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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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vagy egyszerű farsangi megnyilat
kozás-e vájjon az a mulatni-vágyás, 
ami az ötvenhárom napig tartó idei 
farsangon észlelhető volt, nem tud
juk, de mindenesetre feltűnő és 
különös volt a mai anyagiakban 
ugyancsak szűk világban a gond- 
ráncos arcoknak a mulatás lázától 
piroslása. Mámoros bódulattól fá- 
tyolozódtak, vagy éppen csillogtak 
az egyébkor bánatos szemek, dá- 
ridókra hangolódott a kedv, loká 
lókban és báli termekben a dzsessz 
koatikus muzsikája harsogott s a 
dobhártyát repesztő hangzavarban 
táncot keringve duhajkodott a hét
köznapok sötét gondjaival agyon
terhelt ember.

Valami különös vesztet-érzés 
szállta meg a lelkeket, vabankot 
játékos merészsége lett úrrá az 
embereken, adósságok nyomasztó 
súlya alatt görnyedő kisexisztenciák 
is a nagyzolás őrületébe estek.

Csodálatosan különös hajsza in
dult meg az életszórakozások po
harának kiürítésére az emberek 
között s az idei farsangon, mikor 
a Gond sötét felhője gomolyodott 
a paloták és kunyhók fölött egy
aránt s a márólholnapra-élésben 
telik az emberiség élete és nehéz 
napokról, súlyos időkről beszélnek 
széles a világon, — ma valami 
epidémiaszerü mulatási vágy ter
jeng a keblekben s kitörve, kirob
banva végletekre ragadja a min
dennapi életetélésben egyébként 
kimerült embereket. Keresik a bút- 
feiedtető mámort, keresik a szóra 
kozási, mulatási alkalmakat. Idő 
és korjelenség lehet ez, de minden
esetre különös, sőt veszedelmes.

Az egykori hatalmas uralkodó 
közismert eljárása, illetve esete jut 
eszünkbe. Elmondjuk, hátha van 
aki nem ismeri. Hivatja a király a 
miniszterét. — Emelni az adót, 
kedves miniszterem, emelni — 
mondja a király. Megtörténik. — 
Nos, milyen a nép hangulata ? — 
kérdi pár hónap múlva az ural
kodó. — Szomorúak az emberek
— mondja a mirrszter. — Újra 
emelni az adót, — rendelte el a 
király, ügy történik. Nos, milyen 
most a hangulata a jó népnek ? — 
kérdi ismét a király. — Szomor
odnak, nagyon-nagyon szomor
odnak, — felel a miniszter. — 
Emelje megint az adót, — rendel
kezik az uralkodó. És igy emel
teti fel egypárszor az adót a király, 
mikor egyszer csak azon kérdésé- 
re, hogy milyen a nép hangulata?
— ezt a választ nyeri a miniszter

től : Felség, csodálatos valami, de 
a nép mulat, szinte fejvesztetten 
mulatozik. — Hm, — szól a király, 
ez már baj, szörnyű baj! Gyorsan 
leszállítani az adót, kedves minisz
terem, de gyorsan ám !

Hát ezzel mintha analóg lenne a 
mai eset és állapot és önkéntele
nül merül fel agyunkban e kérdés: 
nem valami kataklizma előjele-e 
ez az élvezetekben, mulatozások
ban, tobzódásokban megnyilvánuló 
különös jelenség is? (-—■—)

Az egyesült magyar párt gyűlései 
Gömörben március 6-án:

Rimaszombatban délelőtt 11 órakor 
a Tátra szálló termében járási tagérte 
kéziét. Szónokok : Jaross Andor, dr. Szi- 
lassy Béla, dr. Porubszky Géza és Vi- 
rágh Béla.

Feleden déli 1 órakor a Deutsch-ká- 
véház nagytermében járási taggyűlés 
Szónokok : dr. Hoiota János, dr. Túr 
chányi Imre, dr. Gürtler Dénes és R. Vo- 
záry Aladár.

Ajnácskőn délután 3 órakor nyilvá
nos népgyülés ugyanezekkel a szóno 
kokkal.

Tornaiján délelőtt 10 órakor a Fehér 
ló szálló nagytermében járási taggyűlés. 
Szónokok : Eszterházy János, dr. Korláth 
Endre, Petrásek Ágoston és dr. Sal- 
kovszky Jenő,

Felsővályban délután féi 3 órakor 
nyilvános népgyülés ugyanezekkel a szó 
nokokkal.

Jolsván délután 2 órakor a Fürdő 
nagytermében járási taggyűlés. Szóno
kok : dr. Pajor Miklós, Hokky Károly és 
Füssy Kálmán.

Előző napon, március 5 én, szomba
ton délután 3 órakor az egyesült párt 
országos végrehajtó bizottsága tart ülést 
Rimaszombatban a Tátra szállóban.

MíMmt n étink fotaöltam 
véflelmére a FiMajtási r a i  aj 

temmÉin.
A kormány uj végrehajtási rendelet 

tervezetét küldte meg az érdekelt kép
viseleteknek állásfoglalás céljából. Az 
uj rendezés lényege az adós érdekeinek 
fokozottabb védelme, hogy az adóst 
megmentsék az anyagi tönkretételtől. 
Fontos az uj rendelet ama rendelkezése, 
hogy nincsen megengedve a végrehajtás 
azokban az esetekben, ha az eljárás 
csak oly módon eszközölhető, amely 
ellentétben áll a jó erkölcsökkel.

Újszerű az az intézkedés, hogy abban 
az esetben, ha általánosságban a fogla
lás alól mentes tárgyakról van sző, a 
bíróság a hitelező javaslatára és az adós 
kihallgatása után megengedi, hogy a 
hitelező az adósnak a lefoglalandó tár
gyak helyett pótlékul olyan tárgyakat 
ajánl fel, amelyek ugyan kisebb értéket 
képviselnek, de nagyjában megfelelnek.

A javaslat lényeges javításokat való
sit meg az adós javára a pénznemüek 
lefoglalásának tekintetében. Így az uj

rendelet értelmében nem foglalható le 
az a készpénz, amely negyedévi lakbér 
fizetésére szükséges, valamint azok az 
összegek, amelyek nyersanyagok vagy 
készletek beszerzésére szükségesek, ha 
ezen készletek beszerzése csak kész
pénzzel történhetik. Lényeges javulást 
jelent a jelenlegi állapottal szemben az 
a rendelkezés is, hogy a lefoglalás alól 
mentesek azok az adós háztartásában 
használt tárgyak, amelyek eladása ese
tén a befolyható összeg semmi arány
ban nem áll a tárgyak értékével.

Ujitás továbbá, hogy mig eddig az 
adós birtokában csak annyi nyersanya
got hagytak, amelynek értéke nem ha
ladta meg a 300 koronát, a jövőben ezt 
a határt fölemelik 3000 koronára.

Indiai levelek.
Pandzsábiak.

Pandzsáb (angol Írásmóddal: Punjab) 
nagy kiterjedésű sík terület India észak
nyugati részén. Egészséges vidék, lakói 
jól megtermett szép szál emberek, nagy 
vándorkedvvel, mert egész Indiában 
széltében megtalálni őket. Vállalkozó 
természetűek, mindenből igyekeznek 
pénzt csinálni. Pandzsábbói kerülnek ki 
a „Sík" kaszt képviselői: lakatos-ková
csok, szerelők, asztalosok, sofőrök stb. 
A Sík-kasztbelit messziről fel lehet is
merni. Mindegyikük hosszú hajat hord, 
turbánja alatt nagy kontyba kötve, bo
zontos szakálluk van, jobb csuklójukon 
sima vas karperec és baloldalukon kard. 
A hosszú kard ma már csak ünnepé
lyes viselet, munkában egy rövidke kis 
kést kötnek oldalukra, ami nem zavarja 
szabad mozgásukat.

Gyárunk mellett egy újonnan nyitott 
szénbánya gépházát szerelték pandzsá
biak. Már minden készen volt, csak a 
kazán vas kéménye nem volt még fel
állítva, mikor a pénzért jelentkeztek. Az 
igazgató a fizetést megtagadta a ké
mény hiánya miatt. Másnap reggel a 
helyén volt, a pénzt megkapták és 
gyorsan tovább álltak. De félóra múlva 
megszólalt a telefon és a rendőrség ér
deklődött egy lopott kémény után. Az 
ügy végre tisztázódott: este a pand
zsábiak meglátogatták a szomszéd bá
nyatársaság egyik közeli bányáját és a 
fűtőt néhányan mézes szavakkal elcsa
logatták egy pohár borra. A többi ekkor 
gyors munkába látott és a gőzben levő 
kazán forró kéményét leszerelték, ko
csikra rakták, a négy kilométernyire 
lévő uj telepre elszállították és fölsze
relték. Mire a fütő a pálinka mámoritó 
álmából fötébredt, már sokan álltak kő 
rülötte érdeklődve az eltűnt kémény 
után, amiről ő semmit sem tudott.

A pandzsábiak jó része azonban a 
könnyű pénzszerzési módot jobban sze
reti. Sok tenyérjós kerül ki közüiök, de 
sok a pénzkölcsönző is. Ezeknek hihe
tetlen jó üzleti érzékük van. Hallottam 
egy esetet a közelben, ahol egy női al
kalmazott kér 10 rúpiát kölcsön egy 
pandzsábitól, ki 5 rúpiás havi törlesz
tésre adott is. A háziak egyik elsején 
parázs veszekedésre figyeltek föl, a 
jámbor, türelmes női alkalmazójuk pö- 
rölt egy hatalmas pandzsábival. Közbe
lépésükre a pandzsábi csendesen távo
zott. Nem is jött többé vissza, pedig 
eddig az öt rupiás részleteket nyolc 
elsején mindig pontosan behajtotta.

Még egy kedves foglalkozásuk van a 
pandzsábiaknak, a munkavállalás. Akár
milyen munkát elvállalnak jópénzért és 
azt helyi kulikkal és kulinőkkel gyor
san, de rosszul el is végeztetik. A kulik 
fizetését letagadják, vagy más módon 
csalják meg szegény párákat. A pand
zsábi minden üzletén legkevesebb 50 
százalékot keres. Olyat, ki valaha ráfi
zetett volna valamire, a történelem nem 
ismer. Még nagy angol cégeknek is ke
serű tapasztalatuk van pandzsábi cé
gekkel, kiktől pénzüket csak igen hosz- 
szadaimasan, törvényerővel sikerült meg- 
kapniok.

Pandzsábiak harcias nép volt, ha 
szükség volt asszonyaiak is lóra pat
tantak és férjükkel verekedtek. Ha fér
jük elesett, önmaguk vágták el nyaku
kat. Ebből a hősi korból maradt meg 
nőik bő nadrágviselete a mai napig.

A indiai alkirály és a többi kormány
zók délceg testőrei is mind pandzsábiak 
és hivatásukat hűséggel teljesitik.

Gedeon Tihamér.

Kis irka-firka.
Emlékezzünk a krumpliról.

Kicsit nevetségesen hangzik a cim : 
miért kell megemlékezni a krumpliról, 
amely naponta valamilyen formában 
mindig asztalunkra kerül s találkozunk 
vele úton-útfélen. Hol, mint krumplival, 
hol előkelőén, a burgonyával. Mégis, 
Franciaországban, a Somme megyében 
levő Mondidierben nemcsak, hogy meg
emlékeztek róla, hanem ünnepségeket 
rendeztek tiszteletére, nagyszabásút. Per
sze, ezek az ünnepek inkább egy kitűnő 
férfiúnak, Parmentier udvari gyógysze
résznek szólnak, viszont az is igaz, 
hogy ez a kitűnő patikus vette kezébe 
Franciaországban, úgy kétszáz eszten
dőknek előtte az akkor még ismeretlen 
krumplit. Valóságosan is kezébe vette 
s elment vele XIV. Lajoshoz, a Nap
királyhoz, mondván, hogy ez az a gumó, 
amely a franciákat megmentheti az 
éhínségtől. Ebben az időben az ország 
gabonaraktárai kongtak az ürességtől, 
így találkozott a Napkirály, meg a 
krumpli. A király nemsokára krumpli
virággal a gomblyukában jelent meg 
egy udvari estélyen. Az érdeklődőknek 
elmondta a virág s a gumó jelentősé
gét. El is ültették széles Franciaország
ban a krumplit, sőt a derék Parmentier 
értekezést is adott ki róla, de sem a 
krumpli, sem az értekezés nem kellett 
kezdetben a derék franciáknak, mert 
Franciaországban akkortájt több más 
fontos dolog is volt, többek között a 
Bastille ostromára is készülődtek csen
desen. Úgy kellett aztán furfanggal-mi- 
vel eljuttatni az ország asztalaira a 
krumplit, amelyet nálunk Bourgogne-ról 
magyarosan : burgonyának neveznek. — 
Az érdemet még sem lehet elvitatni 
Parmentier udvari gyógyszerésztől s 
most joggal illesztették születésének 
kétszázadik évfordulója alkalmából, fé
nyes ünnepségek közepette, az emlék
táblát szülőháza falára. Mert, mint na
gyon jól tudjuk, a krumpli azóta jobban 
meghódította a világot, mint egy másik 
francia: Bonaparte Napóleon.

Münchausen báró pavillonja.
Némi meghatottsággal vesszük tudo

másul, hogy a tőditások s lóditások 
nagymesterének, Münchausen bárónak
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lakását a „Hazugság PaviIlonjá“-nak 
rendezték be. Ez a pavillon nagyobb 
figyelmet érdemelne, mint a milyenben 
részesítjük. Elfelejtjük ugyanis, hogy 
amig gondüző nyugalommal s nagy ne
vetéssel kisérjük a báró csapongó fan
táziáját, — nem is annyira nagy öntu
datlansággal mi is nyomába iramodunk 
rendre s olykor egy-egy mesteri füllen
téssel elibe vágunk. Érdemes volna utá
nanézni annak, hogy életünk mindenféle 
megnyilvánulásaiban mennyi az őszinte
ség s mennyi a megtévesztésre szánt 
alakoskodás. A mérleg alapján az egész 
világot bátran ki lehetne nevezni a „Ha
zugság pavillon“-jának. _______

A magyar gimnazisták bálja.
Diákbál. Mert az volt, ha „zártkörű 

előadásinak keresztelték is el a meg
hívón, hiszen a mulatságnak a tánc, 
a hajnalba nyúló kedves diákmula
tozás adta meg jellegét s a hangulat 
is inkább báli volt, mint műkedvelő
előadási. Diákbálnak is nevezik ezt a 
farsangonként megismétlődő, csupa élet, 
merő hangulattal telt, a régebbi generá
ciót is hejehujás vigságra, reminiscen- 
ciákra ragadó pompás diákmulatságot 
nálunk emberemlékezet óta és akként 
is emlegeti minden gimnazistalány és 
fiú, még nagymama és nagypapa korá
ban is. Legyen h á t : diákbál, amelyet a 
rimaszombati állami magyar reálgimná
zium ifjúsága február 26-án rendezett 
meg a Tátra szálló nagytermében, az 
ifjúsági segítő egyesület javára, Frenyo 
Lajos tanárelnök vezetése és irányítása 
mellett, rekordszámú közönség jelen
létében.

Szokáshoz hiven s talán azért is, 
hogy még a „bdlu is „előadás“-sa\ le
gyen összekötve, mintha bizony ebből 
tanárnak és diáknak egyaránt amugyis 
nem volna elég, a magyar diákműked
velők Opmann 11a és Sipos István ki
váló betanításában Csiky Gergely 3 fel- 
vonásos vigjátékát, a „Nagymamá“-t ad
ták elő a következő szereposztásban :

Tódorka, tanár . . . .  Molnár Mihály VIII. 
Langó Szerafín, nevelőnő Szoyka Marcsu VIII. 
Koszta, ny. tábori lelkész Farkas Iván VIII
Balsay Flóra 
Peredy Janka 
Eörsy Vilma 
Vilkey Berta 
Aba Margit 
Keresztúry Katica 
Galambosné, a grófné 

gazdasszonya . 
Pincér . . . .

Kandra Viola III. 
Schedlbauer Lívia V. 
Benkovits Klári V. 
Enyedi Lili III. 
Kemény Boriska V. 
Mihalik Sári V.

Szerémy grófné . . . .  Reinitz Aliz VIII. 
Ernő, unokája . . . .  Záhony Károly VIII. 
Örkényi, nyug. ezredes . Bozóky László VIII. 
Kálmán 1 . . Smál Samu VIII.
Piroska / rokonai . . Tornallyay Erzsi VII.
M á r ta ............................Glaser Vali Vili.
Karolin............................Bútora Margit VI.

Gál Júlia VI.
Báthory Pál VIII.

A szereplő diákgárda ezt a leckéjét 
is „kitűnő*-re tanulta be és minden te
kintetben erre az előkelő kalkulusra is 
felelt, mert ahogy vállalt feladatukat 
megoldották, maga a lelkigyönyörköd
tetés volt.

Csiky örökszép és minden idők egyik 
legkedvesebb vigjátékának felejthetet
len, jellegzetes alakjait, a jóságból, mo
solyból, szerétéiből és szelídségből ösz- 
szetevődött bájos nagymamát, Ernő uno
káját, a katonás ezredest, Kálmánt és 
Piroskát, a kedves Mártát, Karolint, Tó
dorka tanár és Szerafin nevelőnő szög
letes, komikus figuráit, a jóságos tábori 
lelkészt, a növendékek bájos seregét, 
Katicát, a szimpatikus Galambosnét s a 
fürge pincért nagy igyekezettel s teljes 
sikerrel rajzolták meg s a szűnni nem 
akaró tapsorkánokat, no meg a szivtől- 
szivnek adresszált virágcsokrokat mél
tán kiérdemelték.

Ebben a nagy, osztatlan sikerben a 
betanítás nehéz munkáját végző tan
erőknek oroszlánrészük van.

Az előadás végeztével kezdetét vette 
a tánc, mely amúgy diákos jókedvvel, 
kitűnő hangulatban reggelig tartott, szü- 
neti megszakítással, mikor a fehérasz
talok mellé sorakozott közönség jelen
létében a maturandusok kabáthajtóká
jára, blúzára felkerült a monogramos, 
hagyományos zöldszalag és a „Gaude- 
amus igitur, iuvenes dum sumus..." és 
a „Ballag már a vén diák..." szivbe- 
surranó, lélekbelebbenő melódiái mel
lett szépen, fiatalos derűvel, diákos 
gondtalansággal mulatozott, vigadozott, 
nyiladozott a jövő kertje.

Társadalmi naptár.
Március 5 6 a Polgárikörben a Luther

kor helyi szerzőjének Pókainé cimü 
előadása.

Március 5 én „Uj munka" szlovák-ma
gyar kultúrestje a járási közművelő

dési egyesület védnöksége alatt a 
Tátra szálló nagytermében, 8 órai 
kezdettel.

Március 10. József Attila emlékest a 
Társaskörben, este 8 órakor.

Március 29. Római kvartett hangverse
nye a volt vármegyeháza nagyter
mében.

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

Nagyböjt
lilasága ömlik el a kifarsangoltak arcán. A 
táncban megrokkantak lábát még Izomláz 
gyötri, a karcsú derekakat simogató tenye
reken a selymek csiklandozása bizsereg.

Március havatolvasztó, jegettörő langyos
ságában fürdik a Föld. Az árrádagadt folyó
vizek piszkos hullámai ringatva úsztatják 
hátukon a Tél vastag jégkérgét. A böjti sze
lek szakgatta felhők foszlányai mögül kibuk
kanó nap sugarai megszikkasztják, porrá 
szárítják a sarat, a növényvilág szunnyadó 
életcsirái megmozdulnak s minden Iélekzeni 
kezd.

Kisarjad a fü, pattan a rügy, Földasszony 
tavaszi ruhájának szinpompájában cifrálko- 
dik.

Az ezergonddal élő emberiség fakó arcát 
a remény derűje önti el, a nélkülözések, 
szenvedések lázában csillogó szemekből a 
bizakodás, a jobb, a szebb napokra virradás 
vágyakozó, várakozó tekintete tör elő.

A nagyböjti ember száján ott édesedik még 
a farsangi csókok ize, muzsika akkordja re- 
zonál fülében és meakulpázva tartja homlo
kát az arra a halálraemlékezés - keresztjét 
rajzoló pap elé s az Élet gyönyöreinek kely- 
hét üritgetésben kifáradt, megcsömörlött em
ber penitenciatartásával, ujhittel, megtisztult 
lélekkel várja a feltámadásos nagy és szent 
husvét jövetelét. ^

s ^ \ r g u s .
Negyedszázados lelkészt jubileum.

A rimaszombati izr. hitközség vasárnap, 
március 13-án délelőtt 11 órakor a Tátra 
szálló nagytermében megtartandó dísz
közgyűlés keretében ünnepli meg köz- 
becsülésnek és álalános tiszteletnek ör
vendő lelkipásztora, Singer Rezső fő
rabbi rimaszombati működésének ne
gyedszázados jubileumát. A díszközgyű

lés napirendje: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Az ünnepelt főrabbi üdvözlése a hitköz
ség által. 3. Üdvözlések. 4. A főrabbi 
válasza az üdvözlésekre. 5. A díszköz
gyűlés berekesztése. A díszközgyűlést 
megelőzően 10 órakor hálaadó istentisz
telet lesz.

József Attila emlékest. A tragikus 
körülmények között elhunyt fiatal ma
gyar költő, József Attila emlékére már
cius 10-én, csütörtökön este 8 órai 
kezdettel emlékestélyt rendez a rima- 
szombati magyar közművelődési bizott
ság a Társaskör nagy termében. — Az 
emlékbeszédet Szántó Andor mondja, 
Feldmann Éva és Szabó Sári pedig Jó
zsef Attila verseket szavalnak. Belépő
díj tetszés szerint.

Bródy Lili újabb sikere. A Buda
pesten most megjelent magyar irodalmi 
lexikonban a magyar kisebbségi irók 
ismertetése között Bródy Lili, a Rima
szombatból származó beregszászi ma
gyar gimnáziumi tanárnő is helyet fog
lal. A temperatumos naturalista Írónő, 
akinek Írásait a rádióból és a lapokból 
jól ismeri a közönség, megérdemelten 
jutott a sikerhez.

Halálozások. Özv. Dombi Jánosné 
szül. Bálint Erzsébet helybeli régi laci
konyha-tulajdonos 85 éves korában 
örök nyugalomra tért. A február 26 án 
meghalt idős polgárasszony temetése 
február 27 én ment végbe. Halálát uno
kái és rokonai gyászolják.

Dr. Gotthilf Mihály tekintélyes rozs- 
nyói ügyvéd életének 66 ik évében febr. 
hó 28-án Rozsnyón elhunyt. A közbe- 
csülésben álló férfiú temetése impozáns 
részvét mellett március 1-én történt. El
múlása özvegyét szül. Falvi Boriskát s 
rokonságát döntötte gyászba. Halála 
őszinte részvétet váltott ki vármegyénk 
ügyvédi társadalmában is, melynek a 
megboldogult illusztris tagja volt.

Csizy Kálmán újabb népszínműve,
a 3 felvonásos „Búzavirág" február hó
27-én került bemutatásra Lekenyén, az 
ottani neves műkedvelők által, a szerző 
rendezésében. A bemutatón részt vett 
Lekenye és vidéke egész magyarsága s 
az érdeklődés oly nagy volt, hogy az 
összes jegyek napokkal előbb elfogytak. 
A SzMKE által előadatott népszínmű ma
radéktalan sikert aratott s a lelkes kö
zönség melegen ünnepelte a szereplőket 
és szerzőt.

Salamon ur cseresznyéje.
Irta: Soós Gyula.

Ma már másként nevezik a szombati 
piacteret, aminek akkoriban Erzsébet-tér 
volt a neve. A szabályosan négyszögle
tes tér közepén áll a katolikus templom. 
Egyik oldalon a reformátusok imádják 
az Urat és azon a soron volt a régi 
megyeháza is. A szembenlevő oldalon 
volt a városháza. A nevezetesebb boltok 
közül még emlékszem Gasko János ur 
bőrös üzletére, a Miskolczy cukrászdára, 
Braun-vasasra, Bródy-bőrösre, a Heksch- 
féle, csodás Ínyencségeket rejtegető bolt
ra, a Három-rózsára, a Gömöri-szállo- 
dára. A református templom és tornya 
összeszögelésében levő sirházon ott 
ékeskedik az első magyar szobrász 
mellszobra újabban, a városháza falában 
meg már akkor is ott volt a márvány
tábla, amely arra emlékeztetett, hogy 
egyszer, régen ott tartotta nagygyűlését 
a magyar orvosok és természetvizsgálók 
társasága.

Jóformán ezek azok, amelyek szülő
városom, a régi „megyei székhely" ne
vezetességeiről emlékezetemben marad
tak, úgy ötven év előttről. A Tompa
szobrot csak később állították fel. A 
főtért szegélyező fasorok árnyékában 
futott versenyt egy világhírű kegyelfutó 
az egyik földesur legjobb paripájával. 
Ez volt akkoriban a város legnagyobb 
eseménye.

De majd megfeledkeztem a legneve
zetesebb lakójáról ennek a drága, ne
kem felejthetetlen, kedves városnak. 
Salamon ur volt ez a nevezetes ember. 
Még pedig két okból. Először azért, 
mert neve ellenére még csak rokonság
ban sem volt mózeshitüekkel, meg az
tán azért is, mert neki volt a megyében 
a legterjedelmesebb — pocakja. Való
sággal megdöbbentő volt az emberre, 
legfőkép az olyan kicsinyekre, amilyen 
akkoriban én is vollam, ha szemközt 
találkozott a hatalmas emberrel, ez a 
hordónagyságu has, amely azzal fenye

gette a kisebbpocaku embertársakat, 
hogy felökleli menthetetlenül, ha netán 
rosszul csinálna.

Repültek is le a kobakfedők a pro- 
menádon, ha Salamon bácsi közeledett. 
Meg kell adni azonban, hogy nemcsak 
a nagy pocak váltotta ki a tekintély
tiszteletet a jámbor polgárból, még csak 
nem is a vállán mindig ott diszleke- 
dő duplacsövű vadászpuska, hanem 
az a köztudat is, hogy Salamon ur jó
módú ember ám, aki magáénak tudja a 
pokorágyi utcától kifelé a pokorágyi 
szőlőkig a legjobb földeket, szőlőket, 
gyümölcsösöket.

Hej, hol vannak már azok a szőlők 
is I Kivesztek mind egy szálig. Talán 
már Salamon bácsira sem emlékeznek 
a gömöriek...

Az én Jancsi barátomat, gyerekkorom 
kenyerespajtását is elfeledték tán a fa
lujában. Eltemették régen, alig pár év
vel azután, hogy a vasútnál megmagya
rázták neki, hogy a szegény ember 
bánja egyedül a háborús változásokat 
is. Mert vasutas lett belőle, mire meg- 
emberedett és rég feledve Simon tanító 
ur tudományát, annyira kiművelte ma
gát a maga erejéből, hogy konduktor 
lett belőle a föleki vonalon.

De hiszen én Salamon úrról akartam 
beszélni. Az övé volt a határ nagy ré
sze és ő volt az ura a Nagyhegy leg
szebb szőlőjének is. Ha olykor-olykor 
befogatta két deresét a sárga bricskába, 
nem is mulasztotta el, hogy ki ne haj
tasson a Nagyhegyre.

Volt arrafelé lőnivaló bőven. Szinte 
várták már a nyulak, foglyok a nagy
urat. A présházban ott forgolódott a 
falu legfürgébb menyecskéje, István bá
tya pedig, az öreg vincellér, jószivvel 
hordta neki a száraz rőzsét, hogy meg- 
főjjön, süljön a vacsorára való, mire 
Salamon ur visszatér a cserkészésről.

Cseresznyeérés ideje volt éppen. Jan
csival éjjel-nappal kint őrködtünk a 
zöldkörtefa alatt, amire oly büszkék 
voltunk, mert nem volt ilyen koraérő,

zamatos körtéje messzeföldön senki 
emberfiának. Zöldkörte volt a neve és 
csakugyan, akkor volt a legzöldebb a 
színe, amikor teljesen megérett. Ez a fa 
volt az egyetlen, amit Salamon ur iri
gyelt Jancsi apjától, mégis vette volna 
vele együtt az egész szőlőt, de a büsz
ke református gazda nem vált volna 
meg tőle semmi pénzért.

Mi viszont Jancsival azt a finom, fe
kete, ropogós cseresznyét irigyeltük Sa
lamon úrtól, ami présháza előtt terebé
lyesedő hatalmas cseresznyefáján termett. 
Mert annak sem volt párja a határban. 
Irigyeltük, kívántuk és egyszer, egy sö
tét zivataros éjszakán elhatároztuk, 
hogy kóstolót rendezünk a tiltott cse
resznyefán. Nem tanakodtunk sokáig. Kí
vántuk a finom gyümölcsöt mindketten, 
sötét is volt, az eső is esett, hát úgy 
gondoltuk, Salamon ur ilyenkor csak 
nem jön ki, István bátyánk pedig, jól 
tudtuk, a présházban szokta melengetui 
a kulacs nyakát, ha távol a gazda.

Csak mikor már ott ültünk a gallyak 
között, jutott eszünkbe, hogy estefelé 
láttuk Maris asszonyt, Salamon ur hely
beli vigasztalóját, aminek igazság sze
rint azt kellett jelentenie, hogy akkor 
Salamon ur sem járhat messzire. De 
már úgyis mindegy volt, Ízlett is a cse
resznye, hát csak kosztoltunk csendben.

Egyszerre csak kutyaugatás ütötte 
meg a fülünket, még pedig pont a fa 
alul. Megismertük a hangjáról. Hektor 
volt, Salamon ur dühös vizslája. Észre
vett bennünket.

De már jött a kutya hangjára maga 
Salamon ur is. Látni ugyan őt sem lát
tuk a vaksötétben, a kutyát sem, de a 
pokorágyi kovács fujtatója sem szuszo
gott úgy, mint Salamon ur, amikor 
hegynek igyekezett. És az a gaz kutya 
csak üvöltött tovább...

— Ki van ott főn? —- kiáltott fel 
Salamon ur, mikor odaérkezett a fa alá. 
— Lejönni!

Nem jelentkeztünk. A kutya most már 
torkaszakadtából csaholt.

— Le gyere, az anyád nemjóját, mert 
golyót eresztek beléd — hangzott újra 
Salamon ur invitálása.

Persze hogy nem mentünk le. Még a 
lélekzetünket is visszafojtotta a félsz, 
de nem moccantunk.

— Mars le onnan, te gazember! — 
kiáltott fel még egyszer Salamon úr. — 
Szitává lőlek, ha le nem jössz !

Reszketett bennem a lélek és már- 
már szólni akartam, amikor eszembe 
jutott, hogy nem láthat bennünket, mert 
akkor tudná hogy ketten vagyunk a 
fán. Ha pedig nem lát, nem tud célozni 
sem. Mozdulatlanul húzódtam egy vas
tagabb ághoz. Jancsi sem moccant. 
Mintha odanőttünk volna a fához.

István bátyánk (csak most vettem 
észre, hogy ő is ott volt) azonban más 
nézeten lehetett, mert megszólalt:

— Nincs azon a fán, tekintetes uram, 
egy fél ember se !

— Dehogy nincs. Miért volna akkor 
ilyen nyugtalan a Hektor?

— Amondó volnék, hogy tán mókust 
érzett.

István bátya szavai, de talán inkább 
Maris asszony, aki épp most kiáltott ki 
a présházból, hogy kész ám a finom 
nyulpörkölt, végre elterelték Salamon 
ur figyelmét a fáról. Hektornak is más
felé akadhatott dolga, vagy ő is meg
érezte a pörkölt-szagot, mert elhallga
tott. Elég az hozzá, hogy elmentek. De 
mi még sokáig nem mertünk megmoz
dulni a fán és csak úgy csendesen sze
degettük a faintos cseresznyét.

Másnap virradóra István bátyánk vert 
föl bennünket a kalyibánkban.

— Adta bitangjai 1 Kevesebbel is 
megelégedhettetek volna. Ha én nem 
vagyok ott, csakugyan elsül a tekinte
tes ur puskája. Egy pakli négyes do
hány jár érte.

így hát mégis fizetnünk kellett a 
cseresznyeért. De Salamon urat azután 
bölcsen elkerültük. A szőlőjét is.
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Ref. presbiteri konferencia. A rima- 
olgyi református gyülekezetek presbi

terei csütörtökön, március hó 3-án jól 
sikerült presbiteri-konferenciát tartottak 
Feleden, melyről részletesebb beszámo- 

l lapunk legközelebbi számában adunk. 
A rimaszombati kereskedelmi tes

tület uj titkára. A rimaszombati járási 
-.ereskedelmi testület választmánya hét- 
"n délután tartotta meg rendes ülését, 

Dickmann Dezső elnöklésével, amely al
kalommal a titkári állásra kitűzött pá- 
vázat eldöntése képezte a napirend 

vétlen tárgyát. A választmány min
denekelőtt egy jelölőbizottságot válasz- 
ín, amely a beérkezett tizenhét pályá- 

_:a: közül csupán négyet talált a pályá
zati feltételeknek mindenben megfelelő
nek s ezekszerint a választmány dönté
se elé Lefkovits György rimaszombati, 
Sc'nneller Egon losonci, Róth Tibor ri
maszombati és Linhardt Tibor dobravi- 
nai lakosok pályázati kérvényei lettek 
előterjesztve. Az elrendelt titkos szava
zás során a leadott 26 szavazatból 14 
jutott Schneller Egonra, akit a testületi 
elnök érvényesen megválasztott titkár
nak jelentett ki. A megválasztás egye
lőre hathónapi próbaidőre szól.

Uj rimaszombati drámairó bemu
tatkozása. A helybeli Luther-kör szom
baton és vasárnap (március 5. és 6-án) 
és pedig szombaton este 8 órai és 
vasárnap délután 5 órai kezdettel, 
nagyszabású műkedvelői szinielőadást 
rendez, amely alkalommal az egyesület 
házi szerzőjének, ifj. Bálint Pál rima
szombati fűszerkereskedő-segédnek Gyu
lai Pál „Pókainé" cimű balladájából 
dramatizált hasonló cimü négyfelvoná- 
sos drámáját. A darab előadása iránt 
nagy érdeklődés nyilvánul meg s a ren
dezés munkálataiban avatott kezek vesz
nek részt. A korhű ruhák tervezésének 
gondját Holéczy Miklósné vállalta, a dísz
leteket Korányi Zoltán rendező tervezte s 
ifi Duráa János és Osko József végzik 
a kivitelezést. A szerepek ugyancsak 
kipróbált kezekben vannak s igy a si
kerben is aligha kételkedhetünk, sőt 
azt bizonyosra is vesszük és reméljük, 
hogy a 21 éves fiatal szerző bátor ki
állása megérdemelt elismerésre és mél
tánylásra talál. Helyárak : 10—8—6 K5. 
diák- és állóhely 3 K5. — Jegyek előre 
Remenyik Kálmán órás- és ékszerész 
piactéri üzletében válthatók.

Részvétköszönet.
A Járási Ipartársulat Elnökségének és 

|  mindazoknak, akik drága jó feleségein el- 
1  hunytakor mély bánatomat részvétükkel 
1 enyhíteni igyekeztek s őt utolsó útjára él
ig kisérték, ezúton mondok hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1938. február hó.
Pillár János.

A rimaszombati JMKT közgyűlése.
A rimaszombati járási magyar közmüve- 
Atíési testület február 27-én délelőtt a 
árosháza tanácstermében teljes ülést 
-irtott, Báthory Andor elnökletével. Az 

elnöki megnyitó után felolvastatott a leg- 
j-.óbbi teljes ülés jegyzőkönyve, amit 
szrevétel nélkül elfogadtak és hitelesí
tek. Az ezután következő elnöki je- 
ntésben Báthory Andor elnök részle

gesen ismerteti a testület működését, 
égzett munkáját s nagy elismeréssel 

v- nlékezik meg a rimaszombati helyi bi- 
ntság dicséretreméltó, eredményes 
inkájáról, valamint a könyvbarátok 

társaságának üdvös működéséről. A na
pirend további során Istók Lenke adta 
"íő pénztárnoki jelentését, mely szerint 
az iskola- és népnevelésügyi miniszté- 

.mtói nyert 800 Ké segéllyel együtt 
összesen 146350 Ké áll rendelkezésre.

í az összeget a szervező munka költ- 
:igeinek fedezésére és tanfolyamok elő
dóinak honorálására fordítják. A teljes 
les úgy az elnök, mint a pénztárnok 

jelentését jóváhagyólag tudomásul véve 
; a kulturprogram megbeszélésére a 

Helyi bizottságok külön értekezletre tör
ténő összehívását elhatározva rátért a 
megüresedett alelnöki és illetve jegyzői 
tisztségek betöltésére. Az áthelyezésük 
folytán eltávozott Pitkó József előbbi 
alelnöknek és Ferenczy Eszter volt jegy
zőnek közreműködéséért s ez utóbbinak 
fáradhatatlan, eredményes munkásságá
ért köszönetét mondva, alelnökül egy
hangúlag Fábián Vilmos helybeli reál
gimnáziumi tanárt választotta meg a 
közgyűlés, mig a helyi bizottság titká
rául történő kinevezésre Bodon Aladár

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, március 5-6-án 
gyönyörű bécsi filmsláger. Két művész 

drámája Murget regénye nyomán :
A bohém élet varázsa

Ján Kiepura, Eggerth Márta, Theo Lingen, 
Paul Kemp.

Szerdán, március 9-én kitűnő művészi film 
Victor Marguerite híres regénye nyomán. 

Ez idény nagy meglepetése :
Garsonnő (Bűnös szenvedélyek)

Csütörtökön, március 10-én elsőrendű 
csehül beszélő film :

Ö zvegyasszony lehu llo tt az égből.
V. Ferbasová, Nolová, Pistek, Nedosinská.

itteni ref. slelkészt javasolták a városi 
tanácsnak s mivel a 67/919. számú tör
vény rendelkezései szerint a helyi bizott
ság mindenkori titkára a járási művelő
dési testületnek egyúttal a jegyzője is, 
ezzel a testületi jegyzői tisztség betöl
tése iránt a törvényszerinti intézkedés 
megtétetett. Indítvány egyebekben nem 
tétetvén, ezzel az élénk érdeklődés mel
lett lefolyt közgyűlés véget is ért.

A rimaszombati hősök emlékművé
nek javára a Gömör ez évi február hó 
6-iki számában történt felhívás folytán 
újabban a következő önkéntes adomá
nyok folytak be a Rimaszombati Bank
hoz : Egy asztaltársaság . . Kő 50 —
Révész H u g ó ..........................Ke 10.—
Eperjessy József . . , . . Ke 50.— 
Domov és Szlovákia általános 

biztositó részv. társaság köz
pontja Pozsony . . . .  Kő 100.—

Vámossy B é l a ..................... Kő 10.—
Rém. kát. oltáregyesület . . Kő 100.— 
Derekas Endre Losonc . . Ke 20.— 
Rimaszombati által, temetkezési

egylet...................................Kő 200.—
Geörbe Gyuláné..................... Kő 50.—
Kriston M a r g i t ..................... Kő 100.—
Derekas János és fia . . . Kő 100.— 
Deutsch gyógyszertár . . .  Kő 50 — 
Kozlay Kálmán Késmárk . Kő 100.—

Összesen Kő 940.— 
A Gömör február 20-iki számá

ban közölt uj adományok ösz- 
s z e g e .................................  Ke 1613.—

Az uj adományok főösszege Kő 2553. — 
A nemes adakozóknak hálás köszö

netét fejezi ki a
Hősök emlékműbizottsága. 

Rádió előadás. Értesítést kaptunk 
róla, hogy a kassai felsőfokú iskolará
dióban folyó hó 12-én, délelőtt 11 óra 
15 perckor Schloss Lajos nyug. ig. tanitó: 
Ferenczy István, a legnagyobb magyar 
szobrász, életéről és küzdelmeiről fog 
előadást tartani. A nagynevű szobrász 
Rimaszombat város szülötte és élete 
egy érdekes lapja a régi Gömör törté
nelmének. A tanulságos előadásra ezút
tal is felhívjuk olvasóközönségünk fi
gyelmét.

A hősök emlékműbizottsága közli
a mélyen tisztelt közönséggel, hogy ál
talános gyűjtési engedély iránti kérvé
nyét elküldte az országos hivatalnak s 
ez bizonyára kedvező elintézést nyer. 
Hogy azonban a tavaszi idők beálltával 
az építési munkák a legnagyobb nyu
galommal megkezdhetők legyenek, kéri 
a közönséget, hogy a hősök emlékmű
vére szánt kegyeleti összeget, mint ön
kéntes adományt szíveskedjenek a Ri
maszombati Banknál e célra, ha lehet, 
még a gyűjtés megkezdése előtt befi
zetni. A munka megindulásával minden 
építési anyagot készpénzben kell fizetni, 
s igy a meglévő összeg erősen csök
kenni fog, pénzhiány pedig nemcsak 
hátráltatná, de megállítaná a munkála
tokat és késleltetné az emlékmű befeje
zését, amelyet pedig a világháború utáni 
20 ik évben mindnyájan óhajtunk. Az 
önkéntes adományok jelige alatt is be 
fizethetők s ezek minden második héten 
a Gömörben nyugtáztatnak.

„Ember a hid alatt". Tornaija lel
kes műkedvelő gárdája február 26-án 
adta elő Indig Ottó „Ember a hid -alatt*1 
cimű színművét. Az előadás egyike volt 
a legjobbaknak s a szereplők, kiknek 
soraiban helyet foglalt a darab rima- 
szombati bemutatóján kitünően szere
geit Remenyik Dezső is nejével, a leg
teljesebb dicséretet érdemlik meg. A 
tornaijai premieren Rimaszombatból is 
többen megjelentek. Az előadást regge
lig tartó táncmulatság követle.

Műkedvelői előadás a Kát. Olvasó- 
egyletben. Február 26-án este a kát. 
olvasóegylet műkedvelői rendeztek szé
pen sikerült előadást. Színre került Bé- 
keffy István és Stella Adorján darabja : 
„A méltóságos asszony" 3 felvonásban 
és 6 képben. A vígjátékban a címsze
repet Tokár Juliska adta elő sok rutin
nal. Jelenitéseiből sokszor igazi művé
szet szikrája csillant elő. Partnere volt 
Tahy Károly dr. egyetemi tanár szere
pében Gecse Gyula, aki a komoly és 
aggódó férj szerepét jól alakította. Ügyes 
volt Vladár Annuska Hirschfeld szere
pében. Hlozek Lenke Loncit jelenítette 
életteljes frisseséggel, Balog László jo
gásztanuló alakítása is igen jó volt. 
Jó volt még az igazgatónő szerepében 
Nagy Mariska, mint szigorú nevelőnő. 
Durda Dezső mint Varga, Misurák An
dor mint Kalmár jól adták tanárszere
peiket, Dobó László a férjet, Kalocsay 
Gyula az öreg Kerekest, Lippa Piriké 
az öregasszonyt alakította helyesen, Hank 
Ilonka, Bodnár Ilike, Gulyás Bözsi ele
ven és mulattató képet adtak a leány
iskola bemutatásával. Gulyás Bözsi mint 
cselédleány is ügyesen szerepelt. A pe
dellust híven jellemezte Kosina Andor. 
Az egész darab sok mulatságot szerzett 
a közönségnek. — Az előadás 12 óra
kor végződött. Utána jókedvű farsangi 
táncmulatság volt a reggeli órákig. — 
Másnap este megismételték a színi elő
adást. —hz—

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR1 Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Farsangzáró a Polgárikörben. A
Rimaszombati Polgárikör farsangzáró 
mulatságát húshagyó-kedden este tar 
tóttá meg. A farsangbucsuzíató közva
csorán és az azt követő táncmulatságon 
számosán vettek részt és a legjobb han
gulatban búcsúztak a farsangtól s kö
szöntötték a böjtöt.

A Gömöri-Zenebarátok Egyesülete
vasárnap délelőtt tartotta meg választ
mányi ülését, Hanesz Emilné elnöklésé
vel, amely alkalommal a magyar nem
zetiségű választmányi tagok napirend 
előtt szóvátették a bemutatkozó hang
verseny megrendezése körüli anomáliá
kat, amikről lapunkhan annakidején rész
letesen beszámoltunk. Az egyesület ma
gyar tagjainak teljes negligálásával tör
tént rendezést s főképpen a csupán 
szlovák nyelvű plakátok és műsorok ki- 
bocsájtásának ügyét az elnöknő azzal 
igyekezett megmagyarázni, hogy az alap
szabályok a magyar tagok nyelvi jogait 
csak aránylagosan respektálják, az in
terpelláló választmányi tagok azonban 
az alapszabályok felolvasása után két
séget kizáró módon megállapították, 
hogy az elnöki interpretáció téves, mert 
a nyelvi jogok tekintetében az alapsza
bályok egyforma elbírálásban részesítik 
a szlovák és magyar nyelvet s az arány- 
lagosságot csupán a tisztségek elosztá
sára vonatkozólag Írják elő. A napirend 
előtti vita lezárásával dr. Werner Gyula 
titkár bejelentette tisztségéről való le
mondását, miután azonban a választ
mány egyhangúlag kimondotta, hogy a 
jövőbeni rendezések az alapszabályok 
legszigorúbb szemmeltartásával, tehát a 
magyar tagok jogainak teljes respektá
lásával fognak történni s ennek betartá
sa érdekében négyes bizottság választa
tott, a gyűlésen megjelentek teljes bi
zalmukról biztosították dr. Wernert, aki 
erre lemondását visszavonta. A legköze
lebbi hangversenyre a köztársaságban 
turnézó római kvartettet igyekszik az 
elnökség megnyerni, mig az őszi szezon 
első hangversenyén valamelyik magyar 
művészt fogják felléptetni.

Műkedvelői előadás. A Feledi Ipa
rosok Olvasóköre műkedvelő gárdája 
múlt hó 26-án Feleden Feledy István 
rendezésében színre hozta „Az utolsó 
Verebély lány" cimü operettet. A telt 
ház előtt lefolyt előadás a közönség leg
nagyobb tetszését aratta, mely a szűnni 
nem akaró tapsokban és sok újrázásban 
nyilvánult meg. A szereplők közül ki
váló teljesítményt nyújtottak: Bodor Ju
liska, Zsigmond Irmuska, Bodor Sári, 
ifj. Csizmadia Lajos, Szabó Károly, Viszt 
Kálmán, kiknek oroszlán részük van a 
darab sikerében. Jók voltak még a töb
bi szereplők is, akik egytől-egyik meg
feleltek szerepeikben. Az előadás végé
vel a nagyszámú közönség az agilis 
rendezőt lelkesen ünnepelte. — Az elő
adást február 28 án nagyszámú helybeli 
és vidéki közönség előtt megismételték.

fölülmúlhatatlan a

iSCHICHT
SZARVAS-SZAPPAN
Színház. A Sereghy Andor igazgatása 

alatt álló keletszlovenszkói magyar szín
társulat — amint már múlt számunkban 
jeleztük i s— a rimaszombati közönséget 
a kényszerszezontól mentesíteni akarván, 
az orsz. hivatal hozzájárulásával megálla
podást kötött a Nyugatszlovenszkói Ma
gyar Színházak igazgatójával, ameiy 
szerint az Sereghyéket a kassai kapu
nyitásig terjedő időre beengedi Losoncra 
előadások tartására. Ennek következté
ben a múlt hét péntekjén a „Gólya
szanatórium" operettet, vasárnap a 
nagysikerű „Csodatükör“-t bemutatva, 
hétfőn a „Vihar az egyenlítőn" vígjáték- 
slágerban búcsúztak tőlünk Sereghyék, 
hogy másnap, kedden, március 1-én 
Losoncon a „Csodatűkör“-rel nyissák 
meg a losonci szezont, hol a publikum 
nagy szeretettel fogadta a jobb társula
tot alkotó lelkes művészcsapatot, amely
nek mi is sok-sok sikert kívánunk. Itt 
említjük meg Sereghy direktor azon 
lekötelező szivességét és előzékenységét, 
hogy a magyar gimnazisták Nagymama 
előadására díszleteit és kellékeit kész
séggel bocsájtotta rendelkezésre és ez
zel diákjainknak nagyban segedelmére 
volt.

Az Uj Munka társaság kult ürestje.
Az Uj Munka társaság március 5-én 
szombaton este a járási magyar közmű
velődési testület védnöksége alatt ren
dezi meg első szlovák-magyar kultur- 
estjét Rimaszombatban. A program ma
gyar részének előadói Vass László és 
Morvay Gyula lesznek. A városunk kö
zönsége előtt már jól ismert Feldmann 
Éva szavaló-művésznő pedig József At
tila, Morvay, Forbáth, Virágh verseket 
szaval. — Peniéán és Nevemesky László 
szlovák költőkből szintén szavalnak ver
seket. — A Magyar Fiatalok Szövetsé
gének nevében Keleti Ferenc fogja üd
vözölni az „Uj Munka" kulturestjét.

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

A római kvartett hangversenye Ri
maszombatban március 29-én, kedden 
a járási hivatal székházának nagyter
mében lesz megtartva a gömöri zene
barátok egyesületének rendezésében.

Az adóhivatalok és az adófizetők 
barátságosabb érintkezése érdekében. 
A Zemédélské druístevni listy Írja : „Kal- 
fus pénzügyminiszter kishivatalnokként 
kezdte pályáját s igy az adóhivatali 
munkákat saját tapasztalatából aprólé
kosan ismeri. — A pénzügyi hivatalok 
1937. évi munkájával kapcsolatban ki
jelentette, szükség van arra, hogy a 
pénzügyi hivatalnokok hivatalos ügyek
ben jól, barátságosan és szívesen bán
janak az adófizetőkkel. Azok az alkal
mazottak, akik vétenek ez ellen, súlyo
san károsítják az állam érdekeit. Elfe
lejtik, hogy a pénzügyi hivatalnokok 
viszonya az adófizetőkhöz a népuralmi 
köztársaságban nem lehet felsőbbségi, 
rossz értelemben értve. Az adóhivatalok 
alkalmazottai kötelesek megértést tanú
sítani az adófizetők helyzete iránt, mert 
az állam bizony nehéz terheket ró rá
juk. Nem való, hogy a pénzügyi alkal
mazottak meggondolatlan megjegyzé
sekre ragadtassák magukat, hanem in
kább a felek bizalmát kell kiérdemel
niük. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, 
hogy a pénzügyi alkalmazottaknak tud- 
niok kell, hogy modoruknak mekkora a 
jelentősége és reméli, hogy kívánsága 
teljesülni fog s az adóügyi alkalmazot
takra a jövőben nem fognak érkezni 
panaszok."
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Filmszínház. Folyó hó 5. és 6-án 
„A bohém élet varázsa" cimii bécsi film 
kerül bemutatásra Bolváry Géza rende
zésében. Főszereplők : Eggerth Márta és 
Ján Kiepura. A humorról gondoskodnak 
Paul Kemp, Theo Lingen, Oszkár Sima, 
Lizza Holzschuh. Egy szerény műterem
be négy különböző zsánerű bohém ta
nyázik. Köztük René énekes, kit első 
szerelmese Denis igyekszik az operába 
hozni. A benső viszonyt megzavarja De
nis betegsége s René mindent elkövet, 
hogy megmentse.

Folyó hó 9-én „Garsonnő, Bűnös szen
vedélyek" című francia eredetű film ke
rül színre. Mónika korán kikerül a szü
lői házból s nénije neveli fel. Apja szá
mit félmiliiós hozományára s ezért örül, 
hogy lányát eljegyezte társa. Mónika 
áldozatává válik hiszékenységének s 
kétségbeesésében züllött életre adja ma
gát, melyből egykori barátja Hanchet 
tudja megszabadítani, akiben annak ide
jén nem bízott.

Folyó hó 10-én „Özvegyasszony le
hullott az égből" cimü cseh nyelvű film 
kerül lepergésre. Rondel szállító vállala
tának két elbocsátott alkalmazottja uj 
életet keres, miközben sok érdekes ese
ményen mennek keresztül, mig céljukat 
tudják eléri. — Főszereplők : Vera For- 
barová, Antónia Nedosinská, Theodor 
PiStek stb.

Letartóztatás a kokovai gyújtoga
tás ügyében. Múlt héten szerdán este 
Rimakokova határában lévő Hlebo-féle 
pusztán eddig ki nem derített körülmé
nyek között kigyulladt és porigégett 
Hlebo János földmives szénakazla, amely 
750 koronára volt biztosítva. A tűzeset
tel Páles Pál rimakokovai földmives, a 
károsult egyik haragosa keveredett gya
núba, amennyiben nemrégiben félreért
hetetlen módon fenyegette meg Hlebot. 
A gyanuok alapján a nyomozást végző 
csendőrök előállították Pálest és be
szállították a rimaszombati kerületi bí
róság fogházába, később azonban Páles 
teljes alibit igazolván, a vizsgálóbíró 
rendeletére szabadlábra került. A nyo
mozás tovább folyik.

Leégett a pinci Fiala-féle szeszgyár. 
Szombaton este nyolc óra tájban, eddig 
ki nem derített körülmények között tűz 
keletkezett a Fiala György és tsai bozi- 
tai földbirtokosok pinci szeszgyárában 
s bár a losonci és környékbeli tűzoltó
ságok rövidesen a helyszínen teremtek, 
minden fáradozásuk ellenére is éjjel 11 
órára teljesen leégett a szeszgyári épü
let s az önfeláldozással dolgozó tűzoltók 
csakis a szeszraktárt tudták megmenteni. 
A kár mintegy egymillió korona, amely
nek csak jelentéktelen része térül meg, 
mert az egész gyártelep csupán 400 ezer 
koronára volt tűzkár ellen biztosítva. A 
megejtett helyszíni szemle alkalmával a 
hatósági kiküldöttek csupán annyit tud
tak megállapítani, hogy a tűz a kazán 
házban keletkezett, a tűz okát azonban 
eddig kideríteni nem sikerült s az eljá
rás ezirányban tovább folyik.

Csecsemőhullát találtak Giczén. A 
gömörmegyei Gicze község lakói vasár
nap egy újszülött csecsemő hullájára 
akadtak az egyik gazdasági épület kö
zelében. A leletről értesített csendőrök 
rövidesen kinyomozták a gyermek édes
anyját Kocala Zsuzsanna gicei lakos 
személyében, s miután súlyos gyanú- 
okok szóltak amellett, hogy a parányi 
ember nem természetes halállal múlt ki, 
a bíróság intézkedésére elrendelték a 
hulla felboncolását. Az eljárás folyik.

Tizenhat betöréssel került csendőr
kézre egy fiatalkorú cigány. Bugyik- 
falva község környékén az utóbbi idő
ben egymást érték a betörések és lopá
sok s a nyomozást végző csendőrök a 
legszorgosabb kutatás dacára sem vol
tak képesek a tettest kézrekeriteni, mig 
most a véletlen nyomra vezette őket s 
a nem kevesebb mint 16 betörést és 
lopást elkövető tettest sikerült egy 16 
éves sztrizsi cigánysuhanc személyében 
elfogni, aki kihallgatása alkalmával be
ismerte a terhére rótt bűncselekmények 
elkövetését. Átadták a fiatalkorúak bíró
ságának.

Nyolc hónapra Ítélték a rozsnyói 
álköszőrüst. Majer Ernő rozsnyói kö- 
sz4rüs és esernyőjavitó nevével vissza
élve január folyamán egy ismeretlen 
egyén több helyen javítani és köszö
rülni való esernyőt és késárut vett át a 
rozsnyói ügyfelektől, a holmikat rendbe 
hozta, azonban nem szolgáltatta vissza

a megbízóknak, hanem értékesítette 
azokat és az ellenértékkel megszökött. 
A tettest Juhász Lajos huszonkétszer 
büntetett kassai illetőségű fiatalember 
személyében kinyomozták és kézrekeri- 
tették a csendőrök és a rimaszombati 
kerületi bíróságnak adták át, ahol most 
vonták felelősségre és csalásért nyolc 
hónapi fogházra Ítélték. A szélhámos- 
kodó álköszörüs egykedvűen vette tu
domásul az ítéletet.

Sakkszimultán.
Interjú Flohrral Rimaszombat és Fe

led között.
Szokatlan érdeklődés kisérte Flohr 

csehszlovák sakk-nagymesternek itteni 
szimultánversenyét, mely vasárnap dél
után 3 órai kezdettel a „Tátra" étter
mében nagy közönség jelenlétében, 37 
játékos részvételével ment végbe.

Flohr neve világmárka s Így érthető, 
hogy nemcsak a versenyre benevezettek, 
hanem még az érdeklődő közönség, sőt 
a laikusok is, feszült érdeklődéssel fi
gyelték e szépen megrendezett s zavar
talanul lefolyt verseny minden fázisát.

A nagymestert hivatalosan s úgy is, 
mint a helybeli sakklub diszelnöke, Ha- 
nesz Emil járási főnök szives szavakkal 
üdvözölte, amelyeket ő látható megha
tottsággal köszönt meg.

Nyomban ezután kezdetét vette a ver
seny, a szokott kép, a táblák fölé hajló 
gondolkodó fejek, Flohr gépszerü gyors 
húzásai három órán át. 6 órakor rövid 
félórás szünet következett, tekintve hogy
— ugylátszik az utazás fáradalmai miatt
— a nagymesternek a 37 játékoson fe
lül még egy erős ellenféllel, nagyfokú 
fejfájással is megkellett küzdenie, más
részt a jól fűtött teremnél csak a han
gulat és játékokozta izgalom volt még 
fűtöttebb. Hogyisne, hisz jóhirü klubunk 
mindenképpen ki akarta volna vágni a 
rezet! Nem is rajtunk múlt, hogy nem 
lehetett. Flohr tud nagyon, mert őt sem
misem akadályozta abban, hogy csodá
latosan szép kombinációival, sokszor vil
lámgyors húzásokkal, remek stílusban 
és az igazi zseni szellemi fölényével 
győzze le 9 órára majdnem valamennyi 
ellenfelét.

Az eredmény 35 nyert, egy vesztett 
és egy remizált játszma.

Célszerűség kedvéért nem a vesztesek 
nevét soroljuk fel, hanem kiemeljük az 
egyetlen nyertes Pavlik dr.-t s a remi- 
záló Herz Jenőt. Az eredmény kihirdeté
sét nagy taps fogadta, mely egyaránt 
szólt Flohmak s a két eredményesnek. 
A 96°/o os eredmény Flohrra nézve hí
zelgő, pláne ha számbavesszük, hogy az 
ilyen versenyeken még a világbajnok 
Aljechin is elégedett, ha eredménye 
80°/o-os. Flohrnak specialitása egyéb
ként a szimultán versenyeken elért e 
nagy százalékú eredményessége, mert 
eddigi versenyei során 90°/o*on alig 
maradt alul s igazában csak vérbeli 
sakkjátékos tudja megítélni, minő horri
bilis agymunka ez a teljesítmény. Az it
teni versenyen feltűnt például — s ez 
hallatlan memóriájára jellemző — hogy 
amikor egyik játékosunk véletlenül át
analizálta játszmáját, egyik figuráját elő
nyösebb pontra próbálta helyezni. Flohr 
körútja során odaérve, abban a szempil
lantásban észrevette. Nem reklamált 
ugyan, de igen elegáns mozdulattal fa
képnél hagyta e játékosunk tábláját s 
csak mikor újra visszatért hozzá s kon
statálta a helyreigazítást, tette meg 
újabb lépését.

Voltak köztünk olyanok, kik látszólag 
előnyös állást tudtak ellene kiharcolni 
s minden reményük meglehetett legalább 
is egy döntetlenre. Egy nem várt szen
zációs lépése azonban döntő fölényt 
biztosított neki s minden hiú reményt 
szétoszlatott. Ahol látszólag s pillanat
nyilag hátrányba került, ott 1-2 lépés 
után kétségbevonhatatlan előnyt szerzett. 
Nagy élmény volt itteni működése és 
sokáig élénk emlékezetünkben fog ma
radni.

Minthogy pedig másnap este már 
Nagyszombatban volt 45-ös szimultánja, 
vacsora és kis séta után pihenni tért és 
a reggeli vonattal elutazott. Nem akar
ván elszalasztani egy értékes interjút, 
Iekisértem Feledig.

** *
Reggel korán keltem s a nagymestert 

a kávéházban reggelinél találtam. Ettől 
kezdve nem hagytam őt élni.

— Hogy aludt, hogy érzi magát, hogy 
tetszett a tegnapi szimultán?

— Kitünően aludtam. Nagyon helyes 
kis városukban, igen kedves embereket 
ismertem meg. (Jól kezdődik, gondolom.)

— A tegnapi szimultán? (finoman 
mosolyog...) Nos hát 5—6 játszma ér
dekesnek Ígérkezett, de igazában nehéz 
és reménytelen csak a vesztett játszma 
volt. Örültem az aránylagos csendnek, 
nem úgy mint pld. Moszkvában. Ott 
ilyen szimultánon, 80 tagun, ahol 12-14 
éves srácok kiváló sakkozók, hisz ottan 
a középiskolában kötelező tárgy s egy- 
egy játszmánál ezek a kis emberek nyil
vánítják véleményüket a leghangosabban.

Kisétálunk a vonathoz. Mikor látja, 
hogy én is megváltom Feledig jegyemet, 
kedvesen mosolyog s elérti, hogy lega
lább addig akarom vallatni. Beszállás 
után rögtön neki is esem.

— Mi lesz, kedves nagymester, a 
világbajnoksággal? Igaz, hogy Aljechin 
-—Capablanka ?

— Szó sincs róla, kérem. Azok a hí
rek, mintha Capablanka be is fizette 
volna a köteles 10 ezer dollárt, nem fe
lelnek meg a valóságnak. Ellenkezőleg, 
(s ezt teljes szerénységgel, szinte men- 
tegetődzve mondja) arról van szó, hogy 
Bafáék szeretnék ezt az összeget össze
hozni s azon fáradoznak, hogy az Alje
chin- és csekélységem (nem magamat, 
hanem Flohrt értem) párharca létrejöj
jön. Ez 1940 ben lesz aktuális, de ad 
dig még sok minden lehetséges.

— Kiket tart Aljechin után a legna
gyobbaknak ?

— Aljechin kimagasló, az utána kö
vetkezők? Talán kiegyenlített erők. Rö
videsen sor kerül Hollandia 2 3 váro
sában egy olyan nagymesterversenyre, 
melyre összesen nyolcán kaptunk meg
hívást. Névszerint, Aljechim, Dr. Euwe, 
Capablanka, Fine, Keres, Botvinnik, Re- 
sevszky és csekélységem.

— Mik voltak eddigi sikerének főbb 
állomásai ?

— Hastings, Nottingham, Moszkva, 
Stockholm, Karlsbad, Szliács, Podebrady. 
Első, második díj, helyezés, teljes siker, 
fél siker, aszerint hogy milyen volt ép
pen a kondícióm.

— Kiket győzött le eddig a legna
gyobbak közül?

— Aljechint kivéve, mindegyiket sike
rült legyőznöm, ami azonban nem azt 
jelenti, mintha ezektől én viszont ne 
szenvedtem volna el vereséget.

— Kivel tartja fenn a legjobb barát
ságot ?

— Kétségkívül Euwe Dr-al. Ő a leg
nagyobb elméleti sakktudós, e mellett 
igen nagy műveltségű általánosságban is.

— Sokat utazik ?
— Nagyon. Legtöbbször külföldön. 

Ilyenkor mindig a feleségem is velem. 
Otthon Prágában aránylag keveset va
gyok.

— Engedjen meg, kedves mester, még 
egy gazdasási kérdést. Külföldi útjait ki 
financírozza ?

— Óh, külföldön nagyon szépen ho
norálnak. Egy ilyen holland nagyverseny 
pld. 2000 forintot jelent az elsőnek s 
csak valamivel kevesebbet a helyezet
teknek. (Kiszámítom hirtelen, .hogy ez 
kb. 30.000 Ke s azt is, hogy ebből 2 
hétig mig a verseny tart, szerényen, még 
egy asszonnyal megterhelve is ki lehet 
jönni.)

Most le akarja vetni bundáját, de fi
gyelmeztetem, hogy mire leteszi, újra 
fel kell vennie, mert 2 perc múlva Fe
leden vagyunk. Tájékozó képességem 
nem csal, mert tényleg Feled. Bucsuzás. 
Kedves mosollyal, meleg kézszoritás s 
már a Fülek felé induló vonat ajtajában 
áll. Fütty, bucsuintések s egy-két pilla
nat múlva eltűnik szimultán, vonat, 
nagymester... Ph. Mr. Bálint.

S P O R T .
A Középkerület egyesületközi ankétje.

A Középkerület direktóriuma az el
múlt vasárnapra ankétre hívta össze 
tagegyesületeit, melynek illusztris ven
dégei voltak : Bárczy Oszkár, a Magyar 
Testnevelő Szövetség elnöke, továbbá 
Váss Jenő az MLSz társelnöke, a CsAF- 
MLSz elnökségének képviselője. Az an
két céljául tűzték ki a súlyos helyzetben 
levő középkerületi egyesületek helyze
tének megjavítását s általában a Közép
kerület sportszinvonalának fellendítését.

Az ankéten a következő tagegyesüle
tek képviselték magukat; Apátfalai SC, 
Fiileki TC, Losonci AFC, Osgyáni SE, 
Panyidaróci ITE, Rimaszombati Törek
vés, Tamásfalvai MSC.

Bokor Dezső kerületi társelnök meg
nyitó szavai után üdvözölte az idegen
ből jött vendégeket, továbbá a jelenlevő 
Márkus Lászlót, a Középkerüiet örökös 
diszelnökét, Jelűnek Lászlót, a CsAF- 
MLSz központi kiküldöttjét, s a sajtó 
képviselőit.

Bárczy Oszkár és Vass Jenő üd özöl- 
ték az ankétet s testvéri együttműkö
désre buzdították az egyesületi képvise
lőket.

Majd minden kiküldött előadta egye
sületének bűját-baját, kívánságait, mely
nek orvoslását a megjelent kiküldöttek 
megígérték. Leginkább megközelítette az 
ankét igazi rendeltetését Csutor Ede ta
másfalai kiküldött felszólalása, aki reá
mutatott a kisegyesületeknek a szövet
ség, a kerület, de a kerületi nagyegye
sületek részéről való megsegítésének 
fontosságára. A nagyegyesületek jelen
levő képviselői megígérték, hogy a kis- 
egyesületeket otthonukban való mérkő
zések lejátszásával fogják megsegíteni.

Az ankét végeztével a megjelent MTSz, 
illetve MLSz képviselők utiprogramot 
dolgoztak ki, melynek alapján minden 
egyesületet saját otthonában is felkere
sik, hogy közvetlen benyomásokat sze
rezzenek az orvoslandó bajok és nehéz
ségek tekintetében.

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

A CsAF által törölt játékosok igazol
ványait 1938. március hó 15-ig bezáró
lag kötelesek az egyesületek, rendbírság 
terhe mellett, beküldeni!! Nagyon fontos! 
(Lásd a GÖMÖR 1937. évi december 
hó 26. számában megjelent XXX. hiv. 
közleményt!)

Figyelmeztetjük tag-egyesületeinket, 
hogy a pályáikon az előirt figyelmeztető 
táblákat feltétlenül szerezzék be és füg
gesszék ki, mert ellenkező esetben a 
játékvezető a mérkőzést nem fogja le
vezetni !!

1938. március hó 1-én Bednarik János: 
Baraki SC, Kassa—Rim. Törekvés SE 
átlépése jár le.

Figyelmeztetjük egyesületeinket, hogy 
az igazolásokhoz fontos az igazolási il
leték melléklete ! Enélkül azokat vissza
küldjük az egyesületnek.

Rimaszombat, 1938. március 2.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

A szerkesztő üzenetei.
1000 női kabát. Üzletrontás bünte

tendő cselekmény. Tessék az ipartársu
lat, iparkamara vagy más hatóság utján 
intézkedni az érdekelteknek, hogy ilyen 
célból engedély ne adassék ki és sem a 
tisztes ipar, sem pedig a közönség ne 
tétessék ki esetleges károsodásnak.

Felelős sze rk esz tő : Rábely Károly.

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

nan épült 3 szobás teljes komfortos

ház eladó.
Bővebbet Majoros építőmesternél (Men- 

hely-u.) lehet tudni.

Kettő egymásbanyiló utcai szoba 
hálófülkével, bútorozva vagy buto- 
rozatlanul, konyhával vagy konyha 
nélkül Masaryk-tér 13. szám alatt

^ eroelelen bérbeadó!
Nagy választék világmárkás rádiókban 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. -  A JSNA-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.

Tátra-au tó
4 hengeres, 6 üléses, jó karban, 
olcsón eladó. — Cím: akiadóban. 
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Rimaszombat, 1938 Nyomatott R áb ely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


