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Emberi devalváció.
Nemcsak a pénznek van deval

vációja, amikor értéke csökken, ha
nem a mai kor megmutatta, hogy 
nagyon csökkenhet az ember ér
téke is.

Ha a pénz vészit értékéből, a 
mint tényleg átéltünk már ilyen 
korszakokat: az még elviselhető és 
egyidő múlva könnyebben gyógyít
ható, amikor visszanyeri értékét. 
De ha az ember devalválódik, ha 
az embert értéktelenitik le, az már 
nagyobb baj, azt nem lehet olyan 
könnyen orvosolni.

Pedig már a háború előtt meg
indult az a folyamat, amely az em
ber értékének süllyedését célozta: 
a háború után egész katasztrófa- 
szerüleg süllyedt az ember értéke, 
megkezdődött és ma is folytatódik 
az emberi devalváció.

Ez az értéktelenedés, ez a de
valváció legszembetűnőbben és 
nagy tömegekben mutatkozik a 
munkanélkülieknél, akik akár szel
lemi, akár kézimunka terén hiába 
próbálnak érvényesülni. Nem lehet, 
mert számukra nincs munka a 
mai állami és társadalmi berendez
kedésben.

Hiába próbálják a lehető legjobb 
munkát adni, hiába kínálják föl 
erőiket: nincsen, aki ezért a mun
káért cserébe darab kenyeret, vagy 
ruhát, lakást adjon nekik.

Az ember mint egyén nem tud 
úgy érvényesülni, mint azelőtt a 
háborús idők előtt. Akkor munká
jával vezetni tudott, hóditani tudott, 
érvényesülni tudott. Most az egyé
ni munka erőteljét nem sokba ve
szik, esetleg semmire értékelik 
Most vagy a kollektív, összefogott 
tömegmunkát becsülik csak, vagy 
pedig a vezető diktátorok parancsa 
szerint lehet dolgozni. A demok
rácia és a velejáró humanizmus 
mindenfelé, mindinkább elhomályo
sul. Annak nevében az egyéni ér
ték nem tartható fenn, csak úgy, 
ha ide vagy oda csatlakozik: a 
kollektív összefogás, vagy parancs
uralom diktátori táborába.

A technikai haladásban hatalma
san megnövekedett a testi erő, de 
emellett nagyon kicsivé, törpévé 
zsugorodott a lelki erő. Hatalmas 
erejű testekben gyönge gyermeki 
lelkek lakoznak. Ez a testi és lel
ki erők aránytalan megoszlása okoz
ta Bergson szerint is az újabb tár
sadalmak emberi devalválását. A 
gyenge gyermeki lélek nem tud 
helyesen érvényesülni, sőt a tech
nika nagy fejlődésével a gyengé

nek maradt gyermekietek tömege 
szociális parazitává változott.

Innen születtek a nagy társadal
mi bajok és ez tette szükségessé 
a lehetetlen, leértéktelenedett lelkek 
kollektív összefogását, hogy mégis 
valahogy érvényre juthassanak.

A tömegek mozognak már, de 
az egyén minél kevesebbet mozog. 
Mindinkább elesik a vezető és in
dító szereptől. A vezérlélek kény
telen a nyájba beállni, hogy meg
élhessen.

Spengler, aki a német gondo
latra olyan nagy hatást gyakorolt, 
azt vallotta, hogy az az emberi 
egyén hasonlit a ragadozó állat
hoz, aki a maga nyomain jár. 
Ezért le kell értékelni az egyént, 
ne járjon külön, hanem menjen a 
nyáj csoportjába és ott csináljon 
annyit, mint a többi.

Mindinkább eltünedezik az egyé
ni érték és kiválóság a mai állami 
és társadalmi fejlődésben. Kemény 
kézzel fogják össze egységbe,

Az asszony hozzászól.
Hozzászól valamihez, amiről elfelej

tetlek megkérdezni a véleményét.
Megintervjuvoltak mindenkit. írókat, 

művészeket, művésznőket, mit szólanak 
ahoz a szörnyűséghez, hogy egy asz- 
szony védelmébe vett egy meghurcolt, 
erkölcsi halálra ítélt másik asszonyt.

A válaszok óvatosak, semmitmondók, 
de egyben mind megegyeznek, abban, 
hogy veszélyben látják Tolsztoj nagy 
hírnevét s féltik a zseni megtépázott 
nimbuszát.

Régen a köztudatban élt a Tolsztojék 
szerencsétlen házassága. A nagy iró ha
lálakor részleteiben is a világ elé került 
annak szomorú képe. Nekrológok és in- 
tervjuk teregették ki a férfi és asszony 
örök vívódását, a zseni, a forradalmár 
harcát az évszázadokon át beidegződött 
polgári morállal, a halottnak kijáró hó
dolattal, emberi tévedéseit is megszé
pítő egyoldalú Ítélettel.

Most egyszerre nagy félelem lett 
úrrá a lelkeken, mi lesz a nagy ember 
hírnevével ?

Mi lett azokkal, akik gonosztevőkként 
börtönbe kerültek? Akik minden skru- 
puius nélkül szabadon és nyíltan állan
dóan összeütközésbe kerültek a polgári 
erkölcsökkel s könnyen gázoltak át min
denen, amit a mindennapi becsület kó
dexe előir. Egyiknek sem ártott az, ha 
a maga álomvilágában mint ember pos
ványba tévedt. Alkotásaik élnek s a 
hírnév amit velük kivívtak, nem homá
lyosodon el az emberi gyarlóságok, 
szenvedélyek, indulatok és bűnök hí
nárjában.

Egész légióját lehetne felsorakoztatni 
a nagy neveknek, akik nagy hibákkal 
és bűnökkel terhelten, világhírnévtől 
övezve jutottak a halhatatlanság pan
teonjába.

Miért most ez a nagy felhördülés?
Egy asszony megértette egy másik 

asszony vergődését, aki az ember és a 
szellem között vívta mindennapi nehéz 
harcát s felgyűlő uj tüzek lángjában

egész tömegű munkára az embe
reket a mai elzárkózott rendszerű 
munkákban, amelyek csak egy-egy 
ország, egy-egy nép javára akar
nak dolgozni, de nem veszik fi
gyelembe az egész emberiség ja
vát, nem látnak a régi humaniz
mus emberi szemeivel.

így értéktelenedik el az ember 
a mai korban és ez az értéktele
nedés még fokozódik, ha ezen az 
utón halad tovább.

Kivezető utat nehéz találni, amig 
az ember a megértés és teljes ki
békülés révén egymásra nem tud 
találni. Csakis akkor nyerheti visz- 
sza ismét értékét a régi erőteljes 
emberi lélek.

A humanizmus, a megértő em
berszeretet fejlesztheti ki az emberi 
lélek igazi értékét. Csak ezen az 
utón lehet ismét a devalvált emberi 
lelket igazi egyéni értékébe vissza
helyezni. Ez lassú, nehéz munka, 
de nem lehetetlen, ha sokan akar
ják. Y.

perzselődött fel lelkének asszonyi vágya, 
hite. A ráhalmozott vádak özönéből 
akarja tisztára menteni az emlékét.

A megismerések korát éljük. A tisz
tánlátás, az őszinteség lett a ma igéje. 
Egymásután tárul elénk nagy szellemek 
emberi élete s a megismerés egyik
nek a hírnevén sem ejtett csorbát. 
Megmaradtak és élnek. Tanítanak és 
gyönyörködtetnek. Csak közelebb jutottak 
hozzánk, mert megismertük alkotásaik 
életrehivó valóságát. Megismertük a for
rást, melyből felbuzogtak szavakba, szí
nekbe, hangokba teljesült vágyaik. Lát
tuk az életcsirából csodatává szépült 
gondolatok és érzések kivirágzását. Az 
elindulásokat, a bukdácsolást, a kétke
dést, a diadalmámor feltörő himnuszát 
és porba hullott emberi életük tragé
diáját.

Az élet sara lepereg. A világ Ítélete 
elmerül az időben, de ami az emberben 
alkotó erő, eszme és szépség volt, az 
megmarad. A bűnös testet eltakarni, 
elég egy halom föld, a szellem fényét, 
a gondolat teremtő, világokat mozgató 
erejét nem nyelheti el az élet kavargó 
hulláma.

A lángelmék eszmei magasságát soha
sem tudta követni a köznapi ember. A 
fantáziák és álmok világa, a zseni sajá
tos, elvontan egyéni lelkisége távol és 
idegenül lebeg a reális élet valósága 
felett. Ha benne élne a mindennapok 
földi igájában, lázadozás nélkül viselné 
az élet tévedéseit és ellentmondásait s 
nem akarná valamilyen formában a 
megváltást, nem keresne uj utakat, mi 
tenné különbbé, mássá a mindennapi 
halandónál? Minél magasabb célú lelki 
beállítottsága, annál nagyobb a szaka
dék az ő világa és az élet között.

Tolsztoj idealizmusa a szeretet, a 
minden élőt átfogó egység ethikájában 
csúcsosodott ki. Az ő lelkét valóban 
prófétai hittel hatotta át eszméjének 
szépsége, a mindenható, kozmikus sze
retet gyönyörűsége, mely az egyszerű
ségben és a teljes szegénységben látja

és hiszi az ember igaz életét és min
den bűntől való megváltását. Tisztán és 
gyermekien akarta magához ölelni a 
világot, isteni szeretettel és apostoli 
hittel akarta eggyé forrasztani az em
beriséget. És itt került összeütközésbe 
az emberrel, akit meg akart váltani. Az 
emberrel, aki magával hozta eredendő 
bűnei terhét s magában hordja kiirtha- 
tatlanul a jobb élet utáni vágyat. Szem
ben találta magát azzal az örök igazság
gal, hogy az egyenlőség beteg fantaz
magória, mig két ember élni fog a 
földön.

Meghasonlott a saját pravoszláv egy
házának ellentmondó hagyományával, 
mikor Schoppenhauer és Kant filozófiá
jától áthatva biztosítani akarta a vallás 
területi integritását a tudomány és gon
dolat szabadsága mellett. Az értelme ha
zugnak és torznak találta azt a hitéle
tet, mely szeretetet hirdet s az ellenség 
pusztulásáért imádkozik. A szeretettől 
telitett szive még kevésbbé tudta elfo
gadni az ő tiszta és őszinte igazságke
resésének ilyen megcsúfolását.

Tisztán és győzedelmesen került ki a 
külső és belső konfliktusokból. A tudo
mány magasságából hirdette, hogy az 
evangélium és a hit közös és elvitáz- 
hatatlan kincse az emberiségnek s min
denkinek a maga helyén kell gyako
rolni a szeretetet.

Ö maga ott kezdte, hogy kopott mu
zsik ruhában járt, egyszerűen, igényte
lenül élt s felakarta osztani földi javait.

Hogy hitvalló élete és tanítása között 
ellentmondás támadt, az tényleg a csa
ládja ellenállásán múlott.

Az asszony, aki rajongója, igazi segí
tőtársa, nyugalmának őrzője volt, ezen 
a ponton szembeszállt vele. Szembe
szállt az anya, aki Tolsztoj tizenhárom 
gyermekéneic adott életet, kilenc gyer
mek jövőjének felelősségét viselte. Nem 
a zsenivel, nem az iró Tolsztojjal, de 
az emberrel, az apával, a férjjel, akinek 
nincs joga ahoz, hogy fanatizmusával 
koldusokká tegye azokat, akiket életre 
hivott s olyan életformát kényszeritsen 
rájuk, melyet ők nem tudnak vagy nem 
akarnak sem szépnek sem boldogítónak 
találni.

Az asszony a férfiben, akihez sorsát 
kötötte, mindig a férjet látja, akit a 
magáénak akar tudni a dicsőségével, a 
hírnevével, a babérjaival és a bukásá
val is. Hogy nem tudja mindig követni 
önfeledt és bódult álomvilágába, ahol 
megszűnik minden emberi kötelék s 
hogy a lelkek konfliktusában meglazul
nak az emberi kapcsok, az a zsenik és 
asszonyaiak örök végzete. Az álom és 
valóság harcából kelnek életre a Kreu- 
zer-Sonaták, a megnemértés, az össze
ütközések lázában csiszolódnak remek
művekké mégis az Anna Kareninák tra
gédiái.

A zseni felesége mindig ütközőpont 
volt a zseni és a világ között. Minden 
oldalról őt érik az ütések, mert ő van 
közelebb. A közönség rajong, lelkesedik 
a szellemért, de hordozóját, az embert 
ő ismeri igazán. Senki sem kérdezi 
mennyi keserű könny, mennyi fájdalom, 
lemondás és megalázás árán váltotta 
meg a világnak a vívódásokban és tu- 
sákban született nagy alkotásokat. A 
kettős élet rosszabbik fele őt győtri, 
őt tépi, őt alázza meg. Az ő emberi 
méltóságát tapossa sárba, az ő álmait, 
érzéseit öli meg. Az ember, a férj esti-
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folja meg benne az asszonyt, mikor uj 
csókok, uj meg uj szerelmek útját járja. 
Lehet, hogy ezek a nagy szellemek ter
mészetes és megengedett kilengései, de 
el lehet-e Ítélni az asszonyt, agyon kell-e 
ezért kövezni, ha lázadozva szembehe
lyezkedik azzal, ami feldúlja életének 
minden biztosnak hitt alapját?

Ha szegény Szonja asszony sokat 
kárhoztatott realitásával nem szegül el
lene a nagy álmodó akaratának, ha nem 
egy nagy vagyon „árnyékából" hirdeti 
Tolsztoj világmegváltó igéit, alighanem 
börtön mélyén vagy Szibéria ólombá
nyáiban végezte volna aszkétikus életét 
s talán gondolt volna arra, hogy köny- 
nyebb a szegénységet elviselni szerep
formájában mint a valóságban.

Jajj, mert más az eszme és más az 
élet. A legszebb eszme is máskép fest 
a valóságban, mint ahogy azt a prófé
ták megálmodják. A csillagok csak az 
égen ragyognak olyan fényesen, ha a 
földre hullanak, szürke kő és vas, ara
nyat hiába kutatnak bennük a kincs
keresők.

A Tolsztojánusok rajongó sorai szét
hullottak, a rubaskák, melyek akkor 
sokszor egyedül és kizárólag jelentették 
a nagy ember szép álmának diadalát, 
szétfoszlottak, lomtárba kerültek s az 
uj próféták sem tűzzel, sem vassal 
azóta sem tudták eggyé forrasztani az 
emberiséget. Ami Tolsztojból örökéletü- 
nek maradt, az az élet, a nyelv művészi 
képe és szépsége, filozófiájának magá
val ragadó ereje.

Kár azért méltatlankodni, hogy Rach- 
manova a világ elé tárta szegény Tol- 
sztojné küzdelmes tragikus életét s asz- 
szonyi megértéssel simogatta le egy 
másik asszony emlékére rádobált sarat. 
Ennyi elégtétellel igazán tartozott meg 
nem értett, sokszor bizony méltatlanul 
megcsufolt nemének.

Higyjék el Uraim, nem történt semmi 
baj 1 A „háború és béke" és a többi 
mind az irodalom remekei maradnak 
akkor is, amikor a Rachmanova köny
vét rég elfelejtették.

Holéczyné J. Ilona.

Indiai levelek.
Börmai élet.

Alkalmam volt egy fiatal olasz misz- 
sziós pappal hosszasabban beszélni a 
börmai vidéki életről. Nyolc évet töltött 
karin népek (Börma katolikus hitre tért 
hegylakói) között, nyelvüket tökéletesen 
bírja és szokásaikat alaposan ismeri.

Börma a bambusz hazája. Bambusz
ból épül a ház — teteje, padozata, fala, 
bútora stb. A fiatal bambusz-hajtás jó 
főzeléket ad, az öreg, öblös bambusz
ban vizet tartanak, bambusszal főznek 
és bambusz eladással még pénzt is ke
resnek. Sőt az Isten fogalmát is úgy 
érzékeltetik a papok, hogy ő teremtette 
az embert és a rengeteg bambuszt.

A karin nép szívesen jár templomba, 
esténként örömmel hallgatja a katekiz
musból fölolvasott részleteket, azonban 
ősi szokásai még megmaradtak és bizony 
néhány emberöltő fog eltelni addig, mig 
civilizációjuk valamennyire is megköze
líti az európait. Ha egy fiatal karín nő
sülni akar, elmegy leánynézőbe, majd 
megállapodik jövendő apósával a leány 
árában. Olyik jóképű 16 éves leányért 
a 18—20 éves legény még 100 rúpiát 
(közel 800 Ké.) is megad. De volt eset, 
mikor egy fél kilo sóért adta el leányát 
az apa. Egyeszség után lakomát csap
nak, melyre az egész falu hivatalos. 
Három hó múlva zenével jön a legény 
a leányért, elmennek a paphoz, ki 
szentesíti az „adás-vételt", majd haza
viszi falujába, ahol a község apraja- 
nagyja várja. Amint az uj menyecske 
ezt meglátja, futásnak ered hazafelé, a 
község népe utána, mig elfogják és 
diadalmenetben vonulnak be vele. Ha
mar leölnek egy bivalyt és lakoma után 
az egész falu hozzálát egy uj ház épí
téséhez, melyet egy nap alatt teljesen 
elkészítve, berendezve az uj pár ren
delkezésére bocsájtanak.

Karínek nem esznek vajat, friss to
jást, nem isznak tejet sem. Fő élelmük 
a rizs. Tojást 18—20 napig keltetik, 
majd feltörve, a csirke-embriót megsüt
ve fogyasztják. Szeretik a kutyahust és 
a patkányt, valamint a majmot (ezt oly
kor angolok is eszik és Ízletesnek tart
ják). Nagy ünnepekre különlegesen ké

szítik elő az élelmet. Ilyen például a 
kutyavirsli. Egy jó nagy kutyát napokig 
kicsontozott kutyahussal etetnek, majd 
leölik és belét főzve, vagy sütve rizzsel 
tálalják. Egy másik ünnepi eledel a 
töltött majom. Ennek elkészítése több 
hétig tart. Először rizst csíráztatnak. 
Amikor a zöld levélke 2 - 3 cm, nagy, 
forró homokkal megpörkölik. Ezután a 
rizst famozsárban fadoronggal laposra 
verik, igy hántolják le. Ezt a lapos rizst 
putu-rizsnek nevezik. Megfőzve semmi 
különös ize sincs, azonban a gyomor
ban hihetetlenül megdagad (állítólag 
százszorosára) és igen nehezen emészt
hető. Börmaiak, kik egész napi munkára 
indulnak, reggel kb. egy evőkanálnyi 
főtt puturizst fogyasztanak és estig nem 
éheznek meg.

Jó nagy adag főtt puturizzsel és sok 
vízzel kivonul a karín nép az erdőbe, 
majomlakta vidékre. A rizst lerakják, 
közel hozzá edényekbe elhelyezik a vi
zet és visszavonulnak a bokrok mögé. 
A vadmajom gyanakvó állat, de azért 
mégis lemerészkedik a fáról és néhá- 
nyuk jól belakmároz a rizsből, sőt még 
nagyot is iszik rá. Azonban jóllakottsá
guk puffadásba megy, annyira, hogy 
végtagjaik is négyfelé merednek. Ekkor 
jönnek elő embereink, a mozdulatlan 
vicsorgó majmokat összeszedik, haza
viszik és úgy elevenen elássák egy 
hétre, hogy a töltelék jól összeérjen. 
Addigra elérkezik az ünnep is, amikor 
vidám lakomát csapnak a megsütött 
töltött majomból.

Gedeon Tihamér.

Egy lelkipásztor ünneplése.
Singer Rezső rimaszombati főrabbi 

jubileuma.
A békétlenség és szeretetlenség szo

morú világában a lelkeknek megnyug- 
vásos örömöt, békességes szeretetet je
lentett az a bensőségteljes, meleg ün
neplés, amiben a rimaszombati izraelita 
hitközség, de vallásfelekezeti különbség 
nélkül Rimaszombat egész társadalma, 
Singer Rezső itteni főrabbit, az izr. hit
község őszinte megbecsülésben és köz
szeretetben álló, nagytudásu, kiváló lel

kipásztorát a múlt vasárnap délelőtt 
városunkban való működésének 25 éves 
jubileuma alkalmából, a Tátra-szállő 
nagytermében tartott díszközgyűlés ke
retében részesítette.

Az ünnepi díszközgyűlést d. e. 10 
órakor az izraelita templomban a jubi
láns fia, Singer S. Leó, rozsnyói rabbi 
által, a templomot teljesen megtöltött 
közönség részvételével végzett hálaadó 
istentisztelet vezette be, majd innét az 
ünneplők sokasága a Tátra szálló ün
nepi díszben pompázó nagytermébe vo
nult át, hol a többszázfőnyi közönség 
nagynehezen tudott csak elhelyezkedni.

A függönytakarta színpad rivaldáját 
délszaki növények díszítették s ezek 
képezték az Ízléses hátteret az ünnepi 
emelvénynek és azon elhelyezett, zöld- 
posztóval takart asztalnak, amely mel
lett az izraelita hitközség vezetősége 
foglalt helyet.

Féltizenkettőre járt az idő, amikor 
Szalvendy Gyula hitközségi elnök a 
díszközgyűlést megnyitotta és a jubi
láns meghívására a küldöttséget kije
lölte, amelynek kíséretében megjelenő 
Singer Rezső főrabbit zúgó tapssal és 
éljenzéssel fogadta az ünneplésre össze
gyülekezettek serege.

A köztársaság elnökéhez ezalkalom- 
ból intézett üdvözlő táviratnak Szal
vendy Gyula hitközségi elnök által tör
tént felolvasása után a jubileumi ün
nepség szónoka, dr. Weinberger Rezső 
mesterien felépített, hatásos, szép be
szédében a hitközség, a szentegylef, 
valamint a Thora részéről üdvözölte a 
jubiláns főrabbit, akinek érdemeit mél
tatva megállapította, hogy úgy a tudás, 
mint a papság koronájára, de a feje
delmi koronára is érdemes, méltó és 
hivatott, de mindezeket felülmúlja a 
jóhirnév koronája, ami az ünnepeltet 
ugyancsak disziti és ezekre tudásával, 
rátermettségével és fedhetlen jellemével 
méltán rászolgált, azokat nagyon is ki
érdemelte. Említette a felebaráti szere
tettől áthatott lelkipásztor érdemeit vá
rosunk felekezeti békéjének megterem
tésében és megtartásában s azon ne- 
messzivüségét, mely őt minden tisztes
séges ember szószólójává tette minden 
igaz ügyben és minden igaz ügy dia- 
dalrajutásában, úgy a városi tanácsban

Bábonyi-bérci em lék
Összeborultunk öt jó cimborák 
És nyakaltuk a Bábony’-bérc borát. 
Künn sirdogált a szeptemberi ég... 
H ej! bús magyar sors,
Borból és könnyből soha nem elég !

Borba csordul be minden fájdalom, 
Vagy kicsendül egy sirámos dalon 
És ott borong a pince-ház felett,
Mint a múlt lelke:
A sírból jövő késő üzenet.

Csendül a pohár s elhalkul a szó. 
Miért? tudja tán a Mindenható,
De e hallgatás olyan beszédes:
Benne viharzik,
Hogy az életünk sora mily véges.

Minek szólni ott, hol mindenkinek 
Sorsa egyformán keserű, hideg.
Nincs a bánatnak vigasztalása,
Ha minden szívnek
Titkos rejtekét egyformán ássa...

S vérzett a lelkem : Elsuhant korunk 
Rajzott elém, mig gyöngyözött borunk 
És minden, ami kedves volt régen, 
Amiről szólni
Hasztalan beszéd, de jó, ha érzem...

És ez az érzés, tudom, bennetek 
Baráti körben mindig megremeg 
És felviharzik, vagy nótába fúl,
Ha hallgatjátok,
Hogy az őszi szél a lombokba dúl...

— Mig nyakaltuk a Bábony’-bérc borát, 
Mindnyájunk szeme, lelke egyaránt 
Elborult a szél őszi dalára 
S kicsordult a bor...
S csak bámultunk az üres pohárba...

Telek A. Sándor.

Nóta-emlékek.
Irta: FARKAS IMRE.

Ketten bandukolunk a Vérmező mel
lett haza, egy kis zömök huszárkapitány, 
meg én ! A kapitány ur sipkája, saját

megállapítása szerint „kajsz“-ra állott, a 
mentéjét pedig kibontotta az álla alatt, 
mert — mi tűrés-tagadás — fütötte ki
csit a szesz ! A kardját minduntalan fél
relökte a ballábával...

A kis honvédhuszárkapitány igen hí
res legény volt akkoriban. A kedves ne
vét zengette az ország, de őt magát még 
csak egyes „kiválasztottak" ismerték. 
Úgy hívták, hogy: Fráter Lóránd!

Megállott ott, a Városmajor tövében, 
a Vérmező szélénél, visszanézett a kis 
kastély fényben úszó ablakaira, aztán 
azt mondta :

— írjál nekem egy nótaszöveget ! Nó
tát szeretnék Írni, mert tele van a szi
vem !

A kastély felé mutatott:
Láttad azt a gyönyörű marosszögi, 

bársonyos-barna tekintetét annak a kis
lánynak ?

— Láttam...
— Nohát — arról szóljon a nóta. Az 

legyen benne, hogy — jól figyelj ide ! 
— Hívom, ha nem is jön, várom, ha 
nem is jön, keresem, ha tudom, hogy 
nem lelem meg sehol... meg aztán, hogy 
szeretek én mindent rajta, körülötte! 
Még az édesanyját is, tisztára azért, 
mert az ő édesanyja — de mit szapo
rítsam a szót!

Másnap ott ebédeltem nála, a József- 
uicában, mint rendesen. Feketekávénál 
aztán odaadtam a verset. Elolvasta az 
első strófát :

Hívlak akkor is, ha nem jössz,
Ha nem jössz is: várlak.
Kereslek, ha bizonyos, hogy 
Meg sem is talállak.
Szeretem a szép szemedet,
Orcád mosolygását —
Amikor én rádgondolok,
Már az is imádság!

Fráter Lóránd elolvasta az első stró
fát, aztán azt mondta :

— Te, ez olyan jól sikerült, hogy nem 
merem tovább olvasni. Hátha elron
tottad ?

Biztattam, hogy csak olvassa tovább.

Szeretem a ruhácskádat,
Hisz’ te magad varrtad,
Szeretem a pici-piros 
Nótás, csókos ajkad.
Szeretem a széles uicát,
Merre hozzád járok...
Szeretem én körülötted 
Az egész világot!...

így született meg ez a népszerű ma
gyar nóta, amely aztán kottakiadásban 
is megjelent, ez volt aláírva: „Zenéjét 
szerezte : Fráter Lóránd. Szövegét irta : 
Farkas Imre."

Hát ez nem igaz, mert úgy volt, aho
gyan elmesélíem. A nóta szövegét is 
Fráter Lóránd irta...

Én csak rímek köntösébe öltöztettem 
az ő szavait, az ő gondolatát!

Házasság, —  szerelem.
A házasságról és a szerelemről folyt 

a vita a napokban egy eléggé vegyes 
társaságban. A vélemények annyira kü
lönbözőknek bizonyultak, hogy sehogy 
sem lehetett azokat összhangba hozni, 
különösen nem, mert a vitatkozók mind
egyike egyéni, vagy helyi szempontokból 
indult ki.

A házasság és szerelem tényleg nagy 
probléma, mely napjainkbnn különösen 
nagy jelentőséggel bir. Egyremásra szü
letnek a válások, ahelyett, hogy újszü
löttek születnének. Az újszülött azonban 
egyáltalában nem törekszik a világra. 
Van esze. Még meg sem születik és már 
olyan okos, hogy nem is akar megszü
letni. Egyenesen irigylésreméltó, impo
náló esze van egy ilyen meg nem szü
letett újszülöttnek.

A válási, házasulási és születési sta
tisztika egyenesen megdöbbentő ará
nyokról számol be. A számok citálása 
helyett mi csak a tényt szögezzük le 
és az abból kínálkozó tanulságokat pró
báljuk levonni. Aki akar, okulhat belőle.

Tehát állapítsuk meg a statisztika 
tanúsága szerint, hogy a házasságok ro
hamosan és kitartóan csökkennek. Ezzel 
szemben a válások rohamosan szapo

rodnak. Gyerek pedig csak elvétve szü
letik.

Ezt a statisztika persze néhány sor 
számmal igazolja.

Mi a fene van a mai emberrel, hogy 
felrúgta ősei szokását s a „holtomiglan- 
holtodiglan" fogadalmat, melyet az oltár 
előtt tesz az ünnepi, felemelő pillanat
ban — vagy a szerelem, vagy a pénz 
holtáig értelmezi csupán. Mert, ha a 
pénz, vagy a szerelem (aszerint, hogy 
mi hozta létre a partiét) — elfogy, ment
hetetlenül bekövetkezik a házasságban 
a csalódás.

Naiv lelkek, akik azt hiszik, hogy a 
házasságban azt az örömet és boldog
ságot találják meg, amelyet a mátkaság 
rózsaszínű napjaiban egymásnak hazud
nak. A fiatalok egyhamar — sokkal 
hamarabb, mint gondolják — rájönnek, 
hogy a dolog nem fenékig tejfel. A fe
leség a házasság kötelékében alaposan 
megváltozott. Pedig hát ez nem igaz. 
Nem változott itt meg egyikük sem, 
csak éppen az következett be, hogy azt 
az álarcot, amelyet a mátkaság ünnepi 
napjaiban hordoztak magukon, leso
dorja a hétköznapok sok gondja-baja. 
És jaj annak a házasságnak, ahol álarc 
nélkül áll feleség és férj egymással 
szemben.

Persze vannak, akik szerepüket a 
házassági kötelékben még tökéleteseb
ben játszák, mint az udvarlás viharos 
napjaiban, vagy az eljegyzést követő 
szelíd és orgonaillatos korszakban. — 
Ezeknek jó. De ha azok a jó tu la jdon
ságok és egyéni értékek, amelyeket va
lódiaknak mutattak egymásnak a fiata
lok, a házasságban a fémjelzésnél ha
misaknak bizonyultak, menten kitör a 
családi vihar és előbb vagy utóbb harc
hoz vezet.

A házasság nem minimális érték. Sőt! 
Ezt be kell látniok a fiataloknak is. 
Szerelemmel lehet házasságot pótolni, 
de házassággal szerelmet soha, sőt 
mondhatnók, hogy az eddigi tapaszta
latok szerint minden szerelemnek a há
zasság lett a koporsója.
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mint a képviselőtestületben, de a társa
som ban  is, hol a jubiláns, mint kul- 
turember is hathatósan tevékenykedik 
s jppen ezért a jubileumi ünnep a kul
i r a  ünnepe is.

Tartalmas és értékes üdvözlő és jót- 
ijvánó beszédének végeztével az ünnepi 
hónoknak a tetszés tapsaival adóztak, 
majd az ünnepelt meghatottan köszönte 
-eg az üdvözlést, kérve, hogy tartsák 
-;ieg továbbra is abban a szeretetben, 

vben eddig részesítették, hogy ebben 
a ' emelő testvéri és emberbaráti sze
retőben mindig együtt és egyek le- 
gvünk.

A jubiláns főrabbi szívből fakadt sza
vai’. kísérő tapsorkán és éljenzés elül- 
tevel az üdvözlésekre került a sor.

Hatásos, szép beszéd kíséretében üd- 
vü-Ölték Singer Rezső főrabbit, az egyes 
küldöttségek élén :

Baráth Károly lelkész, a Rimaszom- 
bai-tamásfalvi ág. hitv. egyház,

Varia Imre lelkész, a rimaszombati
rét. egyház,

Dr. Löcherer Géza ügyvéd, a rima- 
szombati róm. kath. egyházközség,

Dr. Koldovsky Ferenc h. járási főnök, 
a rimaszombati járási hivatal,

Dr. Eszenyi Gyula orvos, a város bí
rája, Rimaszombat város közönsége, 

Holéczy Miklós tanár, a helybeli áll. 
reálgimnázium igazgatósága és tanári 
kara részéről,

Hegedűs Ernőné, alelnöknő, a helybeli 
izr. nőegylet nevében, bejelentve ez 
utóbbi, hogy a nőegylet törzsvagyoná- 
bői egy jelentékeny összeget elkülöní
tenek és azt „Singer Rezső főrabbi ju
bileumi alapítványaiként kezelik, az 
alapitványlevélben meghatározandó célra.

Lefkovics Sándor, a „Mirjam" leány
egylet,

Klein Hermán Klenóc, a klenóci és 
más vidéki orth. hitközségek,

Dr. Szántó Ernő orvos, elnök, a rozs- 
nyói zsidó hitközség és 

Dr. Weinberger Tibor ügyvéd, a volt 
tanítványok részéről.

Minden egyes üdvözlésre a jubiláns 
külön-külön válaszolt és mondott azok
ért köszönetét, ami után Szalvendy 
Gyula hitk. elnök a díszközgyűlést kö
szönő szavakkal berekesztette.

A jelenlevők közül számosán siettek 
az ünnepekhez üdvözlésre, de a jubi
leum alkalmából számosán üdvözölték 
őt levélben és táviratban is, az ország 
minden részéből.

A minden tekintetben érdemes, a bé
ke, szeretet és emberiesség szolgálatá
ban hathatósan tevékenykedő, ünnepelt 
zsidópap jubileumi díszközgyűlése a 
megbecsülő szeretet és köztiszteletadás 
szivbőifakadő, lelkes kisugárzása volt s 
azelőtt az érdemekben gazdag igazi 
papi ember előtt, aki a lelkek kertjét 
mindig szeretettel és hatékonyan mű- 

;te, embertársaival — felekezeti kü- 
: ánbség nélkül — jótcselekedett s a 
’ aiiásfelekezeti békét és a kultúrát hi- 
mn szolgálja: tisztelettel és örömmel 
i j .uk meg mi is a közvélemény elis
merésének fehér lobogóját. (— —)

Tavaszt köszöntök.
rzések ébrednek, hangulatok, vágyak, a 
sz jöttével az illatos légben ábrándfel- 

- szállnak. Gyorsabban ver a szív, kebel 
: bban feszül, kikelet csókjára a megtört 
-;!c-k is reménységre derül...

1 mámor koccintva csengő kristálypohara 
m!ürült, a szájakról a farsangi csókok mézét 

mosogatta a böjt.
K'-isztus öt sebe sötétlik a lilába öltözött 

’?vnplontok gyertya-kolosszusán, bünbánatra 
jedí lelkek szava suttog a gyóntatószé

kek rácsos ablakában.
■lusvétot váró szivekben a feltámadás szent 

c-ódájának hite újraéled, bánatok kertjében 
m '"romök gyenge virágszálát élesztgeti csók
ával a tavaszi szellő.
Párás lehelet melege füstöl az életerőre 

íisgzett humusz kebeléből, a sápadt csira- 
’sjeket zöldre festi a végtelenség felhőhe
gyére kúszott nap tüze.

Rögöt túró bogárhad sütkérezik a fény 
aranyának langyos sugárkévéjében, a fák 
feslő rügyeinek aljában szerelemszomjas 
madarak csicsergik csókra párjukat.

Tavaszi reményvetések dűlőjében dús ara
tással biztató szárba hajt minden apró mag 
s uj napra ébresztő hajnali harangszóra 
áhitatos imára kulcsolódnak a hűséges hivő
kezek.
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Kinő APOLLO mozgó I
Szombaton és vasárnap, március 19-20-án ■ 
nagy kiállítású millió dolláros amerikai 

film Cecil B. de Miile rendezésében :
Kalózkisasszony

Qaál Franciska, Frederic March és több 
kiváló művész.

Szerdán, március 23-án az ismert sikerű 
magyar film reprize :
Édes mostoha

90 ÉVE
G ö m O r

fCHICHT

. . .  Érzések húrjain tündér keze játszik, 
bimbópattanáskor, virágfakadáskor minden 
szépnek látszik. Ifjak szivében uj szerelem 
ébred, tavasz napsugarán, Isten mosolygá
sán minden újra éled.

si?Vgu.s.
Egyházi kinevezés. Mattus Andor 

szentsimonyi plébánost, városunk szü
löttét, a hercegprímás egyházi tanfel
ügyelő esperessé nevezte ki a hiányos 
magyar kerületekben.

Hirek a rozsnyói egyházmegyéből. 
Koszteczky József gesztetei plébános 
a füleksávolyi plébániát nem fogadta el 
s igy ott továbbra is Szikorszky István 
maradt adminisztrátornak, Hlavács Jó
zsef Losoncon maradt. Korpás István 
fülekpüspöki káplánt Forgácsfaivára, 
Ferenc Istvánt pedig Osgyánba he
lyezték.

A rimaszombati magyar közműve
lődési bizottság legközelebbi előadó
estjét a Polgárikör nagytermében tartja 
meg március 24-én csütörtökön este 8 
órai kezdettel, amely alkalommal Fábián 
Vilmos tanár fog előadni: „A nemzeti 
eszme fejlődése" címen.

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

Műsoros előadóest a rimaszombati 
hősök emlékszobra javára. A helybeli 
Kát. Olvasóegylet folyó hó 27-én este 8 
órakor szép programmal ünnepélyt ren
dez. A műsoron ünnepi beszéd, karéne
kek, szavalat s egy alkalmi színdarab 
szerepel. A tiszta jövedelmet teljes egé
szében az emlékszobor javára fordítják.

Kamarai napok. A besztercebányai 
kereskedelmi és iparkamara f. hó 13— 
14-én a tornaijai, rozsnyói és nagyrőcei 
kerületekben kamarai napokat s Pelső- 
cön konferenciát tartott. A feledi és rima- 
szombati járásokban a kamarai nap áp
rilis 2-án lesz Feleden és Rimaszomba
ton és utóbbi helyen tartják meg ugyan
aznap a konferenciát is.

Halálozások. Dr. Komád Hugó ke
rületi bírósági tanácsos 66 éves korában 
folyó hó 13-án Rimaszombatban meg
halt, mélységes gyászba döntvén özve
gyét, szül. Zahradka Irént és gyermekeit. 
Temetése őszinte részvétmegnyilvánulás 
mellett f. hó 15 én ment végbe, mikor 
is a ravatal fölött Jech József dr. bíró
sági tanácsos mondott megható búcsú
beszédet a kartársak részéről.

Kovács István helybeli szabóiparos 
79 ik életévében folyó hó 12-én elhalá
lozott.

Ribár János munkás életének 71-ik 
évében folyó hó 12 én városunkban 
meghalt. Halálát özvegye, gyermekei és 
unokái gyászolják.

Köszönetnyilvánítás. Hálás köszöne- 
tünket fejezzük ki ezúton is mindazok
nak, akik a „Pókainé" cimü drámai 
előadásunk úgy erkölcsi, mint anyagi 
sikeréhez hozzájárultak. A Rimaszombat- 

Tamásfali Lutherkör.

Társadalmi naptár.
Március 27-én este 8 órai kezdettel mű

soros est a hősök emlékműve javára 
a Kát. Olvasóegyletben.

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

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

Április 23-án este 8 órakor a Polgári
körben „Lutherános" vacsora a „Pó
kainé" színdarab szereplőinek tisz
teletére a Lutherkör rendezésében.

Közgyűlés. A rimaszombat-tamásfali 
ev. egyház f. hó 13-án tartotta meg évi 
rendes közgyűlését, Dr. Törköly József 
felügyelő és Baráth Károly lelkész elnök
lésével. Lelkész előterjesztette jelentését 
az 1937-ik évről, melyet a közgyűlés 
jóváhagyó tudomásul vett, majd megvá
lasztotta az elköltözés folytán lemondott 
Remenyik Dezső egyházi jegyző helyébe 
Dr. Andrik Lászlót, a presbyteriumot 
pedig a következő kilenc uj taggal 
egészítette ki : Dr. DurkoviS János, Gyu
lai István, Vietórisz Gyula, Szunyái Sá
muel, Andrik János, Melczer Viktor, Pa- 
vella Pál, ifj. Habán András, Gabnay 
Antal. — A közgyűlés az ezután teendő 
örökegyháztagsági alapítványok összegét 
200 koronáról 500 koronára emelte fel. 
Az egyház belmissziói szerveinek egy- 
házépitő és szociális munkásságáért el
ismeréséi fejezte ki.

Az evang. egyház presbytériuma a 
következő belsőkölcsön részjegyeket 
sorsolta ki : 3, 9, 15, 30, 48, 54, 73, 74, 
107, 126, 137, 171, 218, 220, 227, 235,
237, 238, 248, 261, 298, 345, 348, 372,
373, 394, 438, 458, 460, 499, 516, 534,
557, 560, 597, 662, 716, 751, 794, 945,
827, 850, 885, 1051, 1086, 1088, 1102, 
1107, 1144, 1148. A kisorsolt részjegyek 
Czelder Sámuel gondnoknál darabonként 
50 koronáért beválthatók.

A Hősök Emlékinűbizottsága közli 
a nagyérdemű közönséggel, hogy az 
emlékmű építésének földmunkái néhány 
napon belül megindulnak. A munka 
megkezdésével természetszerűleg a ki
adások fokozotosan emelkedni fognak, 
ezért kéri mindazokat, akik e kegyeleti 
célra némi összeggel hozzájárulni kíván
nak, adományaikat minél előbb küldjék 
be a Rimaszombati Bankba a hősök 
folyószámlájára. Estélyek, születésnap, 
névnap rendezésénél gondoljanak a hő
sök emlékművére, csakis akkor lehet e 
kegyeleti művet terv szerint megalkotni, 
ha az áldozatkészségből mindenki ki
veszi részét. Most, hogy az építés meg
kezdődik, csak egyszer kell már ada
kozni, de mivel még mindig 16—18000 
koronára van szükség, az adakozásnak 
fokozottabban kell történnie, különben 
a kivitel megtorpan, ezt pedig senki 
sem akarhatja! — A Törekvés sport
egyesölet folyó hó 27-én ezen célra 
rendezi meg labdarugó mérkőzését az 
uj tribün használatával. — Pártoljuk 
minden esetben a rendezőségeket, hogy 
minél nagyobb felesleg jusson a hősök 
emlékműve javára.

Csütörtökön, március 24-én hatalmas drá
ma az idegen légiókból:

A fehér eskadron

Az Iparoskor XI. kulturestje. Az
Iparoskör kulturális bizottsága legutóbbi 
ülésén elhatározta, hogy április havában 
rendezi meg az ipartársulati székház 
nagytermében X. kulturestjét, amelyre 
nívós műsort készit elő. — A műsort 
annak idején ismertetjük.

A református ifjúság műkedvelő 
gárdája Zilahy Lajos „Süt a nap" c. 
örökszép színművének előadására ké
szül. A próbák serényen folynak.

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

Nyomorék gyermekek ingyenes 
szakorvosi vizsgálata. A járási ifjúság- 
gondozó f. é. március hó 25-én délelőtt
8—11 óráig a Városháza I. em. ingyenes 
szakorvosi vizsgálatban akarja részesí
teni a járás összes testileg hibás gyer
mekeit. A vizsgátatot Dr. Mikula M. ta
nár, a pozsonyi ortop. klinika vezető
orvosa és aszisztense végzi. Kizárólag 
csak a testi hibában szenvedő, de úgy 
a tanköteles, mint a még nem, vagy már 
nem tanköteles, szegény és tehetősebb 
gyermekek egyaránt részt vehetnek a 
vizsgálaton. Felhívjuk a szülőket, hogy 
használják ki az alkalmat és gyerme
keik érdekében ne sajnálják a Rima
szombatba való utazással kapcsolatos 
költséget és fáradságot. Az akcióra vo
natkozó közelebbi információt ad min
den iskola igazgatósága, vagy fordulja
nak írásban közvetlenül az Ifjuságondo- 
zóhoz, ahol a vizsgálatra jövők bejelen- 
tendők.

A rimaszombati hősök emlékművé
nek javára a Gömör többszöri felhívá
sa folytán újabban a következő önkén
tes adományok folytak be :
Tp.............................................
Dr. Szakáll István, Csizfürdő 200.—
Dr. Krecs Gyula................... 50.—
Füzy R u d o l f ........................ 5 0 . -
Rimaszombat és vidéke jóté-

kony nőegylet................... V 100.—
Páricska Zoltán Beregszász. 20 —
Csank István Beregszász. . 20.—
Szontagh Andor . . . . 20.—
Özv. Pecsők Jánosné . . . 50.—
Reinitz Dezső........................ 20.—
Matolcsy P á l ........................ 10.—
Rőczey D á n i e l ................... n 50.—
Weiser Károly és neje . . n 30.—
Volko V ik to r ........................ 20.—
Rimaszombati Magyar Dal-

egy let................................. n 100.—
Dr. Lusztig Samu . . . . n 20.—
Luther-kör............................ 150 —
Baksay József........................ n 50.—
Bayer A r t ú r ........................ n 40.—
Özv. Urbán Gyuláné . . . 30 —
Református leánykör . . . n 50.—
Chevra K a d i s a ................... 100.-
Ing. Szabó Elemér . . . . 100.—
Dr. Kovács László . . . . 50.—
Ing. Rőczey Jenő . . . . n 50.—
Báthory A n d o r ................... V 20.—
Müller E m i l ........................ M 30.—

Összesen . Ke 1480.—
A már e lapban közölt újabb 

adományok összege volt. . Ké 2553.—
Az eddigi újabb adományok

végösszege............................ K5 4033.—
Az emlékműbizottság hálás köszöne

tét mond a nemesszivü adakozóknak.
Szabadlábra helyezés a gömöri 

csempészbűnper ügyében. A Gömör- 
ben hetek óta folyó nagyarányú csem- 
pészbünperben végétért a vizsgálat és 
ennek alapján Tóth Lajos, Illés Vilmos, 
Illés Viktor gömörpéterfalai, Sága Mi
hály, Corina János osgyáni, Szabó Sán
dor méhii és Súlya György dúsai gaz
dálkodókat a kerületi bíróság szabad
lábra helyezte. A eljárás tovább folyik.
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A Rimaszombati Társaskör március 
24 éré tervezett műsoros estje közbe* 
jött akadályok miatt elmarad és későb
bi időpontban lesz megrendezve.

Utazási és vizumkedvezmény Magyar
éi országra. A Budapesti Országos 

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

Újra adnak ki körutazási jegyeket.
Az államvasutak igazgatósága elhatá
rozta, hogy május 1-től október 31-ig 
teljesen uj tarifa szerint ismét ad ki 
körutazási jegyeket. Az engedmények 
300-500 km-ig 20%, 501—1000 30% 
és ezer kilométeren felül 40%. Hogy a 
visszaéléseket elkerüljék, a körutazási 
jegyek névre szólók, a kedvezményezett 
aláírásával, át nem ruházható. A jegyek 
legkevesebb 3 és legtöbb 8 szakasz
részből állhatnak, viszont az egyes sza
kaszokat kombinálni lehet.

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

Harminchatan pályáztak a rima- 
szombati városi állásokra. A városnál 
rendszeresített tisztviselői állásokra kiirt 
pályázat tizedikén járt le és ezen határ
időig összesen harminchat pályázó kér
vénye futott be a városi elöljárósághoz. 
A kérvények az előirt előzetes felülvizs
gálás céljából szerdán lettek felterjesztve 
a járási hivatalhoz és az ottani vélemé
nyezés megtörténtével kerülnek letár- 
gyalás véget a tanács, illetve a válasz
tás megejtése céljából a képviselőtestü
leti közgyűlés elé. A harminchat pályázó 
közül ketten pályáznak a városi mérnöki, 
egy a városi állatorvosi és a többiek a 
kezelőtisztviselői, illetve altiszti állásokra.

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

Filmszinház. Folyó hó 19-20-án be
mutatásra kerül a „Kalózkisasszony" c. 
amerikai film, mely Gaál Franci első 
hollywoodi nagysikerét hozza. Lafitte 
rettegett kalózkapitány emberei tudta 
nélkül egy amerikai hajót raboltak ki, a 
személyzet halálát lelte s csak egy kis 
hollandi leány maradt életben, mint a 
szörnyű esemény egyetlen tanúja. Lafitte 
megkedvelte s oltalmába vette. Az an
gol-amerikai versengésben Lafitte kiér
demelte az amerikaiak elismerését. Fér- 
fiföszereplő March Frederic.

Folyó hó 23-án az „Édes mostoha" c. 
magyar film reprize lesz, mely utolsó 
előadásai alkalmával a közönség legtel
jesebb tetszését vivta ki. A film tárgyát 
már mindenki ismeri s ezért igen sokan 
lesznek, kik e kitünően sikerült magyar 
filmmüvet újból megnézik illetve meg
hallgatják.

Folyó hó 24-én az „A fehér eszkad- 
ron" cimü olasz film kerül lepergésre, 
mely a lybiai gyarmati katonaság vi
szontagságos s küzdelmes életét tárja 
elénk. A sivatagi katonai különítmény 
állandó harcban áll az őket fenyegető 
lázadókkal s hősi ellenállást kell kifej
teniük.

Hurokra kerültek a kokovai mag
tárfosztogatók. Boszmann János rima- 
kokovai gazda magtárját tavaly és ta
valyelőtt rendszeresen fosztogatták is
meretlen tettesek és a betörőket a leg
szorgosabb ellenőrzés dacára sem sike
rült kézrekeriteni. Most a nyomozásba 
bekapcsolódott csendőrök Bienik István 
és felesége személyében kinyomozták a 
magtárfosztogatókat, akiket letartóztat
tak és átadták a bíróságnak. A tettesek 
a magtár egyik deszkájának a felfeszi- 
tésével csináltak állandó bejáratot az 
épületbe és az ott elhelyezett gabona
ládákat pedig minden esetben álkulcs- 
csal nyitották föl és zárták vissza. Az 
egyik látogatás alkalmával egy lópok

rócot is elemeitek a vendégek s most 
ez az ellopott pokróc lett a csendőrök 
nyomravezetője. Az eljárás folyik.

Hurokra került a tajti gyilkos. Múlt 
év szeptember 29 én a gömörmegyei 
Tajti község határában egy 25 — 30 éves 
csavargó hullájára akadtak a falubeliek 
s a nyomban értesített csendőrök intéz
kedésére kiszállt vizsgálóbizottság or
vosai felboncolták a holttestet s meg
állapították, hogy gyilkosság esete fo
rog fenn. Az orvosok a s z ív , baltüdő 
és ja gyomor tájékán több késszurástól 
származó sérülést konstatáltak, amelyek 
mindegyike halálos volt s ezenfelül a 
koponya is borzalmasan össze volt tör
ve. Az áldozat zsebeiben semmiféle 
személyazonossági igazolványt nem ta
láltak s mert a környék lakosai sem 
tudták kilétét megállapítani, a csend
őrök csempészdrámára következtettek. 
A nyomozásba bevonták a magyaror
szági csendőrséget is, azonban minden 
erőfeszítés ellenére sem sikerült a drá
ma halálos áldozatának személyi adatait 
megállapítani, mig most a vak véletlen 
fényt derített a tragédia részleteire és a 
hatóságok kezére juttatta a gyilkost is. 
A losonci csendőrség a napokban Do- 
bóca és Pincz községekben elkövetett 
kisebb betörések miatt kézrekeritette és 
a beszterczebányai kerületi bíróságnak 
adta át Koncz Sándor nagykállói (Ma
gyarország Szabolcsmegye) illetőségű 
csavargót, aki a bírósági börtönben el
dicsekedett cellatársainak, hogy „na
gyobb ügy is terheli lelkét", mert ta
valy Tajti határában ő tette el láb 
alól Mavrella Géza nevű, salgótarjáni 
származású vasmunkás csempésztársát, 
mert attól félt, hogy a hatóságok kezére 
akarja juttatni. A cellatárs feljelentésére 
a vizsgólóbiró elé idézték a dicsekedő 
betörőt, aki a keresztkérdések súlya 
alatt töredelmesen bevallotta tettét. A 
gyilkost, mihelyt a betörés alatt reárótt 
büntetést letöltötte, Besztercebányáról 
azonnal átszállítják a rimaszombati ke
rületi bíróság fogházába.

A Rimaszombati Iparoskor f. é. 
február 5-iki I. reprezentációs 
bálja alkalmával felülfizettek:

100 koronát: Dr. Eszenyi Gyula, Har- 
sányi Aurél, Klein Géza.

50 koronát: Hanes Emil, Bokor Fe
renc, özv. Runyay Györgyné, dr. Sándor 
János, Lovas Béla, Engel Zoltán, Za- 
wadzky-cég, Lusztig Menyhért, Rima- 
szombati Bank, Tátra Bank, Földmű
ves köles, pénztár, Pauker Imre, Derekas 
János, Csordás János, Angyal Gyula, 
Sabucha László.

40 koronát: Reinitz Dezső, Konyha 
Géza.

30 koronát: Lusztig László, Müller 
Emil, Nagy Jenő, Kandra János, Altmann 
Sámuel, Runyai László, Valaszkay Re
zső, Éliás István, özv. Samarjay Jánosné, 
Kovács Lajos vsi, Turcsányi József, Nagy 
Emil, Bokor Manó, Friedmann Aladár, 
Veres Gyula.

28 koronát: Keresik László.
25 koronát: özv. Cseh Istvánná, Lós- 

ka Gyula, Singer Rezső, Rábely Károly.
20 koronát: Kardos József, Sinka Pál, 

dr. Reinitz Vilmos, Takács László, Ba- 
ráth Károly, Schreiber József, Varga Imre, 
Bródy Andor, Somogyi Kálmán, Remenyik 
István, Sebő János, Sichert Károly, Szal- 
vendy Gyula, Klein Mór, dr. Klein Sámuel, 
Bottlik Sándor, Pecsők Lajos, Misik 
Barna, Póczos István, Róth László, Steh- 
Iik Károly, Kovács Lajos, Józsa Ignácz, 
Vondra János, Schuster Ottó, Klein Jó
zsef, Dickmann Dezső, özv. Szőllősy 
Istvánná, Szlany Gyula, Józsa Áron, 
Eperjesy József, Szontagh Andor, Gre- 
gorowicz Henrik, Czelder Gyula, Kosi- 
ner Imre, özv. Marikovszky Gézáné, Pa- 
vel Józsel, Zsuffa Kálmán, Rőczey Dá
niel, Havasi János, özv. Benyo Gézáné, 
Kozma Ármin, Kozma Imre, Pauly Ká
roly, Temják Pál, Szabó László, Párics- 
ka Péter, Fischer Jenő, dr. Komlós Gyu
la, Gazda Pál, Kovács János, dr. Kovács 
László, Telek Gyula, Benyo Ferenc, Te- 
leszniczky Ferenc, Gyulai István, Siku 
Mihály, Halasy Gyula, Murányi Béla, 
id. Káposztás József, Tokár István, Ri- 
czinger János, Ruprich János, dr. Andrik 
László, Lakatos István, Veres István, 
Kolaőny FrantiSek, Szőllősy István.

15 koronát: Ing. Poliacek Stefan, Ben- 
da Václav, Králik Sámuel, Bálint Tiva- 
vadar, id. Durda János, Hermán Vilmos, 
Putra Izabella, özv. Széplaky Lajosné, 
Tóth László gyáros, Vitális Zzuzsanna.

10 koronát: Vozáry Sámuel, Láng Ala
dár, Kovács Sándor, Hizsnyan Béláné, 
Bozóky György, Darnyi László, Végh 
Vilmosné, Sővényházy Mihály, Kolben- 
hayer Pál, Dickmann Zoltán, Osko Jó
zsef, Hlozek László, Moskovits Jenő, Já- 
rossy Pál, Vietórisz Gyula, id. Halász 
József, Mács Miklós, PSensk^ Václav, 
Heksch György, Enyedy György, Iva- 
nyics Kálmán, Kolbenhayer János, Hoff 
mann Rezső, Princz Tibor, Heimlich 
Zsigmond, Jelűnek Ernő, Koszka Lajos, 
Bálint Pál, Sárkány István, Dobó Endre, 
Bárdos István, Kovács József, Illés Ban
di, Neumann Márton, Höffer Sándor, 
dr. Krcs Gyula, özv. Kolbay Sándorné, 
Vysok? Jaroslav, Baksay József, özv. 
Urbán Gyuláné, Rakottyai Lenke, Len- 
Lengyel Pál, dr. Zehery István, Tóth 
Béla, Plentzner Frigyes, Mitske Gusztáv, 
Mares János, Tibély László, Moravcsik 
István, Klinczko János, Stolcz nővérek, 
Horváth Zoltán, Holko Lajos, özv. Ha
lász Istvánná, Viczián Gyula, Nagy J. 
Jenő, dr. Bernáth Gyula, Dóbisz Károly, 
Bogár Bálint, Galo Gyula, Melcer Viktor 
Sedlácek Károly, Tóth Vilmos, Dósa 
József, Istók Lenke, Noga Sándor, Szűcs 
György, Blattny Árpád, Szlovencsák 
Gyula, Neumann Ilona, Perényi Albertné.

Összesítés :
Összbevétel........................Ke 5423.—
Kiadás vegyesekre . Ke 3530.— 
Vigalmiadó városnak Kő 607,— 4137. —

Maradvány K5 1286.— 
ebből 643 korona a népkonyha javára 
kifizettetett,

Az Iparoskor vezetősége ismételten 
hálás köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik a bál anyagi sikerét előmozdítani 
szívesek voltak.

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

Az 1938. március havi átlépésekhez a 
következő megjegyzéseket füzzük :

Lukáis Geáeon: Ragyolci TC—Füleki 
TC: Törölve Füleknél 1938. III. 1. Kő 
2100— ellenében.

Hegeáüs Pál és Barta László: mind
kettő Losonci AFC—Ungvári AC : kiad
va azonnalra!

Becs Sánáor: Ungvári TK SC—R. Tö
rekvés SE átlépési bejelentését vissza
vonta.

Újólag figyelmeztetjük tagegyesülete
inket, hogy uj igazolásokat csakis az 
igazolási dij egyidejű befizetése mellett 
továbbítunk. Amennyiben igazolásokat 
ig. dij nélkül küldenek, úgy azokat visz- 
sza fogjuk tartani s a legközelebbi pos
tával az egyesületnek visszaküldjük.

Miheztartás végett alább közöljük az 
igazolási dijakat.

1. 18 éven fölüli játékosoknál: 3—}—6, 
tehát 9 — Kő egész évre.

2. Ifj. játékosoknál (ahol már van 22 
ifj. játékos) 2-f4 Ke, tehát 6 Kő egész 
évre.

3 Ifj. játékosoknál (ahol 23-nál több 
ifj. játékos van) csak 2‘—, tehát 2 — 
Kő egész évre.

4. Falusi egyesületeknél 1-J—2, tehát 
3 — Kő egész évre.

Az igazolási dijakat legjobb bélyegek
ben mellékelni az igazolásokhoz.

Rimaszombat, 1938. március 17.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sánáor s. k. 

társelnök. előadó.

Gömöri birkózó sikere.
A Csehszlovákiai Magyar Birkózó 

Szövetség Ungváron megrendezett baj
noki versenyei során a pehelysúlyban 
Gaczek János, a Rozsnyói Sport Klub 
birkózója lett Csehszlovákiai magyar 
bajnoka, 14 induló között összes ellen
feleit tussal legyőzvén s megszerezvén 
a büszke bajnoki címet és az aranyér
met.

A szerkesztő üzenetei.
K. G. Tárcák halmozottsága miatt 

csak később kerülhet sorra.

„Csodálkozó." Nincsen ebben semmi 
csodálatos, egyszerűen a tömeg-psyche 
megnyilatkozása, amikor kíváncsiságból 
betódul az emberek tömege valahová, 
ahonnét azután rendszerint csalódottan 
távozik. Önöknél is ez történt. Mi újság 
arra felé? Üdvözöljük.

„Figyelő." A dekoratív hatásokra tö
rekvés ma minden mulatság-rendezésnél 
megnyilatkozik és ennek következménye, 
hogy a teremdiszitési munkálatok költsé
gei felemésztik a jövedelem nagyrészét 
s a jótékonycélra alig marad valami. 
Hogy ennek nem szabadna megtörténni 
kimondott jótékonycélu rendezéseknél, 
abban igaza van, dehát mikor ma ez 
olyan ragadós tünet és szokás, ami alól 
bajos szabadulni a külsőségekre adók
nak, pedig attól végre is mentesíteni 
kell magukat a szociális megsegítésre 
törekvő rendezőknek, hiszen mégis az 
utóbbi cél elérése a fontos és nem pe
dig a múló csillogás vagy éppen krepp 
papir-szinezés, díszítés. Nyugodjék bele, 
egyelőre ezen a szokáson mi sem segit, 
még faluhelyen, ott maguknál sem, ahol 
főleg azért kell ily díszítés, mert a mu
latságok rendezésére megfelelő dísze
sebb terem amúgy sem igen áll rendel
kezésre.

Állástalan. A kérdéses pályázat már 
lejárt.

H. T. Nem üti meg a mértéket s igy 
nem közölhető.

P. N. Pereljen, legrosszabb esetben 
egyezségileg is elintézheti.

A hivatalokat és hatóságokat kérjük, 
hogy a lapunkban általuk magyar nyel 
ven áijmentesen közzétenni kívánt közle
ményeket magyar nyelvű kéziratban szi- 
veskeájenek beküláeni hozzánk, mert csak 
az esetben tuáunk erre vonatkozó meg
keresésüknek iáejében eleget tenni.

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

-  azeme'elen bérbeadó!
3 0  szekér ta 
karm ányrépa

E L A D Ó
ZMESKAL József gazdaságánál 
Cserencsény, up. Rimaszombat.

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

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

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 utca 28. sz.

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

Cim : e lap kiadóhivatalában.

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


