősitő ! A Ceres ételzsir könnyen 
emészthető, ezért oly egészséges ! A Ce
res ételzsir 100°/o'°s zsiradék — azért 
oly kiadós, gazdaságos és olcsó. A be
vásárlásnál ügyeljen a Schicht névre, 
hogy valóban az igazi Ceres ételzsírt 
kapja.

Halálraforrázott kisgyermek. A ri
maszombati állami reálgimnázium uj 
pedellusának, Szmolnik Józsefnek Libusa 
nevű 16 hónapos kislánya egy óvatlan 
pillanatban lakásuk konyhájában bele
bukott a forróvizzel telt fazékba. A sú
lyos égési sebeket szenvedett kislányt 
bár azonnal beszállították a helybeli ál
lami kórházba, az életnek nem sikerült 
megmenteni, mert sérüléseibe rövidesen 
kiszenvedett.

Műkedvelői előadás. A rimaszombati 
ág. ev. Luther-kör műkedvelői március 
hó 5- és 6-án adják elő egy helyiszerző, 
ifj. Bálint Pál 4 felvonásos színmüvét a 
Polgárikor színpadán. A próbák javában 
folynak s az előadás iránt élénk érdek
lődés nyilvánul meg városszerte.

Adományok a hősök emlékművére.
A rimaszombati hősök emlékműve javá
ra folyó hó 25-én Kriston Margit 100 
és özv. Geörbe Gyuláné 50, a ketten 
összesen egyszázötven koronát küldöttek 
szerkesztőségünkhöz, mely összeget még 
aznap a Rimaszombati Banknál levő fo
lyószámlára befizettük.

Hirdetmény vizum-figyben. Az or
szágos hivatal értesíti a közönséget, 
hogy Romániávaf a vízumkötelezettség 
február hónappal bevezettetett. Ennek 
következtében az összes Csehszlovákiá
ban tartózkodó román állampolgár kö
teles vizumot vagy tartózkodásának 
meghosszabbítását kérni. Tartózkodás
hoz a vizűm díjmentes. (Hivatalos.)

AGazdák Lapja uj köntösben. A 
Sajóvölgyi Gazdasági Egyesület kiadá
sában Tornaiján megjelenő s Fodor Je
nő által nagy gonddal jólszerkesztett 
„Gazdák Lapja, azelőtt Sajövölgyi Gaz
da" mezőgazdasági és közgazdasági fo
lyóirat folyó év január-február havi ket
tős számától kezdődően tetszetős uj 
alakban jelenik meg, kidomborítva ezzel 
is szaklap voltát.

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

Uj jótékonycélu postabéiyegek. A
feledi járási fiatalságot védő egyesület ve
zetősége kért föl a következők közlésére: 

„A posta és távirdaügyi miniszté
rium Dr. Masaryk G. T- elnök ur 
születésnapja alkalmából uj jótékony- 
célú postabélyegeket hoz forgalomba, 
50 fillér és 1 korona névértékben. Az 
50 filléres bélyeg 1 koronáért, az 
1 koronás pedig 1 kor. 50 fillérért 
lesz árusítva. Mindkét bélyeg felhasz
nálható postaküldemények lebélyeg
zésére. A feledi járási fiatalságot védő 
egyesület vezetősége ezúton is fel
hívja minden jobbérzésü egyén figyel
mét ezen akció támogatására. Amikor 
ezt tesszük, utalnunk kell arra, hogy 
az eimult évben egyesületünk 3300 
koronát kapott mint részesedést a 
jótékonycélu postabélyegek eladásá
ból befolyt jövedelemből. Ezt az ösz- 
szeget teljes egészében járásunk sze
gény gyermekei élelmezésére és fel
ruházására fordítottuk. A jótékonycélu 
postabélyegek vásárlásával legszebb 
emberi kötelességünknek teszünk ele
get."
KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen

gős regényeket olcsón olvashat a L1TERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Önakasztást kísérelt meg Jezsek 
Gerhardt, a rimaszombati szlovák tan
felügyelőségnél alkalmazott napidijas 
tanítójelölt. A rimaszombati szlovák 
közkönyvtár kispást-téri helyiségében, 
ahol mint könyvíárnok működött, az 
ajtó kilincsére felakasztotta magát. Az 
életuntsága és nyomora miatt végzetes 
tettét elkövető ember hörgésére a mun
kaközvetítő hivatal szomszédos helyisé
gében tartózkodó tisztviselők azonban 
felfigyeltek, a közkönyvtárba behatoltak 
és a már-már végsőt fuldokló szeren
csétlen ember nyakáról a hurkot levág
ták és őt az előhívott rendőrség utján 
az itteni állami kórházba szállították be. 
A haláltól megszabadított ember felépü
lése a gyors segélynyújtás folytán erő
sen remélhető.

Önbetörés gyanúja címén letartóz
tatták a meleghegyi korcsmárost. Fi-
feher Ignácz meleghegyi korcsmáros 
üzletét a múlt hét folyamán ismeretlen 
tettesek feltörték és onnan mintegy 
hétezer korona értékű szeszes italt el
emelve, nyomtalanul távoztak. A káro
sult feljelentésére másnap a csendőrök 
alapos helyszíni szemlét tartottak és 
megállapították, hogy a nagymennyiségű 
árut csakis szekéren szállíthatták el a 
tettesek, a raktár közelében azonban 
semmiféle gyanús nyomokat nem talál
tak. A nyomozás folyamán rendkívül 
terhelő adatok merültek föl Fischer el
len s miután a jelek önbeíörésre mu
tatnak, e héten az ügyészség intézkedé
sére letartóztatták a károsult korcsmá
rost, aki csak nemrégiben kötött üzle
tére magas összegű betörésbiztositást. 
Az eljárás tovább folyik.

Egyik legkényesebb szervünk a gyo
mor. Ezért kell munkáját -  az 
emésztést -  amennyire csak lehet, 
m e g k ő n n y í t e n í i n k  úgy,  hogy 

könnyen emészthető C e r e s  
legyen m i n d e n  főztünkben.

100%-os tiszta növényzsír

Újabb letartóztatás a gömöri csem- 
pészbűnperben. A Gömörben leleple
zett nagyarányú csempészszervezet tag
jainak kézrekeritése céljából hetekkel 
előbb megindult nyomozás folyamán 
hétfőn újból letartóztatásra került a sor. 
A feledi járásbíróság intézkedésére a 
csendőrség súlyos gyanuokok alapján 
őrizetbe vette Suja György dúsai szlo
vák telepest. Ezzel a letartóztatottak 
száma hétre emelkedett. Az eljárás to
vább folyik.

Felgyújtotta testvérkéje ágyát egy 
kisleány. Párját ritkító borzalmas gyer
mektragédia történt hétfőn a határszéli 
Gesztete községben. Jantusek József 
csehországi illetőségű pénzügyőr fele
sége, amikor a férj szolgálati útra in
dult, felügyelet nélkül odahaza hagyta 
6 éves Emilia és 3 éves Jarmiila nevű 
gyermekeit s maga pedig átfutott a 
szomszédba, mig a lakás ajtaját nyitva 
hagyta. A hatéves kisleányka anyja tá
vozása után szépen felöltözködött és 
jóízűen alvó kistestvérkéje ágyára ülve, 
gyufával kezdett játszadozni, sorra meg- 
gyujtva a skatulyában levő gyufaszála
kat. Játszadozás közben az ágynemű 
tüzet fogott és hatalmas lánggal égni 
kezdett, mire a kislány megijedt és si
koltozva szaladt ki az utcára segítségért 
kiabálva. — Mire a szomszédok és az 
anya a házhoz értek, a kisgyermek ágya 
már teljesen lángban állott s a tűz el
oltása után találtak csak rá a 3 éves 
csöppség szénné égett holttestére. — A 
borzalmas szerencsétlenség hire az 
egész környéken nagy részvétet keltett.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, február 26-27-én 
az elhunyt Jean Harlov utolsó filmje : Jöj

jenek tőle elbúcsúzni:
Saratoga

Jean Harlov, Clark Gabié, L. Barrymore.

Szerdán, március 2-án gyönyörű németül 
beszélő nagyfilm :

A fehér pokol
Gustav Diesel, Leni Rienfenstahl, E. Udet.

Csütörtökön, március 3-án kitüuő amerikai 
szenzációs film:

Szabadságon a halál
Frederic March, Sir Guy Standing, Kent T.

Halálosvégű bicskázás. Mihók János 
és Entődy Gyula krasznahorkahosszuréti 
legények kedden a községi korcsmában 
szórakoztak s amikor jól felöntöttek a 
garatra, veszekedni, majd dulakodni 
kezdtek, amelynek során bicskát ragad
tak, Mihók megelőzte társát a szúrásban 
és Emődy nyakszirten találva véresen 
terült el a korcsma padlóján. A súlyosan 
sebesült legényt hozzátartozói hazaszál
lították, azonban útközben kiszenvedett. 
Mihókot a csendorség letartóztatta és 
beszállította a rimaszombati ügyészség 
fogházába.

Filmszínház. Folyó hó 26. és 27-én 
bemutatásra kerül „Saratoga" c. ameri
kai film, melyben az oly korán elhunyt 
Jean Harlow utoljára fejtette ki mű
vészi alakítását. Partnerei Clark Gabié 
és Lionel Barrymore. Clayton hagyatéka 
igen meg van terhelve s leánya Carol 
kénytelen legjobb versenylovát eladni 
Madisonnak, Duke bookmakert igen ér
dekli Carol személye és nagy áldoza-
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tokra hajlandó érte s Carol csak nehe
zen ismerte meg Duke őszinte érzel
meit.

Március 1-én „Eisler Fanny" c. bécsi 
históriai film kerül színre. Eisler Fanny 
és a reichstadti herceg vergődnek idil
likus szerelmükben, mely szomorú s 
tiszta vonzalmakkal van tele, sőt gyak
ran könnyes is, mert a háttérben ott 
áil Metternich, ki kegyetlen intrikával 
meg akarja gátolni e két szerelmes szív  
egyesülését. Lilian Harwey szerepének 
minden finomságában exceilál s külö
nösen szép táncaival gyönyörködtet.

Március 2-án „A fehér pokol" című 
német film kerül sorra. Dr. Kraft fiatal 
feleségét a Piztal jégszakadékában ha
lálos szerencsétlenség éri. Dr. Kraft nem 
képes elhagyni e szomorú helyet, mely 
ujabbi katasztrófa színhelyévé, fehér 
pokollá válik. Főszereplők : Gustav Diesl, 
Leni Riefenstatt, Ernst Peterson és Udet 
a hires repülő.

Március 3-án „Szabadságon a halál" 
cimü amerikai fantasztikus film kerül 
lepergésre. Lambert herceg kastélyában 
megjelenik egy titokzatos vendég, a 
Halál s mint Siki herceg vegyül a tár
saságba. Három napra szóló megjelené
sével kiakarja kutatni annak az okát, 
hogy miért félnek az emberek a halál
tól és miért ragaszkodnak az Élet küz
delmeihez és szenvedéseihez. A Halált 
Frederer Mária személyesíti. Szerepel
nek még Lia Guy Standing és Kent 
Taylor.

S Z Í N H Á Z .
Tapsolunk Nektek, kik a magyar szó, 

a magyar ige apostolai vagytok s bár 
kényszerűségből, de újból eljöttetek hoz
zánk kacajkeltésre, könnyfakasztásra, lé- 
lekgyönyörködtetésre.

Tapsolunk Nektek, kik az Élet tüskés 
bozótjaitól sűrű, töretlen utón mindig 
reánk találtok, felénk siettek, hogy elénk 
tengessétek művészbatyutok minden kin
csét, telketek csillogó, ragyogó gyöngyét, 
a szépségek szépségét.

Tapsolunk Nektek a csengő -bongó 
szóért, zengő dalért, érzésbe ringató mu
zsikáért, a lélekviditásért, bánatfeledteté- 
sért, szomorúságok temetéséért.

Tapsolunk Nektek a rendületlen őrt- 
állásért a rideg vártán, a nehéz poszton, 
hitünk élesztéseért, reményünk fájának 
ápolásáért, szeretetünk melengetéseért, 
mindezért tapsolunk, sírva, nevetve, ölelöre 
görbülő karokkal tapsolunk Nektek.

____ __ ml.

Amint már röviden beharangoztuk, a 
Sereghy Andor igazgatása alatt álló 
Keletszlovenszkói Magyar Színtársulat, 
a helyzet kényszerítése miatt, a rendes 
időnél hozzánk korábban érkezett, hogy 
itt párhetes szükságszezont tartson s 
ezzel a társulat megélhetését a kassai 
kapunyitásig biztosítsa.

Rimaszombat és vidéke magyar kö
zönségére vár tehát a színtársulat meg
segítésének nehéz, de annál szebb fel
adata és ennek a közönségnek éppen a 
nehéz időkben megnyilvánult nemes 
áldozatkészségét ismerve, biztosra vesz- 
szük, hogy a társulatnak kenyeretadó 
pártfogása most sem marad el és ez a 
lelkes publikum a kényszeridény zavar
talan likvidálását a legmesszebbmenő- 
leg lehetővé teszi.

A megnyitó előadásokon már túl va
gyunk.

Kedden, Seribe „Egy pohár viz“-ében, 
szerdán, az „Egy vidám éjszaka" ope
rettben mutatkozott be a prózai és 
illetve operett-együttes, teljes sikerrel. 
Uj erőként a tehetséges R. Mihályi Vil- 
csit láttuk a keddi előadáson a herceg
nő szerepében.

Csütörtökön Bókay János „Szakíts 
helyettem" nagysikerű vigjátékát adták 
elő.

Pénteken a „Gólyaszanatórium" ope
rettet játszották.

Vasárnap este a „Csodatükör", az uj 
János vitéz, Babay József-Buday Dénes 
nagyszerű mesejátéka kerül színre. Egy 
izig-vérig magyar darab, ragyogó zené
vel, az utóbbi évek legnagyobb slágere.

Hétfőn este a „Vihar az Egyenlítőn" 
vígjáték slágerben búcsúzik a társulat. 
A budapesti vígszínházban több mint 
250 előadást ért meg ez a darab, mely
nek női főszerepében S. Jánossy Terka

színészi pályájának legmaradandóbb si
kerét aratja. *

Szerdán délben villámgyorsasággal 
terjedt el a hir városunkban a társulat
nak a Földes Dezsővel erre vonatkozó 
megállapodás s illetve az országos hi 
vatal engedélye folytán Losoncra távo
zásáról s az itteni kényszerszezon meg
szűnéséről.

E szerint hétfőn este befejezi a ma
gyar színtársulat az itteni pótszezont és 
Losoncra vonul be egy hónapos idényre. 
— Ezzel kapcsolatban a társulat igaz
gatója a következők közlésére kérte fel 
lapunkat:

— Mélyen meghatva láttam azt a lel
kes és igazán magyaros vendégszerete
tet, amivel társulatomat fogadta Rima
szombat közönsége és mikor a helyzet 
kényszerítő hatása folytán rövid egy hét 
alatt elhagyom a várost, szeretném ha 
megértenék lépésemet. — Mikor az ősz
szel a társulatommal itt megkezdtem 
szezonomat, Rimaszombat városa adta 
meg az alapját egész vállalkozásomnak. 
Az akkori szezonban a közönség iskola
példáját adta az igazi, lelkes színházlá
togatásnak és úgy távoztam el a város
ból, hogy tudtam, hogy itt mindenkor 
otthonra, szerető támogatásra találok. 
Mikor most súlyos helyzetbe kerülve 
kárpátaljai szezonomat kénytelen voltam 
befejezni, mert nem tudtam Ungvárra 
bemenni, semhogy társulatomat télviz 
idején kenyértelenné tegyem, elhatároz
tam, hogy visszajövök Rimaszombatba. 
Számoltam azonban a közönség teher
bíró képességével és azzal a körülmény
nyel, hogy az ősszel itt kell megkezde
nem szezonomat, azért igyekeztem, hogy 
állomást keresek társulatomnak, hogy 
tehermentesítsem a rimaszombati közön
séget. így sikerült Losoncot megszerez
nem, és március 1-én oda vonulok be 
1 hónapos szezonra.

Mikor ez utón is hálás köszönetét 
mondok Rimaszombat Város Közönsé
gének ezért a lelkes és őszinte meleg 
fogadtatásért, arra kérem önöket, hogy 
ezt a jóakaratu támogatást és szeretetet 
tartsák fenn részünkre az őszi sze
zonra, amikor majd az uj szezont meg
kezdve megint szükségem lesz egy olyan 
támogatásra és szeretetre, amit élvezni 
szerencsés voltam egy fél évvel ezelőtt.

*
A bérlő közönséget ez utón is értesíti 

az Igazgatóság, hogy a váltott bérletek
ből csupán annyi szelvényt kell megfi
zetni, amennyit ténylegesen lejárnak. 
Akik a teljes összeget kifizették, azok
nak a megmaradó szelvények árát visz- 
szatéritik.

A  g é p
munkatársa, de bajvivója is az 
embernek. Mint munkatárs és se
gítő áldása az életnek, mint bajví
vó ellenben átok súlyával neheze
dik a megélhetési viszonyokra.

Ha nincs gépe, kívánja az em
ber, hogy legyen, mert könnyíthet 
vele magán. Gép segítségével ki
sebb testi erő mellett is elvégez 
elég terhes munkát s azonfelül 
gyorsabban és tisztábban csinálja 
meg azt. Körül is veszi magát azért 
az ember egész sereg kisebb na
gyobb géppel; csak nem hívja gép
nek, hanem szerszámnak.

Mert ásó, kapa, ék, talicska, gé
mes kút mind egy-egy kisebb gép, 
aminek nagy hasznát veszi az em
ber; nélkülük már meg se tudna 
lenni. Jó barátai is azért ezeknek 
az ember.

Gémes kúton száz vödör vizet 
könnyesen kiemel egy-egy helyre 
gulyás-legény akár egy szuszra is, 
karon köteles vederrel pedig három 
is belepirulna. Földet ide-oda hor
dani marokkal, vagy lapáttal ugyan 
kínos munka lenne, mig talicskával 
játékszámba megy.

Az ilyen kisebbszerü gépek, 
amelyekkel úgy bánhat az ember 
ahogyan akar s úgy igazíthatja, 
használhatja a maga kedve s célja

szerint, amint legjobban szereti, jók 
is, tehát örömére s kedvére valók 
mindenkinek, ügy vannak az ilye
nekkel a munkás emberek, mintha 
megértenék egymást és segítenék, 
hogy éljen ez is, az is.

Az a baj, s akkor zug a panasz, 
ha nagy a gép vagy sok a gép s 
félrelöki a munkától az embert, s 
kiveszi, kiüti a család szájából a 
kenyeret, még a falatot is. Ezek az 
ember bajvivói, mert viaskodik 
miattok az élet egyéb körülmé
nyeivel is, hogy tengődhessék.

És ez a tengődés, kínlódó élet 
az ami fáj, amiért kiki tör a kese
rűség a gépek miatt s a gépek el
len, hogy pusztulását kívánják, sőt 
pusztítani akarja az életösztön.

Pedig nem is éppen a gép a hi
bás, avagy éppen nem is az. Ami
kor az ember panaszkodni kényte
len, leginkább ember van a háta 
mögött, aki a gödröt ássa, vagy a 
gúzst szoritja.

A gép maga, ember nélkül, ha
lott; hogy éljen, az ember lelke 
kell hozzá. Ott a baj, hogy ha egy 
ember odaadja a lelkét, hogy éljen 
s dolgozzon az a gép: az a lelket
len szörny öt-hat meg tiz sőt több 
emberből is préseli kifelé a lelket, 
az életlehetőséget.

Az lenne hát itt az ember fel
adata és kötelessége, hogy amikor 
odaad egy lelket a gépnek, hogy 
élhessen, csak úgy tegye meg, ha 
a gép munkája nyomán ahánynak 
kiesik kezéből a munka és kenyér 
egyfelől, másfelől, más utón módon 
hanem több de ugyanannyinak újra 
életfeltételt adjon a gép.

S P O R T .
A CsMTSz elnöke Rimaszombat

ban. A kerületben uralkodó viszonyok 
szanálása érdekében megindult mozga
lom során a középkerület direktóriumá
nak erre vonatkozó meghívására a 
CsAF—MLSz és a Csehszlovákiai Ma
gyar Testnevelő Szövetség együttesen 
elhatározták, hogy kiküldötteik utján 
látogatást tesznek a középkerületben, 
hogy személyesen a helyszínen győződ
jenek meg az egyesületek viszonyáról, 
a kerület helyzetéről és a fennálló vi- 
szás állapotok és netaláni sérelmek or
voslásához segélyt és útmutatást szol
gáltassanak.

A középkerület direktóriuma az ezt a 
célt szolgáló értekezletet február 27-én 
délután 6 órára a városháza tanácster
mébe tűzte ki és hívta egybe, ahol az 
értekezleten Bárczy Oszkár, a CsMTSz 
elnöke jelenik meg a Csehszlovákiai 
Magyar Testnevelő Szövetség, Foss Jenő 
pedig a CsAF—MLSz részéről.

Az értekezleten az összes egyesületek 
képviseltetik magukat és módjukban 
lesz egyrészt netaláni panaszaikat elő 
adni, másrészt a helyzet-megmentés ér
dekében közreműködni, erre vonatkozó, 
előre elkészítendő javaslataik beterjesz
tésével.

A magas sportfórumok illusztris kép
viselőit s az egyesületek kiküldöttjeit 
amidőn meleg szeretettel köszöntjük, az 
értekezletnek sikeres jó munkát kívá
nunk.

E helyütt közöljük, hogy a hozzánk 
ellátogató Bárczy Oszkár CsMTSz el
nök és Vass Jenő CsAF—MLSz társ
elnök tiszteletére az értekezlet után este 
8 órai kezdettel az Iparoskör különter
mében társasvacsora lesz, amelyen az 
aktív sportférfiak számosán és a sport
barátok közül is többen megjelennek.

A CsAF-MLSz középkerületének 1938. 
évi V. számú hivatalos közleményei.

Figyelmeztetjük összes tagegyesüle
teinket, hogy mérkőzéseikre kizárólag 
azon játékvezetőket engedjék be díjmen
tesen, akiknek B. T. 1938. évi fehér — 
hosszú pecséttel ellátott — szelvényük 
be van ragasztva az igazolványaikba !

Ugyancsak figyelmeztetjük tagegyesü
leteinket, hogy mérkőzéseiket minden 
vasárnapi rendezésnél kedden délig je
lentsék be a Birák Testületénél — pon
tos kezdetet megadva, — hogy játék
vezetőt kellő időben delegálhassanak.

Alább közöljük egyesületeink 1938. 
évi tagdiját (központi):

Apátfalusi SC: 174.-, Füleki TC: 526.-, 
Ajnácskői FC: 24.-, Losonci AFC: 608. , 
Osgyáni SE: 36.-, Panidaróci ITE: 32.-, 
Pelsőci SC: 174-, Ragyolci TC: 206.-, 
Rím. Törekvés S E: 436.-, Tamásfalvai 
MSC: 82.-, Tornaijai SC: 204.- Ke.

Fenti tagdijak befizetése után a Köz
pont megküldi az 1938. évi tagsági bé
lyegeket. — A tagsági dijak első felét 
február hó 28-ig, a második felét aug. 
hó 31-ig kell kifizetni.

Átigazolási rész:
A február havi átlépések után 6 havi 

nyilvántartásba kerültek :
Horváth János II. és Singlár István, 

mindkettő Rim. Törekvés SE — Os
gyáni S E.

K i a d a t á s :  Becs Sándor: Ungvári 
TKSC — Rim. Törekvés SE: K5 1000.— 
ellenében.

Rimaszombat, 1938. február 23.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

S A K K
Mint azt legutóbb jelentettük, Fiohr 

nagymester szimultán-versenye vasárnap 
február 27-én délután 3 órakor a Tátra, 
kávéház éttermében lesz megtartva. A 
verseny iránt nagy érdeklődés nyilvánul 
meg s az eddig jelentkezettek száma 
34, de ez a szám előreláthatólag még 
legalább 40 re fog növekedni. Ezúttal 
ismételten felhívjuk a versenyen részt
vevőket, hogy sakktáblát és figurát 
mindenki hozzon magával, mivel csakis 
ez esetben vehet részt a versenyen.

P I N G - P O N G .
Makabi Losonc—Törekvés 7:4.
A losonci Makabinak sikerült revan- 

sot venni a Rimaszombatban elszenvedett 
6:4 es vereségért. A Törekvésből ezúttal 
is a két veterán nyújtott szép teljesít
ményt. Gaál és Fuchs ismét győztek, 
előbbi a közismert Weisz-t, utóbbi pe
dig a Zsolnai Makabi volt tagját, Lusz- 
tig-ot győzte le.

Részletes eredmények:
Férfi egyes: Gaál—Weisz 2:1, Fuchs 

—Lusztig 2:1, Nemes—Gerő 0:2, Futó II. 
—Demeter 1:2, Markos—Lőwy I. 0:2, 
Gyürék—Lőwy II. 1:2.

Férfi páros: Fuchs, Gaál-Weisz, Lusz
tig 2:1, Futó II., Markos - SchmiedI, De
meter 2:1, Nemes, Gyürék—Gerő, Lő
wy I. 1:2.

Női egyes: Benyo—Grossmann 1:2.
Vegyes páros: Benyo, Gaál—Gross

mann, Gerő 0:2.
Előlállók a Törekvés játékosai.
Március 6-án lesz Rimaszombat város 

bajnoksága, melyen több idegen jónevü 
játékos is részt vesz. sm.

Felelős sze rk esz tő : Rábely K á r o l y .

Tátra-autó
4 hengeres, 6 üléses, jó karban, 
olcsón eladó. — Cim : akiadóban.

Nagy választék vitágmárkás rádiókban. 
Kedvező fizetési fettételek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. — A JfNA-i DURAX tűz
álló üvegedények kizárólágos lerakató.
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek.
— Sokszorosító gépek — Kedvező al

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

H Á Z  ELA DÓ .
Három szoba, konyha, spajz, pince 
és a hozzátartozó mellékhelyiségek
kel, ugyanott három kőből-épült 
helyiség, mely lakásnak, raktárnak, 
esetleg istálónak is alkalmas, a la
kásba a villany és víz be van ve
zetve, magányos udvar. — Érdek
lődni leh e t: CSEH ISTVÁN ÖRÖKÖ
SEINÉL Rimaszombat, Sodorna utca 
9. szám alatt. -

Rimaszombat, 1938 Nyomatott B á b ely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


