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Az első kapavágás
megtörtént. A világháborúban a 
hazáért hősi halált halt, a legszen
tebb, legmagasztosabb, de egy
szersmind legnehezebb hazafiui kö- 
íeiességteljesitésben életüket vesz
tett rimaszombati hősök emlékének 
megörökítésére még az 1927-ik 
évben megindult mozgalom során, 
több mint tizévi gyűjtési- és elő
készítési munka után, dr. Eszenyi 
Gyula városbiró, az emlékmű fel
állításának ügyét vivő és irányitó 
intézőbizottság tagjainak s az al
kotó művésznek jelenlétében, for
más, rövid beszéd kíséretében, az 
emlékmű alapépitményi munkájá
nak megkezdéséül, szerdán reggel 
az első kapavágást, az emlékmű 
főtéri felállítás! helyén ünnepélye
sen megtette.

Ezzel az ünnepélyes aktussal az 
emlékmű ügye a megvalósulás stá
diumába jutott s minden remé
nyünk meg lehet arra, hogy az 
emlékmű, a maga teljességében rö
vid időn belül ott áll majd váro
sunk főterén, hirdetve dicső tettei
ket azoknak a hősöknek, akik Ri
maszombatból elindulva meghaltak 
a haza védelmében, ott a zord 
Kárpátokban, Szerbia irtványaiban, 
az orosz hómezőkön,a halált okádó 
Doberdón, a vértől áztatott flandriai 
síkságon, vagy a harctereken szer
zett halálos betegségben hazai föl
dön.

Hogy azonban a teljes emlékmű 
felállítása lehetőleg még ebben az 
évben megtörténhessék, szükséges, 
hogy az ehez még hiányzó több
ezer koronányi összeg előterem
tessék.

Az emlékmű intézőbizottságának 
eziránt városunk közönségéhez in 
tézett felhívása meghallgatásra kell 
hogy találjon s addig is, mig az 
erre vonatkozólag kikért hatósági 
engedély mellett az újbóli gyűjtés 
megejtetik, a hősök iránti kegye
letből is újból fölkeli buzognia az 
Áldozatkészség forrásának a szi
vekben, kinek-kinek adakozásra 
kell hogy táruljon keze, anyagi 
erejéhez mérten, azzal arányban 
állóan, hogy így az emlékmű teljes 
egészének megalkotása tényleg a

legrövidebb idő alatt megvalósít
ható legyen, a hősök áldott dicső
ségét, vitézségét, emlékét méltó
képpen hirdethesse az utókornak 
időtlen időkig s mi életben marad
tak lelkiismereti megnyugvással za- 
rádokolhassunk ki a hősök élő 
emlékéhez.

Az első kapavágás, a kezdemé
nyezés, sőt a megvalósítás jellegé
vel bir a nagy- és szépmultu Ri
maszombat és Vidéke Jótékony Nő
egyesületnek a Csehszlovákiai Ma
gyar Gyermekvédő és Szünidei 
Gondozó Egyesület rimaszombati 
fiókja megalakításának előkészítése 
ügyében hétfő délutánra összehí
vott rendkívüli közgyűlése is.

A MGYSZGE még a múlt évi 
április 4-én megalakult Érsekújvá
ron s célját nevében viseli, mert 
az nem más, mint az állam terüle- 
letén élő más nemzetiségek ezirá- 
nyu munkásságához hasonlóan, a 
magyar jövő, virágos kertje gyen
gébb palántáinak megóvása az 
Élet zivataraitól, azok pusztításai
val szemben ellenállóbbakká téte
lük, a nem megfelő, sőt talán 
egészségileg egyenesen káros la
kásokban tartózkodó, felnevelkedő, 
rosszabbul táplált s igy a beteg
ségekre is hajlamosabb gyermekek 
testi és lelki megedzése, szünidei 
nyaraltatása, gondozása.

Ebben a nemzetmemtő munká
ban, annak végzésében főleg a 
gyengébb nemre, a minden nemes 
munkában szivjósággal résztvevő, 
lelkes magyar nőkre számit az 
egyesület, őreájuk vár a feladat, 
hogy ezt a humánus célú egyesü
letet virágzóvá és valóban áldá
sossá tegyék.

Az itteni fiók közeli megalaku
lása örömöt keltő jelenség, nemes 
emberbaráti cselekedet s bízva re 
méljük, hogy abban részt vesz 
mindenki, aki tudja, hogy a gyer
mekvédő akcióban részvétel szent 
kötelesség és olyan munkavállalás, 
amely csak áldásthozó és a leg- 
szebb-gyümölcsöthozó lehet.

(— )

Pillanatfelvételek a hétfőn este zá
ruló budapesti nemzetközi vásárról.

Budapestről jelentik : Akinek rövid az 
ideje, az a vásárnak csak a legérdeke
sebb részleteit akarja egy-egy pillanat
ra megtekinteni. Útmutatója a tömeg, 
amely ott nyüzsög a legsűrűbben, ahol 
a legnagyobb szenzációk vannak.

Bréma kikötő város miniatűr mása. 
Vonatok robognak a parányi síneken, 
hajók siklanak a viz tükrén, gőzdaruk 
bömbölnek, ott dübörög a világkikötő 
egész eleven élete az ámuló szem előtt. 
— Abesszínia déli gyümölcse, termé
nyei, az abesszinek primitiv fegyverei 
és remekbe készült népművészeti, bőr
és vesszőből fonott dísztárgyai az olasz 
pavillonban. — Óriási divatrevíl színház. 
Meseszép mannekeneken tündérszép 
ruhacsodák. A nézőközönség hölgytagjai 
válogató és bíráló izgalmakban csak
nem elájulnak a gyönyörűségtől. — Ha
talmas vendéglő, az, amelyik a párisi 
kiállításon az egész világot meghódí
totta a magyar konyhának. Hallatlan 
élvezettel esznek-isznak a vendégek. — 
Filléres kóstolók minden elképzelhető 
finom falatból, jófajta italból.

Ni, fenn az égen gépmadár húz el. 
Sétarepülők nézik a nyüzsgő vásárt fe
lülről. Itt lenn a kiállított legfantaszti
kusabb repülőgép csodákat bámuljuk. 
Az iparcsarnokban a nehézsúlyú gép
kolosszusok dübörögnek. Óriások dicsé
rik bennük az alkotó ember nagyságát. 
Amott a fény és hang kapott pavillont: 
millió színekben felvillanó fényeket is
mer itt meg a néző és azt, hogy hogyan 
lesz a rádió elektromos hullámjából — 
hang.

így lehetne ezt folytatni köteteken át, 
hiszen 1700 a kiállítók száma! És a 
szédületes versenyben mindenki tudásá
nak és munkája eredményének legjavát 
adja. Hát csak természetes, hogy min
denki elragadtatással távozik a vásár
ról és minden látogató napokig tud még 
nagy lelkesedéssel beszélni az ott látot
takról.

A vásár visszavonhatatlanul május 
9 én, este 7 órakor zárul.

Májusi jelszavak.
A tavasz megteljesedésének hagyo

mányos ünnepét az uj kor a munka 
ünnepévé avatta. Hajdan a tavasz élet- 
pezsditő varázsa árasztotta friss suga
rait az emberekre, akik erre a napra 
letették a kenyérkereső szerszámodat, 
kiürültek a műhelyek, a gyárak, a gé
pek nem zakatolták ezen a napon a 
munka örök himnuszát, mert május el
sejének napsütéses reggelén a munká
sok is kirándulnak a szabad természet
be ünnepelni. Ez volt az az idő, amidőn 
még mi is ébren vártuk a májusi haj
nalhasadást és jókedvtől ficánkoló ifjú
ságunkban nyomon követtük a cigány
bandát a tavaszi illatokban fürdő vá

rosba, melynek lakói zeneszóra ébred
tek, akkor még nyugodt álmukból...

Később május elseje mindinkább a 
vörös szin jegyébe öltözött át, politikai 
tendenciákat vett fel és az emberi jo
gaiban elnyomott munkásság ezen a 
napon adott leghangosabban kifejezést 
gazdasági és politikai törekvéseinek, 
amiket abban az időben a 8 órai mun
kaidő és az általános titkos választói 
jog jelentett. Ma már mindezen túl va
gyunk ! Meg van a 8 órai munkaidő és 
megvalósult a munkásság legnagyobb 
álma, amitő! olyan sokat remélt sorsá
nak jobbra lendítésében, az általános 
titkos választói jog is, de eltűnt a vi
lágból a régi májusok kedves derűje, a 
természet virágzó pompájában örömét 
találó emberiség boldog hangulata...

Meg van a nyolcórai munkaidő és 
meg van az általános titkos választói 
jog is, de kicsúszott a szerszám millió 
és millió tisztes munkáskézből és ki
csúszott a mindennapi kenyér a sajná- 
latramélfó, szerencsétlen munkáscsalá
dok szájából és a korgó gyomru, éhes 
ember május elsején hogyha ki is megy 
a természetbe, nem tud örömében fel- 
ujjongani a virágba boruló gyümölcsfa 
tavaszi pompájának láttára, mert érzi 
és tudja, hogy abból a gyümölcsből, 
amit ez a fa teremni fog: az ő számára 
mi sem jut. De az is bizonytalan, hogy 
a gazdájának jut-e.

Korántsem akarjuk ezzel azt mondani, 
hogy az egykori munkásálmok teljese
dése, az emberi jogok törvénybe ikta
tása okozta volna ezt. Nem ! Hiszen azt 
mindenki tudja, hogy az a nagy katak
lizma, amely alapjaiban úgy renditette 
meg a világot, mint egy őskori nagy 
geológiai átalakulás a földet, mikor he
gyek rázkódtak meg, hogy uj elhelye- 
ződést találjanak és hatalmas folyók 
kerestek uj medreket maguknak az 
újonnan kialakult völgyekben, az for
gatta ki a világot a régi nyugodtabb 
ritmusú politikai és gazdasági haladá
sából és minden ami ebből a nagy 
megrázkódtatásból és átalakulásból kö
vetkezett : fogalmazta meg az uj máju
sok uj jelszavait, amiket évek óta hal
lunk május elsején visszatérő refrénként 
az utcákon : Reszkess burzsuj! Munkát 
és kenyeret a népnek ! Bizony nagyon 
szomorú látvány, hogy az újabb május 
elsejék mindinkább a munkanélküliség, 
a mindennapi kenyér követelésének je
gyében zajlanak le és a hajdani tavaszi 
örömünnep a kulturális és az emberi 
fejlődés mai felfokozott szakában az 
emberi elkeseredés nagy napjává vál
tozott.

S — legyünk őszinték — bizony resz
ket a szegény „burzsuj“ is, de már nem 
az utcán felhangzó jelszavaktól, hiszen 
a két utóbbi évtizedben az ember sok 
mindenen keresztül ment, hanem resz
ket a különféle fizetési terminusoktól és 
attól is retteg, hogyha nem sikerül ne
ki ezt vagy azt a munkát megszerezni, 
szombaton ismét fel kell mondania egy 
munkásának, pedig sajnálja szegényt

A Rimaszombati Magyar Dalegylet, a „Blaha Lujza'1 műkedvelő társaság tagjai közreműködésével és a Járási Magyar Közmű
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elbocsátani, mert ö is családos ember 
és rosszul fog esni neki, hogyha az 
utca sarkán néhanapján találkozni fog
nak és ilyenkor egymás szemébe nézni 
nagyon nehéz. A szemük előtt lejátszó
dó nagy világdráma legszánandóbb ál
dozata a munkásosztály, megtudjuk ér
teni elkeseredését, súlyos sorsában min
den részvétünk az övé, ami elválaszt 
bennünket az csak a politikai irány
zatokon múlik, egyébként az emberi 
lélek közössége összekapcsol bennün
ket minden embertársunkkal, annál in
kább a szenvedőkkel.

Ezt az emberi közösségérzetet kell a 
munkásosztálynak is tudatosítani önma
gában, ezekben a korszakvajudó, világ
történeti időkben és a „reszkess bur- 
zsuj“ jelszavát raktározza el a régi po
litikai fegyverek idejétmulta gyűjtemé
nyébe.

Nagy isteni ajándék az emberiség ré
szére a tavasz, a virágzó május, a fel
támadás és a megújhodás örök szim
bóluma. A mi májusi jelszavunk az, 
hogy az igazi emberszeretet jegyében, 
az őszinte segíteni akarásban fogjon 
össze az emberiség, minden nemzetiségi, 
osztály- és felekezeti gyűlölettől men
tes, tiszta májusi bizakodó szent hittel: 
akkor mihamarabb eljön az az idő, hogy 
idejét múlta lesz a „munkát és kenye
ret" jelszó is ! Akkor a májusi nap is 
melegebben fog sütni a szivekre 1

Indiai levelek.
Ház körüli állatok.

Nem az általánosan ismert háziállatok
ról akarok Írni, melyek ugyanazok Indiá
ban, mint otthon, hanem a tágabb érte
lemben vett élőlényekről, melyek az 
emberi közösségbe beilleszkedtek és 
kedvelik a közelünkbe való tartózko
dást.

Legelső helyen említendő a szúnyog. 
Indiában moszkitónak nevezik. Egész 
éven át hűséges kísérője az embernek. 
Nagyon sokféle faját lehet megkülön
böztetni, már felületes rátekintéssel is. 
Egyes típusok csak bizonyos évszakok
ban jelennek meg. Május—júniusban egy 
sovány feketefajta csip meglehetősen 
szemtelenül reggel és este (éjjel is 
csípne, hisz ez az idő a szúnyogok fő 
étkezési ideje, de az óvatos ember ekkor 
tüll háló alatt alszik), de napsütés elöl 
sötét, hűvös helyre vonul vissza.

Nyáron, ha alkonyaikor végigsétálsz a 
kertben, fekete pettyes szárnyú, valamint 
csíkos potrohú szúnyogok telepednek 
lábikráidra. Különösen a fehér-fekete 
csíkos szúnyog nagyon tolakodó. Ha 
kézzel meg akarod fogni, ezt ő félre
magyarázza, mindjárt áttelepszik kezed
re és már azon pillanatban csip is.

Augusztus végén—szeptemberben egy 
nagytermetű, szőke szúnyog keseríti az

Költő tavasszal...
Ir ta :  Undi Imre.

Fél hét lehet talán, nem, még annyi 
s e : az ablak nagy négyszöge opálszür
kén dereng.

Pajkos kis fénymaszatok surrannak 
szét a szobán. Hancúroznak a iomha, 
fekete bútorok között. Éleket, körvona
lakat hasítanak a sötétben. Tejszinű, lágy 
fények vetülnek el, mint lopakodó elő
őrsei a nappali ragyogásnak.

A fűtőtest fölött, a ferdén tárt ablak
réseken, frissen betóduló levegőkortyok 
susognak a ház meleg leheletével. A 
szürke égről szellöcskék szakadnak le 
és sodródva csapódnak be az ablakon!

A bérház kopoltyúi nyelik a messze 
zsendülő tavasz beverődő szellőit. Talán 
meg is borzonganak a falak : ez már 
nem a télutó üveges hidege, nem eny
hébb modulációja a dermesztő regge
leknek, ez már a föld szagát hozza és 
nyíló ibolyák lila bársonya fölött sur
ranva ömlik el a város felé.

így ébredt a költő.
Az álma ilyen képekben nyílt rá az 

édes valóságra.
— Milyen gyönyörű mindig a tavasz, 

— suttogta magában és az elsuhanó 
bódulatfoszlányaival, zsibongó szenderrel 
bámult a mennyezet gipszcirádáira.

Kint, az ereszen, rigó kezdett fütyülni. 
Feketerigó. A madár úgy fújta dalát, 
mintha erdőben ujjongott volna és nem 
egy kőház csúf bádogszurdékjában.

ember életét. Főjellemzője, hogy délben 
verő napfényben is megcsípi karodat. 
Ha kissé ügyes vagy és elcsíped, való
sággal ropog a „csontja" ujjaid között, 
mig elégtételül dühösen összemorzsolod.

Szeles időben tömegesen húzódnak a 
lakásokba. Ez jó alkalom irtásukra, 
mert ha nem is mindegyik, de minden 
ezredik esetleg a malária kórokozóját 
terjeszti és hátha ez az ezredik fogja 
belénk oltani. Egy este a szokottnál is 
több szúnyog repdesett fürdőszobámban 
és ekkor szappanhabos kézzel, rövid 
negyedóra alatt 165 szúnyogot fogtam 
össze. Ily bő zsákmány után a szúnyog- 
állomány némi csökkenése volt tapasz
talható, azonban el lehet képzelni, mi 
volt a többi szobákban és mi lehet 
egy hindu házában, ahol nem irtják 
őket.

A forró évszak (március—május) má
sik emberkedvelő állatkája egy apró 
fekete muslinca-légy. Igen ügyes, sebes- 
röptü, itt homoki légynek (Sandfly) hív
ják. Ez folyton az ember szeme előtt 
röpköd csapatostól. Sem Írni, sem ol
vasni, de még beszélgetni sem lehet 
tőlük nyugodtan. Este azonban mind 
egyetlen, valahol lelógó fehér szalagocs
kára, vagy egy cérnaszálra telepszik. 
Egy fogással az egész társaságot ki le
het irtani. Másnap este azonban ugyan
azon cérnaszálon már kétszerannyit le
het elpusztítani.

Közönséges légy kevés van. És az a 
kevés is a piaci süteményeken, vagy a 
mészáros húsain legelészik.

Ősszel apró zöld legyek (tulajdonkép
pen vizipoloskák) tömegei röpülnek 
este a szobai tényre. Reggelre millió- 
számra elhullva találhatók a lámpa alatt. 
Két-három teli szemétlapáttal lehet csak 
tetemeiket eltávolítani. Ezen zöld légy 
megjelenését a kalkuttai újságok min
den évben hűségesen megírják, mert ez 
a hűvös idő beálltát jelenti. És ennek 
itt mindenki örül.

Kifejezetten kedves szobai állatka egy 
szürke gyik, mely minden házban szá
mos rokonával ott szaladgál a falon és 
mennyezeten. Hivatása a szúnyogok 
összefogdosása lenne, azonban én úgy 
találtam, hogy a kiadósabb, kövérebb 
falatokat — mint például lepkéket — 
sokkal jobban szereti. Olykor nagy 
versenyfutásokat rendeznek a falon, 
máskor baráti mérkőzéseket, amikor a 
vesztes farkavesztetten menekül a győ
ző elől. Tittikai a hindosztán neve, se
hol sem bántják, pedig sok haszna nincs.

Egész esőszak alatt békák látogatják 
az este nyitvafelejtett szobákat. Hallot
tam egy okos, jólnevelt békáról, mely 
reggel mindig egy lakkcipőbe húzódott 
be és este előjött vadászkörutjára. És 
közel hat hónapi cipőlakása alatt egyet
len reggel sem téveszté össze a balci
pőt a jobbal.

A ház körül égő lámpák alatt békák

A költő hallgatta a rigót és olyanfé
lére gondolt, hogy egy kis kollégája dol
gozik az ereszen.

— Köitősors, — igen, ezt mondta és 
sok minden meghatóra gondolt egy
szerre.

A zsibbadt szoba is kezdett megele
venedni.

A világosság már minden kis zugból 
kikergette az éjszaka feketeségét. Színe 
és fénye volt mindennek.

A tárgyak az este emlékeit kezdték 
mesélni. Az olvasott könyv nyitva, has- 
mánt fektetve hevert az asztalon, a szi
varhamu a bronz tartóban szurtosodott, 
egy tányéron rozsdásszinü almahéj ku- 
corodott.

No, nem túl tetszetősek az elmúlt nap 
ódon lomjai a friss reggelben.

— Nincs csúfabb a multtalan múltnál, 
— jegyezte meg a költő és úgy találta, 
hogy igen eredeti megjegyzést tett a 
szobája apró-cseprő omiadékaira.

De aztán megnyugtatta önmagát:
— Végtére ez is poézis. Minden az, 

csak meg kell látni.
Ő meglátta. Már hogyne is látta volna 

meg, pont ezen a gyönyörűséges regge
len, amikor csak úgy harsogott a líra 
körülötte.

Nagyon frissnek érezte magát a költő. 
Ujjongott. Igazán úgy találta: ez a reg
gel, olyan váratlanul jött, mint egy alvó 
arcára lehelt csók.

Felkelt.
Amig a fürdővíz csobogott, hegyi pa

takocskára gondolt. Amilyenben harang

nyüzsögnek, viszont békapecsenyére 
jönnek a kigyók. Verandánkra bizony 
többször föllátogattak a nemszivesen lá
tott csúszómászók, de ritkán menekül
tek meg onnan élve.

Másik kellemetlen állatka a skorpió, 
mely szívesen szeret a perzsaszőnyegen 
pihenni, pedig tanyahelye nedves csa
tornák repedése, vagy korhadó fatör 
zsek földes ürege lenne. Tőle a ben- 
szülött szolgaszemélyzet fél nagyon, 
mert ők állandóan mezítláb járnák és 
a skorpió szúrása igen fájdalmas és 
hosszan tartó szenvedést okoz. A mi vi
dékünk skorpiója fehér, teste kb. 5 
csehkorona nagyságú, farka 6—7 cm. 
hosszú nagy méregzacskós hegyes tüs
kével. Iskolakönyvek azt Írják a skor
pióról, ha fogságba kerül öngyilkos lesz. 
Én sok kísérletet végeztem velük, de 
egyikük sem akarta testét méregtüské
jével megszűrni. Ezek ugylátszik kivé
telek voltak — vagy nem jártak isko
lába.

Házunkat különböző évszakokban kü
lönféle bogarak, tücskök, ájtatos ma
nók, óriás orrszarvúk, szitakötők, tisza
virágok stb. látogatják meg. Este jön
nek, nem sokat zavarnak, legföljebb a 
vacsoránál ételünkbe esnek.

Gedeon Tihamér.

„LÁZ.“
A Rimaszombati Magyar Dalegylet, a 

„Blaha Lujza" műkedvelő társaság tag
jainak közreműködésével, a Járási Köz
művelődési Testület védnöksége alatt, 
pompás előadásban mutatta be április 
30-án a Polgárikör színpadán Lakatos 
László „Láz“ cimü 3 felvonásos szín
művét.

Egyre fejlődő műkedvelőtársaságunk 
ezúttal nagy fába vágta fejszéjét : a meg
szokott, könnyebb fajsúlyú, inkább a 
közönség mulattatását célzó vígjáték 
helyett, most egy komoly természetű, 
alapos munkát igénylő színművel lépett 
a publikum elé. A legteljesebb elisme
réssel, örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
műkedvelőink a színpadi irodalom ezen 
komolyabb ágában is kellő felkészült
ségről és hozzáértésről tettek tanúságot 
s teljesítményük a legkényesebb kriti
kusok igényét is kielégithette. Az elő
adás minden tekintetben kitünően sike
rült s műkedvelőink gárdája újabb rá
termett erőkkel gazdagodott meg.

A cselekmény középpontjában álló 
ápolónő nehéz szerepében Feldmann Éva 
mutatkozott be műkedvelő színpadun
kon, egy csapásra megnyerve a közön
ség őszinte tetszését. Feldmann Éva, 
akit eddigelé mint rendkívüli tehetségű 
szavaiét ismertünk, a műkedvelői szín
padon is kitűnő teljesítményt nyújtott. 
Igen szép hangja, példaszerű szerep
tudása, minden kis mondatnak átérzett

virágok nézegetik magukat és a fenekén 
hószinü kavicsok csillámlanak. Milyen 
jó is ilyen kis, mohaszinű patak partján 
üldögélni, tenyerünkkel a páfránylevele
ket simogatni.

A langyos víz pompás volt. Pórusnyi- 
togató. Nagyszerű.

Utána a tükör egy megelégedett, több 
ennél, ujjongó ember arcát mutatta. A 
gladiátorok talán izmaik feszülő domb
jait markolgatták, mielőtt a porondra 
léptek, a bajvívók kardpengéik élét vizs- 
gálgatták hüvelyükkel a nagyszerű ösz- 
szecsapás előtt, ám a lírikus csak sze
líden pillantott a foncsoros üveglapra, 
nézte, nézte elomló fürtjeit, szelíd sze
mét, halántékát és homlokát, aztán örült, 
hogy ennyi harmóniára ébredt és a pa
pírlapra gondolt, ami nemsokára előtte 
lesz, művészleikének erre a membránjá
ra, hogy reáénekelje tobzódó líráját.

A beretva sercegve vitte a habot ma
gával és a nyomába matató ujj jólesőn 
konstatálta, hogy milyen simára vált az 
arcbőr. Sima arc... mennyi megnyugvás. 
Pihentség és tettrekészség.

Sokszor ez is elég, hogy az ember 
munkakedvvel telítődjék. Most meg már 
fölös tobbzódásnak tűnt a költő szá
mára.

— Halló, — kurjantott önmagához a 
tükörből, — halló...

Aztán már észre sem vette, hogy jó
ideje fütyül.

Hirtelen eszmélt rá e ritka koloratu- 
rára. Azon nyomban le is halkította a 
hangját, mert mindig törődött a mások

elgondolása, — oly tulajdonságok ezek, 
melyek hivatásos színésznőnek is dicsé
retére válnának. Utolsó jelenetével, 
melyben kirobban egy eltévesztett élet 
minden fájdalma, egy reménytelen sze
relem minden keserűsége, oly döntő si
kert aratott, amelyet csak kevés mű
kedvelő jegyezhet fel emlékkönyvében.

Méltó partnere volt Marosi Mihály, 
a saját életében felőrlődött főorvos sze
repében. Ez a kitűnő színész, akinek 
már olyan sokat tapsoltunk, mostani 
szerepében élete legjobb alakítását nyúj
totta. A szerepet mintha neki Írták vol
na. Meggyőzően, elegánsan játszott. Meg
érdemelt sikere volt.

Külön élményt jelentett Jelűnek Mik
lós alakítása, az életbölcsességtől szi
porkázó professzor szerepében. Jellinek 
Miklósnak mint rendezőnek hervadha
tatlan érdemei vannak műkedvelői szín
padunk fejlődése terén, de ezúttal mint 
színész is jó munkát végzett. A közön
ség a nyiltszini tapsok egész sorozatá
val adott kifejezést elismerésének.

Szinészavatás is történt ezen az elő
adáson. A városunkból hirtelenül elköl
tözött Leeső Ida szerepét az utolsó 
percben Vámosy Béláné vette át. Sze
repének kitűnő megjátszásával nagy
szerű komikai érzékről és színpadi rá
termettségről tett tanúbizonyságot. Néha 
a véletlen szeszélye tehetségek váratlan 
kirobbanásához vezet. Szeretnők őt mi
nél gyakrabban viszontlátni. Uj oldalról 
mutatkozott be Székely Imréné is, aki ez
úttal drámai szerepében is kitünően állta 
meg helyét. A gyógyithatatlanul beteg, 
életéhez azonban mégis ragaszkodó fél
tékeny feleség rövid, de mégis igen ne
héz szerepét jól kidolgozva, sikerültén 
játszotta meg. A mai modern anyatipus 
képviselőjét Szabó Sári alakította, meg
szokott ügyességgel, a máról-holnapra 
orvosfeleséggé vált gyerekasszony sze
repében Thurzó Ildikó játszott igen bá
josan, a rendőrtanácsos hatalmas szere
pében pedig Reinitz László gyarapította 
sikereinek számát. Tokár Juliska egy 
alorvosnő alakját rajzolta meg igen jól. 
Kandra Árpád egy könnyelmű nagy
városi kávéházi-alak szerepét oldotta 
meg derűsen, de az epizód-szereplők : 
Vladár Pipi, Remenyik Kálmán, Kosina 
András és Vámosy Géza is, egytői-egyig 
jól illeszkedtek be a kitűnő műkedvelő 
gárdába.

A betanítás és rendezés munkáját 
Marosi Mihály végezte, a színpad csi
nos beállításáról Makovits Jenő gon
doskodott, az újból nagy sikert arató 
maszkok pedig ismét Osko József szak
értelmét dicsérték.

*
Nem szívesen tesszük, de kötelessé

günk beszámolni arról is, hogy az elő
adást a műkedvelők vasánap este má
sodszor is műsorra tűzték, de a vasár
napi előadás a közönség teljes részvét

érzéseivel és arra gondolt, hogy túl, a 
szomszédos lakásban bosszankodnak 
miatta, vagy éppenséggel megmosolyog
ják.

De ez az ébrenlét a nagy jókedvben 
rövid ideig tartott.

Élesen, zengve fütyült újra és később 
ezt mondta a tükörbe:

— Eh, mit...
A költőt már csak percek választották 

el, hogy kilépjen a harsogó tavaszba.
Hogy ami újjongás kelt ki a szivében, 

azt gyönyörű dallá fonja.
Kurta kis vesződség kellett még, hogy 

nyakkendőjét csokorba kényszerítse. Az 
is megtörtént. A nefeiejtskék csokor 
kedve szerint merevedett meg az álla 
alatt.

— Na, — nyúl a kabátja felé,— az
tán gyerünk.

Éppen belebujt a kabátjába. A fürgén 
lendülő karhoz odasuppant a levegőben 
a kabátzsebbe gombolt tárca.

A költő fejében lepkemódon csapong- 
tak a gondolatok.

Egy követte a másikat és mint vala
mi mázsás kő gördült a mellének az 
utolsó: nincsen pénzem.

— A fene egye meg, a fene egye 
meg... — mondta a költő és szép, sza
bályos fejgörcsöt kezdett érezni.

Az ajtót meg úgy vágta be maga után, 
mintha becsiphette volna vele ezt az 
egész pocsék tavaszt.
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lensége miatt elmaradt. Ez az eset pél
dát lan  városunk műkedvelői életében 
és jelen esetben annál szomorúbb, mert 
hiszen a szombat-esti előadás kitünően 
sikerült ,  derék műkedvelőink teljesítmé
nyével mindenki meg lehetett elégedve 
s jgy kétszeresen fájdalmas volt a sze
replők részére az, hogy vasárnap este 
le ke l le t t  szedniük a festéket s paróká
kat, el kellett oltani a rivalda lámpáit s 
nag’y - n a g y  elkeseredéssel hagyta el a 
termet  a lelkes gárda. — A dalegylet 
agilis vezetősége, élén Sichert Károly 
elnökkel ,  mindent elkövetett az előadás 
s ike réne k  érdekében, de sajnálkozással 
kellett  megállapítanunk, hogy annak el
lenére,  hogy az előadások tiszta jöve
delmét  a rendezőség dalárdánk komá
romi szereplésének költségei előterem
tésére szánta, a tudtunkkal negyven 
mű kö dő  tagot számláló dalegylet tagjai 
s azok  hozzátartozói távoltartották ma
gukat .  A kitűnő előadás és a műkedve
lők k ivá ló  munkája megérdemelte volna 
pedig  v a s á r n a p  is a telt házat. -§-

Városi közgyűlés.
Rimaszombat város képviselőtestülete 

folyó hó 6-án délután, az újonnan szer
vezett ,  illetve üresedésben lévő tisztvi- 
löi és altiszti állások betöltése végett 
közgyűlést tartott.

A Hanesz Emil járási főnök elnöklete 
alatt  lapzárta után lefolyt közgyűlésen, 
a kiküldött jelölő bizottság javaslata 
alapján nyilvános szavazással megvá
lasztattak :

Városi építészmérnökké: Ing. Tóth
Vilmos.

Városi állatorvossá: Dr. Andrik László.
Városi pénztárnokká : Maros Miklós.
Városi adótisztté : ifj. Halász József.
Városi hely pénztisztté : Jelűnek Henrik.
Városi irodai segéderőkké : Kovács 

Jenő, Weizer Vilma, Szabó Júlia.
Városi tűzoltóvá: Demeter István.
A választást megelőzőleg a városi ta

nácsban megüresedett tagsági helyet 
Dr. Weinberger Rezsővel töltötték be.

Májusban
az óvatosság lassúságával kinyiinak a tele
lésben bedagadt ablakszárnyak, a koromsza- 
gu szobákba orgonaillatot visz a friss, köny- 
nyű tavaszi szellő s a sápadt arcokra az élet 
pirját festi arany ecsetjével a besurranó 
napsugár.

Májusban zöld zsalugáterek hunyorgatják 
szemüket a muskátlis ablakokon, a kiskertek 
átültetett rozmaring bokrát gondos kezek 
féltőn meg-meg simogatják s a tavaszi em
berek a jóban hívők hitével néznek az Élet 
ígéretének beteljesülése elé.

Májusban tágabbra nyílnak még a köny- 
nyezésben elfáradt szemek halovány ernyői 
is, a szájak szélére hamiskás mosoly ránco
sodik és kacagások csengőjének ezüst-csilin- 
gelésében újra bimbózik a szépségek virága.

Májusban csendben széttáru! a lelkek ti- 
tokfüggönyös ablakszárnya, a szivek piros 
ajtajának lakatnyelve halkan fölpattan s az 
erek rejtelmes csermelye gyors iramba 
szökken.

Májusban dal zendül az ajkakon, az esti 
harangszó lágy hangjánál ölelésre hajlanak 
a karok, lélekbenyuló, hosszú csókokra cup- 
pannak a szájak s a Tavasz kertjének min
den virágszálában a Boldogság integet a 
májust élők felé.

A Boldogság, az Üdvösség, az Élet és a 
legszebb virágszálért gyöngyvirág-szegélyes 
utakon futva rohan a májusi ember, az inte
gető kéz f e lé . . .

. . .  Ilyenkor, tavaszkor, májusban . . .

Templomi ünnepély. A rimaszombat- 
tamásfaii evang. egyház május 8 án va
sárnap délután 4 órakor templomi ün
nepélyt rendez, amelyre minden érdek
lődőt szeretettel meghív. Az ünnepély 
műsora: 1. Közének: 10. szám. — 2. 
Imádkozik Baráth Károly lelkész. — 3. 
Nagytiszteletü Henriczy Béla poltári lel
kész előadása: A zsidó kérdés az ev. 
egyház szempontjából, történeti fejlődé
sében és mai állapotában. — 4. Abt F. 
Ahitat: Énekli Harsányi Aurélné. — 5. 
Szaval Baksay Évi. — 6. Karének: Ve
zényel Halász József karnagy. — 7. Záró 
imádságot mond Baráth Károly lelkész. 
— 8, Közének ; 89. szám.

A nő és testkultúra címmel Mdndy 
Antal helybeli gimn. tornatanár, élénk 
érdeklődés mellett igen érdekes előadást 
tartott folyó hó 5-én este a Rimaszom
bati Társaskörben.

Előadás. A rimaszombati magyar fiata
lok „Uj munka" kulturegyesületének ren
dezésében április 29 én este a „Tátra" 
nagytermében lefolyt kulturest keretében 
Vass László iró „A jobbágydaltól a vi
harsarokig" címmel nagy figyelemmel 
kisért, sikerült előadást tartott.

Anyák napja. A járási ifjusággondozó 
Rimaszombatban a CSR. 20 éves fenn
állásának jubileumi ünnepségei kereté
ben az összes helybeli iskolák és egye
sületek közreműködésével nagyszabású 
anyák napját rendez. — Május 14-én, 
szombaton este szinielőadást tart, május 
15-én, vasárnap délelőtt 11 órakor tér
zene, délután 14 órakor diszfelvonulás 
a városkeittől a gimnázium udvarára, 
ahol ünnepi akadémia lesz. A részletes 
programot e lap következő számában 
és falragaszokon közöljük. Már most is 
kérjük a tisztelt Közönség minél na
gyobb számú megjelenését. Rendezőség.

Május elsejét, a munka ünnepét vá
rosunkban az idén nem a legkedvezőbb 
időben ünnepelték meg. A csehszlová
kiai szcc. dem., kommunista és nemzeti 
szocialista pártok közös népgyülést tar
tottak a piactéren, mely alkalommal 
több szónok foglalkozott a nap jelen
tőségével.

Halálozások. Özv. Szombathy Kál
mánná szül. Melczer Paula április 30-án 
Budapesten meghalt. Az életének 69 ig 
évében rövid szenvedés után elhunyt
ban Dr. Szombathy Kálmán, Ferenc és 
Paula férj. dr. Szabó-Patay Józsefné sze
retett édesanyjukat vesztették el s raj
tuk kívül unokái s kiterjedt rokonság 
gyászolja a megboldogultat.

Matécska András rimatamásfalai kő- 
mivesiparos, munkás életének 63-ik évé
ben április 29-én meghalt, gyászba bo
rítván gyermekeit és rokonait.

Gregorovicz Henrik nyug. bírósági ta
nácsos április 30 án 72 éves korában 
városunkban elhalálozott. Az elhunyt 
Rimaszombat társadalmának közbecsü- 
lésben állott, rokonszenves, kedves tagja, 
a zenének s mint lelkes sportember és 
turista, a Tátrának, mely alatt bölcsője 
is ringott, nagy szerelmese volt s halála 
általános, őszinte részvétet váltott ki. 
Eihunytát özvegye szül. Paska Virgínia, 
gyermekei: Garamvölgyi Ernő, Grego
rovicz Ilona férj. Puskár Istvánné, Gre
gorovicz Elemér, Gregorovicz Mária férj. 
Lackner Lászlóné családjaikkal és nagy
számú rokonság gyászolják.

Dr. Sigmund József nyug. kórházi se
bész főorvos, volt gyermekmenhelyi és 
munkásbiztositó intézeti orvos, 64-ik 
életévében, hosszas szenvedés után fo
lyó hó 2-án Rimaszombatban örök pi
henőre tért. Az elhunyt orvos több mint 
három évtizeddel ezelőtt jött Erdélyből 
s telepedett le városunkban, hol lekiis- 
meretesen szolgálta a beteg emberiség 
ügyét s társadalmi téren is élénk mun
kásságot fejtett ki. Halála őszinte rész
vétet keltett s ez a részvét méltóképpen 
nyert kifejezést folyó hó 3-án végbe
ment temetésén, mikor is az orvosi kar 
nevében dr. Mráz Gallusz helybeli orsz. 
kórházi igazgató-főorvos búcsúzott az 
elhunyt kartárstól. Elmúlása özvegyét 
szül. Káposztássy Ilonát, nővérét: Sig
mund Mária férj. Huszár Pálnét és ro
konait döntötte gyászba.

Lojkó Pál iparos polgártársunk életé
nek 57-ik évében folyó hó 3-án hosszas 
betegeskedés után, szivszélhüdésben hir
telen meghalt. A szorgalmas, közbecsü- 
lésben állott elhunyt a munka embere 
volt, aki iparosi munkássága mellett 
életét szeretteinek szentelve, példaképe 
volt a dolgos embernek és gondos csa
ládapának. Halálával özvegye szül. Ba- 
ricska Erzsébet, gyermekei: Lojkó Ká
roly, Erzsiké és Pali borultak gyászba 
s rajtuk kívül sógorai: Rábely Károly, 
Baricska Dezső családjával, sógornői: 
Bericska Ilona férj. Fövenyessy Lajosné, 
Baricska Jolán férj. Szurdoky Pálné csa- 
ládjaikkat és rokonai fájlalják elmúlását. 
Temetése őszinte részvétmegnyilvánulás 
mellett folyó hó 5-én ment végbe.

Özv. Muraközy Gyuláné szül. Beráts 
Karolin 68 éves korában folyó hó 4-én

Ratkón elhalálozott. A megboldogultban 
Muraközy Tivadar, Gyula, Kálmán, Ella 
szeretett édesanyjukat vesztették el s 
kívülük unokája, testvérei és kiterjedt 
rokonsága gyászolják eihunytát. A köz- 
tiszteletben és szeretetben állott urasz- 
szony holttestét Ratkó és vidéke közön 
ségének nagy részvéte mellett folyó hó 
5-én helyezték örök nyugalomra.

A hősök emlékművének felállitási 
helyén — mint mai vezércikkünkben 
már erről megemlékeztünk — az alap- 
épitményi munkálatok folyó hó 4-én 
megkezdődtek. A fundámentum ásás so
rán a régente temetkezési helyül szol
gált főtéri részen több emberi csontváz 
maradvány került napvilágra, melyeket 
összegyűjtve a temetőben hántolnák 
majd el. Ezenkívül a munkások szer
száma nyomán egy női melltüt, apró 
sarkvas-részeket és egy 1684 évszámot 
viselő ezüst pénzdarabot is találtak, 
amelyeket a városi múzeumban helyez 
majd el az emlékmű-bizottság megőrzés 
végett, a még netalán felszínre kerülő 
más régiségekkel egyetemben. Az ása
tási munkálatok Makovits Jenő festő
művész felügyelete alatt folynak, a kö
zönség állandó érdeklődése mellett. Ez
úttal is kéri az emlékműbizottság a 
közönség áldozatkészségének fokozot
tabb megnyilvánulását, hogy az emlék
mű tervszerinti kivitelében és még ez 
évben történő felállításában fennakadás 
ne történjék. Minden adomány — eset
leg névtelenül, vagy jeligére — az e 
célra a Rimaszombati Banknál nyitott 
folyószámlára fizetendő be.

Tornaakadétnia. A rimaszombati 
Munkás Testedző Egyesület (Robotnická 
Telocviéná Jednota) április 30-án este 
tornaakadémiát rendezett, melynek mű 
során magyar és szlovák versek, torna
számok és élőkép szerepeltek.

A Mária-kongregáció május 14. és 
15-ére hirdetett előadását az Anyák- 
napja miatt későbbre halasztották el.

Önkéntes ápolónők vizsgája. A Vö
röskereszt helyi csoportjának második 
tanfolyamán résztvevő önkéntes ápoló
nők vizsgája folyó hó 5-én ment végbe 
a járási székház nagytermében, teljes 
sikerrel s ezzel immár mintegy 80 ön
kéntes ápolónő áll városunkban a beteg 
emberiség szolgálatában.

Értesítés. A Polgárikör elnöksége 
ezúttal is értesíti tagjait, hogy folyó évi 
május hő 7-töl kezdve minden szombaton 
családias társas vacsora lesz és utána 
rendőrségileg engedélyezett tánc. Olyan 
vendégeket is szívesen látunk, akik csu
pán a táncra jönnek el. Az elnökség.

KÖLCSÖNKÖNYVTAR I Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.
*Egon Erwin Kisch: „A hét gettó".

Kisch számos színes riportban, novellá
ban felbontja, elemeire szedi a „zsidók" 
szót: gazdag zsidókra és szegény zsi
dókra, a világkereskedelem nagyvonalú 
condottierijeire és mitikus hitű, jámbor 
rabbikra. Szívderítő humoreszkekben és 
megható novellákban, éles riportokban 
és csodálatos legendákban vonul el 
előttünk hét gettó népe: mesés gazdag
ságú bagdadi zsidók és a prágai zsina
góga tréfás, furfangos snorrerjei, am
szterdami gyémántköszörüs- filozófusok 
és kis galíciai városok szegény, egy- 
ügyü chasszidjai. Nemcsak élvezetes és 
mulatságos, hanem tanulságos is ez, 
nevető enciklopédiája korunk egyik leg
többet vitatott kérdésének.

A „Lóz" előadását megismétlik. A 
Rimaszombati Magyar Dalegylet közli 
Rimaszombat város kultúrát támogató 
közönségével, hogy a Blaha Lujza mű
kedvelő társaság tagjai közreműködésé
vel május 1-én programúiba vett „Láz" 
cimü színmű második előadásának ren
dezése rendkívül akadály miatt elmaradt, 
ezen akkor meg nem tartott második 
előadást visszavonhatatlanul utoljára ez 
évi május hó 14-én, szombaton este 8 
órakor a Polgárikör színháztermében 
rendezik meg. Kérik az érdeklődő közön
ség támogatását annyival is inkább, mert 
ezen rendkívüli színmüvet kivételes ma
gas nívójú előadásban hozza szinre és 
mert szabad bemenettel harmadizben 
nem lesz előadva. — Jegyelővétel Csefo 
dohánytőzsdében.

Magyarok! Lépjetek be az Egyesült Pártba!

Kinő APOLLO mozgó
Esti előadások 1/i9 ó. kezdődnek 1
Szombaton és vasárnap, május 7-8-án 
nagy aktuális film a francia-német határ

vonal földalatti érődéiből :
Kémek a Maginot vonalon

Kedden, május 10-én ez év leghatásosabb 
drámája :

Zárt tárgyalás
Iván Petrovics, Olga Csechová, S. Peters.

Szerdán, május 11-én kitűnő csehül be
szélő film. Siker :

Kereszt a patakmentén

Csütörtökön, május 12-én elsőrendű tár
sadalmi filmsláger:

Veszélyes játék

*Magánkölcsönt keres az Iparoskör 
vezetősége építkezési költségek fedezé
sére. Szives ajánlatokat Králik János el
nökhöz, vagy Szőllősy István titkár ke
zeihez kérünk.

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

Táncmulatság. A Törekvés sport
egyesület vigalmi bizottsága elhatározta, 
hogy pünkösd első napján zártkörű tánc- 
mulatságot rendez, melynek tiszta jöve
delmét a Törekvés S. E. felszerelési 
alapja javára fordítja. — A vigalmi bi
zottság minden igyekezete odairányul, 
hogy a Törekvés első nyári táncmulat
sága minden tekintetben jól sikerüljön 
és ehhez kéri a sportbarátok szives tá
mogatását.

a Bristol-Tatra Amália száilodai és 
éttermi üzemei már megnyíltak. Szé
pen bútorozott szoba, elsőrangn étlap
ból választott élelmezéssel május hó
napban érkező vendégek részére na
ponként Ke 35’—, folyó hideg és me
legvízzel ellátott szobával naponként 
Ke 39'—. Olcsó pausálkurák: szép 
lakás, p r i m a  háromszori élelmezés, 
borravalók, kurtaxa és gyógyfürdők 
21 napra Ké 1100'—. Minden vasár- 
és ünnepnap: hangverseny, zene és 
tánc. — Saját autógarázs. Éttermeink 
előtt saját autópark. — Prospektussal 
és információkkal készségesen szolgál 
a Bristol-Tatra-Amália üzemvezető
sége, vagy Strauss Gyula vendéglős 
Sliaé-Kúpele.
Törvényjavaslat a fizetések lefog

lalásáról. Az igazságügyminisztérium 
elkészítette és az érdekelteknek meg
küldte a fizetések lefoglalására vonat
kozó törvényjavaslatot. A javaslat meg
állapítja a szolgálati illetményeknek azt 
a határát, amelynek a foglalás alól men
tesnek kell lenni. Eddig a szolgálati il
letménynek kétharmada volt mentes a 
foglalástól és pedig úgy, hogy legalább 
évi 6000 koronának szabadon kellett 
maradni. Ezt az elvet a javaslat úgy 
változtatja meg, hogy amennyiben az 
illetménynek kétharmada 12000 koroná
nál többet tesz ki, a végrehajtás a két
harmad fizetés és a 12000 korona kö
zötti összeg felére meg van engedve. 
Amennyiben az évi fizetésnek ez a men
tes része eléri az 54000 koronát, a vég
rehajtás korlátozás nélkül meg van en
gedve az illetmény további részére. Az 
adósnak tehát mint havi illetmény 2000 
korona marad szabadon. Az uj törvé
nyes intézkedés a gyakorlatban a kö
vetkezőképpen fog megnyilvánulni: 9000 
korona évi fizetésnél mentes marad 6000 
korona, 9000 koronától 18000 koronáig 
terjedő évi iletménynél legalább 6000 
korona, legfeljebb azonban 12000 koro
na marad mentes, 18000 koronától 
54000 koronáig terjedő évi illetménynél 
mentes marad az adós számára 24000 
korona a legmagasabb összegben.

Filmszínház. Folyó hó 7. és 8-án 
bemutatásra kerül „Kémek a Maginot- 
vonalon" cimü francia nyelvű film. A 
francia erőd parancsnokát és szárny
tisztjét orozva lelövik s a gyanút Bru- 
chot kapitány felé irányítják, ki azon
ban tisztázza magát a vád alól, sőt 
maga vezeti azután a vizsgálatot, mely 
igen meglepő és érdekes fejleményeket 
von maga után s megoldja a végig tit
kos rejtélyt.
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A Rima-Sajóvölgyi Orvosegyesület Elnöksége meg- 
szomorodottan jelenti, hogy

Dr. SIGrMUNI) JÓZSEF
ny. kórházi főorvos,

egyesületünknek érdemes tagja folyó évi május hó 2-án 
64 éves korában elhunyt.

Emlékét kegyelettel őrizzük!

Folyó hó 10-én „Zárt tárgyalás" cimű 
német verziós filmdráma kerül előadás
ra. Szilveszter éjszakáján Sparenberg 
bankár felesége Gita megrökönyödve 
látja viszont Gafris bárót, aki valamikor 
életében szerepet játszott s kiről később 
kiderült, hogy szélhámos. Gita minden
képen szeretne a továbbra is zsaroló 
bárótól megszabadulni és nem mer 
szólni férjének sem. De Irma nevű leá
nya mindent megtud. Tragikus esemény 
jön közbe, mely lényegesen változtat a 
helyzeten. Főszereplők: Olga Csehová 
és Iván Petrovics.

Folyó kó 11-én „Kereszt a patak men
tén" című csehül beszélő filmjáték ke
rül színre. Évi nevelőszülei minden áron 
megakarják akadályozni, hogy férjhez 
menjen Potocky Istvánhoz, kinek csa
ládja — a falu szája szerint — átokkal 
van sújtva. Évi nagy lelki kínokat szen
ved s állhatatosan kitart szerelme mel
lett. Főszereplő : Jirina Stepnicková.

Folyó hó 12-én a „Veszélyes játék" 
(Mindent feláldoztam) c. német nyelvű 
film kerül lejátszásra. Wenden földbir
tokos tönkre megy s Rosy nevű leányá
val világgá indul. Rosy mindent elkövet, 
hogy atyja helyzetén segítsen, ki köz
ben pincéri állást vállalt a leánya tudta 
nélkül, de Boromeus nevű barátja nagy
lelkűsége és kitartása visszahozza lelki 
egyensúlyát. Főszereplők : Jamy Jugo, 
Harry Liadtke, Theo Lingen, Kari Mar- 
tell stb.

Mit kezdjek nyáron a fiammal?
Sok ilyen és hasonló kérdéseket tartal
mazó levél érkezik naponként a pozso
nyi YMCA-hoz és mi örömmel és nyu
godt lelkiismerettel ajánlhatjuk a szü
lőknek gyermekeik nyaraltatására „Kár
pátok" cimü nyári táborunkat. A tábor
ban a résztvevők egészséges kis faházi
kókban laknak, amelyek délkeleti fek- 
vésüek. Ezenkívül van a táborban egy 
egyemeletes központi épület irodával, 
betegszobával, orvosi rendelővel és több 
vendégszobával ; egy nagy étterem szín
paddal, kandalóval, konyhával és ven
dégszobákkal ; egy úszómedence ; több 
játszótér stb. A táborban a táborozók a 
leggondosabb felügyeletben, nevelésben 
és ellátásban részesülnek. A napi prog
ram reggeli tornából, jellembeszélgetés
ből, szabad iskolából, ahol az ifjúság
nak az első segélynyújtásról, higiéniá
ról, a szabadban való tájékozódásról, 
térképolvasásról, botanikáról stb. tarta
nak előadást; szlovák és német nyelv- 
oktatásból (Berütz-módszer) vitacsopor
tokból, fürdésből, úszásból, uszóoktatás- 
ból, életmentésből, kézimunkázásból, ko
sárfonásból, ijjászásból, kirándulásokból 
és majdnem minden sportág üzéséből 
áll. Nem szabad megfeledkeznünk az 
olimpiai versenyekről és a szebbnél 
szebb tábortűz-estély ek ről sem. — A 
lányok programja hasonló a fiuk prog
ramjához, csak itt még nagy súlyt he
lyeznek a ritmikára, fényképezésre és a 
képzőművészetekre. A táborban villany
világítás és rádió van. Azáltal pedig, 
hogy a táborban különböző nemzeti
ségű fiuk élnek együtt, akaratlanul is 
eltanulják egymás nyelvét. Az egészség- 
ügyi teendőket egy tábori orvos, a leá
nyok tábori időszakában pedig egy 
orvosnő látja el. A táborozási dij egy 
hétre 90 korona. — A fiuk táborozási 
időszaka junius 29 tői augusztus 3 ig. 
a leányoké pedig augusztus 4-től 31-ig 
tart. — A tábort több YMCA titkár, egy 
tornatanár, egy orvos, egy szakács, több 
instruktor és vezető vezetik. — Jelent
kezni a pozsonyi YMCA-ban Sánc-ut, 
telefon 23—44 lehet, ahol bárkinek 
készséggel adnak bővebb felvilágositást. 
Kívánatra bárkinek ingyen küldenek 
prospektust.

Vigyázat a levélbélyeg felragasz
tásánál. 1 korona büntetést kell fizetnie 
a címzettnek, ha olyan levelet kap, ame
lyiken a bélyeg rosszul van fölragaszt
va. A levélbélyeget ugyanis csak a bo
ríték cimzéses oldalának jobb felső sar
kába szabad ragasztani. Aki nem oda 
ragasztja, hanem például a boríték há
tára, az kárt okoz a címzettnek, mert a 
rossz helyre ragasztott bélyeget a posta 
nem veszi figyelembe s az 1 koronát a 
címzetten veszi meg.

A kenyérhez szalonnát is lopott. 
Lipták István nagyveszverési földmives 
kamrájába éjnek idején ismeretlen tet
tesek álkulccsal behatoltak és onnan 
egy oldal szalonnát, egy egész kenye
ret és egy zsák korpát emeltek el. A 
sötétben a tettesek lisztnek nézték az 
árpadarát és a zsák tartalmának egy 
részét a kapu mellett kiszórták, hogy a 
zsákmánnyal könnyebben menekülhes
senek. A tettesek kézrekeritése céljából 
megindult nyomozás során a csendőrök 
gyanúja Smelko István falubeli munka- 
nélkülire irányult, aki hasonló bűncse
lekményekért már több Ízben volt bün
tetve. Megindult ellene az eljárás.

Halálos erdei szerencsétlenség. 
Posztavek György 38 éves rimakokovai 
famunkás együtt dolgozott Márton nevű 
testvérével a Rimakokovához tartozó 
Valistye-erdőrészben, ahol a rönköket 
szállító csúszdánál voltak mindketten 
alkalmazva. A hatalmas fatörzsöket az 
országúiig közvetítő csuzdán egy szálfa 
megakadt és eltorlaszolta a nyomában 
következőket, mire Posztavek György 
egy hosszú karó segítségével igyekezett 
szabaddá tenni a pályát, olyan szeren
csétlenül azonban, hogy a hirtelen meg
induló rönkök egyike alá került, s a 
faóriás úgy szétroncsolta jobblábán az 
ereket, hogy kórházba szállítás után 
rövidesen belepusztult a nagy vérvesz
teségbe. A lefolytatott vizsgálat során 
megállapítást nyert, hogy a halálos er
dei szerencsétlenséget a szerencsétlenül 
járt munkás vigyázatlansága idézte elő.

Nyolc hónapra emelték a Tátra 
Bank jolsvai sikkasztójának bünteté
sét. Gilovszky István 50 éves bank- 
tisztviselő a Tátra bank jolsvai fiókjá
nak prokuristájaként az 1934—36. évek
ben évenkint hetenkint kétszer tartott 
hivatalos órákat a bank megbízásából a 
nagyrőcei kirendeltségnél s ezen idő 
alatt kisebb-nagyobb tételekben 40.430 
koronát sikkasztott el az ügyfelek és a 
bank pénzéből. A rossz társaságba ke
veredett családos bankhivatalnok az el
tulajdonított összeget az utolsó fillérig 
elmulatta. Sikkasztásait az okmányok 
meghamisításával éveken át ügyesen 
leplezte, úgy hogy a bank revizorai 
csak nehezen tudtak manipulációira rá
jönni, végül is leleplezték és a rima- 
szombati kerületi bíróság az elmúlt év
ben öt hónapi fogházra Ítélte. Az állam
ügyész felebbezése folytán az ügy ira
tai a kassai felsőbíróság elé kerültek, 
ahol a napokban megtartott főtárgyalá
son jogerősen nyolc hónapra emelték 
föl a hűtlen tisztviselő büntetését.

Beleesett a forróvizes fazékba 
Sztrigács Alajos kecegei földmives fele
ségével együtt rokoni látogatásra ment 
a kokovai tanyákra és két napra a leg
idősebb gyermekre bizta az öttagú csa
ládot valamint a gazdaságot. Az első 
nap baj nélkül pergett le, másnap azon
ban, amikor a 17 éves „családfőhelyet
tes" rövid időre felügyelet nélkül hagyta 
testvéreit, a két és féléves Juliska be
lezuhant a tűzhelyen előkészített forró- 
vizes fazékba, és olyan súlyos égési 
sérüléseket szenvedett, hogy reggelre 
meghalt. Gondatlanság elmén úgy a 
szülők, mint a 17 éves családfőhelyet
tes ellen eljárás indult.

Ötezer koronát csalt ki kuruzslás- 
sal. Várady Károly várhosszuréti gazda 
felesége három éven át betegeskedett s 
kezelőorvosai már lemondtak életéről, 
amikor két évvel ezelőtt egy vándorló 
cigány vetődött házukhoz, aki csoda
orvost ajánlott nekik egy öreg cigány
asszony személyében. A jámbor és hi
székeny házaspár Messiásként fogadta 
a kuruzslót, aki teljes garancia mellett 
vállalkozott az életmentésre, nyomban 
megkezdte a kúrát és úgy a férfinek, 
mint halálos beteg feleségének kezeit 
valami kenőccsel „felavatta", a biztos 
gyógyulást Ígérő kezelés folytatását 
azonban 5000 korona előleg azonnali 
kifizetéséhez kötötte. A gazda, csakhogy 
feleségét az életnek megmentse, bank
ban szerzett ötezer koronát és azt nagy 
hálálkodások közepette azonnal ki is 
fizette a cigányasszonynak, aki erre 
mindkettőjüket eskü alatt teljes titok
tartásra kötelezte, majd hatásos ráolva
sások! és kenegetések után elinalt a köz
ségből. A becsapott házaspár egy teljes 
évig tartotta magában a titkot s csak 
amikor ennyi idő múltával sem az asz- 
szony állapota nem javult, sem a cso
daorvos cigányasszony nem jelentkezett 
többé, mertek a csendőrségen feljentést 
tenni a szélhámos ellen. A csendőrök
nek egy évi munkát adott, amig a meg
adott személyleirás alapján Gulyás Má- 
ria-Makó tornai cigányasszony szemé
lyében a tettest ki tudták nyomozni és 
a nagymihályi járásbíróságnak átadni.

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

Hivatkozással XIV. számú hivatalos 
közleményeinkre, közöljük tagegyesüle
teinkkel, hogy a Kerületi Kupa Bizottság 
a Kupamérkőzések sorsolását nem má
jus 12-én, hanem május hó 9 én este 
8 órai kezdettel fogja az Iparoskör eme
leti termében megejteni. A II. oszt. egye
sületek részére a nevezési zárlat folyó 
hó 7-én volt. (Külön kiértesítések men
tek!!) A KKB sorsolásán minden egye
sület megjelenhet!!!

Rimaszombat, 1938. május hó 5.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

Cserkészet.
Cserkész Otthon: Ipartársulati székház.
Az „Oroszlán" őrs hétfőn és csütör

tökön, a „Zerge" őrs kedden és pénte
ken és a „Sas" őrs szerdán és szomba
ton tart összejövetelt, mindig 8 órai 
kezdettel.

Pontosan jelenjetek meg.
A fényképeket szombatig adjátok be.
Május 8 án vasárnap kirándulás lesz. 

Gyülekezés az ipartársulati székház ud
varán fél 2 órakor.

Takarékoskodjatok, mert a felszere
lésre pénz kell.

7-én, szombaton gyűlést tartunk, je
lenjetek meg mindnyájan.

Azokat az iparosifjakat, akik még ed
dig nem jelentkeztek felvételre, felhívom, 
hogy az iparos cserkészrajba való fel
vételre minél előbb jelentkezzenek, a 
munkaadókat pedig felkérem, hogy az 
iparos ifjúságot ebben a törekvésükben 
támogatni szíveskedjenek.

Jó munkát!
Szőllősy István

parancsnok.

F O O T B  A L L .
A Törekvés megnyerte a Középkerü

let bajnokságát!
Törekvés-Füleki TC XI. 2:1 (2:1).

Biró : Kostyál.
A Törekvés megérdemelt győzelme. A 

mérkőzés folyamán a Törekvés jóval 
többet volt támadásban mint ellenfele, 
azonban a csatársor nem birta a fölényt 
gólokban is kifejezni. Ézzel szemben az 
FTC bizonyos technikai fölényt muta
tott. A Törekvésnek újból a csatársor 
volt a gyengéje, ahol csak Tromka ját
szott ismét jól s két gólja ezt beszéde
sen bizonyítja. A fedezetsorban Kocsis 
és hellyel-közzel Szabó állták meg a 
helyüket, mig a védelemben Lőkös nagy 
formajavulást tüntetett fel. A füleki csa
pat legjobbjai Galbács, Kovács, Gordos 
és a balhátvéd voltak.

Apátfalai SC—Tornaijai SC 5 :3 .— 
Losoncon lejátszva.

Tiszolci SK—Slovan 3:2 . — A Slo- 
van Tiszolcon nem várt vereséget szen
vedett.

A Törekvés vasárnap utolsó bajnoki 
mérkőzését játsza idegenben: Losoncon, 
a LAFC XI. csapata ellen. A Törekvés 
szempontjából már csupán azon szem
pontból bir jelentőséggel a mérkőzés, 
hogy a kritikus losonci közönség előtt 
szép és értékes játékkal bizonyítsa be, 
hogy a kerületi bajnokságot arra érde
mes csapat nyerte meg. Bízunk benne, 
hogy nem fogunk a Törekvésben ebben 
a tekintetben csalatkozni.

A Tamásfalai MSC az Apátfalai SC 
csapatát látja vendégül. Az ASC vasár
nap legyőzte a TSC-t s igy kemény 
küzdelemre van kilátás. A hazai csapat 
győzelme több, mint valószínű.

A Slovan szabadnapos.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.
»»
Üzlet áthelyezés!!
Tisztelettel értesítem az 
n. b. közönséget, hogy
ó r a  és é k s z e r  ü z e m e m e t
május 1-től áthelyezem 
Stefanik-u. 8. szám alá.
A nagyérdemű közönség további párt
fogását kérve maradok tisztelettel:

REM ENYIK  KÁLMÁN
órás és ékszerész.

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

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

1200 mm cséplőgarnitura eladó
keveset használt traktorral, ele
vátor és szerszámkocsival. — 
Ár megegyezés szerint.

özv. F in ka Oszkárné
Zvolen, u. Vansovej 5. 10.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Rimaszombat vá

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

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

ÖRS I  J ÓZS EF
szobafestő és mázoló.

Rimaszombat Pokorágyi-utca 28. sz.

A Jánosi utca 23. szám alatt egy
K Ő H Á Z  E L A D Ó .

— Esetleg műhelynek bérbe kiadó. — 
Érdeklődni lehet ugyanott.

Eladó ház.
Egy kisebb és egy nagyobb 
ház eladó.

Cím megtudható Tópart u. 21. sz. alatt.

Eladd ház i i t x t
gyobb családi ház Össz-komfort- 
tal. — A befektetett tőke 7%-ot 
jövedelmez. — Érdeklődni lehet:

M észáros G yulánál
Rimaszombat, Vásártér.

K iad ó
háromszobás kerti lakás 
a Szövetkezeti utcában. 

Bővebbet Szövetkezeti-u. 13. sz. alatt!

Rimaszombat, 1938 Nyomató* t.&baly K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


