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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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A hirlapbélyeg használatát a kassal postaigazgatóság Rimaszombat feladé 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

Az egyesült magyar párt gömöri gyűlései.
Az egyesült párt országos vég

rehajtó bizottsága szombaton dél
után a Tátra szálló emeleti kister
mében tartotta meg gyűlését, Jaross 
Andor országos elnök vezetése 
mellett, amelyen a párt törvény
hozói, Sziillő Géza klubelnök ve
zetésével úgyszólván teljes szám
ban megjelentek és részt vett azon 
Nitsch Andor, a szepességi német 
párt elnöke is. Jaross Andor az 
ülés elején meleg szavakkal üdvö
zölte Dr. Törköly József volt sze
nátort, 60 éves születésnapja alkal
mából.

A párt országos elnökeinek be
számolói után részletes és beható 
vita indu’t meg, amelynek kapcsán 
felszólaltak dr. Korláth Endre, dr. 
Salkovszky Jenő, R. Vozáry Aladár, i 
Nitsch Andor, dr. Holota János, 
dr. Porubszky Géza, Pápezsik An
drás, Majthényi László, Antal Gyu
la és mások. Azután a végrehajtó 
bizottság a pártelnökök beszámo- i 
lóit egyhangúlag tudomásul vette j 
és velük szemben teljes bizalmát 
fejezte ki. Dr. Aixinger László or
szágos pártigazgató beszámolt a ! 
párt 1937. évi tevékenységéről. Kü
lönösen kiemelte a munkásszerve
zés örvendetes fejlődését és a ma
gyar munkásságnak a pártmun
kába való tömeges bekapcsolódá
sát. A párt országos végrehajtó; 
bizottsága elhatározta, hogy köve
teli a községi választások azonnali 
kiírását, mivel a községek ezreiben 
a képviselőtestületek mandátumá
nak megszűnése folytán előállott 
ex-lex állapot fenntartása nemcsak 
a demokrácia és az alkotmányos
ság elveivel ellenkezik, hanem a 
községekre is káros és a fennálló 
örvényeket is sérti. Foglalkozott 
továbbá a kormánynak a vasúti és 
postaigazgatás terén a magyar 
nyelv használatára vonatkozólag 
kiadott legújabb rendeletével és 
megállapítja, hogy az egyrészről 
nyilt beismerése annak, hogy a 
magyar kisebbség e téren eddig a 
nyelvtörvény biztosította jogaitól 
teljesen meg volt fosztva, másrészt 
jogos igényeit nem elégiti ki, mi
vel a nyelvtörvényben biztosított 
20%-os számarányt fölemeli 50% ra, 
miáltal a magyar kisebbség nyelv- 
használati jogát jelentősen megszű- 
kiti. A párt nem elégedhetik meg 
ezen elintézéssel és továbbra is 
tántorithatatlanul követeli a nyelv
törvénynek a vasút és postai igaz
gatásban való teljes, maradéktalan 
alkalmazását. Végül a beérkezett 
indítványokat tárgyalta le és dön

tött a párt aktuális adminisztratív 
ügyeiben.

Az egyesült magyar párt rima- 
szombati járási taggyűlése vasár
nap délelőtt a Tátra szálló zsúfolá
sig megtelt nagytermében ment 
végbe, dr. Löcherer Géza járási 
pártelnök vezetése mellett s azon 
Jaross Andor országos pártelnök 
és törvényhozó társai közül dr 
Porubszky Géza nemzetgyűlési 
képviselő és dr. Pajor Miklós sze
nátor is megjelentek és felszólaltak.

Dr. Löcherer Géza elnöki meg
nyitójában a szlovenszkói magyar 
nemzethez tartozás három ténye
zőjének, a magyar anyanyelvnek, 
a magyar nemzetiség nyilt megval- 
lásának és az egységes magyar 
párthoz való csatlakozásnak jelen
tőségét és fontosságát fejtegette, me
leg szavakkal üdvözölte a párt or
szágos elnökét és törvényhozó tár
sait.

Jaross Andor rendkívüli figye
lemmel hallgatott felszólalásában az 
általános politikai helyzetről tájé
koztatta a taggyűlés közönségét, 
mindenekelőtt azonban Rimaszom
bat magyar társadalmának a ki
sebbségi magyar politikai élet meg
szervezésében végzett felbecsülhe
tetlen jelentőségű munkájáról emlé
kezett meg, a szlovenszkói magyar
ság inditó motorjaként aposztrofál
va Rimaszombatot, amely a nem
zetmentő munkához oly férfiakat 
adott, mint Szent-Ivány József és 
és dr. Törköly József, akik egész
ségük rovására is szilárd kitartás
sal vezették a nemzeti küzdelmet, 
mindenkor az első vonalban állva.

Dr. Porubszky Géza a magyar
ságot ért sérelmeket az állami sta
tisztikai hivatal adatainak tükrébe 
állítva sorakoztatta föl és metsző 
logikával igazolta, hogy az egysé
ges magyar párt ezen sérelmek 
következtében kényszerül ellenzéki 
politikájának következetes folyta
tására.

Dr. Pajor Miklós a csehszlovák 
gazdasági és pénzügyi helyzetről 
rajzolt képet a hallgatóság elé.

A törvényhozók felszólalásait dr. 
Eszenyi Gyula városbiró és Mács 
József jánosii kisgazda köszönték 
meg, az utóbbi a magyar földmives 
társadalom kívánságait tolmácsolva. 
A két felszólalásra Jaross Andor 
azonnal válaszolt, hangsúlyozva, 
hogy az egyesült párt maradékta
lanul átvette a volt kisgazdapárt, 
illetve nemzeti párt gazdaprogram
ját és annak megvalósításáért vál
tozatlanul harcol tovább. Sichert

Károly nyug. konzervgyári igazga
tó a kereskedők és iparosok nyug
díjbiztosítási törvényének végrehaj
tása érdekében kérte a törvényho
zók támogatását, felszólalására dr. 
Pajor Miklós adott felvilágosítást.

Az egyesült magyar párt tábo
rának hatalmas méretű fejlődéséről 
tanúskodó és mindvégig lelkes han
gulatban lefolyó taggyűlés dr. Lö
cherer Géza járási elnök zárósza
vaival délután 2 órakor ért véget.

Az ugyanaznap Feleden, Ajnács- 
kőn, Tornaiján, Felsővályban és 
Jolsván tartott gyűlések óriási ér
deklődés mellett folytak le. Ezen 
gyűlések szónokai Eszterházy Já
nos, dr. Holota János, Hokky Ká
roly, Fíissy Kálmán, dr. Korláth 
Endre, Petrásek Ágoston, dr. Sal
kovszky Jenő, dr. Turchányi Imre 
és R. Vozáry Aladár voltak.

Református presbiteri 
konferencia Feleden.

Amint legutóbbi számunkban is már 
jeleztük, a rimavölgyi református gyüle
kezetek presbiterei e hó 3-án kiválóan 
sikerült, egész-napos presbiteri konfe
renciát tartottak Feleden. A konferencián 
mintegy 15 egyházközség lelkészei, taní
tói, presbiterei vettek részt, akiknek a 
számát a mindenfelől érkező érdeklődők 
is gyarapították.

A konferencia reggel 9 órakor vette 
kezdetét, mikor is az egybegyüitek ré
szére Bodon Aladár rimaszombati se
gédlelkész a templomban istentiszteletet 
tartott. Alkalmi bibliamagyarázatában az 
elhivottak, a kiválasztottak, a presbite
rek hűségéről, kötelességteljesitéséről 
emlékezett meg, mint olyan dolgokról, 
melyek elmaradhatatlan jellemvonások 
kell hogy legyenek a mai presbiter éle
tében, amikor az aratnivaló olyan sok 
és kevés az igazi hűséges munkás.

Istentisztelet után a templomot egé
szen betöltő híveknek a serege zárt 
négyessorokban vonult fel a konferen
cia színhelyére, ahol Zajdó László ser
kei lelkész alkalmi imádsága után meleg 
szavakkal üdvözölte a megjelenteket és 
a konferenciát megnyitotta.

Bellágh Barna, helyéről nemsokára 
távozó feledi lelkész, gyülekezete nevé
ben üdvözölte a konferenciát és köszön
te meg a bizalmat azért, hogy ebben az 
évben Feledet választották a konferencia 
színhelyéül. Ugyancsak az ő javaslatára 
jelen konferencia diszelnökévé nagy lel
kesedéssel választották meg a minden 
egyházi megmozdulás iránt olyan lelke
sen érdeklődő, Dr. Zehery István egy
házmegyei gondnokot és Zajdó László 
rimavölgyi szakasz-értekezleti elnököt.

Ezen megalakulás, üdvözlések után 
került sor az első előadásra, melyet 
Varga Imre rimaszombati lelkész, theoló- 
giai előadó tartott: „A presbiter mint 
őrálló" cimen. Nagy figyelemmel hallga
tott előadásában megemlékezett a pres
biteri tiszt kialakulásáról, a hibákról és 
mulasztásokról, amelyek veszélybe so
dorják az egyháznak az életét, továbbá 
ismertette az itteni református egyházak

presbitereinek különleges helyzetét, hi
vatását és kötelességét. Ha élni akar, 
alkalmazkodni kell az adott helyzethez 
és nem szabad lebecsülni az ellenfélnek 
az erejét, hanem annál erősebben felké
szülni minden harca, mellyel az egy
házat megtámadják.

A második előadó Boross Zoltán egy
házmegyei tanácsbiró volt, aki arról tar
tott kitűnő előadást, hogy a „presbité
rium hogyan gazdálkodjék anyagi javai
val". Értékes előadásában sorravette az 
egyház kebelében történő építkezések, 
javítások, továbbá egyháziadó, egyház
gondnok pénzkezelése stb. kérdését és 
mindegyik kérdésre gyakorlati útmuta
tást adott.

A harmadik, nagyon szép és élvezetes 
előadást pedig Kovács Gyula nyug. ig. 
tanitó tartotta : „Iskolánk és jövő" cimen. 
A jövendőnk az ifjúságon áll, vagy esik. 
Akié az ifjúság, azé a jövő. Egyháza 
iránt való féltő szeretet mutatkozott meg 
előadásában, mikor vázolta a hanyatlás
nak jeleit, de rámutatott azokra a biz
tató jelekre is, amelyek viszont az újjá
éledést jelentik. Minden téren össze kell 
fognunk, hogy a református iskolánkat 
megtarthassuk. Különösen a gazdaifju- 
ságra vár jövendőnk biztosítása szem
pontjából a legnagyobb feladat.

Úgy ezen lelkes és igen szépen ki
dolgozott előadást, valamint az első 
kettőt is hozzászólások követték, me
lyekből különösen a falusi prescbiterek 
vették ki részüket, közöttük Simon Pál, 
Samu András (Jánosi), N. Farkas István 
(Darnya), Kovács György (Feled), Vince 
Zoltán (Gortva), Szerző András (Mező
telkes) és mások. Minden felszólaló 
presbiter szavából az egyház iránt való 
hűség, szeretet és ragaszkodás tűnt ki.

Negyedik előadó V. Oros János ser
kei tb. gondnok lett volna, azonban a 
80 éves öreg gondnok testi gyengesége 
miatt személyesen megjelenni nem tud
ván, egyháza iránti hűségéről, szerete- 
téről tanúskodó meleghangú levélben 
üdvözölte a konferenciát, melyet a je
lenlegi serkei gondnok olvasott fel nagy 
átérzéssel.

Úgy a templomi istentiszteleten, vala
mint az egyes előadások után a pálfa- 
lai, jánosi és gortvakisfaludi énekkarok 
szerepeltek, nagy sikert elérve. Kedves 
meglepetése volt még a konferenciának 
Kovács György feledi presbiter ez alka
lomra Írott verse, melyet Kovács Juliska 
szavalt el hatásosan.

Mindezek lepergése után Konkoly Th. 
István jánosii lelkész, tanácsbiró rövid 
szavakkal összefoglalta a konferencia 
anyagát és imájával bezárta azt.

A konferenciát mintegy százteritékes 
közebéd követte, melyen számos lelkes- 
hangú pohárköszöntő hangzott el. A 
konferencián résztvevők délután 5 óra
kor oszlottak széjjel falvaikba, maguk
kal vivén a szebb és jobb jövő építé
sére, a közös találkozón nyert lelkese
dést és áldást.

A Csszl. Vörös Kereszt helyi egye
sülete folyó hó 24-én, csütörtökön d. u. 
fél 6 órakor tartja évi rendes közgyűlé
sét a Városháza tanácstermében, melyre 
a t. tagok ezennel meghivatnak.

A Prágai Mintavásárra szóló és 
33 %-os vasúti és egyéb kedvezmények
re jogosító igazolványok kaphatók a Vá
rosháza 8 számú szobájában.
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Kis irka-firka.
Az első fecske.

De ez a fecske még nem röpül, ha
nem gyalogol. Hol van még az igazi, 
röpködő, csivicselö kedves fecske, há
zunk s világtájunk frakkos kis barátja! 
Helyette megérkeznek a világvándorok, 
s kerékpáron, vagy főképpen gyalog fic- 
kándoznak a világban. Megszoktuk, hogy 
ezek a világvándorok általában nyár
időben járnak erre, — télen nincsen 
világvándorlás, mert télen a nyári ke
resetből élnek, — most azonban télidő
ben kopogtatott be egy ifjú világván
dor, aki változatosság okából se nem 
svéd kapitány, se nem búr harcos, ha
nem szatmári diák, aki Szatmárról, Ko
máromot s Pozsonyt érintve egyenesen 
a sötét Ázsiába megy. Mint a röplapon 
Írja:
Körülutazom az egész földkerekséget.

800.000 kilométer vizen s szá
razon. Ebben az évben, 1938-ban 
elhatároztam, hogy körül fogom 
járni az egész világot. De nem 
szórakozásból fogom megtenni, 
hanem komoly céllal ináultam el. 
Afrikának, Ázsiának s Ameriká
nak olyan részeibe akarok eljut
ni, ahol még fehér ember nem 
járt. Az ottani vaáemberekröl, ál
latokról s trópusi növényekről fo 
gok fényképfelvételt készíteni.

Természetesen könyvet is ad ki s a 
pápuák országából egyenes utón Ame
rikába megy.

Tiszteletreméltó naivitás, az ember 
mindig elbámul a fiatal világvándoro- 
rokon, akik egyszer csak úgy, hirtelen 
elhatározzák, hogy kerékpárra kapnak 
s Kongóig meg sem állnak. Nyolcszáz
ezer kilométert röptiben tesznek meg s 
közben lefényképezik a vadakat.

Hogy mit fényképezett le nálunk, 
az titok maradt. Talán a hiszékeny 
embereket, akik útja folytatásához, — 
mint jómagunk is, — odaadták azt a 
koronácskát. De milyen pénzzel fizetnek 
a pápuák ?

Végre egy nő!
Az amerikai filmvállalatoknak külön 

repülőintézményeik vannak, amelyek cél
ja a sztárkutatás. Mindenütt uj szerep 
löket keresnek a hatalmas hollywoodi 
gyárak számára s igy jutottak el egy 
newyorki moziba, ahol egy jegyszedőnőt 
fedeztek fel. Csuda csinos jegyszedőnő 
volt, rögtön meg is kérdezték, akarsz-e 
filmszinésznő lenni. A lány visszautasí
totta az ajánlatot. Erre a mozi igazgató
sága utján hivatalból rendelték ki sta
tisztálni s próbafelvételt készítettek róla. 
A próba nagyszerűen sikerült, mire ha
talmas gázsit biztositó szerződést tettek 
eléje, előleggel együtt. Mildred Brown 
azonban megmaradt elhatározása mel
lett: visszautasította a sokezer dolláros 
szerződést:

— Többre becsülöm a heti biztos 18 
dolláromat, mint az ilyen bizonytalan 
alkalmi munkát.

Szólt s visszament a jegyekhez, lelki- 
ismeretesen tépve a szelvényeket. Az 
újságírók persze megrohanták s nyilat
kozatokat kértek tőle.

Ügyes nő. Ennél jobb reklámot nem 
szerezhetett magának egy későbbi fel
lépésre Hollywoodban...

Huszonegy!
A világ kerekei megint zörögnek, 

nyikorognak s valaki nagyon aggódott 
múlt héten is Európa, a vén öreg, zö- 
työgős Európa sorsáért. Nem is csoda, 
mert a legnagyobb ágyuk vonultak föl: 
Hitler és Edén, Mussolini és Schusch- 
nigg, a román király s Delbos... Uram
isten, mi lesz még itt

Mindenki beszélt egy-két-három órát 
s szomorú, hogy már csak az ilyen táv
beszédektől várnak jobbulást.

a Valaki, aki a kávéházban igen sö
téteket jósolt, búsan kavargatta feketé
jét. Az Örök Optimista egyideig hallga
tott, majd hirtelen felderülve fordult 
szomszédaihoz :

— Nem kell félni semmit 1 Szerencsés 
év ez nagyon 1 Melyik évben is va
gyunk? Ugyebár 1938? Adjátok össze 
a számokat s kijön 21. Hát nem a leg
pompásabb hazárd-kabala ez a huszon
egy? S ti jajgattok még? Higgyetek 
abban, hogy ez az év hozza meg a 
jobbulást, a szerencsét, a derűt, az örök 
békét...

Lelkesen szónokolt optimista bará
tunk s szomorú feketekávéja helyett az 
optimista zöld likőrt hozatta meg.

Á kesergő pesszimista azonban meg
szólalt, tele gonddal a hangjában :

— S hogy érted ezt a huszonegyet? 
Ohne Ász?...

Az iparosok és kereskedők 
hitelintézete.

Körsétánk alkalmával szemünkbe öt
lött a Masaryk-tér 20. szám alatt egy uj 
cégtábla, melyen a Zivnostensk^ Uvern? 
Ústav, magyarul: Iparosok és Kereske
dők Hitelintézete felirat áll.

A riporter kíváncsiságával léptünk be 
a tágas üzlethelyiségbe, melynek elegáns 
berendezése már az első pillanatban 
igen kedvező benyomást tesz a szemlé
lőre és elárulja, hogy banküzletben já
runk.

Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy a 
pénzintézet, mely eddig szerényebb ke
retek között más helyiségben működött, 
a legutóbb megtartott közgyűlésén reor
ganizálta igazgatóságát és felügyelőbi
zottságát, beválasztván paritásos aiapon 
a helybeli iparos és kereskedő társada
lom tekintélyes tagjait, akiknek már a 
személye is a legmesszebbmenő garan
ciát nyújtja és elhatározták, hogy az 
egyre fokozódó érdeklődésre való tekin
tettel egy, a kor követelményeinek meg
felelőbb helyiségbe költöznek át.

Az intézet célja elsősorban az iparos 
és kereskedő társadalom segítségére 
lenni, de rendelkezésére áll másoknak 
is a banküzlet minden ágában. Elfogad 
betéteket előnyös kamatozás mellett, 
folyósít kölcsönöket, állami szállításokra 
előlegeket, kiad garancialeveleket, stb.

Megtudtuk, hogy Szlovákiában kb. 70 
ilyen fiók működik, a központja Po
zsonyban székel s onnét végzik időn- 
kint az intézetek revízióját és ügyelnek 
arra, hogy a fiókintézetek a banktörvé
nyek előírásainak pontosan megfelelje
nek. Ezen intézetek a kereskedelmi mi
nisztérium patronátusa alatt állanak s 
ennek folytán jelentékeny adókedvez
ményben, illeték és bélyegmentességben 
részesülnek, igy a jelzálogkölcsönök be- 
táblázásai és törlései teljesen bélyeg- 
és illetékmentesek.

Az intézet tagja lehet bárki, aki 
legalább egy darab 100 koronás rész
jeggyel belép és ekkor már igénybe 
veheti mindazon előnyöket, melyeket az 
intézet nyújthat.

A egyre szaporodó taglétszám és 
betétállomány alaposan alátámasztja azt 
a reményt, hogy az intézet városunkban 
is jelentékeny közgazdasági tevékenysé
get fog tudni kifejteni. Már eddig is 
igen népszerűekké váilak, különösen 
gyermekes családoknál, a heti betét
rendszerek, melyek szerény heti befize
tésekkel nemcsak a tőke gyűjtésére 
nyújtanak alkalmat, de ezenfelül a be
tétesek minden külön dij felszámítása 
nélkül, 25-ös csoportonként 80 darab 
államépitészeti sorsjeggyel is játszanak, 
tehát minden rizikó nélkül nyereményre 
is van kilátásuk. A

Budapesti nemzetközi vásár hirei,
A Budapesti Nemzetközi Vásár tömeg- 
nevelő kulturmunkát végez három kor
szakalkotó találmánynak: a rövidhul
lámú rádiónak, a televíziónak és a 

képtáviratozásnak bemutatásával. 
Rövidhullámú rádióüzenet közvetité 
sek Amerikába a Nemzetközi Vá

sárról 1
Nemrég kezdte meg működését Ma

gyarországon az uj rövidhullámú irányí
tott rádió-adóállomás Amerika számára. 
Ez adja meg a M. K. Posta és Rádió 
támogatásával a lehetőséget arra, hogy 
a Budapesti Nemzetközi Vásárnak az 
előző években közkedveltté vált európai 
rádióüzenet-közvetitései Amerikára is 
kiterjeszthetők legyenek. Az 1938. ápri
lis 29-től május 9 ig tartandó Budapesti 
Nemzetközi Vásárról tehát bárki sze
mélyesen üzenhet rádión nemcsak a 
kontinensre, hanem Amerikába is i A 
hazájuktól évek, sőt évtizedek óta el
szakított magyaroknak most először 
lesz alkalmuk itthonmaradt családtag

jaik vagy barátjaik hangját hallani. 
Azok, akik a rövid hullámú rádióüzenet 
közvetítést igénybe kívánják venni, az 
előreláthatólag rendkivül nagyszámú je
lentkezésre való tekintettel idejekorán 
jelentsék be ezirányu szándékukat a 
Magyar Rádió R. T. igazgatóságánál 
(Budapest Vili. Sándor-utca 7.) és érte
sítsék tengerentúli hozzátartozóikat, 
hogy a vásár tartama alatt állítsák be 
rádiókészülékeiket a budapesti rövid 
hullámra.

A Budapesti Nemzetközi vásár mu
tatja be Magyarországon először a kép 
táviratozást. Bárki feladhat a világ bár
mely részébe képtáviratot a Budapesti 
Nemzetközi vásárról !

Fényképeknek távirati utón (dróton) 
való továbbítása ma már a viiág szá
mos államában rendszeresen be van 
vezetve. Ez teszi lehetővé a világlapok
nak, hogy a legtávolibb országokban 
történt eseményekről készült fényképek 
percek alatt birtokukba jussanak és 
rövidesen megjelenhessenek lapjaikban. 
De jelentős szerepre hivatott a kép- 
táviratozás a hivatalos és gazdasági 
életben is. A Budapesti Nemzetközi Vá
sár lehetővé teszi látogatóinak, hogy a 
képtáviratozás feltalálójáról, Belin-ről 
„be!inográf“-nak nevezett készüléken 
képtáviratokat küldhessenek Budapest- 
vásárcsatnokból a világ minden pont
jaira, ahol linográf vevőkészülék már 
működésben van.

A televízió első bemutatása Délkelet- 
európában és Magyarországon a Buda
pesti Nemzetközi Vásáron lesz !

A televízió lényege köztudomásúlag 
az, hogy mig a rádió csak a hangot to
vábbítja, a televízió a fényenergiát is 
elektromos hullámokká alakítja át, úgy 
hogy drótnélküli közvetítés utján látjuk 
is azt, ami a mikrofon mellett működő 
fotoceliás készülék előtt történik. Az 
eddig elért legnagyobb távolság, ame
lyen belül televíziós adás lehetséges, 
40 km. és ezért ma még gyakorlatilag 
ez a találmány nem teljesen értékesít
hető, de joggal kelti fel már most is 
minden művelt ember érdeklődését. A 
Budapesti Nemzetközi Vásár bemutatja 
a televíziós adó- és vevőkészülékek 
egyik eddig legtökéletesebb megoldását, 
megelőzve ezzel Közép- és Délkelet- 
európa minden országát.

Indiai levelek.
Börma, Rangún.

Földrajzkönyvek Elő- és Hátsó-Indiát 
különböztetnek meg.„India“alatt azonban 
csak Előíndiát értik a gyakorlati életben, 
mert Hátsóindia több önálló ország
ból áll. Földrajzilag a két Indiát hatal
mas áthághatatlan hegylánc választja el 
egymástól, mely egyben népfajoknak, 
nyelvnek, vallásnak is választóvonala.

Börma (angolosan Írva : Burma) India 
szomszédja a hegylánc keleti oldalán, 
még nem is olyan régen Indiához tar
tozott (1937. április 1-én választották el 
teljesen s független angol kormányzót 
kapott). Népe jóval világosabb színű, 
széles poíacsontu, mongol tipusu faj, 
nyelve a kinai felé hajló sok egytagú 
szóval, vallása: budhizmus. Földje dú
san termő, hegyei telve a legváltozato
sabb ércekkel.

Gazdag ország, itt mindenki megta
lálja a napi „vajas“-kenyerét. Fővárosa 
Rangún, szépen rendezett széles aszfal
tos utcákkal. Kalkuttával összehasonlít
va méregdrága minden és ami nagyon 
szokatlan az Indiából jöttéknek, itt nem 
lehet alkudni. Mig egy kalkuttai keres
kedő a kért árnak sokszor a negye 
deért odaadja áruját, addig a rangúni 
szörnyen csodálkozik, ha az ár felét 
Ígérjük és ha 20—30 fillért enged is, 
de többet alig és nem szalad utánunk, 
ha kimegyünk az üzletből. Rangún ren
dezettségére vall, hogy az egyik egész 
ulcasorban csak ékszerészeket, a másik
ban csak vas és bádogáru kereskedő
ket, aztán gyümölcsösöket találunk, majd 
ékkő-árusok (gyöngy, csiszolt bornai ru
bin, zafir, achát stb.) tovább papucs és 
esernyő üzletek utcasora következik. 
Kalkutta után feltűnő, hogy az utcákon 
nincs szemét, de varjú és sas sincs, 
mert a kevés kidobott szemetet a köz- 
tisztasági alkalmazottak gondosan ösz- 
szegyüjtik, mielőtt a varjak megtalálnák.

Rangún közlekedését remek villamos 
autóbuszok, áramvonalas villamosok és 
riksák tömege bonyolítja le. A városban 
két régi múltú hegyes, aranyozott tor- 
nyu pagoda van, az egyikben Buddha 
haját őrzik. Ennek udvarán számtalan 
apró pagoda épült, mindegyik néhány 
Buddha-szoborral díszítve. Ezekben gaz
dag börmaiak hanvait őrzik. A város 
szélén egy dombtetőn Buddha óriási 
fekvő szobra látható (Vingaba). A szo
bor feje a háromemeletes kolostorházak 
fölé emelkedik és mérete egy újabb 
három emeletet jóval meghalad. A fekvő 
szobor téglából épült, gondosan vakolva 
és színesen festve.

Rangúnban kevés európait látni. Sok 
azonban a kinai. Helyesek a bubi-frizu- 
rás, bő seiyeinnadrágos és állig begom
bolt kabátos vékony kinai leányok. 
Börmai szép hölgyek, ha sétakocsizásra 
mennek, vizes púderral kenik be arcu
kat, hogy fehérek legyenek. Azonban a 
napfény és szellő hamar kiszárítja a 
festéket, mely pikkelyesen pereg le ar
cukról. Délelőtt bő, narancsszínű tógába 
burkolt sovány férfiak, öten-hatan liba
sorban járják be a várost, csilingelve 
rizst gyűjtenek. Buddhista papok ők és 
napi élelmüket gyűjtik igy össze.

Rangún Indiából csak hajóval közelít
hető meg. A hajó az Irravádi folyón 
megy föl Rangúnig. A folyón igen moz
galmas az élet, a sok vitorlás teher- 
bárka között gyors gőzösök, vontatók és 
motoros hajók szelik a vizet. A kikötő
ben magas hegyesorru és fecskefarku 
csolnakok — szampák — nyüzsögnek, 
evezősük az utas mögött állva evez a 
folyó közepén horgonyzó hajóhoz. Az 
Irravádi két oldalán hatalmas jutagyá
rak, rizshántolók, petroleumfinomitók és 
egyéb üzemek szép tágas kertes villák
kal váltakozva követik az utast majd
nem a tengerig.

Gedeon Tihamér.

A Rimaszombat-tamásfalvai Luther-kör 
a járási magyar közművelődési testület 
védnöksége alatt folyó hó 5-én, 6-án, 
7-én és 8 án telt házak előtt hozta 
színre a Polgárikor színpadán Gyulai Pál 
„Pókainé" cimű, ifj. Bálint Pál helybeli 
szerző által saját elképzelése szerint 
szépen megfestett drámai képekben 
megelevenített, az iskolai önképzőkörök 
diákjainak kedvenc szavalmányát képe
ző, közismert, hatásos balladáját, a szin- 
lap szerint a következő szereposztásban 
és képekben :
Özv. Pókainé. . . . Osko Józsefné
Péter 1 .................... Durda Dezső
János j tIal . . . .  Remenyik Kálmán 
Katalin, nevelt leánya Plavecz Rózsika 
Gergely, Péter barátja ifj. Durda János 
Báthory István, Erdély 

fejedelme . . . .  Gyulai István 
Ali, törők pasa . . . Králik Géza 
András, öreg hajdú . Füleki Sándor 
Miska, inas . . . .  Dropka Géza 
Borcsa, cseléd . . . Karhut Piroska
L e l k é s z ................... Durda Elemér
P o rk o láb ...................Mester Mihály
H ó h é r ........................ifj. Lendvai Pál
A p r ó d ........................Vozáry Tibor
Udvari bolond . . . Vladár Gyula 
Táncosnők : Andrik Bözsike, Misove 
Manci, Andrik Iduka, Kamarás Rózsi.

Súgó: Topercer Ernő. 
Nemesek, főurak, tudósok, hajdúk.

Történik az I. felvonás Pókainé udva
rán, a II. felvonás Pókainé házában, a 
III felvonás Báthory István tróntermében, 

a IV. felvonás a siralomházban.
Az előadásokat Gyulai Istvánné Já- 

vorszky Lenke szavalata vezette be, a 
tőle megszokott kitűnő szavalói kész
séggel és tudással előadván Gyulainak 
eredeti „Pókainé" cimü balladáját. Pom
pás teljesítménye nagy tapsot aratott 
minden egyes alkalommal.

A négy részre tagolt drámai képcso
port alakjainak megszemélyesítői tudá
suk legjavát adták és teljes igyekezet
tel törekedtek szerepbeli alakjaik minél 
sikerültebb megrajzolására és azt ma
radéktalanul el is érték úgy, hogy ezért 
valamennyien a legnagyobb elismerést 
és dicséretet érdemlik meg. Ennek a 
sikernek a kifejezője volt az a gyakori,
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nyütszin előtt is felzúgó tapsözön, mellyel 
közönség a szereplők teljesítménye 

:ráoti elismerését nyilvánította, és az a 
ratlan érdeklődés, mely az előadások 

-•u megnyilvánult, zsúfolt házakat te
remtve mindannyiszor.

Műkedvelőkről lévén szó, részletes 
vkába nem kívánunk bocsájtkozni s 

■ -1 teljesen fölöslegesnek is tartván,
; indannyiuknak együttesen nyújtjuk át 
a babért.

Őszinte elismerést és a csodálkozás
sá határos elragadtatást keltettek a 

-hű és stilszerü jelmezek, melyeket 
üvészi Ízléssel s mindenben jól, szé

pen és ügyesen Holéczy Miklósné ter
vezett, míg az ugyancsak feltünéstkeltő,
. igvszerü díszletek tervezéséért Korányi 
Z : tánt, az egyébként is kiváló, a képek 
iökéletes, hogy ne mondjuk fotográfiái 
hűséggel való kihozásában fáradhatatlan 
tevékenységgel munkálkodó rendezőt, 
kivitelezésükért pedig ifj. Durda Jánost 
és Osko Józsefet illeti a legteljesebb 
elismerés. A bájos ajándék-odaliszkek 
tetszetős keleti táncának betanítása Dob- 
ránszky János tánctanitó derekas mun
kája.

De elismerést és dicséretet érdemel 
ifi Bálint Pál szerző is, aki mint keres
kedősegéd és teljesen kisebbségi sors
ban felnevelkedett 22 éves magyar ifjú 
a nehéz időkben is a maga érintetlen 
tisztaságában megőrizte nemzeti érzését 
s attól ösztökélve iparkodott a magyar 
múlt egyik drámai eseménye képeinek 
hűséges megfestésére s az abban való 
gyönyörködtetéssel a magyar lelkekben 
a nemzeti érzés istápolására. Ezért mél 
tán rászolgált a tapsos kihívásokban 
is kifejezésre juttatott elismerésre és 
üdvözletekre, amellyel elhalmozták jóra 
törekvő igyekezetéért, a más alkalomból 
itt tartózkodó nemzetgyűlési képviselők 
is dicséretben részesítvén őt.

Az előadások jövedelmének nagy ré
szét a jelmezek és díszletek előállításá
val járt kiadások felemésztették bár, 
még igy is szép összeg jutott a Luther- 
körnek s az ez által történt adományozás 
folytán a hősök itteni emlékműalapjára.

Kilencven esztendő
távlatából a msga fenséges cselekedet- és 
esemény-gyümölcseivel piroslóan jelenik meg 
az Idő házának szakadatlanul kitárt kapujá
ban Március Tizenötödike s az emlékezés 
szelíd paripája sóhajtva vágtat a márciusi 
gondolatmezők bársonyán.

Búba borult lelkünk dicsőségek örömös 
diadalára emlékezéssel melengeti hevülésre 
szivünket s a közöny szellőjének sivitásában 
keményre merevedett érzésünk fagyát szét
olvasztja a visszagondolás lángraéledt tüze.

Örök, szentséges, nagy megbecsüléssel 
űsszagondolunk egy lelkek lángját, szivek 
űzét szító, arcokat lelkesedés pírjával festő 
márciusi napra, melyen a zsarnokság ellen 
hvdalmasan vívta meg vértelen, döntő csa
p já t a márciusi ifjak kicsiny, de lelkes csa
pata.

Emlékezünk, visszagondolunk a bilincseket 
-”rő, újeszrr.ék zászlaját lobogtató szabadság 
. pjára, a magyar történelem lapján ékes 

'ükkel ragyogó nagy eseményekre, 
z utódok hűségével, megszomorodott, de 

' ó iélekkel, a nagyhitüek törhetetlen hité- 
a szabad ember szabad gondolatával 

emlékezünk.
v ^ T v g u s .

Március hetedikét, Masaryk G. Ta
más elhalt első köztársasági elnök szü

nnapját hivatalosan városunkban is 
iéknapként ünnepelték meg, mikor is 

; járási székház nagytermében emlék- 
nnepély rendeztetett, az iskolák ifjúsá

gának pedig a tanerők ismertették a 
2p jelentőségét.
Vallásos esték a rimaszombati kát.

Olvasóegyletben. A rimaszombati Kát. 
Olvasóegylet a nagyböjt minden csütör
tökjén este fél 8 órai kezdettel az egy 
et nagytermében vallásos estéket ren

dez. Az első két est előadója Raschka 
Lajos káplán volt, majd szavalatok és 
a Mária Kongregáció énekkarának ének
számai következtek.— A többi vallásos 
esték előadói : Dr. Löcherer Géza ügy
véd, majd Oláh L., Breznay L. és Pivka
J. tanárok lesznek. — Az eddigi es
téken mindig szép számú hallgatóság 
vett részt és igy biztosítva lesznek a 
következők is.

Társadalmi naptár.
Március 29. Római kvartett hangverse

nye a volt vármegyeháza nagyter
mében.

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

Egyházmegyei hirek. A rozsnyói 
róm. kát. egyházmegyében Koszteczky 
József gesztetei plébános füleksávolyi 
plébánossá neveztetett ki. Hlavács József 
losonci káplánt a gesztetei plébánia ad
minisztrálásával bizták meg s egyúttal 
kerületi ifjúsági moderátorrá nevezték 
ki. Szikorszky István füleksávolyi admi
nisztrátort losonci káplánná, Hrubos La
jos várgedei segédlelkészt Rappra, Ber- 
kessy Miklóst Fülekpüspökibe és Bus- 
tabierer Lászlót Várgedére káplánná ne
vezték ki.

Uj kereskedelmi tanácsos. Dutko 
Gábor likéri mérnököt, a dr. Blassberg 
és társa cég prokuristáját a beszterce
bányai kereskedelmi és iparkamara ta
nácsosává nevezték ki.

Halálozások. Takács Lászlómé szül. 
Kovács Zsuzsanna, városunk egyik köz- 
tiszteletben állott, régi polgárasszonya, 
munkás életének 80-ik évében folyó hó 
6 án meghalt. A szeretteiért élt és dol
gozott családanya holttestét impozáns 
részvétmegnyilvánulással f. hó 8-án he
lyezték öröknyugalomra. Halálát férjén 
kivül gyermekei, unokái és dédunokája, 
valamint kiterjedt rokonság gyászolja.

Ujj Lajos iparos polgártársunk, az 
egyesült magyar párt részéről városi 
képviselőtestületi tag, 65 éves korában 
folyó hó 7-én, hosszas szenvedés után 
jobblétre szenderült. Temetése őszinte 
részvét mellett f. hó 8-án ment végbe. 
Halála özvegyét, gyermekeit, unokáit s 
rokonságát döntötte gyászba.

Özv. Piovarcs Józsefné szül. Vaskó 
Erzsébet 82-ik életévében folyó hó 7-én 
Rimaszombatban örök pihenésre tért. 
Nagy részvéttel f. hó 9-én kisérték el 
utolsó utján. Elmúlásával leányát és ro
konait érte mélységes gyász.

Özv. Sarudy Gyuláné szül. Chriastély 
Matild, néhai sajógömöri ev. pap öz
vegye 77 éves korában Pozsonyban 
elhunyt, ahol március 1-én helyezték 
siri nyugvóhelyére az evangélikus te
metőben.

A Rimaszombati Magyar Dalegylet
április hó első felében mutatja be La
katos László „Láz“ cimü kitűnő 3 felv. 
színmüvét, a Blaha-Társaság tagjainak 
közreműködésével. A kitűnőnek Ígérkező 
előadás iránt már most nagy az érdek
lődés.

Értesítés. Folyó hó 13-án délelőtt 9 
órakor a volt vármegyeháza nagyter
mében Kukacka kassai brigádtábornok 
információs előadást fog tartani a Cseh
szlovák motorosok Véderő Bizottságának 
szervezetéről. Ugyanott tagokul is lehet 
jelentkezni. Jelenjetek meg mindnyájan.

Kerületi főnökség.
Megalakult a rimaszombati magyar 

körzeti polgári iskola iskolatanácsa.
A szervezés alatt álló rimaszombati ma
gyar körzeti polgári iskola iskolatanácsa 
múlt csütörtökön délután tartotta meg 
alakuló első ülését, Uram János tanfel
ügyelő elnöklésével a városháza tanács
termébe. A törvény által előirt négyéves 
ciklusra a következőképpen alakult meg 
a tanács: Sichert Károly elnök, Varga 
Imre alelnök, Morvay Gyula jegyző, ta
gok Rimaszombat részéről: Dr. Kosiner 
Dezső, Rimatamásfala részéről : Povinsz- 
ky Gyula, Zeherje részéről : Szabó Gyu
la, Jánosi részéről: Samu Gyula és a 
polgári iskola tantestülete részéről Wes- 
sely Lajos, Kontratovich Jolán és Mor
vay Gyula. A program ismertetése után 
a tagok nyomban letették az esküt és 
a gazdasági ügyek vezetésére Wessely 
Lajos igazgatót választották meg. Ör
vendetes tudomásul szolgált, hogy a 
magyar részről elhangzott felszólalások 
alapján az iskolaügyi minisztérium Bakti 
községet is a magyar körzethez csa
tolta át.

Az Uj Munka szlovák-magyar kul- 
túrestje. A rimaszombati „Uj Munka* 
ifjúsági egyesület folyó hó 5-én tartotta 
meg első bemutatkozását a Tátra szálló 
nagytermében kb. 250 érdeklődő jelen
létében. A kultúrestet a rendezőség a 
Népek Tavaszának tradíciójában és a 
magyar-szlovák kulturközeledés jegyé
ben szervezte meg. A műsort Morvay 
Gyula költő üdvözlő szavai nyitották 
meg. Majd Jilemnicky Péter beszédé

ben meghívása fölötti örömének adott 
kifejezést, aminek azért is tett készség
gel eleget, mert ezzel is bizonyítani kí
vánja, hogy a szlovákság jelentős része 
elfogadja a barát kezet. — Novomesky 
Laco költő tndományos színvonalú ta
nulmányban ismertette azt a gazdag 
szellemi erjedést, mely a magyar fiatal
ságban megindult, felhívja a szlovák 
ifjúság figyelmét a Márciusi Front-ra, 
melynek programja alapul szolgái a két 
nép közeledésére. — Morvay Gyula a 
szlovenszkói magyar fiatalság lépéseit 
ismerteti, melyekben a kapcsolatok ki
építését reméli. — A műsort Feldmann 
Éva, Vágó Vica és Berkó Sándor sza
valatai töltötték ki, amik közül Novo
mesky : A cseléd, Morvay : A gép cimü 
költeménye Vágó Vica drámai megjele
nítésű előadásában és Harmath Imre: 
Húszévesek, Virágh László: Kezek c. 
versek Feldmann Éva mély átérzésü tol
mácsolásában arattak megérdemelt si
kert. — A zárszóban Szántó Andor rö
vid beszédében mutatott rá arra, hogy 
a Dunavöigy összezsufoitságában élő 
népeknek kétszeres szükségük van egy
más megismerésére és megbecsülésére.

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

A balogpádári evang. ifjúsági szö
vetség február 27 én táncmulatsággal 
egybekötött műsoros estet rendezett, 
mely alkalommal előadták Dr. Borka 
Géza „Rozmaring* cimü három felvoná 
sós népszínművét. A szereplők közül, 
akik mindnyájan tudásuk legjavát ad 
ták, kitűntek : Simon Margit, Szekeres 
Vilma, Simon Irma, Hank István, Simon 
Gyula, Ibos István, Simon Béla, Ibos 
Gyula, Borsos Sándor. Az előadás nagy 
erkölcsi és anyagi sikerrel végződött. 
Utazási és vizumkedvezmény Magyar- 

országra. A Budapesti Országos 
Mezőgazdasági kiállítás és vásár 
alkalmából 1938. március 13—28 ig 
utazási és vizumkedvezmény vehető 
igénybe. — Vasúti igazolvány ára : 
Ke. 36.—, autós-igazolvány ára Ke. 
26.—. Igazolvány beszerezhető és 
mindenféle felvilágosítás nyerhető 
DI CKMANN DEZSŐ-nél Rima 
szombat, Gömöri-utca 2. sz.

A rimaszombati áil. magyar reál- 
gimnázium ifjúsági zeneköre Lakner 
László zenetanár betanításában és ren
dezésében április 10-én, virágvasárnsp 
délelőtt 11 órai kezdettel a volt megye
ház nagytermében tartja meg ezévi 
hangversenyét, amelyet Bartók, Kodály, 
Bárdos, Demény, Nádasdy, Mozart, Sme- 
tana, Foerster stb. énekkari és Jarnep 
felt, Mendelssohn, Sinding és Strauss 
zenekari számaiból állítottak össze. Az 
ifjúsági hangverseny iránt rendkívül 
nagy érdeklődés nyilvánul meg.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik a szeretett feleség, 

édesanya, nagymama, dédmama, anyós te
metésén a krisztusi léíektő! vezérelve meg
jelentek és az eltávozottat örök útjára el
kísérték, hálás köszönetünket fejezzük ki.

Rimaszombat, 1938. március hó.
Takács László 

és családja.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett jó férjem, 

illetve drága jó apánk, nagyapánk elha
lálozása alkalmából részvétüket akár szó
val, akár Írásban fejezték ki és a végtisz- 
tességtéteién megjelentek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1938. március hó.
özv. Ujj Lajosné 
és gyermekei.

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

A magyarországi evangélikus lelké
szek közös ruhája. A magyarországi 
evang. lelkészek elhatározták, hogy ezen
túl hivatalos képviseletek, ünnepélyek 
slb. alkalmával egyforma ruhát horda
nak. Az uj evangélikus lelkészi egyen
ruha fekete nadrághoz és magas mel
lényhez hosszú fekete kabát, mely fent 
egyenes gallérban végződik. Erre a lé
pésre azért határozták el magukat, hogy 
a jövőben a lelkészek a Luther-kabátot 
csak egyházi szolgálatra használják és 
hogy őket már ruhájukról is meg le
hessen ismerni.

Szlovák-magyar kulturest a Rima
szombati Társaskörben. Március 24-én 
csütörtökön este nyolc órai kezdettel 
szlovák-magyar müsoru kulturestet ren
dez a Rimaszombati Társaskör kultur- 
bizottsága, az egyesület helyiségében, 
tetszés szerinti belépődíjak mellett. Az 
estély műsorát legközelebb ismertetjük.

Erdélyi óriás kerti eper (solitair-tö- 
vek) mostani ültetésre 30 fillér
jével kaphatók FÉNYES SÁNDOR- 
nál Rimaszombat, Forgách-u. 23.

József Attila emlékestélyt rendezett 
csütörtök este a rimaszombati magyar 
közművelődési bizottság a rimaszombati 
Társaskör nagytermében, szépszámú kö
zönség részvételével. A műsort Havas 
Vilmos tanár rövid megnyitó beszéde 
vezette be, majd Szántó Andor tartott 
színvonalas előadást a tragikus sorsú 
fiatal magyar költőről, Szabó Sári és 
Feldmann Éva pedigjózsef Attila verse
ket szavaltak.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, március 12-13-án 
a világ legszebb filmje, amilyet csak Ame

rika tud alkotni. Hallatlan siker :
Orgonavirágzás

J. Macdonald, Nelson Eddy, J. Barrymore.

Kedden, március 15-én nagy szenzációs 
amerikai film :

Villám és menydörgés

Szerdán, március 16-án legtökéletesebb 
amerikai bűnügyi film:

Mary Burns szökése
Sylvia Sydney és több kiváló szinész.

Csütörtökön, március 17-én szenzációs 
drámai milliós film :
Az üveggolyó

A. Schoenhals, S. Petersen, Hilda Stolz, 
Theodor Loos.

Öngyilkosság. Czeman Erzsébet 33 
éves losonci leány afeletti elkeseredé
sében, mert állását vesztette és rokonai 
támogatására szorult, csütörtök délután 
bátyja rimatamásfalai lakásának padlá
sán felkötötte magát. Mire rátaláltak 
már halott volt.

Filmszínház. Folyó hó 12-13-án be
mutatásra kerül az „Orgonavirágzás*, c. 
pazar kiállítású amerikai film, melynek 
másik cime : „A szerelem idején*. Ami 
a filmben történik, az mind azt célozza, 
hogy Jeanette Mac-Dona!d káprázatos 
hangja mennél pompásabban érvénye
süljön. Partnere F.ddy Nelson jelenleg 
az Egyesült államok legünnepeltebb éne
kese. H. Stottbart finom zeneszámot 
szerzett Csajkovsky ötödik szinfoniájá- 
ból. Szerepel John Barrymore is.

Folyó hó 15-én a „Villám és menny
dörgés* cimü amerikai film kerül leper- 
gésre. John lóidomitó és Benton farmer 
Glorie nevű lánya között szerelmi re
gény fonódik, mit Benton nem szívesen 
lát. „Villám* nevű lova és „Mennydör
gés* nevű farkaskutyája révén a hely
zet jobbra fordul. Gyönyörű szabad fel
vételek és izgalmas versenyek illusztrál
ják e filmet.

Folyó hó 16-án a „Mary Burns szö
kése* cimü ugyancsak amerikai film ke-
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riil sorra. — Mary Burns kis kávéházá
ban megismerkedik Babé Wilsonnal, aki
nek múltját nem ismeri. Épp házasságuk 
és jövőjükről tárgyalnak, amikor a rend
őrség meglepi őket. Kiderül, hogy Babé 
veszélyes gangszter. Maryt is bűnrészes
ként lefogják s most kezdődik igazi 
kálváriája a szökésig. Főszereplőnő Syl 
via Sidney.

Folyó hó 17-én az „Az üveggolyó" c. 
németnyelvű filmdráma kerül előadásra. 
Sylten bankárnál betörtek és elraboltak 
egy nagy összeget. A gyanú Axelra há
rult, aki a bankár feleségének udvarolt 
s aki a bankárnál ugyanolyan összeget 
veszített, mint amennyit elraboltak. Si
került azonban egérutat vennie s későb
ben Párisban feltűnnie egy varietében, 
ahol üveggolyó produkciója vonzó pontja 
volt a műsornak s itt robbantak ki a 
drámai fordulatok.

A „Kadétszerelem" Jánosiban. A
jánosi ref. énekkar február 27-én a köz
ségi kulturházban színre hozta : Békeffy 
László „Kadétszerelem" cimti operettjét, 
amely úgy erkölcsileg, mint anyagilag a 
legjobban sikerült. A kulturház zsúfolá
sig megtelt. Vidékről is nagyon sokan 
sereglettek fel a darab megnézéséhez. 
A nézők a legnagyobb elragadtatással 
nyilatkoznak a darab egyes jeleneteiről. 
A katonás rend és fegyelemmel szemben 
a darabból ki-ki csillant a reaktivált 
főhadnagy természettudós - félszegsége, 
amely a közönséget sokszor kacajra fa
kasztotta. Az alakítások a legjobbak vol
tak. Minden szereplő a legjobb tudásá
val igyekezett beilleszkedni a darabba. 
A jánosi műkedvelő gárda a múltban is 
hires volt, de úgy látszik, hogyha igy 
halad, a múltat túl fogja szárnyalni. A 
darab betanítását Farkasné Bátky Iza
bella, a dalokat Farkas Márton ref. ig. 
tanító tanította, melyet cigányzenekarral 
együtt végig kisért. A táncokat Dob- 
ránszky János okleveles tánctanitó taní
totta nagy hozzáértéssel. — A darabban 
kiválók voltak : Molnár László, Bódi 
Béla, Ferenc Ernő, Czikora István, Ga- 
cso István, Pálkovács Barna, Záboiszky 
Juliska, Czikora Juliska, Molnár Béla, 
Pálkovács Károly, Pálkovács László, 
Éva István, Ólmán Barna, Molnár Aran
ka, Pálkovács Juliska, Pálkovács Rózsi- 
ka és Megyaszai József. — Ezen alka
lommal jegymegváltás címén beérkezett 
hozzánk : Becske Bálintné 20 Kő, Bódi 
József presb. 10 Ke, Molnár Dániel (R. 
Pálfala) 10 Ke, Pálkovács Pál presb. 8 
Ke, Bátky Béla presb. 8 Kő. Felülfizet
tek: Neumann Márton (R.-szombat) 4 Ke, 
Barát József 2 Kő, Samu János gondnok 
2 Ke. Kiknek ezúton mond köszönetét 
a rendezőség.

Az uj vasúti nyelvrendelet szigorí
tott intézkedése folytán megyénk terüle
tén csak a következő vasúti állomáso
kon és megállóhelyeken lehet magyar
nyelvű felírás : Feledi járás : Ajnácskő, 
Balogfalva, C síz, Doböca, Feled, Gortva, 
Guszona Jánosi, Lénárfalva, Rimaszécs, 
Várgede. — Tornaijai járás: Abafalva, 
Gömör, Gömörpanyit, Kövecses, Leke- 
nye, Ozörény, Tornaija. — A kormány 
részéről engedményként feltüntetett szi
gorú nyelvrendelet országszerte nagy 
csalódást keltett s azt még az úgyneve
zett aktivista magyarok sem könyvelhe
tik el vívmányként.

Szabadlábra helyezték az önbetö- 
réssel gyanúsított korcsmárost. A 
Meleghegy községben Fischer Jenő 
korcsmáros üzletében történt betörés 
ügyében megindult nyomozás során, 
mint jelentettük, a csendőrök súlyos 
gyanuokok alapján őrizetbe vették a 
károsult korcsmárost és beszállították 
a rimaszombati ügyészség fogházába. 
Az önbetöréssel gyanúsított Fischer ki
hallgatása a napokban fejeződött be és 
annak alapján nyomban szabadlábra 
helyezték, az eljárás azonban tovább 
folyik ellene.

Bezuhant a forróvizes fazékba.
Sztrigács Alajosné kecegei munkásasz- 
szony a múlt napokban többizben na
gyobb gyermekeinek felügyeletére bizva 
hagyta odahaza 2 éves leánygyermekét, 
amig kenyérkereset céljából távol volt 
a háztól. — A múlt hét egyik este egy 
őrizetlen pillanatban a kis gyermek fel
mászott a tűzhely padkájára, ott elszun- 
ditott és bezuhant a tűzhelyen levő 
forróvizes fazékba. Harmadfokú égési 
sérüléseket szenvedett és másnapra be
lehalt sérüléseibe. — A gondatlan anya 
ellen megindult az eljárás.

Revolveres farsangzáró Balogfalán.
Várgede szomszédságában fekvő Balog
fala községben véres esemény zavarta 
meg a fiatalság farsangzáró táncmulat
ságát. A Gallo-féle vendéglőben megtar
tott farsangbucsuztató összejövetelen 
résztvett Dósa Jánosné balogfalai asz- 
szony is két leányával, valamint Szegfű 
Pál 25 éves ajnácskői (bangonypusztai) 
juhászlegény, aki Dósáné Erzsébet nevű 
leányának udvarol már két hónap óta 
s a mulatságon is egész éjjel szerelme 
se körül forgolódott. Dósáné éjféltájban 
egyik rokonának, Szabó Mátyásnak há
zához kisérte leányát, amit igen zokon 
vett a szerelmes juhász legény és min
den ékesszólását igénybe vette, hogy a 
leányt maradásra bírja. Szabóék udva
rán formális összetűzésre került emiatt 
a sor a legény, anya és a leány között 
s a beborozott legény haragjában brow
ningot rántott, hogy igy szerezzen ér
vényt álláspontjának. Dósáné leányát 
féltve eléjeugrott a legénynek, megra
gadta a revolvert és igyekezett ártal
matlanná tenni a felbőszült fiatalembert, 
a dulakodás hevében a fegyver elsült 
és a golyó keresztüifurta Dósáné jobb- 
vállát. A megsebesült asszonynak még 
volt annyi ereje, hogy nagyobbik leá
nyáért visszament a mulatságba és 
hazakisérte, a nagy vérveszteség követ
keztében azonban később eszméletét 
vesztette. A sérültet dr. Singer feledi 
orvos részesítette első segélyben, majd 
utasítására beszállították a rimaszombati 
országos kórházba. — A revolveres far
sangzáró főhőse ellen Dósáné férjének 
feljelentésére megindult az eljárás.

Negyven kilo dinamitot loptak. Pi
láf Ferenc ajnácskői ácsmester lakásán 
a nyomozó csendőrosztag pár nappal 
ezelőtt házkutatást tartott, amely alka
lommal az egyik helyiségben két és fél 
kiiogram dinamitot találtak, a hozzávaló 
gyujtózsinórral együtt. Az ácsmestert, 
aki semmi felvilágositást nem tudott 
adni a lakásán talált dinamitról, őrizet
be vették és átadták a feledi járásbíró
ságnak. A csendőrségi megállapítás sze
rint a dinamit a határon fekvő macska
luki bazaltbányából származik, ahol két 
évvel ezelőtt ismeretlen tettesek 40 ki
iogram dinamitot loptak el a gondosan 
őrzött dinamitraktárból. Az eljárás folyik.

Letartóztatás a tiz év előtt történt 
pelsőci ékszerlopás ügyében. Lunács 
ka Pál pelsőci mészáros lakásán tiz év
vel ezelőtt betörők jártak és mintegy 
hatezer korona értékű arany és ezüst- 
nemüt emeltek el. Annak idején a nyo
mozás teljesen eredménytelen maradt 
és csak későbben merültek fel olyan 
bizonyítékok, amelyek igen terhelőek 
voltak Szepessi Andrásné pelsőci la
kosra, nevezett azonban 1929 ben át
költözött Miskolcra és azóta a nyomo
zás teljesen holtpontra jutott. Szepessi- 
né most a napokban hazatért Pelsőcre 
s a csendőrség nyomban letartóztatta 
s átadta a rozsnyói járásbíróságnak, 
ahol a tiz év előtti betörés elkövetésé
vel gyanúsított asszony ellen az eljárást 
megindították.

Megbicskázta barátját a rendre 
utasítás miatt. Schwarc Lajos és Ku 
baszki János rédovai lakosok e héten 
néhány falubeli gyermekkel szórakoztak 
együtt s beszélgetés közben Schwarc 
rendreutasitotta társát, azzal, hogy hagy
jon békét a gyermekeknek. Ez annyira 
feldühösítette Kubaszkit, hogy bicskát 
rántott és mellbeszurta barátját, aki sú
lyos sérülési sebeket szenvedett. A se
besültet azonnal beszállították Dobsi- 
nára, ahol dr. Pálka részesítette első 
segélyben, majd beszállittatta a rozsnyói 
kórházba. A bicskázó legényt a csendő
rök letartóztatták és átadták a rozsnyói 
járásbíróságnak.

S P O R T .
A CsAF-MLSz középkerületének 1938. 
évi VII. számú hivatalos közleményei.

Hivatkozással a Gömör 1938. február 
hó 20 iki számában megjelent IV. sz. 
hivatalos közleményeinkre, közöljük tag
egyesületeinkkel, hogy az őszről elma
radt I. és II. oszt. bajnoki mérkőzések 
terminusait — mivel az egyesületek nem 
jelentettek be megegyezést — a Direk
tórium a következőképpen állapította 
meg:

I. oszt. mérkőzések:
ASC -  TMSC március 20.
FTC XI.—LAFC XI. március 27.

II. oszt. mérkőzések:
LAFC Ib—Törekvés XI. március 27.
LAFC Ib—P.-daróci ITE április 3.

Előlállók a rendező egyesületek !
Figyelmeztetjük fenti egyesületeket, 

hogy ezen elmaradt mérkőzéseket a 
megállapított terminus napján felfüg
gesztés terhe alatt (diviziós egyesületek 
is !) feltétlenül le kell játszani !! A ta
vaszi bajnoki mérkőzéseket addig nem 
kezdhetik el az egyesületek, amig az 
őszről elmaradt mérkőzéseiket le nem 
játszották.

Figyelmeztetjük az egyesületeket, hogy 
az 1938. évi tagbélyegek egész évre 
szólnak! Tehát nincs két fél évre föl
osztva. Ellenben az egyesületek kötele
sek a kivetett tagdíj (1938. II. 27-iki szá
munkban közöltük) felét lefizetni, mig a 
fönmaradó felét az év második felében, 
azaz 1938. julius hó 1-én tartoznak ren
dezni ! Fontos!!

Átigazolási rész:
Bednarik János: Baraki SC Kassa— 

Rim. Törekvés SE átlépési bejelentését 
visszavonta. Tudomásuivéve, miután a 
visszavonási illeték rendben befolyt!

1938. március havában a következő 
átlépési bejelentések érkeztek :

Barta László és Hegedűs Pál mind
kettő : Losonczi AFC—Ungvári AC.

Luplák Béla: L. Vasas SC—Losonci 
AFC

Zadrobilek Ferenc: Kassai SC—Loson
ci AFC.

Lukáts Gedeon: Ragyolci TC—Füleki 
TC.

Megjegyzéseket a következő számunk
ban közlünk.

Rimaszombat, 1938. március 10.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k.

társelnök. előadó.

P I N G P O N G .
Fuchs (Törekvés) lett Rimaszombat 

bajnoka.
Folyó év március hó 6 án rendezte 

meg a Törekvés a „Tátra" szálló kis
termében Rimaszombat egyéni és páros 
bajnokságát, melyre 20 játékos (köztük 
6 losonci és 2 feledi) nevezett. A 20 
játékos hármas csoportokban küzdött a 
továbbjutásért. Hat csoportból 1—1, a
7-ikből 2 játékos jutott, tehát összesen 
8 az elődöntőbe.

Gerő—Lusztig 2:0, Schmiedl—Lőwy I. 
2:0, Gaál—Erdős 2:0, Fuchs—Neumann 
2:1. — Középdöntőben : Gerő—Schmiedl 
2:0, Fuchs—Gaál 2:1. — Döntő: Fuchs 
(Törekvés)—Gerő fL. Makkabi) 11:21, 
24:22, 21:18, 21:17 3:1.

Amint kitűnik, az idei bajnoknak 
ugyancsak meg kellett küzdenie e büsz
ke címért, amelyet most már egy teljes 
évig viselhet.

Fél 6 órakor állott fel a két döntőbe 
jutott játékos, hogy megküzdjenek egy
mással. A mérkőzés egyáltalán nem in
dult megnyugtatóan a rimaszombatiakra 
nézve. Gerő támadásait a különben jól 
védekező Fuchs nem tudta kellőkép há
rítani és igy az első szett magasan a 
Gerőé lelt. A következő szettekben 
azonban Fuchs önmagát múlva felül s 
élete eddigi legjobb játékát nyújtva a 
közönség határtalan öröme közepette 
megszerezte Rimaszombat bajnokságát.

A párosban félsikerrel szerepeltek a 
helybeli párosak. A favorit pár Gaál, 
Fuchs már az első fordulóban vereséget 
szenvedett Gerő Lőwytől, ámbár a dön
tő szettben 17:11 - re vezetett.

Végeredmények:
Egyéni:

1. Fuchs (Törekvés).
2. Gerő (L. Makkabi).
3. Gaál (Törekvés) és Schmiedl (L.

Makkabi).
Páros:

1. Schmiedl, Lusztig (L. Makkabi).
2. Gerő, Lőwy I. (L. Makkabi).
3. Murányi, Fried (R. gimnázium).
Reméljük, hogy március 26-án Losonc 

város bajnokságán is ilyen szépen fog
nak szerepelni a rimaszombati ping- 
pongozók.

Felelős szerk esz tő : Rábely Károly.

NYÍLT TÉR.*)

Nyilatkozat.
A Prágai Magyar Hirlap f. évi 53. és 

a Magyar Újság 52. számában „A ma
gyar többségű Rimaszombatnak nincs 
magyar nemzetiségű katolikus papja" 
cimen közlemény jelent meg, melynek 
több állítása rosszakaraton alapszik. 
Mivel a cikk alkalmas arra, hogy a szio- 
venszkói magyar katolikus közvéle
ményben méltó felháborodást váltson ki, 
kénytelenek vagyunk a következőket kö
zölni :

Nem felel meg a valóságnak, hogy 
Rimaszombatnak nincs magyar nemzeti
ségű katolikus papja ; és nem igaz az, 
hogy „a rimaszombati JMTK elnöksége 
a megüresedett alelnöki tisztségre a 
rimaszombati r. kát. lelkészi kar egyik 
tagját igyekezett volna megnyerni, ez 
a kedvezményezés azonban hajótörést 
szenvedett." Ugyanis az itteni r. kát. 
plébánia jelenlegi papsága között h i v a 
t a l o s a n  magyar nemzetiségű ftdö 
Raschka Lajos káplán, aki 1937. novem
ber 15-től Rimaszombatban működik. 
Nevezettet a Járási Magyar Közművelő
dési Testület részéről senki sem kérte 
föl a vezetőségben való részvételre és 
a közgyűlésre sem hívták meg. Ftdő 
Raschka Lajos káplán a tisztséget a ma
gyar kultúra fejlesztése érdekében kész
séggel elvállalta volna és ezentúl is szí
vesen hajlandó az együttműködésre.

A rimaszombati r. kát. plébániai hivatal.
*)E rovat alatt közlöttekért nem váltat fele

lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

Csak rövid id e ig !
Megérkezett:

VII1IAM
a v ilá g h írű
in d ia i j ó s  és grafológus.

Megmondja mindenkinek a múltját, 
jövőjét és mindenkinek a leikébe 
lát! Megadja az információt szerel
mi, házassági ás üzleti ügyekben!

Fogad egész nap Gömöri-u. 2. sz.
Analizálás: 10 és 20 korona.

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

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

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

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Rimaszombat vá

ros és vidéke n. é. közönségét, hogy 
hosszú segédi gyakorlatom után önálló
sítottam magamat s Rimaszombatban

SZOBAFESTŐ és MÁZOLD
ipart folytatok. — Minden e szakmába 
vágó munkát a legjutányosabb áron vál
lalok. — A n. é. közönség szives párt
fogását kérve. tisztelettel:

ÖRS I  J ÓZ S E F
szobafestő és mázoló. 

Rimaszombat Pokorágyi-uica 28. sz.

1 esetleg 2 szoba,
konyha éléskamrával, lehetőleg 
külön udvarral, bérbe kerestetik. 

Cim : e lap kiadóhivatalában.

Rimaszombat, 1938 Nyomatott R áb ely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


